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Skinnskattebergs 
kommun

får ny hemsida

Sidan 9
Det händer i församlingen

 i november
Sidan 11

Kommunstyrelsen
sammanträder

Tisdag 3/11
Måndag 23/11
Klockan 13.15

I Röda rummet, Kommunhuset

Kommunfullmäktige
sammanträder
Måndag 23/11
Klockan 18.00  

på Korpen
Lyssna på sammanträdet live via 

www.skinnskatteberg.se

Julvisa i Finnmarken 
- ett sångprogram 

 
 
 
 

Bertil Olsson

Lokstallet  
 
 

Riddarhyttan 
Söndag 29/11  kl. 14.00 

Syförenings 
AUKTION

Traditionsenlig auktion i 
 

 S:t Davidsgården, Skinnskatteberg 
Torsdag 26/11(obs dag!) kl. 19.00

Glädjekören medverkar 
 

Skinnskattebergs kyrkliga syförening

Syförenings 
AUKTION

Traditionsenlig auktion i 
  

Hedgården i Hed 
Fredag 27/11 kl. 19.00 

 
 Heds kyrkliga syförening

TRE  
JUvLIGA 

TILL 
FÄLLEN

Tankar i advent 
Marie Blommé 

 
Kaffeservering!Välkommen



 2

www.skinnskatteberg.se0222:an

0222:ans redaktion:

Redaktör:  Anders Pettersson 
Redaktionsråd: Marie Wennerström,     
                          Marlene Carlsson   

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 / 450 05 
fax:  0222 / 411 92 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se
Ansvarig utgivare:  Kommunchef Leena Berglund 
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även att hämta 
i kommunhusets reception samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för 
120:- om året. Kontakta redaktionen.

Nästa manusstopp:  Den 12 november
Utgivningsdatum:  Den 1 december

Gordons 
webbtips

Skolans matsedel vecka 45-48

Vecka 45.
Måndag: Tex-mex biff tomatsås & ris.
Tisdag: Pasta gratäng.
Onsdag: Miniflipper-sej remouladsås & pota-
tis.
Torsdag: Köttfärssoppa & ugnspannkaka.
Fredag: Snitzel paprikasås & ris.

Vecka 46.
Måndag: Kycklinggryta med ris.
Tisdag: Frukostkorv senapsås & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Lappskojs & rödbetor.
Fredag: Spaghetti & köttfärssås.

Vecka 47.
Måndag: Korv & makaroner.
Tisdag: Oxjärpar sås grönsaker & potatis.
Onsdag: Fisknuggets rhode islandsås & po-
tatis.
Torsdag: Ärtsoppa & Fläskpannkaka.
Fredag: Kyckling drumstick currysås & ris.

Vecka 48.
Måndag: Pytt i panna med rödbetor.
Tisdag: Köttbullar grönsaker sås & potatis.
Onsdag: Lax med Dillsås & potatis.
Torsdag: Ugnsbakad korv med Potatismos.
Fredag: Skånsk kalops & potatis.

Det barkar..
...allt fortare mot kallare tider. Frosten börjar 
komma, rutor måste skrapas och jag har redan 
tappat bort första paret vantar. Ni kanske redan 
har skiftat hjul på era bilar, annars finns på sidan 8 
de regler som gäller. Inte lika enkelt som för ratt-
muffen. Ni kommer väl ihåg Åke Catos klassiska 
”Rimfrost, rattmuff på tjällossning, rattmuff av” 
Det blev ett ganska tunnt nummer den här gången, 
men vi har inte gått i ide för det, vi laddar redan 
upp för nästa som kommer bli lite extra.
Jag vill också påminna om det som gäller för 
manusstopp, jag kommer inte att ta in något som 
kommer senare än det. 
Till nästa gång, ha en trevlig höst och glöm inte 
långkalsongerna.
   

O=V=O

200-års jubilaren  
Felix Mendelssohn firas!

Skinnskattebergs kyrka 
Sönd 22/11 kl. 18.00  
 
 
 

S:t Davidskören 
Solist: Karin Hagewald, orgel 
Ledare: Gunilla Kindahl Broberg 
Andakt: Pia Luotomäki 
 
 
 

 
Kaffe och bildvisning från körens  
Englandsresa efter gudstjänsten!

Musikgudstjänst 

Bekanta er gärna med kommunens nya 
fräscha hemsida

www.skinnskatteberg.se
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Aktivitetskalender
2 Barnkören 
från ca 6 år (du bör kunna läsa lite). Måndagar 14.00-15.00 i 
S:t Davidsgården
2 Ungdomskören
kl  17.30-18.30 Varje måndag
2 Måndagskören  
Kör för dej från 15 år som gillar pop, rock och gospel! Vi 
bjuder på fika. Kl. 19 varje måndag
2 Gympa 
Gympa varje måndag i gymnastiksalen 19-20. Skinnskatte-
bergs gymnastikförening
3   Stressföreläsning. Kl. 17.00 
Hälsocenter inbjuder till en föreläsning utifrån temat STRESS 
föreläsare Ulla Wedberg, kurator På Sture kl. 17.00-18.30
4 Aerobics 
Aerobics varje onsdag i gymnastiksalen 19-20. Skinnskatte-
bergs gymnastikförening
4  Utställningen JAJ vernissage kl 17. 
Tova Anderberg Wallin ställer ut på biblioteket 4 - 20 novem-
ber
4  Informationskväll. 
Vi gästas av Landsbygdsservice f.d. FLF som arbetar med 
stöd för service och butiker på landsbygden, även med till-
gänglighet.Röda Rummet Kommunhuset kl. 18.00.
4	 Onsdagsfilmen	kl.	19.30
Från 15 år. BioKorpen
7 Opera kl 19.00
Verdis Aida. Live från Metropolitan i New York på Korpen
8	 Matinefilm	kl.	15.00
BioKorpen Barntillåten
8 Film kl. 18.00
BioKorpen Från 15 år
10    Månadsmöte. 
FOLKPARTIET LIBERALERNA har månadsmöte i Baggbro 
skola kl 18.30. Vi diskuterar aktuella frågor bl a kommunens 
budget. Medlemmar och sympatisörer hälsas varmt välkomna! 
Vi bjuder på fika.
12  Pumpen. 
IOGT-NTO:s årliga frågesport i hela landet, går av stapeln 
mellan kl 20 och 21 på biblioteket i Skinnskatteberg. Samling 
kl 19.45 Vi bjuder på fika efter tävlingen. ALLA, som gillar 
att svara på kluriga frågor, är välkomna att hjälp till. Alla 
hjälpmedel är tillåtna, dator, uppslagsböcker, vänner etc
19  Månadsmöte. 
ALLIANSEN, dvs centern, folkpartiet, kristdemokraterna och 
moderaterna, har månadsmöte i St Davidsgården kl 18.30. 
Kom och delta i vårt viktiga arbete Du som sympatiserar med 
oss!

14 Bowling
10.00 BKS F - Stallis F2
11.40 BKS A-Lag - Bollnäs BC
15 Bowling
10.00 BKS U2 - Västerås SK U
11.30 BKS U1 - Västerås SK U
19 Kulturkväll på Korpen
Medverkande: Kulturskolans elever och lärare. 
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom. Arr: Kulturskolan
21 Konsert med Dahlkvistkvartetten 
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikfören-
ingen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri entré! För stu-
derande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter 
betald medlemsavgift(120:-/spelår).
21 Barnens melodifestival
Riddarhyttans Hem och Skola förening inbjuder till 
”BARNENS MELODIFESTIVAL” & KLÄDBYTARDAG 
Lördagen 21/11 kl.15.00 
Riddarhyttans gymnastiksal
21 Bowling
14.00 BKS F - BK Käglan
22 Bowling
11.50 BKS U2 - BKS U1
22 Film kl. 18.00
Barnförbjuden BioKorpen
25  Målargruppen vernissage kl 17 
biblioteket. Målargruppen ställer ut på biblioteket 25 novem-
ber tom. 11 december
25  Bildkåseri. 
med den välbekante naturfotografen Anders Geidemark från 
Hallstahammar. Kl. 19.00 på Korpen. Arr. SNF.
26 Föreläsning för föräldrar
Varför misslyckas skolutveckling?
Gunnar Berg, professor i pedagogik vid Mitthögskolan, 
föreläser om hur vi kan dra lärdomar av tidigare utvecklings-
satsningar och hur en vardagsnära skolutveckling kan gå till i 
praktiken.  
Fri entré! 
28 Loppis kl. 9.00-13.00
Folkets Park Skinnskatteberg. Boka bord på 0222-10376, 070-
5392684
28  Julmarknad. Julmarknad i Baggbro skola. 
Arr: Baggbrons byalag.
28  Akustisk Electronica Konsert.
 Lisa & Kroffe - otämjt och brokigt. Workspace Teatermaski-
nen kl 19:00
28  "Plektrum" på Brukshotellet.
"Plektrum" spelar på Brukshotellet. Inträde: 100:-
29 Bowling
12.30 BKS U1 - BKS U2
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Skinnskattebergs kommun
 har lediga lägenheter i

Skinnskatteberg
2 rok Sotvretsvägen 19A
63,8 kvm. 4 206 kr inkl. kabel-TV

2 rok Sotvretsvägen 19B
65,8 kvm. 4 317 kr inkl. kabel-TV

Riddarhyttan
2 rok V:a Parkvägen 3 B
65,7 kvm. 4 219 kr

2 rok Granstigen 16 B
60 kvm. 3 154 kr (kallhyra) 

Färna
2 rok Fåfängansväg
58,3 kvm. 3 810 kr

Blankett för ansökan om bostad finns på 
www.skinnskatteberg.se  

eller beställs från 0222-451 31.
Övriga frågor om kommunens lägenheter besvaras 

via e-post: anita.vytlacil@skinnskatteberg.se

Vi är största fastighetsägaren i 
kommunen och hyr ut

1-2 rok        på- Klockarberget
   - Smedstigen
   - Sjövägen i Riddarhyttan
3-4 rok - Sotvreten (radhus)
   - Mårdstigen - Harstigen 
     (parhus, även 6 rok)
   - Rådjursstigen
    - Harstigen  (villor)
   - Sjövägen i 
     Riddarhyttan  (radhus)
Intresserad? 
Ring Åke Nilsson på tel 
0706-23 16 35
Titta på: www.smedjebygden.se
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           Folkhälsoenheten
           HÄLSOCENTER

Bergslagssjukhuset
737 81 Fagersta Öppettider:
0223-47364 måndag 10-17, tisdag 10-15
e-post: halsocenter.fagersta@ltv.se onsdag 8-11.30, torsdag 10-15 (lunch 11.30-12.15)

Hälsocenter inbjuder

till en föreläsning utifrån temat STRESS

föreläsare Ulla Wedberg kurator

3 november kl. 17-18.30,  STURE, Skinnskatteberg

10 november 17-18.30, Lindgården, Fagersta

17 november 17-18.30 F.d. Folkets Hus, Norberg

Föreläsningen är kostnadsfri och Hälsocenter bjuder på frukt!

Glöm ej anmäla dig till Hälsocenter

Balans i livet

tankar i höstmörkret

Nordisk biblioteksvecka 9- 15/11

Årets tema är:
Krig och fred i Norden

På få platser i världen är det så fredligt som i 
Norden, och på få ställen umgås grannfolken som 
om de var en enda stor familj. Men den nordiska 
historieskrivningen är fylld av krig och konflikter. 
De nordiska länderna är idag självständiga, de-
mokratiska nationer i fredlig samverkan. Det kan 
dock vara lätt att glömma de bakgrundsfaktorer 
som ligger till grund för vårt idag så unika nord-
iska samförstånd och officiella samarbete.

Det har i år gått 200 år sedan det gamla svenska 
riket sprängdes, dagens Sverige uppstod och 
Finland blev ett storfurstendöme under den ryska 
kejsaren.
Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg 
skildrade under 1800-talet Finska kriget i sitt 
verk Fänrik Ståls sägner. Verket som blev en 
storsäljare i hela Norden kom i mycket att prägla 
synen på kriget även om historikerna har gjort 
befogade anmärkningar.
Nordiska biblioteksveckan byggs i år utgående 
från titeldikten i Runebergs sägner upp kring det 
evigt aktuella temat Krig och fred i Norden.

Det viktigt att vi i Norden minns våra krig för att 
förstå vår fred.

På Skinnskattebergs bibliotek foku-
serar vi i år på förskolebarn. Isabelle 
kommer att besöka våra förskolor och 
läsa de texter som riktar sig till barnen 
inom temat för årets biblioteksvecka: 
Alfons och soldatpappan 

och Bröderna Lejonhjärta.

På morgonen den 9/11 och under 
veckan läses även texterna på biblio-
teket.

Ni har väl inte missat bibliote-
kets nyaste databas?
Här kan du läsa 510 dagstidning-
ar på 38 språk från 72 länder. 
Du läser en kopia av den tryck-
ta tidningen som är tillgänglig 
samma dag den trycks. På svenska 
finns bl.a Expressen, Göteborgs-
posten, DN, SvD och Kvällspos-
ten.
Du kommer åt databasen hemifrån 
via bibliotekets hemsida.
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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.
Kaffe, te och dryck till barnen finns att köpa till 
självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som 
passar till dig och ditt barn.

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

* ANSIKTSMÅLNING
onsdag den 18 november 11.00 - 14.00
Dom barn som vill kommer utklädda.
Korv och bröd finns att köpa.
VÄLKOMMEN

 * ADVENTSFIKA med pyssel
tisdag den 24 november 19.00 - 21.00
anmäl dig till Stacken  0222-450 55
VÄLKOMMEN

Familjerådgivningen i
 Skinnskatteberg

Mottagning i Vårdcentralsbyggnaden,
Kyrkvägen 1

Till familjerådgivningen kan man söka
• När man grälar fastän man vill hålla sams eller 
tiger om det man skulle behöva prata om
• När man tyngs av att behöva vara ensam om 
ansvaret för barnen, hemmet, ekonomin
• När en vill bryta upp och en vill stanna kvar
• När man har utvecklats åt varsitt håll och har 
svårt att ge varandra av det nya man upplevt

Man kan komma tillsammans med sin partner el-
ler som enskild person. Besöken är kostnadsfria.
Vi har tystnadsplikt. Inga registreringar förekom-
mer och man kan, om man vill, vara anonym.
Vi som arbetar på familjerådgivningen är Ingalill 
Sahlström och Agnetha Kilström.
Välkommen att ringa för tidsbeställning!
Telefon: 0223 / 442 89 eller 446 07. Vi träffas 
säkrast mellan kl. 8-9 vardagar.

SKINNSKATTEBERGS KOMMUNS 

STIPENDIER
Medel ur Gunnilbo Jordbruksstiftelse 
utdelas till personer boende inom Gunnilbo sockens 
gränser för att öka kunskapen om jord och skog, häri 
inbegripet även lanthushåll. Saknas ansökningar enligt 
vad som ovan nämnts  kan medel utdelas till jordbrukare, 
bosatta inom samma område, vilka nedlagt berömvärt 
arbete på jorden.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2009.

Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunhusets 
reception eller laddas ner från kommunens hemsida, 
www.skinnskatteberg.se.

Upplysningar lämnas av Per Åke Morberg, 
Skinnskattebergs kommun, 0222-451 52.

Bild: VKL
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Behöver Dig som vill vara med och dra 
Ditt strå till stacken!

Alla kan delta på sina villkor, till exempel:

•	 delta i våra månadsmöten och diskutera 
						aktuella	frågor	i	vår	kommun.	Ju	fler	idéer						
      och förslag, desto bättre slutliga förslag I en        
      liten kommun som vår ligger förslag och
      beslut ”synliga” för alla.
•	 vara med i en arbetsgrupp om en aktuell 

fråga.
•	 efter nästa val komma in i fullmäktige.
•	 på sikt delta aktivt i utskott eller nämnd.

Är du ung, gammal eller mitt i livet? 
Om demokratin ska leva, måste många 
delta och ta ansvar. Gör slag i saken och 

hör av Dig!

carina.sandor@liberal.se
janne.lejon@telia.com

vanja.leneklint@telia.com

eller ring 0222-416 72

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid!

Vi har månadsmöte den 10 november kl 
18.30 i Baggbro skola

Med diskussion av aktuella frågor 
Du är hjärtligt välkommen!            

JW:s VVS
Din nya rörmokare i 

Skinnskatteberg

Jag utför allt inom VVS och 
värmepumpar.

Mobil: 070-2960550
jimmywrangfall@telia.se

Ny tid för tre av våra körer
Barnkör (från 6 år)
Måndagar kl 14-15

Ungdomskör
Måndagar 17.30-18.30

Måndagskören
kl 19-20

Plats: St. Davidsgården

Den årliga

Julmarknaden
i Baggbro skola

med knallar och café.
Lördag den 28/11
kl. 11.00 - 15.00

Välkomna
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Biblioteket informerar

Författarbesök

Årskurs 5 får besök av Katarina Kuick
På Centralskolan

UTSTÄLLNINGAR

JAJ – Tova 
Anderberg Wallin
Vernissage 4 november 

kl 17.00
4 – 20 november

Målargruppen 
Vernissage 25 november kl 17.00

25 november – 11 december

Vinterdäck
Krav på vinterdäck 1 december–31 mars
När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbi-
lar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt 
buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning 
under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväg-
lag. Om du drar släpvagn efter, gäller kravet även denna. 
 Undantag från kravet
Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande 
fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten: 
    * Vid provkörning eller bogsering av fordonet i sam-
band med reparation eller liknande ändamål.
    * Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från 
närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
    * Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller 
äldre.
    * Om fordonet är registrerat i utlandet.
    * Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
    * Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret 
har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
Mönsterdjup på minst 3 millimeter vid vinterväglag
Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska 
mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, 
lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton 
samt släpvagnar som dras av dessa fordon. 
 Tillåtet med dubbdäck 1 oktober–30 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 ok-
tober–30 april. Dubbdäck får användas även under annan 
tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.
   Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som 
är kopplad till bilen ha det vid vinterväglag. Har bilen 
odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller 
odubbade vinterdäck.
   Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på 
fordonet. 
Vad är vinterdäck?
Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kall-
lade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara

    * särskilt framtagna för vinterkörning och 
    * märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and 
Snow.

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S 
utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exem-
pelvis grovmönstrade terrängdäck.

Sommardäck har en gummiblandning som gör att de 
blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda 
vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det 
är minusgrader.
Vinterväglag
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd 
eller frost på någon del av vägbanan.  
Bästa däcken bak
De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms 
ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på for-
donet för att minska risken för sladd vid bromsning och i 
svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras 
bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.
Informationen hämtad från www.transportstyrelsen.se

Månadens boktips
från Isabelle

 Ebba och Abbe böckerna av Åsa Karsin
Lär känna och möt Ebba och Abbe!
Två underbara barn som ibland prövar utkläd-
ningskläder, skrattar och leker. Ibland klättrar i 
träd och fäktas med vassa pinnar. Ibland är de 
ledsna, ibland modiga, ibland kivas de och ibland 
hittar de lösningar som gör att de båda kan samsas 
och samtidigt bli riktigt snygga! 

Ebba och Abbe gillar i en 
bok snygga grejer och i en 
annan farliga grejer. Två 
böcker som man kan läsa 
tillsammans och som man 
som vuxen kan läsa på 
många olika sätt. De kan 
läsas mellan raderna och 

mellan de stilfulla illustrationerna. Både ur kultu-
rella-, genus- och värdegrundsperspektiv. 
Så varsågod, att läsa boken på just ditt sätt!
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Kommunen har ny hemsida fr.o.m 2 november 2009!

Nyhetsbrevet
Anmäl dig till kommu-
nens nyhetsbrev om du 
vill vara säker på att inte 
missa viktig information 
eller händelser. Utkom-
mer 1 gång / månad eller 
vid behov.

Fler förbättringar
Förutom att nya hemsidan är snyggare och fräschare så har vi förbättrat bl.a 
- Politikerregistret
- Turistinformationen snyggare
- Startsidan som blir mer flexibel och samlar nyheter från hela hemsidan.

Öppen källkod - igen...
Vi fortsätter förstås att använda Joomla som system - varför byta ut en vin-
nande häst? Det är inga licenskostnader, bra säkerhet och funktionalitet 
samt att det är mycket enkelt att uppdatera, bland annat.

Om evenemangskalendern
För att kunna lägga in evenemang i den nya kalendern måste man logga in. 
Om du använder kalendern mycket kan du få ett konto och en kortkurs av 
oss. Se kontaktinfo till höger.

Ny Kalender
Evenemangen visas 
på ett tydligare sätt. 
Återkommande eve-
nemang syns bara en 
gång

Aktuellt
Här finns numera 
de viktigaste 
nyheterna från 
kommunen

Senaste 
protokollen 
När ett nytt 
protokoll läggs 
ut så syns det 
direkt på start-
sidan.

Uppdaterat? 
Besöker du ofta 
hemsidan? Här ser 
du vilka sidor som 
ändrats senast.

Hitta direkt 
Populära snabb-
länkar finns kvar 
från förra versionen

Kommunens nya logotyp
Under 2009 kommer den nya 
logotypen att synas allt mer. 
Nu syns den på webben!

Tydligare ingångar 
Kommun - kommunal service, personal, blanketter mm
Turism - besöksmål mm
Näringsliv - för företagaren eller den som vill starta eget
Bibliotek - om lån, tips, databaser mm

Profil-artiklar...
...syns i mitten av start-
sidan för att besökaren 
ska känna sig välkom-
men och vilja läsa mer 
om Skinnskatteberg.

A-Ö
Förutom en bra 
sökfunktion finns 
nu allt innehåll 
samlat från A-Ö.

Kontakta oss
Vi vill gärna höra vad du tycker 
eller vad du har för förslag. Nya 
hemsidan bygger till stor del på 
åsikter och förslag som vi fått på 
den gamla hemsidan. Kontakta 
oss
- IT-avdelningen: 
Steve Henriksson, 0222-450 20, 
steve.henriksson@skinnskatte-
berg.se
- Informationsavdelningen: 
Marie Wennerström, 0222-451 39, 
info@skinnskatteberg.se
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Det händer 
på Kulturhuset Korpen i november

2009
Onsdag 4 november kl 19.30
Film fr 15 år. 
 Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om film-
titlar finns på biblioteket, på Korpen och på www.
biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du 
kan spara för att komma direkt till medlemssidorna 
nästa gång du besöker hemsidan.

Lördag 7 november kl 19.00
Opera 
från Metropolitan i New York: Turandot av Puccini
Biljetter á 180:- bokas på Biblioteket, tel 451 38 och 
hämtas ut senast 15 min före sändning på Korpen. 
Ev. resterande biljetter säljs direkt vid Korpens entré. 
Mer info: www.fhr.se Arr: Skinnskattebergs kammar-
musikförening med stöd av Skinnskattebergs kom-
mun, Statens Kulturråd, Västmanlandsmusiken och  
Systemair.

Söndag 8 november kl 15.00
Matinéfilm, barntillåten.

Söndag 8 november kl 18.00
Film från 15 år. .  Arr: Skinnskattebergs FilmFören-
ing-SFF med stöd av Skinnskattebergs kommun. In-
formation om filmtitlar finns på biblioteket, på Kor-
pen och på www.biokorpen.se, du skapar din egen 
inloggning som du kan spara för att komma direkt till 
medlemssidorna nästa gång du besöker hemsidan.

Torsdag 19 november kl 18.30
Kulturkväll på Korpen
Medverkande: Kulturskolans elever och lärare. Stråk- 
och blåsklasserna visar upp sig.
Entre: 30:-/ vuxna, 10:-/skolungdom. Arr: Kultursko-
lan

Lördag 21 november kl 16.00 Konsert
med Dahlkvistkvartetten 
Hanna, Kersti och Jon Dahlkvist med Bartosz Cajler 
som primarie. Kvartetten vann "Ung & Lovande" 
2009 under stort jubel och satsar nu på att profilera 
sig i Sverige som ung professionell stråkkvartett.
Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmu-
sikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri 

entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhög-
skolan är entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/
spelår).
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kultur-
råd, Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Söndag 22 november kl 18.00
 Film från 15 år.   
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd 
av Skinnskattebergs kommun. Information om film-
titlar finns på biblioteket, på Korpen och på www.
biokorpen.se, du skapar din egen inloggning som du 
kan spara för att komma direkt till medlemssidorna 
nästa gång du besöker hemsidan.

Måndag 23 november 
Kommunfullmäktige sammanträder.
Tid och ärendelista, se www.skinnskatteberg.se 

Onsdag 25 november kl 19.00
Bildkåseri. 
med den välbekante naturfotografen Anders Geide-
mark från Hallstahammar. Kl. 19.00 på Korpen. Arr. 
SNF.

Torsdag 26 november kl 18.30
Föreläsning för föräldrar: Varför misslyckas skol-
utveckling?
Gunnar Berg, professor i pedagogik vid Mitthögsko-
lan, föreläser om hur vi kan dra lärdomar av tidigare 
utvecklingssatsningar och hur en vardagsnära skolut-
veckling kan gå till i praktiken.  
Fri entré! 
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Svenska kyrkans kalendarium november 2009
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

 

Lördag  31/10 kl. 11.00 Minnesgudstjänst vid allahelgona i Heds kyrka. Marie Blommé,  
     Hans Eric Johansson. Hedkören.
Lördag  31/10 kl. 12.00 Kyrkogårdsandakt på Heds kyrkogård.
Lördag   31/10 kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka, Marie Blommé och Hans Eric Johansson.
Lördag  31/10 kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Skbg:s kyrka, Marie Blommé och Hans Eric Johansson. 
Söndag  1/11 kl. 18.00 Mässa på Alla själars dag i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé,  
     S:t Davidskören.
Onsdag  4/11 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.
     ”Rättvisemärkt, vad är det?” Eva Elmstedt Frisk informerar. 
Torsdag  5/11 kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé. 
Söndag  8/11 kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg, Marie Blommé.
Onsdag  11/11 kl. 09.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Marie Blommé.
Onsdag  11/11 kl. 18.30 Kyrkofullmäktige i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.
Torsdag  12/11 kl. 11.30 Födelsedagsfest för inbjudna jubilarer i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
Lördag  14/11 kl. 18.00 Församlingsafton i Spiran, Nibbarsbo. Hedkören bjuder på ”musik mest på  
     skoj”. Kaffeservering, lotterier m.m, Erik Karlsson och Hans Eric Johansson
Söndag  15/11 kl. 11.00 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson. Kaffe.
Tisdag  17/11 kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Hans Eric Johansson.
Onsdag  18/11 kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.
     ”Tjärdalen och Kolmilan” Lars Carnbrand berättar och visar bilder.
Torsdag  19/11 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg. Lisbet Kjellin.
Söndag  22/11 kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Pia Luotomäki
Söndag  22/11 kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. S:t Davidskören under ledning 
     av Gunilla Kindahl Broberg framför musik av 200-årige Mendelssohn.
     Andakt, Pia Luotomäki. Kaffe och bildvisning från körens Englandsresa  
     efter gudstjänsten.
Måndag 23/11 kl. 17.30 Studiecirkeln ”Bibliska figurer” träffas och ställer scen inför söndagens  
     gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. 
Torsdag  26/11 kl. 19.00 Syföreningsauktion i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.Skinnskattebergs  
     kyrkliga syförening inbjuder. Glädjekören medverkar.
Fredag  27/11 kl. 10-12 Babypaketstillverkning, S:t Davidsgårdens övervåning. 
Fredag  27/11 kl. 19.00 Syföreningsauktion i Hedgården i Hed. Heds kyrkliga syförening inbjuder.
Lördag  28/11 kl. 18.00 Adventssång i Gunnilbo kyrka med S:t Davidskören. Hans Eric Johansson
Söndag  29/11 kl. 11.00 Sjung in advent med Glädjekören i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé,  
     Hans Eric Johansson. 
Söndag  29/11 kl. 14.00 Andakt på Hemgården i Skinnskatteberg, Hans Eric Johansson   
     Adventssånger, Hedkören.
Söndag  29/11 kl. 14.00 Julvisa i Finnmarken - ett sångprogram med Bertil Olsson. 
     Tankar i advent med Marie Blommé. Lokstallet, Riddarhyttan. Kaffe!
Söndag  29/11 kl. 18.00 Sjung in advent med Hedkören och Marie Blommé. Heds kyrka.

 

 

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Efter söndagens 11-gudstjänst serveras kyrkkaffe.



 12

www.skinnskatteberg.se0222:an

Masbo
 Frisersalong

Dam, herr och barnklippning

Pris: 150:-

Öppnar 1 november!

Öppettider:
Måndag-Fredag kl. 10.00-18.00
Lördagar   kl. 10.00-14.00

Tidsbokning

Masbo frisersalong
Blästervägen 17

739 31 Skinnskatteberg
Telefon: 073-9233512

Bowling after work i
Lurbohallen

13 november
4 december

Spela 4 serier
Kaffe

Varm smörgås

Endast 50 kronor.
ÖPPETTIDER

Måndag - Onsdag    15.00 - 21.00
Torsdag    12.00 - 21.00
Fredag    12.00 - 18.00
Lördag - Söndag   12.00 - 18.00

Bokning 0222-10202, fax 0222-10001
Mail info@lurbohallen.se

RIDDARHYTTANS 
HEM OCH SKOLA 

FÖRENING
INBJUDER TILL

”BARNENS MELODIFESTIVAL” 
& KLÄDBYTARDAG 

Lördagen 21/11 kl.15.00 
Riddarhyttans gymnastiksal

Fika- och korvförsäljning
Fiskdamm    Passa på att bli medlem
Lotteri     och gå in GRATIS!
Boka bord klädförsäljning 50kr   Övriga 20kr
till Emma Sköld 13119, 070-1598868


