
Enkät!
Enkät för alla nationella 
minoriteter i kommunen: 

besvara frågorna på s. 9-10 
(på svenska) eller på  
s. 11-12 på finska!

Ska du installera 
eller byta kamin? 

Läs mer på sidan 5

0222:an
www.skinnskatteberg.se

Aktuellt för Skinnskattebergs kommun - 
Årgång 26 Nr 9, November 2011

Ur detta nummer: 
* Högläsare sökes   sid. 2 
* Lediga lägenheter   sid. 4 
* Sedan sist     sid. 6 
* Ny barnklubb    sid. 13 
* Studera i vår?    sid. 14 
* Korpen i november   sid. 16 
* Kyrkans kalender   sid. 19

Kommunfullmäktige 
sammanträder 

den 21 november 
kl 18.00 

i Sessionssalen,
Kommunhuset

Allmänheten hälsas välkommen!

Gratis vaccin till dig som fyllt 65
och till dig som tillhör någon av de andra riskgrupperna. Landstinget
bjuder på vaccinering mot årets influensa och mot lunginflammation.

Håll dig frisk

SKINNSKATTEBERG
SKINNSKATTEBERG FAMILJELÄKARMOTTAGNING*
Kyrkvägen 1 
Datum: 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11
Kl: 13.00-16.00
Det går även att ringa och boka tid andra dagar.

65+

Här ser du var och när du kan vaccinera dig
För äldre, för kroniskt sjuka och övriga riskgrupper kan influensan 
vara livshotande. 

Vaccinet skyddar mot årets influensa och minskar 
risken för komplikationer som lunginflammation 
och hjärtsvikt. Välkommen!

Läs mer om vaccineringen och riskgrupper på: www.ltv.se

Öppet
hus 
på alla landstingets 
familjeläkarmottagningar* 
Lördagen den 22 oktober 
mellan klockan 10 -14
Influensavaccinering 10.30-13.00

Brage Lundström, släkt- och bygdeforskare i Västerås, kommer 
till Skinnskatteberg och berättar om gamla hyttor och hamrar 
som har funnits i och runtom Skinnskattebergs kommun.

Onsdagen den 2/11 kl. 18.00 
St:Davidsgården, stora salen

Hjärtligt välkomna!
Läs mer på: www.skbghbf.se 
Arr. Skinnskattebergs hembygdsförening
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0222:ans redaktion:

Redaktör:  Marie Wennerström 
Redaktionsråd: Jenni Tahkokorpi, Marlene Carlsson 

Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 451 39 
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, på biblioteket samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för 
120:- om året. Kontakta redaktionen. 
Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Vecka 44 Höstlov

Vecka 45
Måndag: Kebabspett, tomatsås & ris.
Tisdag: Pannbiff med lök, brunsås & potatis.
Onsdag: Panerad fisk, kall sås & potatis.
Torsdag: Kycklinggryta med currysmak & 
 kokosgrädde & ris.
Fredag: Köttfärsgratäng.

Vecka 46
Måndag: Kycklingpanna med kall sås.
Tisdag: Ekologiska Köttbullar, gräddsås, grönsaker  
 & potatis.
Onsdag: Fiskgratäng & Hemlagat potatismos.
Torsdag: Spaghetti & Köttfärssås.
Fredag: Kebabsplitt, vitlökssås & ris.

Vecka 47
Måndag: Köttgryta med potatis.
Tisdag: Hemlagad Färsbiff, sås, grönsaker 
 & potatis.
Onsdag: Panerad fisk, remouladsås & potatis.
Torsdag: Köttsoppa & Pannkaka.
Fredag: Chili con carne med vetekorn & nachos.

Vecka 48
Måndag: Pasta med Krämig tomatsås & riven ost.
Tisdag: Hemlagade Färsbiffar, sås, grönsaker 
 & potatis.
Onsdag: Panerad fisk, kall sås & potatis.
Torsdag: Korv stroganoff & ris.
Fredag: Kycklingfilé, currysås & ris.

Skinnskattebergs 
kommuns stipendier

Medel ur Gunnilbo Jordbruksstiftelse utde-
las till personer boende inom Gunnilbo sock-
ens 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.

Ansökan: 
Sista ansökningsdag är den 1 december 2011.

Ansökningsblanketter kan hämtas i kommun-
husets reception eller laddas ner från kom-
munens hemsida, www.skinnskatteberg.se. 

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

Skolans matsedel vecka 44-48

Högläsning!
Har Du tid över en stund i veckan för att 
göra en ideell insats. Möjligheten finns på 
Klockarbergsgården. Det gäller högläs-
ning med fikapaus, en gång i veckan. 

Vill Du veta mer så hör av dig till Gun 
Holm 0705-56 13 73 eller gun.holm@
skinnskatteberg.se
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Aktivitetskalender
November 2011

28/10 | 18:00 - Tvåspråkig (svenska-finska) barn-
klubb | Finska Föreningen
29/10 | 19:00 - Digitalopera - Don Giovanni (Mozart) | 
Kulturhuset Korpen
30/10 | 15:00 - Matinéfilm, Barntillåten - se www.
biokorpen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
30/10 | 18:00 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
30/10 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
31/10 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
01/11 | 17:30 - JUNIS För barn (bl a Skapis, Movie-
kids, Safekids) Tisdagar 17.30 -19.00 Skolvägen 8  | 
Skinnskatteberg
02/11 | 18:00 - Hyttor och hamrar - Föreläsning. Läs 
mer på sid 1 | St:Davidsgården
02/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
02/11 | 19:30 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
04/11 | 17:00 Halloween Cupen 4-5/11 (om tillräckligt 
många lag är anmälda). Spel från kl 17-22 på fredag 
samt lördag ca 10-15. Korv och fikaförsälning. Välkom-
na, SSK | Systemairhallen
04/11 | 18:00 - Tvåspråkig (svenska-finska) barn-
klubb | Finska Föreningen
05/11 | 17:00 - Digitalopera från The Met: Siegfried 
(Wagner) -  Läs mer på sid 16 | Kulturhuset Korpen
06/11 | 11:00 - Grannsamverkansmöte i ”Fiket” 
Bernshammar | Fiket i Bernshammar
06/11 | 18:00 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
06/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
07/11 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
08/11 | 17:30 -  JUNIS För barn tisdagar 17.30 -19.00 
Skolvägen 8 | Skinnskatteberg
09/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
09/11 | 19:30 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
10/11 | 18:30 - Möte hyresgästföreningen HGF - 
Kommunens hyresgäster hälsas välkomna till möte i 
Hemgårdens samlingssal | Hemgården Skinnskatteberg
11/11 | 18:00 - Finsk kyrkokonsert - JOEL HALLI-
KAINEN. Läs mer på sid 13 | Skinnskattebergs kyrka
12/11 | 16:00 - Norrbotten NEO - Läs mer på sid 16 | 
Kulturhuset Korpen
13/11 | 18:00 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
13/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
14/11 | 18:30 - Alliansmöte | Stjärnviks Bygdegård
14/11 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
15/11 | 17:30 - JUNIS För barn tisdagar 17.30 -19.00 
Skolvägen 8 | Skinnskatteberg
16/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen

16/11 | 19:30 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
17/11 | 19:45 - PUMPEN - IOGT/NTO:s årliga frå-
getävling. Tag gärna med egen laptop! Kom och hjälp 
oss! | Biblioteket
18/11 | 18:00 - Tvåspråkig (svenska-finska) barn-
klubb | Finska Föreningen
20/11 | - Utdelning av Nils G Stenqvist Minnesfonds 
utställningsstipendium samt vernissage. | Galleri 
Astley
20/11 | 18:00 - Film, från 11 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
20/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
21/11 | 18:30 - Möte hyresgästföreningen - Smed-
jebygdens hyresgäster hälsas välkomna till möte i 
Hemgårdens samlingssal | Hemgården
21/11 | 18:00 - Kommunfullmäktige sammanträder.    
i Sessionssalen, Allmänheten hälsas välkommen! | 
Kommunhuset
21/11 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
21/11 | 19:00 - Möte om Skinnskattebergs landsbygd - 
Läs mer på sid 15 | Bysala hembygdsgård
22/11 | 17:30 - JUNIS För barn tisdagar 17.30 -19.00 
Skolvägen 8  | Skinnskatteberg
23/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
24/11 | 19:00 Årsmöte Skinnskattebergs Filmförening 
| Kulturhuset Korpen. 
24/11 | 18:30 - IOGT-NTO månadsmöte | Juhlins
25/11 | 18:00 - Tvåspråkig (svenska-finska) barn-
klubb | Finska Föreningen
26/11 | 15:00 - Ljusfest på sågplan i Riddarhyttan. 
Hästar, ljus, korv och eldstatyer | Sågplan
26/11 | 18:00 - Öppna Micken! - Musik och uppträ-
danden - Lyssna, njut, spela, berätta, sjung, fika och 
träffa vänner! ”Skolgården” i Baggå skola - www.
skolgarden.com 0222-140 12 | Baggbro Skola
27/11 | 10:00 - Superloppis i Skinnskattebergs Folkets 
park 10-14. Boka bord på 070-3050382
27/11 | 15:00 - Matinéfilm, från 7 år - se www.biokor-
pen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
27/11 | 18:00 - Film, från 15 år - se www.biokorpen.se 
för mer info. | Kulturhuset Korpen
27/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
28/11 | 19:00 - Gympa - | Gymnastiksalen
28/11 | 19:00 - Folkpartiet har månadsmöte. 
Välkommen! | St:Davidsgården 
29/11 | 17:30 - JUNIS För barn tisdagar 17.30 
-19.00 Skolvägen 8  | Skinnskatteberg
30/11 | 19:00 - Aerobics - | Gymnastiksalen
30/11 | 19:30 - Film, från 15 år - se www.biokor-
pen.se för mer info. | Kulturhuset Korpen
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Nyhet på Återbruket:
Plastsortering!

Plast är bra att återvinna för det spar både energi och olja. 
Nu undersöks det hur plast som inte är förpackningar ska 
kunna återvinnas. Det arbetet vill VafabMiljö vara med i 
och därför behöver vi er hjälp. Lägg trädgårdsmöbler av 
plast, leksaker av plast, pulkor, plasthinkar, plasttak, plast-
rör och plastslang i containern för Plast.  

Tack till er som sorterar! 

Vi vill återvinna mer plast än bara förpackningar. 
Därför utökar vi sorteringen på Återbruket med 
en container för Plast. Lägg därför plastprylar i 
containern för Plast istället för i Brännbart. 

Återbruket
Skinnskatteberg
vid Näsvägen
Telefon: 0222-108 69

Öppettider: 
Måndag, onsdag: 8.00-12.00
Tisdag, torsdag:  8.00-12.00, och 15.00-19.00
Fredag: 13:00-17:00
Lördag: 9:00-14:00
Söndag: Stängt

Lediga lägenheter 

Skinnskattebergs tätort
1 rok Sotvretsv. 3, 1 tr, 57 m2   3646 kr
1 r kokvrå, Sotvretsv 19 B, 2 tr  2342 kr inkl. kabel-TV. Ledig 1/12
2 rok Sotvretsv 19B n.b, 63,8 m2  4362 kr inkl. kabel-TV. Nyrenoverad.
3 rok Klockarbergsv 8B, 3 tr 75,1 m2  4973 kr inkl. kabel-TV

Riddarhyttan
2 rok V:a Parkv 3B, 2 tr, 63,7 m2  3328 kr
3 rok V:a Parkv 3A, nb, 75,2 m2  4944 kr
2 rok Granstigen, 60 m2   3281 kr (kallhyra) 

Färna
2 rok Fåfängans väg, 58,3 m2   3 960 kr inkl. kabel-TV
 

Blankett för ansökan om bostad finns på www.skinnskatteberg.se 
Det går också bra att ringa 0222-451 25 
eller maila jane.pettersson@skinnskatteberg.se
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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 självkost-
nadspris. I övrigt får du ta med det som passar till dig och 
ditt barn.

Våra öppettider:
Tisdagar 9.30 - 16.00
Torsdagar 9.30 - 16.00
Tfn. 0222-450 55

Stängt torsdag 3 november 

Sagostund med Isabelle ”Natur”
Tisdag 8 november 
11.00 0 - 2 år
13.30 2 - 6 år

VÄLKOMMEN

Slamtömning 
i Skinnskattebergs kommun

Höstkampanjen pågår just nu och det fung-
erar bra med vår nya entreprenör BS-sane-
ring i Avesta. Det skulle vara till stor hjälp 
om man röjer upp kring sin slambrunn och 
gärna markerar ut den med en vimpel eller 
käpp så att brunnen är lätt att hitta. Mörk-
ret har kommit och snart är även snön här.

Kampanjen pågår till vecka 50. Om du inte 
har fått din brunn tömd tills dess så ring 
BS-sanering i Avesta, tel. 0226-597 70. 
Kom ihåg att tala om att det gäller ”Höst-
kampanjen” så att inga missförstånd
uppstår.

Familjerådgivningen i Skinnskatteberg

Mottagning i Fagersta, Centrumvägen 3 (gamla 
brandstationen bakom Lidl) 73740 Fagersta.

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 eller 
som enskild person. Besöken är kostnadsfria.

Vi har tystnadsplikt. Inga registreringar förekom-
mer och man kan, om man vill, vara anonym.

Välkomna att ringa!

Familjerådgivare, leg psykoterapeut 
Agnetha Kilström 
telefon 0223-446 07 
E mail: agnetha.kilstrom@fagersta.se 

Familjerådgivare
Åsa Draiby
telefon 0223-442 89 
Email: asa.draiby@fagersta.se

Har du  
funderingar 
på att  
installera  
eller byta  
kamin?
Tänk på att du 
behöver göra en 
anmälan och inte 
får påbörja åtgär-
den förrän du fått 
godkännande från Miljö- och byggnads-
kontoret.

Läs mer på vår hemsida eller ta kontakt 
med Byggnadsinspektör Charlotte Bäck-
ström 0222-451 27 (mån-fre 10-12).
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Sedan sist 

I denna spalt rapporterar jag för alla intresserade 
kommunmedborgare om några av de olika frågor 
som varit uppe under den senaste tiden för mig som 
kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg. 

 * Lärarförbundet på riksnivå har gjort en granskning av Sveriges grundskolor utifrån 14 olika 
kriterier. Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg har gjort en rejäl klättring på rankinglistan. Förra 
året låg Skinnskattebergs grundskola på 186:e plats av 290 kommuner. I år hamnade vi på den 
88:e platsen och blev därmed årets skolförbättrare i länet. Skolledning och personal ska känna sig 
hedrade! Roligt! 
* Har varit på det årliga Samhällsrådet i Arboga. Polisen redogjorde för läget i länet när det 
gäller brott. Västmanland ligger oroväckande högt i statistiken.
* Riksmästerskapen i Bowling för pensionärer har gått av stapeln i Skinnskatteberg. Jag var 
inbjuden till invigningen och fick möjlighet att berätta lite om vår kommun.
* Budgetberedningen inför 2012 är inne i ett skarpt läge. Kommunstyrelsen lägger förslag till 
Kommunfullmäktige vid sitt möte den 25 oktober. Kommunfullmäktige hålls den 21 november.
* Kommunens Brottsförebyggande råd har haft möte. Besök på Polisstationen i Fagersta och 
planering av ett offentligt möte med temat ”Grannsamverkan” stod på dagordningen.
* En introduktionsdag för nyanställda har genomförts, jag fick chansen att berätta om 
kommunen och om hur det är att jobba i en politiskt styrd organisation. 
* Smedjan – kommunens nya boende för ensamkommande flyktingbarn har haft ”öppet hus”. 
Ca 100 personer hade hörsammat personalens inbjudan. Boendet känns välordnat och inbjudande. 
Idag den 12 oktober fick jag nyss en rapport om att de tre första ungdomarna har anlänt till boendet. 
Alla tre från Afghanistan. 
* En hearing om kommande planer på Gruvnäring i Norra Västmanland har genomförts 
i Norberg. Skinnskattebergs kommun, Norbergs kommun och Länsstyrelsen var inbjudare. 
Representanter från företag, Bergskraft och Transportstyrelsen redogjorde för aktuellt läge. Ett 50-
tal politiker och tjänstemän hade mött upp. 
* VKL (Västmanlands kommuner och Landsting) – tjänstemän och politiker - har gjort 
en länsresa och passerade Skinnskatteberg. Kulturhuset Korpen besöktes, jag informerade om 
kommunen, Staffan Bergman, vår Kultur och Fritidschef berättade om huset och några ungdomar 
framträdde med sång och musik. Det kändes bra.

 Varm hälsning i hösten!

Skinnskatteberg den 12 oktober 2011
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens Ordförande
Skinnskatteberg
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Höstlov på biblioteket v 44

Måndag 31/10 och Tisdag 1/11 
 kl. 14:00-16:00 
” Gör din saga/berättelse till en animerad film!”
Tillsammans med filmpedagogerna Eva Anderberg 
och Mirjam Hector

De färdiga filmerna kommer att visas i samband 
med Skinnskattebergs Filmförenings filmer, onsdag 
2/11 och torsdag 3/11 kl. 10:00

Är det många som vill filma samtidigt läser/berät-
tar vi rysligt spännande sagoskräckisar tillsammans 
med Isabelle medan vi väntar. Kanske blir det en idé 
till film.
 
Höstlovsaktiviteter sker i samarbete med ABF, 
Studiefrämjandet och Skbgs filmförening

Tisdag 8 november Sagostunder på Stacken 
Tema natur
kl. 11:00 Målgrupp 0-2 år
kl. 13:30 Målgrupp 3-5 år

Måndag 14/11 ochTisdag 15/11
Teater arrangerad av biblioteket i Korpen
Leon Lejon  
av Figurteatern
Teater för förskolan 
och skolan, åk F-1, 
Målgrupp 3-7 år

Barn från Stacken är välkomna tillsammans 
med vuxen på någon av föreställningarna mån-
dag den 14 november kl. 9:00 eller kl. 10:15

Tisdag 15 november kl. 17:00  
Vernissage  
”Teckningar” 
Johnny Andersson  
Utställningen pågår till och med
8/12

v 46 Kura skymning Nordisk biblioteksvecka
Tisdag 15/11 kl. 17:00 Norden läser tillsammans
Texten som läses handlar om att på ett humoristiskt 
sätt skryta och driva med varandra. Vänskaplig 
men retsam kamp om hedern. Berättelsen läses på 
svenska och finska.
Kom, lyssna och berätta!

Sagostund Onsdag 16/11 kl. 10:00
Sagostund  Torsdag 17/11 kl. 10:00 
Målgrupp smååringar

Tisdag 29/11 kl. 18:00  
”Mod”
Föredrag och diskussion
I samarbete med Bilda

Internet drop in torsdagar 17-19

Onsdag 30/11
Teater för skolan, åk 2,  
Kolla mej då! av Västman-
lands teatern 

Genom samarbete med Skinn-
skattebergs kommunala energi- 
och klimatrådgivning och bib-
lioteket finns det nu möjlighet 
att låna elmätare kostnadsfritt 
på biblioteket. Med en elmätare 

ser du snabbt och lätt hur mycket dina apparater 
förbrukar.

Det händer på biblioteket! 
i November
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Informatörens spalt
Du minns kanske att jag i oktobers nummer av 0222:an refererade till lagtext om myndigheternas (inklusive kommunernas) 
skyldigheter att främja de nationella minoriteternas (dvs. judarnas, romernas, samernas, sverigefi nnarnas och tornedalingar-
nas) möjligheter att bevara och utveckla deras egen kultur. Jag tog även upp att en elev som har en vårdnadshavare (t.ex. mor 
eller far) vars modersmål är ett av de nationella minoritetsspråken (dvs. fi nska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska) 
har rätt att få modersmålsundervisning ifall eleven kan grunderna i detta språk. Dessa minoritetsspråk ska myndigheterna 
skydda och främja, i synnerhet gällande barn. Därtill informerade jag dig om att de fi nskspråkiga i kommunen kan använda 
fi nska i kontakt med kommunen och att de har rätt till en delvis eller helt fi nskspråkig förskoleplats och äldreomsorg. Detta 
på grund av att Skinnskattebergs kommun tillhör förvaltningsområdet för fi nska språket. 
 Nu vill jag veta om de språkliga och kulturella behov som fi nns hos våra invånare som tillhör en eller fl era av de 
nationella minoriteterna. Om du känner dig vara jude, rom, same, sverigefi nne eller tornedaling och bor i Skinnskat-
tebergs kommun, var vänlig och hjälp dig själv genom att besvara frågorna på följande sidor (frågorna står på svenska 
och fi nska). På basis av resultaten/svaren är det mycket enklare för mig att hjälpa minoriteterna att bevara och utveckla deras 
kultur och språk i Skinnskattebergs kommun. Alla svaren behandlar jag konfi dentiellt, vilket bl.a. innebär att det enbart är jag 
som kommer att se svaren. Jag har naturligtvis tystnadsplikt! Jag ska visserligen redogöra för resultaten till olika kommunala 
politiker och tjänstemän, media, invånare osv., men då kommer jag enbart att avslöja statistisk information, t.ex. antalet per-
soner som önskar få en viss service på fi nska. 
 Svaren kan du 
a) skicka mig till adressen: Skinnskattebergs kommun, Jenni Tahkokorpi, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
b) ringa till numret 0222–450 44 (på svenska eller fi nska, helst på någon fredag kl. 8.30–18.00)
c) e-posta till adressen jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se ELLER
d) lämna på kommunhuset i ett slutet kuvert med mitt namn på.
Vänligen besvara frågorna senast 30/11 2011! Extra blanketter fi nns att hämtas i Finska-Föreningens lokaler samt i recep-
tionen på kommunhuset.

Tiedottajan palsta
Ehkä muistat, kuinka lehden lokakuun numerossa viittasin lakitekstiin, jossa sanotaan, että viranomaisten (mukaan lukien 
kuntien virkamiesten) tulee tukea kansallisten vähemmistöjen (eli juutalaisten, romanien, ruotsinsuomalaisten, saamelaisten 
ja tornionlaaksolaisten) mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan. Kerroin myös, että oppilaalla, jonka huolta-
jan (esim. äidin tai isän) äidinkieli on yksi Ruotsin viidestä virallisesta vähemmistökielestä (jiddiš, meänkieli, romani chib,
saame tai suomi), on oikeus saada koulussa äidinkielen opetusta, mikäli hän osaa kyseisen kielen alkeet. Viranomaisten tulee 
suojella näitä vähemmistökieliä sekä edistää niiden käyttöä, erityisesti lasten keskuudessa. Lisäksi kerroin, että kunnan suo-
menkieliset asukkaat voivat käyttää suomea asioidessaan kunnan virkamiesten kanssa. Heillä on myös oikeus saada osittain 
tai kokonaan suomenkielinen päiväkotipaikka sekä osittain tai kokonaan suomenkielisiä vanhustenhuollon palveluja. Tämä 
johtuu siitä, että kuntamme kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.
 Nyt haluan tietää, mitä kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarpeita on niillä kuntalaisillamme, jotka kuuluvat johonkin tai 
joihinkin kansallisista vähemmistöistä. Jos koet olevasi juutalainen, romani, ruotsinsuomalainen, saamelainen tai tor-
nionlaaksolainen ja asut Skinnskattebergin kunnassa, ole ystävällinen ja auta itseäsi vastaamalla seuraavilla sivuilla 
oleviin kysymyksiin (samat kysymykset ovat lehdessä sekä ruotsiksi että suomeksi). Tulosten/Vastausten perusteella minun 
on paljon helpompi auttaa kansallisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä säilyttämään kulttuurinsa ja kielensä sekä kehittä-
mään niitä. Kaikki vastaukset käsittelen luottamuksellisesti, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vain minä tulen lukemaan 
vastaukset. Minulla on tietysti myös vaitiolovelvollisuus! Tulen tosin tekemään tuloksista raportin, jonka jaan eteenpäin mm. 
kunnan poliitikoille ja virkamiehille, medialle sekä asukkaille. Raportissa tulee olemaan vain tilastotietoa, eli esimerkiksi 
niiden henkilöiden lukumäärä, jotka haluavat tiettyä palvelua suomen kielellä. 
 Vastauksesi voit
a) lähettää minulle osoitteeseen: Skinnskattebergs kommun, Jenni Tahkokorpi, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
b) soittaa numeroon 0222–450 44 (ruotsiksi tai suomeksi, mieluiten jonakin perjantaina klo 8.30–18.00)
c) lähettää sähköpostitse osoitteeseen jenni.tahkokorpi@skinnskatteberg.se TAI
d) jättää kunnantalolle suljetussa kirjekuoressa nimelläni varustettuna.
Vastauksesi tarvitsen viimeistään 30/11 2011. Kysymyslomakkeita voi noutaa myös Suomi-Seuralta tai kunnantalon vas-
taanotosta.

   Med vänliga hälsningar/Ystävällisin terveisin,

   Jeni Tahkokrpi

   tvåspråkig informatör/kaksikielinen tiedottaja
   Skinnskattebergs kommun
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FRÅGOR TILL DIG SOM KÄNNER DIG VARA JUDE, ROM, SAME, SVERIGEFINNE ELLER 
TORNEDALING OCH BOR I SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Bakgrundsuppgifter

Namn:                                                                                                                                                                                                              

Ålder:                                                                                     Kön:                                                                                               

Tel.:                                                                                                                                                                                                                  

E-post:                                                                                                                                                                                                               

Adress:                                                                                                                                                                                                               

Antal av och ålder på barn som bor hemma:                                                                                                                                         

Jag känner mig tillhöra följande minoritetsgrupp/-er (ringa in eller stryk under passande alternativ)

judar romer samer sverigefinnar tornedalingar

Övriga frågor för alla informanter/enkätundersökningsdeltagare. Besvara de tre 
första frågorna genom att ringa in eller stryka under det passande alternativet!

1) Kan du det språk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska) som används bland de som tillhör 
samma minoritetsgrupp som du?

a) Ja, flytande c) Ja, men bara lite

b) Ja, ganska bra d) Nej, inte alls

2) Kan ditt/dina barn som bor hemma detta minoritetsspråk?

a) Ja, flytande c) Ja, men bara lite e) Denna fråga gäller inte mig

b) Ja, ganska bra d) Nej, inte alls

3) Skulle du vilja att ditt/dina barn får modersmålsundervisning i detta minoritetsspråk i Klockarbergsskolan?

a) Ja b) Nej c) Denna fråga gäller inte mig

4) På vilka olika sätt tycker du att Skinnskattebergs kommun skulle kunna skydda och främja din 
minoritetskultur och ditt minoritetsspråk?
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Om du är sverigefinne, besvara även följande påståenden genom att ringa in eller 
stryka under det passande alternativet

5) Jag vill att mitt/mina barn får en plats i en tvåspråkig (finska-svenska) förskola där barnet/barnen kan 

använda finska språket med någon/några av förskollärarna och/eller barnskötarna.

a) Ja b) Nej c) Denna fråga gäller inte mig

6) Jag vill att mitt/mina barn får en plats i en helt finskspråkig avdelning på en förskola.

a) Ja b) Nej c) Denna fråga gäller inte mig

7) När det blir aktuellt för mig/När jag blir gammal så vill jag att jag kan använda finska i stället för svenska 

med personalen inom äldreomsorg.

a) Ja b) Nej c) Jag vet inte 

8) Jag vill använda finska i kontakt med kommunala myndigheter, t.ex. med socialsekreterare, 

byggnadsinspektör, personalen inom hemtjänsten, lärare och/eller handläggare av olika slag.

a) Ja b) Nej c) Jag vet inte 

9) Om du svarade Ja på föregående fråga, precisera med vilka typer av kommunala myndigheter du i synnerhet 

vill använda finska.

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                          

Sista frågan för alla informanter/enkätundersökningsdeltagare 

Vill du tillägga/kommentera något, t.ex. gällande dina svar, denna blankett och/eller minoritetsspråken och 

-kulturerna? Ordet är fritt!
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KYSYMYKSIÄ SINULLE, JOKA KOET OLEVASI JUUTALAINEN, ROMANI, 
RUOTSINSUOMALAINEN, SAAMELAINEN TAI TORNIONLAAKSOLAINEN JA ASUT 
SKINNSKATTEBERGIN KUNNASSA

Taustatiedot

Nimi:                                                                                                                                                                                                                

Ikä:                                                                                             Sukupuoli:                                                                                   

Puh:                                                                                                                                                                                                                 

Sähköposti:                                                                                                                                                                                                    

Osoite:                                                                                                                                                                                                               

Kotona asuvien lasten määrä ja iät:                                                                                                                                                            

Koen olevani (ympyröi tai alleviivaa sopiva/-t vaihtoehto/-ehdot)

juutalainen   romani      ruotsinsuomalainen  saamelainen tornionlaaksolainen

Kysymykset kaikille kyselyyn osallistujille. Vastaa kolmeen ensimmäiseen 
kysymykseen ympyröimällä tai alleviivaamalla sopiva vaihtoehto!

1) Osaatko kielen (jiddiš, meänkieli, romani chib, saame tai suomi), jota käytetään sen kansallisen vähemmistön 

keskuudessa, johon sinä itsekin kuulut?

a) Kyllä, sujuvasti c) Kyllä, mutta vain vähän

b) Kyllä, aika hvyin d) Ei, en ollenkaan

2) Osaavatko kotona asuva/-t lapsesi myös kyseistä vähemmistökieltä?

a) Kyllä, sujuvasti c) Kyllä, mutta vain vähän e) Tämä kysymys ei koske minua

b) Kyllä, aika hvyin d) Ei ollenkaan

3) Haluaisitko, että lapsesi saa/saavat kyseisen vähemmistökielen äidinkielenopetusta Klockarbergin koulussa?

a) Kyllä b) En c)  Tämä kysymys ei koske minua

4) Millä eri tavoin Skinnskattebergin kunta voisi mielestäsi suojella ja tukea vähemmistökulttuuriasi sekä 

edistää vähemmistökielesi käyttöä?
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Mikäli olet ruotsinsuomalainen, vastaa myös seuraaviin väittämiin ympyröimällä tai 

alleviivaamalla sopiva vaihtoehto

5) Haluan, että lapseni saa/saavat paikan kaksikielisestä (suomi-ruotsi) päiväkodista, jossa lapseni voi/voivat 

käyttää suomen kieltä jonkun/joidenkin lastentarhanopettajien ja/tai lastenhoitajien kanssa.

a) Kyllä b) En c)  Tämä kysymys ei koske minua

6) Haluan, että lapseni saa/saavat paikan täysin suomenkieliseltä päiväkotiosastolta.

a) Kyllä b) En c)  Tämä kysymys ei koske minua

7) Kun se kohdallani on ajankohtaista/Kun tulen vanhaksi, haluan, että voin käyttää suomen kieltä (ruotsin 

sijaan) kunnan vanhustenhuollon henkilökunnan kanssa.

a) Kyllä b) En c) En osaa sanoa

8) Haluan käyttää suomen kieltä asioidessani kunnan eri virkamiesten kanssa, esimerkiksi sosiaalisihteerien, 

rakennustarkastajan, kotipalvelun henkilökunnan, opettajien ja/tai erilaisten käsittelijöiden kanssa.

a) Kyllä b) En c) En osaa sanoa

9) Mikäli vastasit Kyllä edelliseen kysymykseen, tarkenna, minkälaisten/minkä alan kunnan virkamiesten kanssa 

haluaisit erityisesti asioida suomen kielellä.

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                          

Viimeinen kysymys kaikille kyselyyn osallistujille

Haluatko vielä lisätä/kommentoida jotakin, esimerkiksi vastauksiisi, tähän kyselyyn ja/tai vähemmistökieliin ja 

-kulttuureihin liittyen? Sana on vapaa!
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En tvåspråkig (svenska-fi nska) 
barnklubb i Finska-Föreningens

lokaler på fredagar kl. 18.00!

Barnklubben är avsedd för alla barnfamiljer som är 
intresserade av att göra något kul tillsammans och 
samtidigt lära sig lite fi nska och om sverigefi nsk 
kultur – kanske i form av barnvisor och maträtter.   

Om du vill tillbringa tid med andra barnfamiljer (fi ka, leka, 
diskutera, sjunga och baka tillsammans), är du varmt 
välkommen med hela familjen! Du behöver inte kunna fi ns-
ka för att kunna delta i verksamheten, men säkert kommer 
du och din familj att lära er några ord och uttryck på fi nska 
– och det kan väl inte vara till skada :)

Vi träffas i Finska-Föreningens lokaler (Herrgårdsvägen 2, 
bakom kommunhuset) på fredagarna mellan 18 och 19. 
Obs. Den 11 november blir det ingen träff p.g.a. Joel Hal-
likainens kyrkokonsert. Sista gången före jullovet är den 9 
december. Då blir det en riktig julfest!

Arrangör är Finska-Föreningen. Barnklubben leds av Jenni 
Tahkokorpi, kommunens tvåspråkiga informatör.

Kaksikielinen (ruotsi-suomi) perhe-
kerho Suomi-Seuralla perjantaisin 

klo 18.00!

Perhekerho on tarkoitettu kaikille lapsiperheille, 
jotka haluavat tehdä jotain kivaa yhdessä sekä 
samalla oppia vähän suomea ja tutustua ruotsin-
suomalaiseen kulttuuriin - vaikkapa lastenlaulujen 
ja ruokien muodossa.

Mikäli haluat viettää aikaa toisten lapsiperheiden kanssa 
(kahvitellen, leikkien, jutellen, laulaen ja/tai lei-
poen), olet lämpimästi tervetullut koko perheesi kanssa! 
Sinun ei tarvitse osata suomea ollaksesi mukana, mutta 
perhekerhossa tulet varmasti oppimaan suomalaisia il-
mauksia, mikä ei varmaan ole vahingoksi :)

Tapaamme Suomi-Seuran tiloissa kunnantalon takana 
(Herrgårdsvägen 2) perjantaisin kuuden ja seitsemän vä-
lillä. Marraskuun 11. päivä ei ole kerhoa Joel Hallikaisen 
kirkkokonsertin takia. Viimeinen kerta ennen joululomaa 
on 9. joulukuuta. Silloin pidämme kunnon joulujuhlan!

Perhekerho on osa Skinnskattebergin Suomi-Seuran toi-
mintaa. Perhekerhon vetäjänä toimii kunnan kaksikielinen
tiedottaja Jenni Tahkokorpi. 

JOEL HALLIKAINEN

FINSK KYRKOKONSERT I SKINNSKATTEBERGS 
KYRKA 11/11 2011 KL. 18.00

En unik möjlighet att lyssna på en av Finlands mest älskade artister i Skinnskattebergs kyrka! En person-
lighet och musik som verkligen berör.

Inträde: 50 kr (biljettförsäljning på plats påbörjas 1 timme före konserten). Behållningen går till väl-
görenhet.

Arrangör: Kommuner för förvaltningsområdet för fi nska språket (inkl. Hallstahammar, Köping, Skinnskat-
teberg, Surahammar och Västerås), VÄSKY och Västerås stift

Musikens språk är universellt:
hjärtligt välkomna!
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Tillsammans kan vi 
skapa ett bättre 
Skinnskatteberg! 

 

 

Känner Du också  
 

att demokrati är viktigare än 

någonsin, och att Du vill dela 

med Dig av Dina åsikter, besök 

då gärna våra diskussionsfyllda 

och roliga månadsmöten. 

 

Välkommen till våra 
novembermöten!  

 
13/11 hos Leneklints,  

samt 
28/11 på St Davidsgården, 
 

båda med start kl. 19.00. 
 

Kontakta gärna någon av oss 
 

carina.sandor@folkpartiet.se 

janne.lejon@telia.com eller 

vanja.leneklint@tele2.se 
 

 

Bli medlem hos oss Du med!  
Vi lovar Dig en rolig och 

intressant tid!  
 

www.folkpartiet.se/skinnskatteberg 

Läs mer om kursutbudet på vår hemsida: 
www.nvu.se/vuxenutbildning. 
 

Kontakta någon av våra studievägledare eller  
assistenter: 
Sanna Fredricsson:   0223-443 76  
Margaretha Nylander:   0223-291 64 
 
Assistenter:
Gunnel Johansson:  0223-291 81 
Suzanne H-Jonsson:  0223-443 72 

Studera inom  
vuxenutbildningen  

under våren?
Sista ansökan 5 december !

Välkommen  med din  ansökan !
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Har Skinnskattebergs landsbygd någon framtid?
Offentligt möte i Bysala Hembygdsgård

Måndagen den 21 november kl. 19.00

Medverkan av Vice ordf. i Sveriges kommuner och landsting  
Carola Gunnarsson (C) oppositionsledare i Sala kommun.

Kaffe

Välkomna!

Centerpartiet 
Skinnskatteberg
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Onsdag 2 november  Film kl 19:30 
se www.biokorpen.se

Lördag 5 november kl 17.00   
Digitalopera från The Met: Siegfried  
(Wagner) 
I Robert Lepages uppsättning av Siegfried dirigerar 
Maestro Levine, och Gary Lehman gör huvudrollen 
i sin första Met-roll. Sångare från tidigare operor i 
Ringen-cykeln återkommer, bl a Deborah Voigt som 
Brünnhilde.

I den tredje delen av Wagners stora episka verk 
introducerar Lepage en ny 3D-teknik som förvand-
lar scenografin till uppseendeväckande dramatiska 
bilder som förändras allteftersom sceneriet ändras 
och byter form. Tekniken kommer att utnyttjas för 
att skapa en starkare känsla av realism för Siegfrieds 
skogsvärld. Entré 180 kr.

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Ett kulturliv För Alla, Skinnskattebergs 
kommun, Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd 
och Systemair. 

Söndag 6 november    Film 18:00 
se www.biokorpen.se

Onsdag 9 november   Film 19:30 
se www.biokorpen.se

Lördag 12 november kl 16:00   
Norrbotten NEO 
Norrbotten NEO är Sveriges modernaste röst på 
den nutida musikscenen. Musiken kan beskrivas 
som nyskapande, melodiös och rytmisk. Ensem-
blen består av Sara Hammarström, flöjt, Robert Ek, 
klarinett, Daniel Saur, slagverk, Mårten Landström, 
piano, Christian Svarfvar, violin, Linnea Nyman, 
viola och David Gammelgård cello.

Entré100 kr, medlemmar i Skf eller Kultera 80 kr

Förköp via Jansson El 0222-104 60 ger 20 kr rabatt.

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening och 
Kultera med stöd av Skinnskattebergs kommun, 
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Syste-
mair.

Söndag 13 november  Film kl 18:00 
se www.biokorpen.se

Onsdag 16 november Film kl 19:30 
se www.biokorpen.se

Söndag 20 november  Film kl 18:00 
 se www.biokorpen.se

Söndag 27 november Film kl 15:00 
se www.biokorpen.se

Söndag 27 november  Film kl 18:00 
se www.biokorpen.se

Onsdag 30 november Film kl 19:30 
se www.biokorpen.se

Det händer på Kulturhuset Korpen i november 2011
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 Vill du sjunga i kör? 
Kontakta kantor Lennart Ögren 
Tel: 0222-336 35, 070-566 96 90   
Mail: lennart.ogren@svenskakyrkan.se       
 
 
                      
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syföreningsauktion 
 i Hedgården 
    Fredag 25 november kl.19.00 
    Lotterier, kaffeservering m.m. 
                 Välkomna! 

Syföreningsauktion 
             i S:t Davidsgården 
Onsdag 30 november kl.19.00 
Lotterier, kaffeservering m.m. 
              Välkomna!   

                       Månadens psalm 644 
 
1 Uti din nåd, o fader blid 
från nu och intill evig tid 
jag lämnar mig och vad jag har, 
tag, herre, allt i ditt försvar. 
 
2 Mitt liv, min kropp och ande är 
din egendom , o Herre kär. 
Bevara själv vad dig tillhör,    
att intet ont mig skada gör. 
 
3 I dig är jag av hjärtat nöjd, 
du är min enda tröst och fröjd. 
I all min nöd och stora brist 
är du min hjälp, det vet jag visst. 
 
4 Det är min tro, o Fader blid, 
hjälp att jag alltid blir därvid. 
Ifrån ditt barn du aldrig vik, 
att jag må ärva himmelrik 
 

1Sun haaltus, rakas Isäni, 
mä aina annan itseni. 
Mun sieluni ja ruumiini 
sä, Herra, ota suojaasi. 
 
2 Mun sieluni ja ruumiini 
sun omas ovat, Herrani. 
Siis omas ota huomahas, 
en pelkää sinun suojassas. 
 
3 Sun, Isä, tahtoos tyytyen, 
saa sydän levon suloisen. 
Oot hädässä ja tuskassa 
mun auttajani ainoa. 
 
4 Sen uskon, rakas Isäni, 
vaan muista heikkouttani, 
sun lastas auta vaivassa, 
suo ilo luonas taivaassa. 
 

 
Inbjudes till sorgegrupp 
Denna inbjudan är till dig som förlorat din livskamrat 
eller en mycket nära anhörig. 
Vi tror att det gör gott att få dela sitt nya liv med andra  
som är i samma livssituation, och att det kan stödja, 
berika och trösta. 
Vi träffas i S:t Davidsgården onsdagar kl.13.30-15.30 
följande datum: 2/11, 23/11, 14/12, 11/1. 
Vi avslutar med en utflykt tillsammans 1/2-2012. 
För anmälan och upplysningar ring senast 14/10 till: 
pastors exp. tel: 0222-100 10 (10-12 varje vardag). 
Om du undrar över något så ring: 
komminister Heléne Leijon tel: 0222-336 33 eller 
diakon Gunilla Persson tel: 0222-320 90, 070-321 86 89 

Finsk sångkväll   11 november 
 i Skinnskattebergs kyrka. 
Joel Hallikainen.       
Entré: 50 kr till kyrkans intern. arbete. 
               Välkomna! 

Söker du lokal?
Då kan du hyra

Baggbro skola
100:-/tim. första 5 timmarna. 

Max 500:-/dygn
Köksutrustning för 70 pers. toaletter, duschar 

och bastu finns.

Ring: Lisa på 0222-322 77 för mer info 
och bokning

ÅRSMÖTE
Skinnskattebergs Filmförening har årsmöte 
torsdag den 24/11 kl. 19:00, i Kulturhuset 
Korpen. 

Alla medlemmar hälsas välkomna. /Styrelsen
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Svenska kyrkans kalendarium november 2011                      
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
 
Ti      1/11      kl.18.30 Samtalskväll i S:t Davidsgården. Heléne Leijon. 
On     2/11 kl.18.30 Samtalskväll i Hedgården. Heléne Leijon. 
On     2/11 kl.19.00 Skinnskattebergs syförening i S:t Davidsgården. 
Fre    4/11 13-17 Kyrkorna öppna för ljuständning. Allhelgona café. 
Lö     5/11 kl.11.00 Allhelgonamässa med minnesstund i Heds kyrka. Heléne Leijon  

och Hans Eric Johansson. Kyrkogårdsandakt. 
Lö     5/11 12-16 Skinnskattebergs kyrka öppen för ljuständning. Allhelgona-café. 
Lö     5/11 kl.16.00 Minnesgudstjänst i Gunnilbo kyrka. Marie Blommé, Hans Eric Johansson 
  och Heléne Leijon. 
Lö     5/11 kl.18.00 Minnesgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé, Heléne Leijon 
  och Hans Eric Johansson. 
Sö     6/11 kl.14.00 Päämessu, Skinnskattebergin kirkossa. Håkan Palin. 
Sö     6/11 kl.18.00 Vid alla själars dag. Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 
Må    7/11 kl.14.00 Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
On    9/11 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. Program: Äldreperspektiv i Skbg:s kommun. 
  Monika Selin, ansvarig för äldreomsorgen. 
To   10/11 kl.14.00 Andakt på Hemgården. Marie Blommé. 
Fre  11/11 kl.10.00 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Fre  11/11 kl.18.00 Finsk sångkväll med Joel Hallikainen. Entre 50:- till kyrkans intern.arbete. 
  Medverkan av Manne Mali från Västerås stift. 
Lö   12/11 kl.18.00 Hembygdsafton i Bysala Hemb.g. Erik Karlsson och Mari Jansson. Hedkören.   
Sö   13/11 kl.11.00 Mässa i S:t Davidsgården, Mari Jansson. Kaffe. 
Må  14/11 kl.14.00 Skinnskattebergs dagsyförening i S:t Davidsgården. 
Sö   20/11 kl.11.00 Mässa vid domsöndagstid, i S:t Davidsgården. Hans Eric Johansson. Kaffe. 
Må  21/11 kl.14.00 Heds kyrkliga syförening i Hedgården. 
On  23/11 kl.13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården. Program: ”En dag i april”-film om gamla 
  boardfabriken. Rolf Andersson och Ingemar Johansson spelar och sjunger.  
To   24/11 kl.10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé. 
To   24/11     kl.18.30 Arki-illan keskustelua elämästä S:t Davidsgårdenilla. Tema: Sukupolvien 
  kohtaaminen. Eine Ranta / Håkan Palin. 
Fre  25/11 kl.10.00 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. 
Fre  25/11 kl.19.00 Syföreningsauktion i Hedgården. 
Lö   26/11 kl.15.00 Gudstjänst med liten och stor ”Vingslag i kyrkan”. Skbg:s kyrka. Marie Blommé 
Lö   26/11     kl.18.00    Sjung in advent i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon och Marie Blommé. 
Sö   27/11     kl.14.00 Advent på Hemgården. Hedkören, Marie Blommé. Heds syf. bjuder på kaffe. 
Sö   27/11     kl.18.00 Sjung in advent i Heds kyrka. Marie Blommé, Hedkören.  Adventskaffe. 
Må  28/11     kl.14.00 Skinnskattebergs dagsyförening i S:t Davidsgården. 
Ti    29/11     kl.16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Heléne Leijon. 
On  30/11      kl.19.00 Syföreningsauktion i S:t Davidsgården. 

 
      
    
     
                                                                                    
 
 
                                                                                                                        
 
 

                                                         
                                                                                                                                      

 

Skinnskatteberg med Hed och 
Gunnilbo församling 
Kyrkvägen 3, 739 31 Skinnskatteberg 
Skinnskatteberg.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg 
Vi finns på Facebook ! 
Expedition………………………..0222-100 10 
Kyrkoherde………………………0222-336 32 
Komminister…0222-336 30 och   0222-336 33 
Kyrkogårdsexpedition…………...0222-336 39 
 
Pastors expedition: Öppen varje vardag 10-12 
 

 November 
är årets näst sista månad. Under november infaller 
Domsöndagen, kyrkoårets sista söndag. Sedan 
kommer 1:a advent. Det är det nya kyrkoårets 
första söndag. Därför vid månadens slut: 
               GOTT NYTT KYRKOÅR 
                  Er    Hans Eric Johansson 
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Masbo Frisersalong
Dam, herr och barnklippning

Pris: 160:-

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

Välkommen till vårt nyöppnade Spa på Kohlswa Herrgård

Vi erbjuder:  Vid bokning av massage under 
Massage   November månad får du 50 kr i rabatt.
Spabehandlingar     (Ord. Pris 25 min – 300 :- , 50 min-550:-)
Ansiktsbehandlingar Var 6:e behandling är gratis!
Fotbehandlingar  Varför inte passa på att ge bort ett presentkort
Företagsmassage  till någon du tycker om?   

  Varmt välkomna hälsar
  Ida´s Massage & Spa
  Bokning via 073-8308 222

Certifierad och diplomerad Massageterapeut. Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Ljusfest 
på sågplan 
i Riddarhyttan.
26/11 kl. 15.00

Hästar, ljus, korv och 
eldstatyer

Arr: MK Hyttan och Riddarhyttans 
intresseförening

Kören Chorax  
är en nybildad kör i  
Skinnskatteberg.
Vi är en fyrstämmig  
blandad kör som sjunger 
”Allt mellan himmel och 
jord”. Vi övar vanligtvis  
en gång i veckan. 
Är du intresserad ta  
kontakt med:  
Cecilia Karlsson 
0760881441, cecilia.karls-
son.skbg@hotmail.com
 
Anlita oss gärna!


