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Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - Årgång 24, Nr 3, Mars 2008

Rockkarusellen!
Passa på att
”rocka loss” på
Sture i mars

Sid. 9

Ur detta nummer:

* Aktiviteter i mars sid. 3
* Vinnare nyårskrysset sid. 3
* Regler för hästtransport sid. 4
* Info om lekplatser mm sid. 5
* Semestervikarier sökes sid. 6
* Rollatorkafé sid. 7
* Program på Korpen sid. 8
* Öppet hus på Sture sid. 9
* ”Nya” Folkhögskolan sid. 10

Har du vunnit en
bok? Se listan över
vinnarna i 0222:ans
nyårskryss.

Sid. 3

Inbjudan
till alla fritidsboende!

Den 24 maj är alla fritidsboende
i Skinnskattebergs kommun väl-
komna till information och samkväm
i Bysala hembygdsgård!
Program kommer senare, men notera
dagen redan nu.

Välkommen till
Skinnskattebergs
årliga körstämma!

13-15 juni 2008

Christoffer Dalkarls
visar sin konst

1/3 - 28/3

Vernissage
Lördag 1/3

Klockan 12 - 16
Välkomna!

Tidskriftsförsäljning

Från Måndag 3/3 säljer vi ut
2006 års tidskrifter för endast

3kr per styck.
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0222:ans redaktion:

Redaktör: Marie Wennerström
Adress: 0222:an, Box 101

739 22 Skinnskatteberg
tfn: 0222 / 451 39
fax: 0222 / 450 90
e-post: info@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare: Kommunchef Leena Berglund

hämta i kommunhusets reception samt på webben:
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an
för 120:- om året. Kontakta redaktionen.

Skolans matsedel vecka 10-14

Vecka 10 3/3 - 7/3
Måndag: Kassler, champinjonsås & ris.
Tisdag: Pannbiff med lök, sås & potatis.

potatis.
Torsdag: Romanasoppa & pannkaka.
Fredag: Gulaschgryta med ris & råkost.

Vecka 11 10/3 - 14/3
Måndag: Kycklingpytt med gurka.
Tisdag: Minigrills provencal, sås, grönsaker

& potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Fläskgryta med curry, ananas & ris.
Fredag: Tacos med tillbehör.

Vecka 12 17/3 - 21/3
Måndag: Kycklingnuggets, sötsursås & ris.
Tisdag: Korvgryta med rotfrukter, tomat &

potatis

Torsdag: Broccolisoppa & pannkaka.
Fredag: LOVDAG

Vecka 13 24/3 -28/3 PÅSKLOV

Vecka 14 31/3 - 4/4
Måndag: LOVDAG
Tisdag: Frukostkorv med pepparrotssås

& potatis
Onsdag: Ishavsnuggets, kallsås & potatis.
Torsdag: Kyckling drumstick currysås & ris.
Fredag: Spagetti & köttfärssås.

Hemgårdens matsal

Smör & bröd, dryck
och kaffe på maten ingår.

Öppet: Måndag - Fredag kl. 11.30 - 13.00

Dagens rätt Pris: 50:-
Lunchkort 10 st lunch Pris: 450:-

Välkomna!

Fotogenisk?

- Du Marie, varför har du inte med en bild på
dig under redaktörens spalt i 0222.an? Det vore
väl trevligt?
- Eh..Mm...Äsch, det är väl onödigt! Det tar
bara onödig plats. Förresten så går det inte att
ta en vettig bild på mig!

Det är många som föreslagit att jag ska ha med
en bild på mig här och jag har lika många ur-
säkter för att slippa ifrån. Faktum är att många
har försökt att fotografera mig. De har svårt
att tro att jag skulle bli så hemsk på bild. Det
är alltid lika roligt när de själva ser att jag blir
mest lik en apa. Jag är alltså allt annat
än ”photogenique” eller vad det
heter. Här är iallafall ett
självporträtt.

Glad Påsk!

/Redaktören

Nästa manusstopp: OBS! Den 10 mars
Utgivningsdatum: Den 1 april
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Aktivitetskalender

Vinnare 0222:ans nyårskryss

Elisabet Andersson
Rolf Bergman
Ann-Christin o Per Björklund
Astrid Eriksson
Mildred Eriksson
Ragnar Eriksson
Anders Gamstedt
Rose-Marie Haasum
Leif Hammarström
Gun Hammarberg
Torwald Jansson

Välkomna att hämta ett exemplar av boken ”Glimtar
från bygden - Skinnskatteberg förr och nu” i kom-

pdf på 0222:ans sida på www.skinnskatteberg.se

GRATTIS!

Margaretha Karlsson
MajLis o Sven Kåberg
Ragnar Onning
Lena Stenhag
Tommy Ståhl
Gurli Söder
Ingvar Söderkvist
Christer Turén
Carin Ullberg
Birgitta Wret
Niklas Vesterlund

Mars

1 Loppis i Folkets Park, Skinnskatteberg kl. 10-14.
Hyr bord 0222-103 76 eller 070-539 26 84

3 Heds Vävstugeförening håller årsmöte den 3 mars
kl. 19.00 på Nyhammar. Alla välkomna - vi bjuder på

4 JUNIS-SKAPIS 17:30-19:00 Skolvägen 8

5 Rollatorkafé kl. 13.00 - 15.00 i Samlingssalen på
Hemgården, Villavägen 2. Se annons sid. 7

5 Lyssnarkurs för musikälskare. Pianisten och
doktoranden Staffan Sandström föreläser om och
spelar verk av kompositörer från första hälften av
1900-talet. Onsdagar under mars kl. 17.30.
I samarbete med Mälardalens Högskola.
www.galleriastley.com

6 Junis - dansen 17:30-18:30 Sotvretsgården

8 Disco ”Sumpen” i Folkets Park, Skinnskatteberg
kl. 22.

9 Färna Hembygdsförening håller årsmöte i
Hembygdsgården kl. 14.00

9 Godkärra Baggbron Vägsamfällighet håller årsmöte i
Baggbro skola kl. 14.00 Välkomna!

9 Söndagsdans i Folkets Park Skinnskatteberg
kl. 17-19.

10 Hyresgästföreningen i Skinnskatteberg har årsmöte
kl. 18.00 i föreningens lokal, Klockarbergsvägen 9c.

11 JUNIS-SKAPIS 17:30-19:00 Skolvägen 8

11 Årsmöte i Bysala Hembygdsförening klockan 19.00.

12 Lyssnarkurs för musikälskare. Galleri Astley
Uttersberg.

12 Skinnskattebergsdemokraterna har årsmöte i
Allaktivitetshuset Sture kl.18.00. Alla nya
och gamla medlemmar välkomna!

12 Skinnskattebergs Slöjd- och Hantverksförening
håller årsmöte i Brukslängan kl. 18.00

16 Påskpyssel kl 11.00-14. 00 i Bysala Hembygdsgård.
Arr. Barn- och ungdomssektionen Bysala Hembygds
förening. För mer info - ring Pernilla 0222-33220.

16 till den 13 april. Konstutställning. PG Thelander
och L. Lidströmer. Måleri. www.galleriastley.com

17 Arbetarekommunen har årsmöte i Allaktivitetshuset
Sture kl.18.30. Årsmötesförhandlingar och förtäring.

18 JUNIS-SKAPIS 17:30-19:00 Skolvägen 8

18 Skinnskattebergs vägförening håller årsstämma i
St:Davidsgården kl. 19.00.

19 Lyssnarkurs för musikälskare. Galleri Astley,
Uttersberg.

22 Äggletning i Folkets Park Skinnskatteberg kl. 13.00

22 Söndagsdans i Folkets Park Skinnskatteberg
kl. 17-19.

25 Folkpartiet har månadsmöte i S:t Davidsgården
kl. 16.30

25 Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemokraterna
och moderaterna har månadsmöte i
S:t Davidsgården kl 18.30

27 Hembygdsföreningen i Skinnskatteberg har årsmöte
i St:Davidsgården kl.19.00

29 Tjejkväll med tacos klockan 19.00 i Bysala
Hembygdsgård. Arr. Bysala Hembygdsförening.

0222-33012 eller Pernilla 0222-33220.

30 Konsert. Bortom havet med Peter Lundblad och
Sam Bengtsson. Heds kyrka kl. 18.00
Arr: Musik i Hed
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Nya regler för hästtransporter
Sedan den 5 januari gäller nya EU-regler.

Hobbyryttare berörs inte
Om hästen/hästarna inte är registrerade i någon

höver du inte ett kompetensbevis. Men om du tävlar
internationellt rekommenderar jordbruksverket ändå
att du har det.

Det här gäller för hästtransporter

tensbevis för att få transportera dem längre än 65

får transportera hästen längre än 65 kilometer utan
kompetensbevis om du bara gör det två gånger i
kvartalet, och du får transportera hästen till veterinä-
ren eller bete inom Sverige. Det är bara en i fordonet
som behöver vara utbildad, och det behöver inte
vara föraren.

Kommersiell transport av hästar och andra djur

hästar eller andra djur inklusive kadaver har det
sedan många år krävts tillstånd och utbildning. Även
transportfordon kräver speciell besiktning avseende
ventilation, buller och miljö. Givetvis krävs tran-

porttillstånd för företaget från länsstyrelsen. Dessa
villkor har skärpts något 2005 och 2008.

Utbildning
Kompetensbeviset kräver ungefär en dags utbildning

gått utbildningen, men du ska vara anmäld, schema-
lagd och betalt för utbildningen under 2008. Givet-

grunden.

Den nya regeln aviserades 2005 och utbildningar
startades redan då.

Fakta och utbildare:
> Jordbruksverket
(Bra och konkret information), http://www.sjv.se

> SLU (Information om djurtransport även kadaver),
http://www.slu.se

> TYA-skolan (Transportsektorns utbildningar inom
alla sektorer), http://skolor.tya.se/tyaskolan/
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Tekniska kontoret informerar

Inbjudan till diskussion angående
skötsel av områden i Skinnskatteberg
och eventuellt en gemensam städdag.

Tekniska utskottet inbjuder härmed Skinnskatte-
bergsbor, Skinnskattebergs vägförening, Vägverket
och övriga intresserade till en träff angående:

• Vad kan vi göra för att hålla våra närområ-
den och fastigheter snygga?

• Kan jag som fastighetsägare tillsammans
med mina närboende ta ansvar för vårt
närområde?

• Kan vi ordna en gemensam städdag under
våren?

• Flera frågor enligt era önskemål!

Vi träffas i samlingssalen vid Hemgården den 26
mars klockan 19:00

Välkomna!
Tekniska utskottet

Förslag till komplettering och
reducering av lekplatser,
motionsplatser mm.

Bakgrund: Tekniska utskottet gav tekniska förvalt-
ningen (§ 65 2007-11-13) i uppdrag att komma med
förslag enligt ovan.

Syftet är att det ska bli bättre utbud och tillgänglig-
het samt bättre underhåll på kvarvarande platser.

Förslag framarbetat av Bengt-Åke Andersson, Jane
Pettersson och Lennart Engbom

Tekniska förvaltningens förslag:

Skänkvägen tas bort.
• Lekplatsen bakom kommunens hyreshus vid

Fåfängans väg i Färna tas bort.
• Lekplatsen mellan Hagstuvägen och Björk-

stigen snyggas upp och utvecklas.
• Lekplatsen mellan Videvägen och Kransvä-

gen kompletteras och snyggas upp.
• Lekplatsen i Riddarhyttan behålles och kom-

pletteras med nytt lekhus och barngunga.
• Kommunens ”gröna kulturled” komplet-

teras med 2 st motionsplatser med redskap
samt någon lekutrustning.

• På planen nedanför aktivitetshuset Sture
anordnas bana för BMX-cyklar

• Intill aktivitetshuset Sture ges möjlighet att
placera skateboardbana som sköts av någon
förening.

• På Klockarberget inom naturvårdsprojektet
”Klockarberget” anordnas naturlekplats.

Vill du ha mer information eller lämna
synpunkter på detta?

Kontakta Jane Pettersson, tekniska kontoret, på
tfn: 0222-451 25 eller via
e-post: jane.pettersson@skinnskatteberg.se

Vi vill ha dina synpunkter senast den 20 mars!

Sågplanen i Riddarhyttan
Naturvårdsverket och länsstyrelsen har tillsam-
mans med kommunerna inventerat hårt nedsmut-
sade områden. Sågplanen måste saneras för att den
ska få användas för verksamhet och för att kom-
mande generationer inte ska belastas med föro-
reningar från vår tid. Saneringen ska genomföras
utan risk för att Lien påverkas. Efter saneringen
ska sågplanen återställas.

markprover som tagits. Beroende av dessa kan vi
bedöma om vi ekonomiskt kan klara en sanering i
år. Vecka 10 kommer vi att veta om vi kan handla
upp marksaneringen. Om kostnaden blir inom de
ekonomiska ramarna och upphandlingen startar
kommer sågplanen ej att kunna användas somma-
ren 2008. Om saneringen blir dyrare startar arbetet
tidigast till hösten. Om planen i så fall kan använ-
das beslutar Miljökontoret.

Med vänliga hälsningar

Tekniska kontoret, Skinnskattebergs kommun
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Vi söker semestervikarier till vår äldreomsorg

Sjuksköterskor
Undersköterskor
Vårdbiträden

Upplysningar kan lämnas av
Kristina Bergman 0222 - 450 50
Anna Ramberg 0222 - 451 30

Facklig företrädare
Britt-Marie Eriksson 0222 - 450 37

Sista ansökningsdag 080430

Nu ska du få höra
Vad vi vill med Din
sommar göra
Kom och tjäna en peng
Du får jobba i våra
glada gäng

Skinnskattebergs Kommun
Företagsmässa 2008
Företagare - medborgare
i kommunen!

Lördagen den 5 april mellan
klockan 12.00-16.00 går årets
företagsmässa av stapeln.

Du har väl bokat in tiden?

Vill du veta mer, kontakta
Johan Torvaldsson, tfn: 132 80
eller
Yvonne Wiberg, tfn: 450 44.

Välkommen till
Kommunstyrelsens
sammanträde den
4 mars kl. 13.00

Plats: Röda sammanträdesrummet
i kommunhuset, Skinnskatteberg.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten

Kommunhuset i Skinnskatteberg

Gordons
webbtips!
Vad kostar det?

sida. Gå till www.skinnskatteberg.se och klicka på
”Om kommunen” och sedan ”Taxor”.
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Lärcenter

Vill du byta yrke?
Saknar du grundskole- eller gymnasie-
kompetens?
Vill du läsa på högskolan och behöver
högskolebehörighet?

Yrkesutbildning?

Kom till Lärcenter för att diskutera dina planer
och din studieekonomi med studievägledare.

KOM IHÅG!
15 april är sista ansökningsdag för högskolestu-
dier hösten 08.

Några exempel på vad som händer just nu
hos oss:
Under januari började en ny omgång studerande
Sjuksköterskeprogrammet som ges på distans
från Mälardalens högskola. Detta är den tredje
intagningen för programmet på distans och i
början av januari 2007 blev de första sjuksköter-
skorna utexaminerade.
Vecka 9 startade 8 st studenter sina studier för
att bli polis. Utbildningen ges på distans från
Polishögskolan i Stockholm och i samarbete
med närpolisen i Fagersta. Denna utbildning är
ny för oss och vi ser fram mot att följa de stude-
rande på sin väg mot polisyrket.

Vägledning torsdagar, drop-in tid mellan
kl. 10–12.

Besöksadress: Kyrkvägen 5, Skinnskatteberg

Har du frågor eller vill beställa tid kontakta:
Studievägledare:
Margaretha Nylander, 0223-291 64
margaretha.nylander@nvu.se

Lärcenteransvarig:
Carina Eriksson, 0222-450 46
carina.eriksson@skinnskatteberg.se

Rollatorkafé
Onsdagen 5 mars kl. 13.00 - 15.00 i Samlingssalen
på Hemgården, Villavägen 2, Skinnskatteberg

digt som du får en översyn av din rollator.

och servar din rollator.

Serverar kaffe och godbit för 20:-

Stacken Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för
föräldrar och barn, 0-6 år.
Här kan barnen leka, sjunga, måla och föräldrar
ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.

självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som
passar till dig och ditt barn.
Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00

kl. 13.00 - 16.00 Babyöppet
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

tfn: 450 55

Röda Kors kurs i barnolycksfall
(Kostnadsfritt)
Lördag den 8 Mars 9.00 - 16.00
Anmälan till Stacken 450 55

VÄLKOMNA TILL STACKEN!

Familjestödjare
Är du småbarnsförälder och har behov av att få
prata om din situation eller vill få råd och stöd?
Då är du välkommen att ringa mig, Anna Öberg
som jobbar som familjestödjare. Du kan också ta
kontakt med mig när jag är på Stacken.
Jag har tystnadsplikt.
Anna Öberg 0222 - 450 76
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Evenemang på Kulturhuset ”Korpen”
i mars

Torsdag 6 mars kl 18.30

Allsång på Korpen med Bertil Olsson

”1900-talet i backspegeln - en visbukett med doft av hav och sommar” har Bertil Olsson valt att
kalla sitt allsångsprogram där han bjuder in oss att sjunga tillsammans under en kväll. Kanske kan vi
med Bertils hjälp åtminstone locka fram våren med vår sång! Eller drömma oss bort till den under-
bara svenska sommaren. Vem vet - det kanske dyker upp medmusikanter också, Bertil brukar ju

blir desto roligare är det.

I pausen bullar Hembygdsföreningen upp med kaffe och dopp!

Entré: 30:-/vuxna, 10:-/barn och skolungdom. Lotteri på entrébiljetten!

Arr: Ett kulturliv för alla, ABF, Kultera, Hembygdsföreningen

Lördag 15 mars kl 16.00

Konsert med Fredrik Schöyen-Sjölin, cello, och Karin Haglund,
piano

Norrmannen Fredrik Schöyen Sjölin har framträtt som solist och kammarmusiker i bl.a. Ungern,

met står Brahms e-mollsonat och Bohuslav Martinus variationer över ett tema av Rossini.

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har
fri entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald medlemsav-
gift(120:-/spelår).

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kommun med stöd av Västmanlandsmusiken,
Statens kulturråd och Systemair.

Tisdag 18 mars kl 18.30

Kulturskolans teatergrupper spelar upp pjäser de arbetat med sedan i höstas under inspirerande led-

assistans av musiklärarna på kulturskolan. Konferencieren Hans Jonsson håller i trådarna och ser till
att vi trivs.

Entré: 30:-/vuxna, 10:-/barn. Kaffeservering. Välkomna!

Arr: Kulturskolan och Kultera
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Vi välkomnar alla vuxna och främst föräldrar till våra ungdomar som
besöker STURE till en gemytlig kväll. Vi kommer att informera om
vår verksamhet och samtidigt kommer ungdomarna visa er runt i
lokalerna. Självklart har vi öppet vårt café där ungdomarna kommer
att bjuda på kaffe med tilltugg.

Boka in redan nu: Torsdagen den 3 april kl. 19.00 på STURE

VÄLKOMNA!

I samarbete med Studiefrämjandet i Västmanland så kommer vi att få besök
av band från hela Västmanland. Det är en möjlighet för banden att komma
ut till fritidsgårdar i länet och framföra sin musik och samtidigt så är det
en tävling. Publiken kommer att få röstsedlar och det finns även en
egen STURE-jury på plats!

Vi har 2 deltävlingar kvar på STURE:

Lördagen den 1 mars kl. 19.00:
Almighty Lions Reggae Västerås
Johnny Rex & The Mr Boys Rock Västerås
Church on Sunday Punk Kungsör

Eftersom det är sportlov så bjuds det även på disco efteråt för er som är 13 år och äldre!

Lördagen den 15 mars kl. 19.00:
Altostratus Experimentell Västerås
Stilborn Subject Punk Kungsör
Westridge Rock Västerås

Välkomna ni vuxna också! Det är ett bra tillfälle att ”rocka loss”!
Drogfritt så klart! Allaktivitetshuset STURE, tel 450 70

Gå gärna in på rockkarusellen.se så får ni en mer detaljerad information om banden.
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En ny folkhögskola har bildats - en som är delaktig i samhället som ett redskap för människor
och föreningar i norra Västmanland.

Utbildningschef Tomas Aronsson och rektor Arent Persson

Det bjöds på tal men även underhållning i form av sång, mu-
sik och teater med skolans elever.

Utbildningschef Tomas Aronsson tror på samarbetsef-
fekter och sade i sitt tal på invigningskvällen den 12
februari ”Vi är inte bara här för att vi är snälla - vi tror

tet till Bergslagens folkhögskola ska markera skiftet
från landstingsfolkhögskola till rörelsefolkhögskola.
Det ska vara tydligt att det är något nytt som startar!
Rektor Arent Persson passade på att bjuda in intresse-
rade till samverkansråd den 2 april kl. 17.00. Alla som
vill påverka skolans framtid är välkomna.

Läs mer på www.bfhsk.se

Skinnskattebergs folkhögskola har blivit Bergslagens folkhögskola

Bästa fritidsgården
heter ”Sture”
I februari utsåg Radio P4 Västmanland Fritidsgården
Sture i Skinnskatteberg till länets bästa. Utmärkelsen
baseras på en enkät som den ideella föreningen Västman-
lands kommuner och landsting har sammanställt.

I enkäten har ungdomar i länet svarat på vad de tycker
om sina fritids och frågorna var bl.a:

På gården träffar jag mina kompisar!

På gården träffar jag nya kompisar!
På gården kan jag vara med och påverka!

Verksamhetsledaren Marie Stam är jätteglad över resul-
tatet och hon tror att ”Sture” har fått så bra betyg för att
ledarna och ungdomarna har så nära kontakt med varan-
dra och att ungdomarna har möjlighet att utveckla sina
egna intressen här.

Kristoffer, Anna och Emil på Fritidsgården ”Sture”

Temakväll på ”Sture” i Skinnskatteberg
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Svenska kyrkans kalendarium mars 2008

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Söndag 2 mars Kl.11.00 ”Att kämpa väl” Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg
Kaffe med Vasaloppets målgång på TV.

Måndag 3 mars Kl. 14.00 Årsmöte med Heds kyrkliga syförening hemma hos Eva Borg,
Bubbarsbo.

Måndag 3 mars Kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg

Söndag 9 mars Kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 9 mars Kl. 18.00 Söndagsgudstjänst i Heds kyrka.
Måndag 10 mars Kl. 19.00 Musik i Hed har årsmöte i Hedgården, Hed.
Onsdag 12 mars Kl. 13.00 Korsdraget. Barn från Kulturskolan, Korpen underhåller.

S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Torsdag 13 mars Kl. 14.00 Andakt i Hemgården i Skinnskatteberg.
Lördag15 mars Kl. 10.00 -14.00. Pannkaksgräddning på perrongen i Uttersberg till förmån för

SKM och Lutherhjälpen.
Söndag 16 mars Kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 16 mars Kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. S:t Davidskören,

Lilla sånggruppen och instrumentalister.
Måndag 17 mars Kl. 14.00 Heds kyrkliga syförening hos Elny Persson i Uttersberg.
Måndag 17 mars Kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.

Samtal om livet och Gud. Lena Blomquist.
Torsdag 20 mars Kl. 14.00 Skärtorsdagsmässa i Hemgården, Skinnskatteberg.
Torsdag 20 mars Kl. 19.00 ”Via Dolorosa” Skärtorsdagsmässa i bild och ord.

Bilder av Elisabeth Ohlson-Wallin. S:t Davidskören medverkar.

Fredag 21 mars Kl. 18.00 ”Smärtornas väg”. Gudstjänst på Långfredagen i Gunnilbo kyrka.
Lördag22 mars Kl. 23.45 Påsknattsmässa i Skinnskattebergs kyrka.
Söndag 23 mars Kl. 18.00 Påskdagsmässa i Heds kyrka.

Onsdag 26 mars Kl. 13.00 Korsdraget. ”Från Vinga fyr till Golden gate.” Ove Nordenberg
berättar. S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.

Torsdag 27 mars Kl. 10.30 Andakt i Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Glädjekören medverkar.
Söndag 30 mars Kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Söndag 30 mars Kl. 18.00 Musik i Hed. ”Bortom havet”. Peter Lundblad och Sam Bengtsson.
Måndag 31 mars Kl. 14.00 Heds kyrkliga syförening hos Gunilla och Bengt Persson, Uttersberg.
Måndag 31 mars Kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.

Om sorgen. Lena Blomquist.

”Vitaminer för själen”
Vill du sjunga i kör?
Ring: 0222- 100 10
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marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök
Gör intresseanmälan
på telefon 073-633 36 00
Ledigt just nu:
2 rum o kök, kallhyra 3 074:-

Årsmöte
Söndagen den 9 mars 2008 kl. 15.00

Välkomna hälsar Styrelsen

SKINNSKATTEBERG SK

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Stöd SSK och betala in medlemsavgift
på BG 882-7701
Familj 350 kr
Enskild medlem 150 kr

Skinnskattebergs vägförening håller

årsstämma
i St:Davidsgården kl. 19.00.

före på kommunkontoret, Biblioteket och på
Föreningssparbanken.

/Styrelsen

Årsmöte
Skinnskattebergs Arbetarekommun (s)

har årsmöte
Måndagen den 17 mars kl 18.30

i Allaktivitetshuset Sture.
Alla medlemmar välkomna!

/Styrelsen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


