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Sånggruppen Curious tog 
hem förstapriset vid årets 
Melodifestival.



Ibland hamnar man i situationer som alls inte känns be-
kväma. Gå till tandläkaren till exempel. Inte för att jag är 

rädd att det ska göra ont, sånt finns det sprutor emot, neej det 
är mera känslan att jag känner mig så utlämnad. Jag kan inte 
påverka situationen.
   Påverka situationen kan jag inte heller göra, när jag besiktar 
bilen. Utlämnad står jag där, när han, för det är oftast en han, 
knackar, bänder och vrider och emellanåt ger mig en blick 
som, känns det som, säger ”hur kunde du tro att den här bilen 
skulle gå igenom en besiktning?”  Det är bara att gilla läget 
och tack och lov, bilarna genom åren har blivit godkända. 
Trots de talande blickarna. 
   
Och sedan har vi fenomenet med de automatiska biltvättarna. 
Bekvämt javisst, men inte helt okomplicerat. För här kan man 
verkligen tala om att inte kunna påverka situationen. I alla fall 
i de biltvättar, där man ska sitta kvar i bilen under proceduren. 
   Känner mig osäker redan innan jag kört in i tvätthallen och 
inte blir det bättre, när jag väl kommit på plats heller. Då ska 
ju biltvätten sätta igång. Men inget händer. Och där sitter man, 
med dörrar stängda både framför och bakom bilen. Har förstås 
lyckats köra in ”lite fel” och då bestämmer sensorerna, att då 
sätter ingen tvätt igång. Hjärnsläpp! Vågar jag flytta bilen? 
Kliva ur? Kan jag ringa nånstans? Många tankar snurrar runt 
i mitt huvud, innan en man så småningom öppnar dörren och 
vänligt frågar om jag flyttat bilen rätt. Så sätter han igång tvät-
ten manuellt, men då kommer nästa fas. Tänk om inte tvätten 
fungerar? Tänk om den inte följer bilen som den ska? Och där 
sitter man. Kan inte göra ett dugg, men känner att jag allra 
helst vill krypa ner på golvet och bara önska att allt snart var 
över.
   Och över är det snart. Jag kan köra ut en ren och fin bil. Men 
det hjälper inte. Vet att jag kommer att känna precis likadant  
nästa gång det är dags för en automattvätt. Jag kan ju inte 
påverka situationen.
   
Desto mer bekväm kändes då situationen, där fem av oss 
klasskamrater från realskoletiden reste ner på konstutställning 
till Skara. För tänka sig, en av våra forna klasskamrater, Jan-
Erik Svensson från Gävle, är numera en välkänd konstnär. För 
sina naturmålningar i akryl får han strålande recensioner och 
nyligen ställde han ut i Bladhska galleriet i Skara.
   Och inte bara det, Jan-Erik och hans fru Eva, även hon 
konstnär, öppnade också sitt hem i Lundsbrunn för oss med 
stor gästfrihet, där vi visades runt i deras ateljéer. Besöket 
blev inte bara en konstupplevelse utan också ett kärt återse-
ende med klasskamraten Jan-Erik efter 50 år. Lite mer om 
utställningen kan du läsa på sid 13.

Konst kan vi njuta lite varstans under 
påskhelgen, som ju är en traditionell helg 
för sådana utställningar. Härhemma kan 
vi göra det hos Hamrånge Slöjdare, där 
det dessutom är slöjdförsäljning under 
långfredagen.

En Riktigt Go och Glad Påsk önskar 
jag er alla och

Lev väl!

Tankar Om

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 0297-200 37, mobil 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
och du får 12:e månaden gratis

Betalning kan du välja mellan månadsvis, kvartal, halvår eller helår. 
Ring Marianne: 

0297-200 37, 073-181 40 90 eller
e-posta marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Denna annonsering får innehålla högst 20 ord

samt namn och telefon – Pris 80:-
Skicka via e-post till marianne@textmakeriet.se

eller ring 073-181 40 90.
Vill du sätta in kort på födelsedagsbarn, vigda eller under nyfödda 

kostar det från 125 kronor beroende på storlek
och om du har eget foto.

1/1 sida kostar 5350:-
1/2 sida kostar 2790:-
1/4 sida kostar 1395:-

1/8 sida kostar 790:-
1/16 sida kostar 435:-
Föreningsnotiser 170:-

Samtliga priser exkl moms.

Annonsbokning, priser mm

Ansvarig utgivare och redaktör: Marianne Lundqvist
Layoutproduktion: Kenny Kilmore
Tryckeri: Gävle Offset
Allt material i tidningen är skyddat enl. upphovsrättslagen. 
Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2015, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2015, 

23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 
15 maj, 12 juni, 24 juli, 21 augusti,

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om
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Jonas Brodin: 026-66 25 19, jonas.b@gavleoffset.se
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 50 år. Under den 
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper 
och erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder  
för att serva dig på allra bästa sätt.

Låt oss sköta dina tryckuppdrag – effektivt och med 
stor omsorg!



Glad Påsk önskar vi alla våra kunder!

Våra öppettider under påskhelgen:
Långfredagen stängt
Påskafton 9 - 13
Påskdagen och Annandagen stängt
Välkommen in!    Tel. 100 28
Anders, Ulrika, Margitta, Susanne

Hamrångebygdens Delikatesser håller butiken öppen
Skärtorsdag 2 april 12.00-17.00 och Påskafton 4 april 10.00-14.00
 
Lokalproducerat till påskbordet!
I vår disk hittar du hamburgare, lammburgare, lammfärs, chorizo och rökt korv 
från Hamrånge Får och Lantbruk, Hamrångeostkaka, kalvdans och koost från 
Häcklegård, produkter från Ockelbo-kyckling, rapsoljor från Mårdäng, ägg 
från Hådellsgården m m, m m.

Välkommen in!

Produktionsköket Hamrangebygdens delikatesser!

FRÅN 1 APRIL
LUNCHERBJUDANDE 11.00 – 15.00
FÖR FIXARNA OCH HAMRÅNGE BYAVAKTER
60:- kronor inkl. smör, bröd, sallad och dryck (ord. 75:-) 

Boka in sista april redan nu!
Då underhåller Patric Silén och Bröderna Bäver

Glad Påsk!   Tel. 0297-101 23

BERGBYKROGEN

Allt för en trevlig Påsk finns hos oss

49:-
Potatis 10kg
Fast sort, Faxe. 4:90kr/kg
Från Bröderna Fornström
i Skärplinge

4,90/hg
Godis i lösvikt
Gott Mix 49:00kr/kg

79:- / kg
Prinskorv
Sohlbergs Chark
Ca 500g

99:- / kg
Havarti
Lagrad 27%

99:- / kg
Svarten
Mellanlagrad 26%
Ockelbo Ost

Glad Påsk önskar Emil Med Personal

(Priserna gäller under vecka 14, 30/3 - 5/4 2015)

Öppettider:
Mån-fre.....9-20
Lör, Sönd...9-19

Telefon 0297-101 05  •  www.ica.se/bergby
Bergby

Påskens och vårens alla
blommor finns hos oss

Långfredag och
Påskafton 9-14

Glad Påsk 
och välkommen 

hälsar
Maria och Bettan 

Wendins Blommor 
Vijvägen 36, Bergby

Tel. 100 90

I butiken 
Hamrångebygdens

delikatesser
28 mars 10.00-14.00

KÖTTFÄRS FRÅN 
HÄCKLEGÅRD
Pris 85:-/kg.

o

Glad Påsk önskar Bergby köpmän
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OCKELBO BILSERVICE

Jon Jonsvägen 6  (bredvid byggbutiken) 
0297 - 40095 
Välkommen!

• SERVICE
• DÄCK
• AC-SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING AV RESERVDELAR

                                  

Träffpunkt för seniorer
Hamrånge
Oktober 2014

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

Alla onsdagar i oktober (1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Klockan 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta 
med egen dator. Fika finns att köpa.

Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av 
bl.a. Demensförbundet och Anhörigstöd, Gävle kommun. Även Hamrånge 
Lions och Röda korset finns på plats. 
Vi bjuder på fika! 

Fredag 17 oktober kl. 13.30-15.00
Musikcafé med Röda korset.  Hubbe och Sören underhåller.

Kontakta oss
Träffpunkten Vijvägen 30, Bergby
Telefonnummer: 0297-109 95
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se
 

Välkommen!

I samarbete med

Onsdagarna 1, 8, 15, 22, 29 april kl.10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO. 
Här kan du få hjälp, när du kört fast. Ta med egen dator.

Onsdag 1 april kl.10.00-12.00
Kom och sjung med Eva, Ulf och Emma från Hamrånge 
församling. De bjuder på kaffe med dopp och underhållning.

Måndag 13 april kl. 14.00-15.00
Volontärträff med Cina Kedvall. Information om Landräddningen med 
Siv Nyberg. Se vidare annonsering

Fredag 17 april kl. 13.30
Röda Kors-café. Krister Frid underhåller.

Fredag 24 april kl. 13.00
Åke ”Pillan” Sjökvist kommer och berättar om Historien kring 
Förvaltarvillan i Norrsundet.

Torsdag 30 april kl. 13.30
Kom och sjung in våren med Hamrånge kyrkokör. Röda Korset 
serverar fi ka.

Fika fi nns att  köpa vid alla akti viteter
Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby Telefonnummer: 0297-109 95, 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anette.ostrom@gavle.se

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge
April 2015

”VHÄ-Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg”

•TRYGGHETSBOENDE?    •SENIORBOENDE?    •ÄLDREBOENDE?

VÄLKOMNA ALLA 
TILL INFORMATION, GENOMGÅNG OCH DISKUSSION KRING 

ENKÄTSVAREN OM FRAMTIDA BOENDE INOM 
ÄLDREOMSORGEN I HAMRÅNGEBYGDEN

TISDAG DEN 31 MARS
KL. 17.00 FYREN, NORRSUNDET

KL. 19.00 FÖRSAMLINGSHUSET, BERGBY

Från Gävle kommun medverkar kommunalrådet Åsa Wiklund-Lång, 
vice ordförande i Omvårdnadsnämnden Sergio Manzanares, 

ordförande i Bygg- & miljönämnden Daniel Olsson 
och utredare Per-Erik Mårtensson och 

planeringschef Bo Bäckström från 
kommunledningskontoret.

V H Ä
Vision

Hamrångebygdens 
Äldreomsorg

P A ENTREPRENAD
i Bergby

 
Jag utför: 

- Markplanering 
- Dräneringar 
- Kabelgrävningar
med minigrävare

 
Peter Andersson

Tel. 070-604 17 59

FRI LÅNEBIL

MODEVISNING 
TILL FÖRMÅN FÖR 
HJÄRTSTARTARNA

16 april kl. 19.00, 
Församlingshuset, 

Bergby
Stina med Friendtex 

m fl
Se vidare annonsering



Elva olika modersmål vid Bergby 
Centralskola
Den officiella Modersmålsdagen inrättades av UNES-
CO 1999 och uppmärksammas varje år den 21 fe-
bruari.

Modersmål är det språk som barn först lär sig tala, som 
deras föräldrar talar. Det är ett ämne i grundskolan och i 
Sverige har de flesta svenska som modersmål. Men glo-
balisering och flyktingströmmar gör att bilden förändras. 
Om man räknar ihop alla språk som idag talas som mo-
dersmål i Sverige blir det omkring 200 olika språk. 
   Bilden förändras även i Hamrångebygden.  Den världs-
karta som togs fram när Modersmålsdagen uppmärksam-
mades vid Bergby Centralskola visade att elva olika mo-
dersmål nu finns vid skolan; svenska, arabiska, grekiska, 
danska, nederländska, ryska, dari, armenska, kazakiska, 
persiska och thailändska. 

Alla barn som går i skolan får undervisning i svenska. 
Om en elev har ett annat modersmål än svenska, så kan 
eleven i vissa fall få undervisning i det språket. Är språ-
ken till exempel ett av de nationella minoritetsspråken 
(finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska) har eleven 
rätt att få undervisning i de språken. Om det däremot gäl-
ler ett modersmål som inte är minoritetsspråk har eleven 
bara rätt till undervisning om det finns flera elever inom 

skolområdet som vill ha det. Om eleven inte lärt sig det 
egna modersmålet från sina föräldrar har man inte rätt att 
kräva sådan undervisning av skolan.

Vid Modersmålsdagen innehöll aktiviteterna olika in-
slag för de olika stadierna. Förskoleklass t o m årskurs 
3 hade stationer med 
olika språk, film, 
afrikansk dans och 
flaggpussel medan 
årskurserna 4-9 hade 
språklektioner i ara-
biska, film och värde-
ringsövningar. Där var 
också ett av inslagen 
mötet med 19-årige 
Habib Gholami, som 
kom som ensamkom-
mande flyktingbarn 
från Afghanistan för 
fyra år sedan. Habib 
hade aldrig gått i 
skola, men på två och 
ett halvt år läste han in 
hela grundskolan och 
går nu andra året på Barn- och fritid vid Polhem.

   − Men mitt mål är att bli polis, sa han.
   Habib berättade om sin flykt från Afgha-
nistan.
   − Vi gick, vi åkte bil, vi åkte buss, men 
ingen av oss visste i vilket land vi skulle 
hamna.
   Habib hamnade i Sverige och det är han 
både glad och tacksam över.  
    − Jag tror inte det finns något land i 
världen som erbjuder sådana utbildnings-
möjligheter. Här kan ni bli det ni vill, ta 
vara på den möjligheten, sa han till elev-
erna.

 Text och foto: Marianne Lundqvist

Elva olika modersmål har vi på vår skola, berättar Magda Högberg och Benicio 
Samuelsson vid världskartan.

sid 5

- Ni elever i Sverige har alla chanser att bli 
precis det ni vill. Ta den chansen, sa Habib 
Gholami, som kom som ensamkommande 
flyktingbarn till Sverige från Afghanistan för 
fyra år sedan.

www.ockelbokyckling.se    Tel. 070-646 73 85

Smått & Gott i Hamrångebygden
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•  Va-arbeten
•  Vägbyggen
•  Matjord

•  Dräneringar
•  Markplanering
•  Totalentreprenad
    husgrunder

Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

0297  -  771400

Er Installatör och Reparatör 
inom El i Hamrångebygden
Fixar det mesta åt de fl esta, el - tele - data - automation

inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid

över 35 års erfarenhet med gott omdöme
Mats Höggrund

DIN HÅROLOG I NORRS
UNDET

Endast kontantbetalning
Öppettider

Måndag, torsdag 14.00-20.00
Tisdag, fredag 9.00-14.00

Onsdagar stängt

Tidsbeställning tel. 0297-228 80
Välkommen!

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

GLAS-SERVICE
I BERGBY

Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer

Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar 
glas, speglar, altanglasning 

m m
Tidsbeställ på telefon

0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

E-post: helsansservice@swipnet.se

Glad Påsk önskar vi från 
Hamrånge Taxi

Vid resor - fråga oss!
Här kan du också abonnera bussar för

sällskap upp till 16 personer
Bara att ringa 0297-101 74

NYA ÖPPETTIDER
APRIL-SEPTEMBER
Vardagar 13.00-18.00

G:a Ockelbovägen 2

817 92 Bergby

Välkommen in

Lister • Paneler • Byggnadsmaterial
Tel 0297-10311  070-370 36 00

HAGSTA TRÄ

AJS
Väghyvel & Marktjänst AB

Axmar

Anders Johansson
070-342 36 31

Till Er från Oss GLAD PÅSK

& Sliperi AB
Visst fortsätter jag med vedförsäljningen….

Jag hälsar gamla och nya kunder välkomna med sina 
beställningar
Som alltid mäter jag upp den beställda volymen i travad hel ved 
för att sedan upparbeta den efter era önskemål.
Priset är tills vidare oförändrat från föregående säsong:
450 kr/mt3 för blandved
500 kr/mt3 för björk
Därutöver tillkommer en transportavgift som varierar beroende 
på var ni bor och hur mycket ved ni behöver.

Glad Påsk önskar jag er alla        Per Åberg  070-521 76 73
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Röda Korset Hamrånge:
Kretsen har lagts ner,  men 
ingalunda verksamheten
Vid årsmötet togs beslutet att lägga ner själva kretsen, 
men verksamheten, den  fortsätter precis som vanligt, 
hälsar Karin Åberg och Ann-Marie Rödén Arvidsson 
från Röda Korset.

−  Att vi valde att lägga ner kretsen är inget unikt på nå-
got vis, tvärtom, inom distriktet har 50 kretsar lagts ner 
under senare år. Svårigheten att hitta funktionärer till de 
olika styrelseposterna är ofta orsaken, tillika med som i 
vårt fall, att vi vill fokusera på verksamhet istället för en 
alltmer ökande administration, säger Karin.
   Medlemmarna går nu upp i distriktet, som framgent tar 
hand om all administration. Kostnaderna härför tas ut via 
medlemsavgiften i förhållande till antalet medlemmar.
    − I övrigt kommer vi även fortsättningsvis att ha en 
egen kassa och arbeta som tidigare med självbärande 
verksamheter.
   Musikcaféerna fortsätter i precis samma omfattning, 
såväl på Solberga som Träffpunkten, liksom övriga inslag 
för bygdens äldre, som funnits på agendan.

   − Så frivilliginsatser kommer att behövas och vi hoppas 
att fler i bygden vågar och vill engagera sig nu, när inget 
styrelsearbete krävs, hälsar Karin och Ann-Marie.
   Distriktet ser gärna ett samarbete med Hamrånge och 
erbjuder bl a  deltagande i deras populära sommarresor 
runtom i landet.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Musikcaféer är ständigt återkommande aktiviteter hos 
Röda Korset

Teaterprojektet för äldre fortsätter
Via en förstudie undersökte dramatikern Max Hebert 
under förra året förutsättningarna för bygdens äldre 
att spela teater. Ytterligare medel har beviljats och nu 
går arbetet vidare med målsättningen att det så små-
ningom ska bli en radioteater.

− Det finns ett stort intresse för det här och jag har sökt, 
men även Hamrångegruppen har varit delaktig, och blivit 
beviljad medel från både Gävle kommun, Region Gäv-
leborg, kyrkan och olika fonder och det har möjliggjort 
en fortsättning för Teater bland äldre i Hamrångebygden, 
säger Max Hebert. 
    Han kommer nu att jobba med två grupper äldre, 
en vid dagverksamheten Pärlan och en med äldre ute i 
samhället och där forskningsbaserade teaterövningar, 
enskilda intervjuer och berättande kommer att utgöra 
underlag för det manus han ska skriva och som alltså så 
småningom ska bli radioteater.
   − Vi drar igång arbetet efter påsk och någon gång i au-
gusti skall radioteatern sändas i P 4. Om det blir med del-
tagande av äldre i Hamrångebygden, en kombination med 
dem och riktiga skådespelare, eller enbart skådespelare 
får det kommande arbetet utvisa, säger Max Hebert.

Text: Marianne Lundqvist

Verkstadsvägen 6, 817 40 Bergby
Tel: 0297-101 72  •  www.bohlinsror.se

Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37
Gösta    073-847 60 55
Stefan 073- 847 50 55

Installati on, Service, VVS-Buti k och Webshop

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se
Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

önskar alla gäster 
en riktigt Glad Påsk

Tel. 0297-105 55

Smått & Gott i Hamrångebygden



Inte en sittplats var tom, när årets upplaga av Melodifestivalen 
gick av stapeln. En enda tävling, en enda kväll, en enda chans 
att vinna för de nio deltagarna, där tjejgruppen Curious stod 
som segrare efter avslutad omröstning.
 
Det var för tredje året i rad som Hamrånge församling arrangerade 
festivalen till förmån för kyrkans internationella arbete, dit all be-
hållning gick.
   Kvällens konferencier var Susanne Adman som presenterade de 
nio deltagarna: 

1) Jorpi babes - fiolgrupp
2) Ludwig Wallerberg, sång
3) Märtha Bohlin - piano
4) Olof Åkersten – occarina 
5) Curious – Louice Lang, Wilma Ivarsson, Julia Pettersson och 
Christine Ståhlberg, gitarr, sång
6) Emma, Felix och Ludwig Wallerberg, sång och musik
7) Anna Jorpes och Tore Lif, fiol
8) Christer Bergh sång, Ulf Claesson piano
9) Hamrånge kyrkokör med Gustaf Frödings text Strövtåg i hem-
bygden

Som klar segrare efter avslutad tävling stod sånggruppen Curious 
med sitt framförande av låten Pumped up kicks, På andra plats kom 
Olof Åkersten, som med sin occarina skickligt bjöd på en finstämd 
melodi till pianoackompanjemang av Emma Wallerberg och på 
tredje plats  bröderna Felix och Ludwig Wallerberg tillsammans 
med mamma Emma.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Tjejgruppen Curious segrare vid 
årets Melodifestival i Hamrånge 

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Inför påskhelgen fi nns vi i
Bergby tisdag 31 mars 9.00-15.00

Ockelbo torsdag 2 april 9.00-15.00

EN RIKTIGT GLAD PÅSK 
önskar vi alla våra kunder

Anders och Dennis
0297-228 55  •  070-568 96 69

Varor ur vårt sortiment hittar du också hos ICA Nära, Bergby

2/4 av gruppen Curious, som tog hem förstapriset

Olof Åkersten kom på andra plats

Emma Wallerberg med sönerna Ludwig och Felix 
röstades fram till en tredjeplats av publiken

Alla Tider’s
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Hej alla glada barn!
Visst har väl också ni känt att våren är på väg? Det 

har jag i alla fall och snart lyser jag upp hela marken med 
mina gula blommor. Fast mitt namn är inte så vårlikt pre-
cis. Vintergäck heter jag. Konstigt va, när man är en vår-
blomma. Men kanske är det för att jag brukar vakna precis 
när vintern är på väg att ge upp.
   
Och precis som jag tittar fram i vårsolen, så tittar också 
vintergäcksälvan fram. Med sin vackra gula klänning häl-
sar hon våren välkommen och den har vi ju längtat och 
längtat till efter den långa vintern. Ja, ja, vintern kan förstås 
vara rätt rolig för många den med, men jag, jag tycker nog 
bäst om våren. När solens strålar värmer och bäckarna 
börjar porla. Det är som själva livet börjar på något vis. 
En alldeles särskild doft sprider sig, fåglarna kvittrar ikapp 
och barnen slänger strumpor och skor. Fast du vet väl, att 
det inte är bra att ha för bråttom? Ännu kan det vara riktigt 
kallt och då fryser man ju, om man tagit av sig kläder och 
skor. Inte så bra. Då kan man få både snuva och hosta. Ont 
i öronen med för den delen.

Nej, visst ska vi vara glada att våren är på väg, men det är 
nog allra bäst att lyssna på våra mammor och pappor, så vi 
inte tar av för mycket kläder för tidigt. För visst vore det 
väl synd om du skulle bli sjuk, nu när våren äntligen är på 
väg? Och så kommer ju påsken, du vet den där helgen när 
påskharen brukar komma fram. Tror du han kommer i år 
också? Det tror i alla fall jag.
                                                               Glad Påsk på er!

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl 
Text: Marianne Lundqvist

Landräddningen – en larm- 
och stödfunktion med
modern teknik, men där 
också volontärer behövs
 
Landräddningen är en nationellt heltäckande larm- 
och stödfunktion byggd på socialt engagemang och 
medmänsklighet och med väletablerade ideella organi-
sationer som bas. Nu har den nått Gävle med omnejd.

Landräddningens målsättning är att alla ska kunna känna 
sig trygga utomhus, att antalet försvinnanden ska mini-
meras och att alla ska få hjälp på plats, där behovet upp-
står. Via app eller med ett knapptryck på mobiltelefonen 
få hjälp av anhörig eller volontär.
   Via en pilotstudie, som ska dokumenteras vetenskapligt 
är boende i Gävle med omnejd  tillsammans med Väs-
terås först i världen med att kunna använda Landrädd-
ningens fulla funktion. Via apparna kan man larma och 
ta emot larm från anhöriga, men även anmäla sig som 
volontärer för att kunna hjälpa behövande medmänniskor 
i sin närhet.
    I Gävle är det ett samarbetsprojekt mellan föreningar, 
Gävle kommun och Region Gävleborg och mer om Land-
räddningen får du veta vid en information på Träffpunk-
ten i Bergby den 13 april, där Cina Kedvall medverkar.

Text: Marianne Lundqvist

Kontakta oss, så hjälper vi dig med vårstädning ute, inne och med bilen

Öppettider vid loppisen i Hamrångefjärden under påskhelgen:
Skärtorsdag 12-18     Långfredag stängt     Påskafton stängt

Påskdagen 12-18      Annandag påsk 12-18
Därefter utökade öppettider:

Fredagar 12-18        Lördagar 11-17       Söndagar 11-17
Vi tar tacksamt emot prylar!

Glad Påsk önskar vi er alla
Tel. 076-128 47 33

MACKEN i Fjär'n
önskar alla kunder en Go och Glad Påsk

Extraöppet under påskhelgen:
Skärtorsdag 9-20           Långfredag 9-20
Påskafton 9-20               Påskdagen 9-20
Annandag påsk 9-20 

Övriga öppettider 10.00-18.00 men naturligtvis är 
du välkommen in även andra tider, om vi är där 
och pysslar.

Hyllorna håller på att fyllas på – kom och tyck till 
om det är något du saknar!

Tel.0297-202 93



Söndag 29 mars kl. 11.00
Familjemässa Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg, konfi rmander,
barnkören & pilgrimsbarn

Torsdag 2 april kl. 8.30
Skärtorsdagsmässa Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Fredag 3 april kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Söndag 5 april kl. 11.00
Påskdagsmässa Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
Måndag 6 april kl. 14.00
Annandagsgudstjänst Axmarby missionshus
Marianne Udd, Emma Wallerberg

Onsdag 8 april kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset Wij
Ledare: Sture Larsson
12.00-14.00
Påsklunch Kyrkans Hus
***************************************
Söndag 12 april kl. 11.15 
Söndagsgudstjänst Fyren, Norrsundet
Henrik Forsman, Ellen Weiss
***************************************
Söndag 19 april kl. 11.00
Familjegudstjänst Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg, konfi rmanderna,
pilgrimsbarn & barnkören
***************************************
Onsdag 22 april kl. 10.30-12.00
Bibelsamtal, Församlingshuset, Wij
Ledare: Sture Larsson
Söndag 26 april kl. 11.00
Musikgudstjänst Hamrånge kyrka
Marianne Udd, Emma Wallerberg
***************************************

Musiklek i Fyren Måndagar 14.00-15.00

Öppen förskola i Änglagården
Tisdag & torsdag 9.00-12.00

Sopplunch i Kyrkans hus
Onsdagar kl. 12.00-14.00 udda veckor

KYRKSKJUTS
De söndagar gudstjänst fi ras i Hamrånge kyrka

kan du beställa kyrkskjuts från Norrsundet.
Ring 0297-57 20 94 eller 0297-57 20 93 och beställ.

Exp. öppettider: mån, tis, ons 10.00-12.00
Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange
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Framgångar för 
Ture och Bobbo 
i Junior SM

Bröderna Ture och Bobbo Olsson 
från Bergby kammade hem varsin 
silvermedalj vid Junior-SM i 
bågskytte i Bollnäs nyligen. 
Ture slutade 2:a i sin klass HB13/
CadettHB och Bobbo 2:a i klas-
sen HB10/Knatte. 

Foto: Anna Hedlund-Olsson

PREMIÄR 3 APRIL!

Öppet under påskhelgen
3 april 12.00-22.00
4 april 12.00-22.00
5 april 12.00-21.00

Övriga öppettider och bokning
av bord se vår hemsida
axmarbrygga.se eller ring 0297-320 00.

VARMT VÄLKOMNA TILL ÄNNU
EN SÄSONG AV GASTRONOMISKA

UPPLEVELSER I GENUIN MILJÖ!

Med prisvärda 

erbjudanden i 

vår meny under 

hela våren

Alla Tider’s



Jomenvisst blev det ett 
Barnens Vasalopp
Idel blidväder med temperaturer klart över nollstrecket 
veckorna före såg ut att ställa till det ordentligt för Bar-
nens Vasalopp, men skam den som ger sig. Arrangören 
NorrHam/Heden Skid och Motion lyckades med be-
driften att anlägga ett 500-metersspår så att tävlingen 
planenligt kunde genomföras.

Till stor glädje naturligtvis för de tjugosex åkarna som 
stod på startlinjen. Visst blev det någon vurpa här och där, 
men vad gjorde väl det. Alla kom i mål, ibland med mam-
mas eller pappas hjälp och alla fick lika fina priser; med-
alj, diplom och blommor. Och blåbärssoppa med smarrig 
bulle därtill. 
   Lotteriets prisbord var skänkt av Bergby köpmän, ICA 
bjöd på kaffe och Bergby konditori på bullar och wie-
nerbröd.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Delikatesserna till påskbordet
hittar du hos oss!

Öppet under påskveckan
Mån-tors 9.00-17.00
Långfredag stängt

Påskafton 9.00-13.00

Glad Påsk önskar vi
alla våra kunder

Lars-Gunnar, Ulla, Erik

Tel. 0297-226 01

Anno 1995
 
… fick Hamrånge Räddningstjänst rycka ut och 
rädda en häst som blivit liggande på rygg i ett dike 
vid en ridtur
… hamnade Gertrud Wigren från Hagsta i Bingolot-
tosoffan hos Loket
…bildades Hamrångegruppen
…stod en bagarstuga på önskelistan hos Hamrånge 
hembygdsförening
…fick damfotbollen en nytändning i Hamrånge GIF

Starten har gått för årets Barnens Vasalopp

Mot 
måååål!

Bamsebulle som belöning

Vasaloppets yngste deltagare, 4-årige Arvid Franke på väg mot mål.

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin
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Att växa upp i Norrsundet under 30- och tidigt 40-tal...
Ingrid Andersson, numera Älvsjö har berättat för sin dotter 
Marie, som här delger Alla Tider´s läsare hennes berättelse.

När min mamma (Göta) dog 1929 tog min mormor 
Ida och morfar Karl hand om mig.

Jag var då ca 1,5 år. Vi bodde i gården Håkanbo i Norrs-
undet. Bostaden låg längst ner och hade 1 rum och kök. 
Så här kunde en vardag se ut hos mig (Ingrid) Ida och 
Karl Niklasson :

Kl 6 Morfar Karl drack kaffe och åt smörgås innan han 
gick till sågen.
Kl 9 kom han hem och skulle äta glödstekt sill och pota-
tis. Mormor Ida la sillen på ett galler och glödstekte den. 
Hällde sen vatten över så att det blev lite sky. Det fräste 
mycket.
Kl 13 åt vi middag 
Kl 17 var det kaffe
Kl 19 var det kvällsmat.

När slaskhinken skulle tömmas var det mycket långt att 
gå. Ännu längre var det att gå och hämta vatten! Toaletten 
var utedasset ute på gården
   När Karl hade gått till sågen, så gick Ida och jag till 
moster Hulda (Idas syster). Jag satt och bläddrade i vecko-
tidningar och drömde mig bort. Tittade på mönster och 
modeller. Jag lärde mig allt om livet genom att lyssna på 
deras prat!
   När kvällen kom så bäddade mormor sängen som kalla-
des Imperialsäng. Mormor Ida drog då ut madrassen och 
”bylsade” upp den varje kväll, så att den skulle bli skön 
att ligga på. Fyllningen kallades för ”flock”. Vi kallade 
den för ”raffelstoppen”. Morfar Karl sov i bäddsoffan,  
mormor och jag i Imperialsängen.

Ovanpå bodde Anna Sundberg som var “baderska”.  
Hon tvättade männen i sågverket. Ibland fick jag bli tvät-
tad av henne. Jag blev nästan skinnflådd av allt skurande. 

Den 29 december 1935 dog morfar Karl och vi fick inte 
bo kvar längre. Den 15 januari året därpå flyttade mormor 
och jag in i ett s k spisrum, som kallades Kupan. Den låg 
högst upp på vinden och hade endast ett vindsfönster. Jag 
var då 8 år. 
   Det var många trappor att gå, 36 steg och en spiraltrap-
pa. Varje dag fick mormor släpa vatten och slask!

När jag började skolan gick mormor Ida och tvättade 
hos folk för att tjäna pengar.
Så här gick tvätten till:
Först lämnades en lapp in till fru Hjelm som skötte bok-
ningen. Man fick skriva upp vilken dag man önskade. 
Efter ca 14 dagar fick man hämta lappen och börja tvätt- 
proceduren.
   Tvätten drogs i en skottkärra med tvättkorgen i. Det 
fanns plats för två korgar, men Ida orkade endast ta med 
en. Tvätten drogs till Kvistholmen. Man fick då besked 
om vilket tvättstuga man fått tilldelad. Tvättstugan hade 
10 tvättstugor och ett ”vridrum”.
   Man började med att lägga tvätten i blöt över natten. 
Man använde lutpulver, Persil eller såpa. Nästa dag bör-
jade man tvätta. Mannen Hagsten med hästen stjälpte upp 
ved som man eldade med i pannmuren. När allt var tvättat 
och urvridet begav man sig åter hemåt och hängde upp 
allt på uthusvinden. Det tog tre dagar att få tvätten torr. 
När det var minusgrader kunde man hålla handduken i 
ena hörnet, då stod handduken rakt ut, så stel var den!

Var 14:e dag kom bryggaren. Där köpte man pilsner och 
sockerdricka. Slaktare Einar kom och sålde kött och en 
gång per år kom Kvastgubben med korgar och leksaker. 
Mormor Ida köpte en bärkorg till mig och en slags snur-
ra, som kunde rotera i vinden.
   Maten kom till Konsum Alfa från Gävle, men mjölktå-
get kom varje dag och stannade utanför mjölkaffären. En 
liten ramp togs fram och stora kannor med bl a mjölk-
flaskor och grädde drogs ut. Hon som hade mjölkaffären 
hette Linnéa Öström. Hon tappade upp mjölken och 
grädden med en slags skopa. Öppettiderna var endast en 
halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på efter-
middagen. Ibland kivades tanterna om turordningen. En 
kund, Greta Larsson och jag skötte ordningen.
   På sprit var det ransonering och en gång per kvartal 
kunde man köpa tre liter i Gävle. 
   

Alla Tider’s
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Vedeldning var 
enda värmekäl-
lan och ved köptes 
för en krona lasset. 
Vedlasset kom med 
häst och vagn och 
stjälptes av hästkar-
len Hagsten. Veden 
fick man kasta in i 
sin egen vedlår. Jag 
gav ofta hästen bröd 
och socker.

På ”Kupan” bodde 
jag till 1942. Då 
flyttade jag till min 
pappa Gustav, som 
bodde i Stormarn. 
Han hade ny fru, 
Anna, och två nya 
barn, Åke och Tore. 
Han ville ha hjälp 
med handling bl.a. 

   Jag saknade mormor mycket, men träffade henne varje 
dag. Hon började nu bli gammal och trött, så hon fick 
flytta ner till nedre botten. Bodde några år där, sen fick 
hon flytta till pensionärshemmet i Norrsundet. 
   När jag fyllt 16 år flyttade jag till Stockholm. Sökte 
arbete och fick jobb hos Lilly Nyzell i Enskede.

Jag tycker boendet i Kupan med mormor var min lyck-
ligaste tid. Jag trivdes jättebra trots fattigt och trångt. Det 
fanns alltid mat och det var alltid rent. Jag minns att när 
mormor hade städat så luktade det så gott.  Dukarna var 
stärkta, så att de kunde stå rakt ut om man höll i ena hör-
net!  Och hur grinig jag än var, så hade Ida alltid sparat 
någon godsak, karamell, kakor eller kolor till mig.

Berättat av Ingrid Andersson februari 2015,
nedskrivet av Marie Håkansson

Hamrånge byavakter 
rapporterar från
månaden som gått:

1) Någon försökte stjäla en skoter i  

Hamrångefjärden

2) Bil voltade vid infarten till Norrsundet

3) Byavakter hotade

4) Bommen vid Trollbergsvägen avsågad, 

två kärror upptäckta i skogen intill. 

Gärningsmännen greps av polis

5) Falskskyltad bil med stöldgods

Jan-Erik Svensson, naturmålare
”Känslor, tankar och erfarenhet, som inte låter sig 
sägas görs närvarande i hans målningar”. ”Med sina 
bilder låter han konst och natur smälta samman”.

Det är bara några av många, många fina recensioner, som 
genom åren tilldelats Jan-Erik Svensson för hans måleri.
   Jan-Erik är född i Gävle och tog realexamen vid Gävle 
Praktiska Real 1964. Det blev några korta inhopp i yrkes-
livet i hemstaden, innan han sökte sig vidare till konst-
närsutbildningar.
   − Det fanns aldrig något annat yrkesval för mig. Det var 
konstnär jag ville bli, det visste jag tidigt, säger han.
   Han utbildade sig först vid Hovedskous målarskola och 

genomgick därefter utbildning 
vid  Valand i Göteborg mellan 
1968-73, där han träffade sin 
fru Eva. De bosatte sig därefter 
i västgötska Lundsbrunn.
   Jan-Eriks måleri är naturly-
riskt och vid hans senaste utställning i Skara visades 26 
av hans målningar. En produktion han arbetat med under 
ett års tid. Hans målningar är inte avbildade, han vill att 
bilderna ska förmedla en känsla av vila samtidigt som det 
finns rörelse i dem.
   − Måleriet symboliserar min livskänsla.
   Utställningen i Skara pågick under tiden 7-22 mars.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Ingrid med lekkamrat
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Alla, såväl hamrångebor,
sommargäster, samt alla andra 
som värnar om Hamrånge
Hembygdsgård är välkomna i 
gemenskapen kring det
praktiska arbetet på gården.

Varje tisdag mellan kl. 9-12 under tiden
21 april-24 november samlas vi för arbetsdagar.
Du är lika välkommen vid enstaka tillfällen eller

som återkommande medarbetare!
Fika serveras kl. 10.30

KONST I PÅSK MED 
SLÖJDFÖRSÄLJNING 

Hagsta skola
3 april kl. 11.00-15.00

HAMRÅNGE SLÖJDARE
SÄLJER NYVÄVDA MATTOR

LOTTERI - SERVERING

VÄLKOMNA

Lördag 28/3 kl. 10-14

Påskpynt på Kupan

Skor, kläder m m 

till halva priset

Välkomna!

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

10/4 kl. 13.30
Musikcafé på
Solberga med

Gunnar Sundberg

17/4 kl. 13.30
Musikcafé på
Träffpunkten.
Christer Fridh

underhåller

BERGBY VÄGFÖRENING
kallar till

ÅRSMÖTE
i Knutpunkten, Bergby

ONSDAG 15 APRIL KL. 18.00
VÄLKOMNA!

NorrHam Hamrångebygdens IF
kallar till

ÅRSMÖTE
Söndag 26 april kl. 15.00 på Vifors IP

Ärenden enligt stadgarna
Årsmöteshandlingarna finns på kansliet en vecka innan

Vi bjuder på fika – Välkomna!

HAGALUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
kallar till föreningsstämma

ONSDAGEN DEN 8 APRIL 2015 
Plats och tid: Hakkegård kl. 19.00

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos 
ordförande Andreas Westerlund, Hagavägen 12,

817 93 Hamrångefjärden, Tel. 073-505 44 26
och kassör Kurt Persson, Hagavägen 56,

817 93 Hamrångefjärden, tel. 0297-203 64
                                  UPPROP
Styrelsen för vägföreningen vill härmed göra er förenings-
medlemmar uppmärksamma på det faktum, att vi har ett
ständigt problem att sätta samman en komplett styrelse.
Risken, om detta fortsätter, är att föreningen kommer att
ställas under tvångsförvaltning, vilket innebär en minst

tredubbling av vägavgiften.
Vi vädjar därför till er att snarast kontakta styrelsen för att 

komma till rätta med ovan nämnda problem.

LEDARE TILL UNGDOMSLAG I INNEBANDY SÖKES

Vi söker dig som är intresserad av att vara ledare för barn 
och ungdomar.
Idag har vi ett lag med barn födda 03-06 som står utan 
tränare/ledare, där vi behöver just din hjälp.

Dessutom vill vi inför säsongen 2015/16 starta upp 
ytterligare lag för barn födda 07-09.

Inga förkunskaper krävs, förutom ett intresse att hjälpa våra 
barn och ungdomar i bygden, som vill spela innebandy.
Utbildningar och annan stöttning hjälper vi självklart till 
med.

Om intresse eller funderingar finns, så kontakta:
Mattias Lundberg, Norrsundets IF
mattias.lundberg@ahlsell.se
Tel. 070-619 89 30

Hamrångebygdens 
Föreningsliv



Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrånge-Gruppen rapporterar att projektet om den framtida äldreomsorgen i Hamrånge har erhållit en del 
bidrag för att bedriva teaterverksamhet med pensionärerna i bygden. Max Hebert är ledare för den verksam-
heten.
   Den enkätundersökning som genomfördes av Gävle kommun angående hur vi i Hamrångebygden vill att om-
sorgen för de äldre ska utformas, skall presenteras den 31 mars i både Bergby och Norrsundet. Annons finns på 
annan plats i tidningen. Kom och lyssna på våra politiker och tjänstemän, passa sedan på att ställa era viktiga 
frågor.
   Busshållplatsen är fortfarande aktuell, men bromsas just nu av ev. planer på ny gymnastikhall i Bergby. Vi 
håller koll på frågan.
   Den 7 april är nästa möte, som även är vårt årsmöte. Ingen kandidat till kassör finns, så vi får nog köpa tjäns-
ten.

Knutpunkten Hamrångebygen Ek. förening påminner om årsstämman i Knutpunkten den 21 april kl. 18.00

Hamrånge Företagarförening påminner om årsmötet i Knutpunkten den 21 april kl. 19.00

Hamrångebygdens Föreningsliv
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Norrsundets Arbetarteaterförening vill möta framtiden
 
Norrsundets teateramatörer har serverats oss den ena 
succén efter den andra genom åren. Det började med 
arbetarspelet De bröto bygd 1980, sen kom revyer, 
folklustspel och andra uppsättningar att avlösa varan-
dra med 90-talet som en verklig storhetsperiod.

Närmare 70 föreställningar hann det bli. Men tiderna 
förändras, förutsättningarna likaså, inte minst genom in-
dustrinedläggningarna, och nu söker föreningen nya idéer, 
nya vägar för att möta framtiden. För självklart menar 
man, ska Arbetarteaterföreningen ha en framtid. 
   − Den stomme vi hade då har lämnat teaterscenen och 
vi behöver bygga upp ett kontaktnät med den yngre gene-
rationen. Samtidigt tror vi det bland nyinflyttade liksom i 
den stora gruppen nya norrsundsbor i våra asylboenden, 
finns teaterintresserade människor som inte känner till vår 
förening och vad vi kan erbjuda. De är det också viktigt 
att nå, för integration är helt klart en möjlighet, säger ord-
förande Ronnie Bäcklin.

De ekonomiska förutsättningarna var självfallet mycket 
bättre under 90-talet, då föreställningarna och uppsätt-
ningarna genererade fina intäkter, samtidigt som också det 
kommunala stödet var ett helt annat.
   − Det enda bidrag som nu finns att söka är evenemangs-
bidrag och där hamnar vi i ett slags moment 22, säger 
kassören Bosse Silén.
   − Vi har inte resurser att själva satsa på evenemang och 
vi kan inte söka bidraget förrän evenemanget är genom-
fört.
   Nya människor, nya kontakter behövs. Människor till 
styrelseposter, människor bakom och människor på sce-
nen. Och för att kunna göra en lyckad satsning menar 
Bosse att det behövs en anställd ungdomsledare, som kan 
ge den tid som krävs.
   − Det går inte på ideell basis längre.

 
Inga idéer behöver utesluta varandra, säger styrelsen. 
Just nu pågår till exempel en förstudie för en ungdoms-
musical och man läser Per Lagerkvists En midsom-
marnattsdröm i fattighuset. Om och vad det kommer att 
mynna ut i vet man ännu inte.
   − Kanske går det också att satsa på seniorteater.
   Teaterföreningen står öppen för alla idéer och välkom-
nar förslag och synpunkter. Har kanske just du en idé?  
Då kan du ta kontakt via deras egna facebookgrupp, mejla 
till info@natf.se eller ringa till Ronnie Bäcklin tel. 070-
625 66 53.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Succéerna hos Norrsundets Arbetarteater har löst av varandra genom 
åren. Här Leffe Löfgren, Maud Axelsson och Moggan Gustavsson från 
Återvinningen 2013.



...till kusinerna Amie Kilmore, Sigtuna och 
Emil Lundkvist, Hamrångefjärden. Emil fyllde 
6 år den 6 mars och Amie fyller 6 år den 5 

april. Grattis från farmor/farfar -
mormor/morfar och alla kusinerna.

Kalendarium 27/3 – 24/4
Fredag 27 mars
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 28 mars
Påskpynt på Kupan
Röda Korset Norrsundet 10.00-14.00
Familjelördag med aktiviteter 
Fyren Norrsundet 11.00-14.00
Söndag 29 mars
Familjemässa Hamrånge kyrka 11.00 
Måndag 30 mars
Allsång med Kina Kedvall och Ann-
Charlotte Jansson
Träffpunkten 13.00-14.15
Musiklek för barn och föräldrar
Fyren Norrsundet 14.00-15 .00
Tisdag 31 mars
Hantverkscafé Fyren 14.00-16.00
Informationsmöte kring enkät om 
Boende inom äldreomsorgen
Fyren, Norrsundet 17.00
Församlingshuset, Bergby 19.00
Onsdag 1 april
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten, 10.00-12.00
Kom och sjung med Eva, Ulf och Emma 
från Hamrånge församling,
Träffpunkten 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Torsdag 2 april
Skärtorsdagsmässa
Hamrånge kyrka 8.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Barnkör Fyren Norrsundet 15.00-16.00 
Fredag 3 april
Långfredagsgudstjänst
Hamrånge kyrka 11.00
Konst i Påsk, slöjdförsäljning
Hagsta skola 11.00-15.00
 

Söndag 5 april
Påskdagsmässa Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 6 april
Annandagsgudstjänst
Axmarby missionshus 14.00
Tisdag 7 april
Hantverkscafé
Fyren Norrsundet 14.00-16.00
Årsmöte med Hamrångegruppen
Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 8 april
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten 10.00-12.00
Bibelsamtal
Församlingshuset 10.30-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Påsklunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 9 april
Barnkör Fyren Norrsundet 15.00-16.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00
Arbetskväll Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 10 april
Musikcafé på Solberga
Med Röda Korset 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Måndag 13 april
Musiklek för barn och föräldrar
Fyren, Norrsundet 14.00-15.00
Volontärträff med information om Land-
räddningen
Träffpunkten 14.00-15.00
Tisdag 14 april
Hantverkscafé
Fyren Norrsundet 14.00-16.00
Onsdag 15 april
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten 10.00-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30

 
 

Tedans Fyren 13.00-15.00
Torsdag 16 april
Barnkör Fyren Norrsundet 15.00-16.00
Modevisning
Församlingshuset Bergby 19.00
Arbetskväll Röda Korset 
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 17 april
Musikcafé på Träffpunkten med
Röda Korset 13.30
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 19 april
Familjegudstjänst
Hamrånge kyrka 11.00 
Måndag 20 april
Musiklek för barn och föräldrar
Fyren, Norrsundet 14.00-15.00
Tisdag 21 april
Arbetsdag
Hamrånge hembygdsgård 9.00-12.00
Hantverkscafé
Fyren Norrsundet 14.00-16.00
Onsdag 22 april
Datacafé med Hamrånge PRO
Träffpunkten 10.00-12.00
Bibelsamtal
Församlinghuset, Bergby 10.30-12.00
Sopplunch Fyren 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Torsdag 23 april
Barnkör
Fyren Norrsundet 15.00-16.00
Loppis på Kupan Röda Korset,
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00
Fredag 24 april
Åke ”Pillan” Sjökvist berättar om
Förvaltarvillan, Träffpunkten 13.00
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Begravningar i Hamrånge församling under Februari 

5/2 Erik Lundén, Hamrångefjärden
6/2 Margit Nordin, Bergby
6/2 Klara Sandberg, Bergby
19/2 Ann-Christine Risberg, Norrsundet
20/2 Bo Pettersson, Bergby
20/2 Edith Johansson, Bergby
26/2 Stig Ädel, Axmarby

Jätte, jättetack till Anna, Johan och Ida som fixade ski-
dor, pjäxor och stavar till mig så jag kunde åka Lilla 
Vasaloppet.
    Amie Kilmore

Torget - Tack

Grattis!

sid 16

Alla Tider’s


