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Tankar om
Vad tycker du om TV-utbudet i våra kanaler? 

   Måhända är jag helt passé och en förklaring att min åsikt kan kopplas ihop med min ålder men… Börjar det inte gå infla-
tion i det här med  Hemma hos hos kändisar? Än är det Wahlgrens värld, än är det Glenn Hysén (jodå, visst kan jag hålla med om 
att karl´n är charmig), än är det Lailaland eller Parneviks och nu ska paret Strömstedt hälsa på hos en massa kändispar för att prata 
känslor. Är det verkligen sånt som intresserar oss svenskar?
   Eller så är det tävlingar med en massa kändisar, eller så är det 
Hela Sverige bakar och Hela England bakar för att inte tala om 
alla matprogram och tävlingar med den ena kocken kändare 
än den andra. Och dokusåporna… suck, räcker gott och väl att 
titta på deras trailers. 
Och varför måste det sväras så fruktansvärt? En som verkar ha 
något slags monopol på området är Idoltjejen Linnéa nånting, 
som inte klarar en mening utan en massa svordomar.  Illa, tyck-
er jag, när man kvalificerat sig till ett underhållningsprogram 
för svenska folket. Själv tittade jag på ett avsnitt av Så mycket 
bättre och det får räcka. 
   Och inte håller jag med ansvarige utgivaren för en av våra 
dagstidningar heller, när han försvarar deras användande av 
svordomar med att ”vi måste hänga med i tiden”.  Om några 
borde föregå med gott exempel för att vårda det svenska språ-
ket, så är det väl våra medier.

Kan det verkligen vara sant, att personal på Karolinska Insti-
tutet ägnar sig åt mobbning? Va? Vuxna människor och akade-
miutbildade dessutom. De borde väl veta bättre.
   Sjukvårdspartiet i länet är inte bättre dom. Och det politiska 
ungdomsförbundet i Skåne då? De är inte rumsrena de heller. 
Är väl, om än unga, också vuxna människor, eller? Förresten, 
våra politiker på högsta nivå, vad håller de på med egentligen? 
Det börjar likna en dokusåpa det med. Det parlamentariska 
läget må vara besvärande, men nej, släng prestigen åt sidan och 
börja samarbeta. Hur svårt kan det vara? Vi har ett land som 
behöver regeras.

Nej, nu ska tanten lugna ner sig. Det finns ju gubevars massor 
av saker att glädja sig åt också. Barnbarn, både våra och andras 
till exempel. Idag fick vi låna tre stycken och det är lycka det. 
Om nån vecka är det dags för nästa två, när mamma och pappa 
ska på bröllop.
   Och jag måste ju bara få berätta om 4-åringen Hugo. Inte mitt 
eget barnbarn, men som är en riktig goding, jag känner väl. 
Han och pappa Peter gick in på en pizzeria för att köpa med sig 
mat hem och pratglad och oblyg som 4-åringen är klargjorde 
han snabbt, när han steg innanför dörrarna ”Hej, jag heter Hugo 
jag, så nu vet ni det till nästa gång jag kommer”. Visst är ungar 
härliga?

Glädjas ska vi också tillsammans med Dennis och Martin 
Bergman, som kammade hem medaljer av finaste valör vid 
årets SM i Mathantverk. Här finns det äkta entreprenörsanda 
minsann, och sånt behöver vi.

På måndag kväll blir det ett möte i 
Norrsundet som ska handla om koo-
perativa hyresrätter. Kan det vara en 
lösning för att få till bostadsbyggande 
i bygden?  Var med du också, både för 
att lyssna, få information och tycka till.

Vi ses och     
  Lev väl!

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

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!

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Tel 073-181 40 90 
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby

E-Post: marianne@textmakeriet.se

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord    Pris 80:-

Dagens Ros  -  Grattis - Tack - Köpes  -  Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
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Annonsbokning 2018, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2018, 

19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 15 juni, 27 juli, 24 augusti,

21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 340 kronor



DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING

Söndag 25 november kl. 11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 2 december kl. 11.00
Adventsgudstjänst, Hamrånge kyrka
Kyrkokören sjunger
Söndag 9 december kl. 15.00
Luciagudstjänst för stora och små
Hamrånge kyrka
Torsdag 13 december kl. 18.00
Luciaframträdande, Hamrånge Lions, Hamrånge 
kyrka 18.00
Söndag 16 december kl. 11.15
Psalmsångsgudstjänst, Fyren

Bibelsamtal tisdag 27/11 och 11/12
kl. 13.30-15.30, Kyrkans hus

Onsdagskafé 19/12 kl. 14.00, Kyrkans Hus

För övriga samlingar och info om våra grupper – se 
www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat

Exp. tel. 0297-57 20 90                                  

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
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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

Onsdag 5 december kl. 18.00-20.00
Samtal kring utställningen ”Brandväsendet 
i Hamrångebygden genom � derna” med 
Anna-S� na Hammarberg, Anna Jupither-
Berg och Erik-Olov Åberg

Torsdag 13 december kl. 10.00
Lucia med följe besöker Träff punkten
Fika fi nns a�  köpa

Kontakta oss 
Träff punkten Vijvägen 30, Bergby   Telefonnummer: 026-17 72 98   
E-post: marie.berglund@gavle.se, anna.osterberg@gavle.se

Välkommen!

Träff punkt för seniorer 
Hamrånge

I samarbete med

December 2018

Utställning av Anna-Stina Hammarberg, Föreningen
Rudan. ”Brandväsendet i Hamrångebygden genom tiderna.”
Utställningen � nns att se från 30 november,
kommer att visas hela december. Se vidare annonsering!!
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Alla Tider’s

Grattis, säger vi till två kusiner Bergman,  guldgossar vid årets SM i 
Mathantverk
”Utomordentligt hantverk producerat med omtänk-
samhet och kärlek. Får även den mest skeptiske att 
välja en svensk klassiker”.

Så lät omdömet för Dennis Bergmans bidrag - stekt 
inlagd strömming - från Saltharsfjärdens Fisk & Rökeri, 
när han i hård konkurrens tog hem en guldmedalj i klas-
sen Fiskförädling vid årets SM i Mathantverk, som hölls i 
Malmö 17-18 oktober.
   Riktigt kul tyckte han förstås det var.
   − Och lite kul också att få knäppa Martin på näsan en 
gång, skrattar han och sneglar på kusinen, som i år tog 
hem det 14:e guldet till Bergmans fisk & vilt från Wilhel-
mina.
   − Det var du värd, skrattar Martin tillbaks.

SM i Mathantverk är en produkttävling öppen för mat-
hantverksproducenter från Sverige och övriga Norden. 
Tävlingen har som syfte att stötta och inspirera mathant-
verkare i sin produktutveckling, därtill öka kännedomen 
om och efterfrågan på mathantverk. Arrangör för täv-
lingen är Eldrimner, nationellt resurscentrum för lokalt 
mathantverk, som anordnat tävlingen årligen sedan 1996.
   − Av antalet deltagare i tävlingen år från år ser vi ju att 
intresset och medvetenheten för lokalt mathantverk ökar 
hela tiden, och det känns fint, säger Dennis och Martin.
   Utöver guldmedaljen tog Dennis också hem en brons-
medalj i kategorin Varmrökt fisk med sin böckling och 
där motiveringen löd ” Gyllenbrun klassisk produkt. Rökt 
med hantverksmässig känsla och erfarenhet, till en gastro-
nomisk delikatess”.
   − Den utmärkelsen rankar jag också högt för rökning är 
det svåraste i hantverket.

Martin tog i år hem två guldmedaljer, en för sin kallrökta 
lax med motiveringen ”Nytänkande och traditionellt kun-
nande resulterar här i en inbjudande produkt. En sublim 

rökt smak som gifter sig med höstens äpplen och hjort-
ron” och för Konungens röding med motiveringen ”Ett 
omsorgsfullt rökt konstverk. Mästerligt hantverk i såväl 
temperatur som färg. Svenska folket kommer att älska 
denna delikatess”.
   − Den bjöd vi på när kungen var på besök hos oss i 
Wilhelmina, därav namnet, berättar han.

Båda understryker de dock, att det inte bara är de själva 
som ska ta åt sig äran av de fina utmärkelserna.
   − Det här är ett teamwork, jag med mina anställda som 
är fantastiskt duktiga och kunniga, säger Martin och, 
instämmer Dennis:
   − Om inte jag fiskade strömmingen och mamma Karin 
inte stekte och lade in den, ja då hade vi ju inte haft någon 
produkt att tävla med.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Dennis Bergman och Marianne Lundqvist

Kusinerna Dennis och Martin Bergman kammade hem äro-
fyllda guldmedaljer vid årets SM i Mathantverk



Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Anna Jupither Berg

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund

026 – 10 71 00

www.gavlebegravningsbyra.se

Fällda älgar vid årets älgjakt
Resultatet från årets älgjakt baseras på uppgifterna 
på nätet i jaktrapport.se och vad som dit inrapporte-
rats t o m 5 november.

Axmar 1 ko, 1 kalv
Axmar Byamän 6 tjurar, 1 ko, 5 kalvar
Berg/Sjökalla 2 tjurar, 1 ko, 1 kviga
Falken 1 kviga, 1 fjolårstjur, 1 kalv
Fors/Wij 2 kor, 1 fjolårstjur, 2 kalvar
Hagsta 3 tjurar, 3 kalvar
Häckelsäng 1 tjur, 3 kor, 1 fjolårstjur, 2 kalvar
Måssjön 2 kalvar
Norrsundet 1 ko, 3 kalvar
Sundsmar 1 tjur, 1 kalv
Vifors 2 tjurar, 1 ko
Åbyn 2 tjurar, 1 ko, 4 kalvar varav 1 tjur  
 på Åbyn norra

I vilken omfattning jakt fortsätter för att fylla upp tilldel-
ningen beslutas av de olika områdena själva.

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

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

Installa� on, Service
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Hamrånge PRO har blivit pen-
sionär
65 år – pensionsåldern inne. Det var förstås ett 
jubileum att fira och församlingshuset i Wij var 
fyllt till sista plats, där alla först bjöds på väl-
komstdrink med tilltugg. Ett glatt humör, un-
derhållning av Krister Frid, bildvisning av Inger 
och Rolf Wiik  och kaffebordet dukat var sedan  
ingredienserna för dagen.

Det var på initiativ av Norrsundets PRO, som före-
ningen Hamrånge PRO kom att bildas. Den 10 okto-
ber 1953 hölls ett möte, där beslut togs om bildande, 
liksom att stadgar antogs och en styrelse valdes.
   Som ordförande utsågs L.F. Syrén och övriga blev 
Amy Åberg, Johan Larsson, J.O. Lindholm och 
Beda Schönning. Från början bestod föreningen av 
29 medlemmar, men redan efter det tredje mötet var 
medlemsantalet uppe i 112 medlemmar.
   Två år senare, 1955, startades medlemstidningen 
Aftonstjärnan med en första upplaga av 44 exemplar 
som rönte så stort intresse, att upplagan sedan ökade 
år från år. Idag trycks tidningen upp i 700 exemplar 
och ges ut två gånger per år, fortfarande med ett 
innehåll av vardagens berättelser, som gör den till 
unik kulturskatt av hamrångehistoria att ösa ur.
   Tidningen finns inbunden i PRO:s lokal och ett 
register över samtliga artiklar som handlar om Ham-
rånge har upprättats, så man enkelt kan hitta i alla 
band. Ansvarig redaktör för Aftonstjärnan  är Anna-Greta Andersson.

Vid jubileet visades ett fotokollage över den rikliga verksamhet som bedrivits genom åren och om någon trott att 
pensionärsåldern skulle betyda en lugnare tillvaro för Hamrånge PRO så berättar agendan av idag något helt annat. 
Föreningen med Lars-Olov Hedström som ordförande, har 368 medlemmar, välbesökta möten hålls varje månad, resor 
arrangeras, närmast julbordskryssning med Cinderella 27-28 november och revyresa till Iggesund 9 februari. Man har 
studiecirklar, anordnar danskvällar, bingo, bowling, gymnastik och körsång. Och föreningens luftpistolskytte lockar 
så många deltagare, att aktiviteten fått indelas i två grupper. En bestående av tolv herrar och en nybildad grupp på fem 
deltagare bestående av både damer och herrar.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist, Bosse Lundkvist

Hamrånge PRO har blivit “pensionär”. Ordförande Lars-Olof häl-
sade Ingegerd Westerberg och Anna-Lisa Rundgren välkommen till 
65-årsjubileet.
Bildtext till en vidarebefordrad bild på två som skjuter luftpistol: Luft-
pistolskytte har blivit en populär aktivitet hos Hamrånge PRO. Här är 
det Kjell Påhlman och Lars-Håkan Öström som testar sina färdigheter

Välkomna till

Luciakröning
i Hamrånge kyrka
Torsdag 13 december kl. 18.00
Lucia med följe framträder
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Frivilliga gåvor i kyrkan kommer, enligt elevernas
önskan, att gå till Min Stora Dag
Till alla som gett sitt stöd under året
En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Trailing
• Transporter med bil och släp
• Totalentreprenad  husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68     Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com

Jim Lundkvist

Alla Tider’s



Smått & Gott i Hamrångebygden
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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

Härlig musikshow i ”Döda poeters 
sällskap”
Visst gjorde de det igen, sångare och musiker inom Arbe-
tarteatern, när de bjöd sin musikshow i Fyren. Med fullt ös 
från början med Freddie Mercury och Buddy Holly fortsat-
te de sedan i Döda poeters sällskap med allt från Whitney 
Houston och Karl Gerhard till Povel Ramel, Roy Orbison, 
Billie Holiday och Michael Jackson.

De bjuder verkligen på sig själva det här gänget. Ami Frans-
son som tog sig an både Whitney Houston, Amy Winehouse 
och Avicii, Emil Westerberg med spännvidd från Karl Gerhard 
till Michael Jackson och så förstås Jennie Ahlberg och Daniel 
Rockman, som gjorde ett helfestligt nummer av Magnus och 
Brassesketchen Bäst att ta sig ett glas.
   Som 40-talist fastnar förstås jag gärna vid stjärnor som Roy 
Orbison, Buddy Holly, Johnny Cash och  Ritchie Valens liksom 
Ewa Edins tolkning av Summertime ur musikalen Porgy and 
Bess. Men därtill med namn som Denniz Pop, Jimi Hendrix, 
Phil Lynott, Aretha Franklin, Joe Cocker, Kurt Cobain, Mott 
The Hoople, Janis Joplin och Wilson Pickett var det en stjärn-
späckad musikparad med tempo i, som ensemblen föredömligt 
serverade. Därtill med våra egna visdiktare och ordkonstnärer 
Rikard Wolff, Evert Taube, Thore Skogman och Povel Ramel.
   Det är bara att ännu en gång buga och tacka för härlig under-

hållning av Arbetarföreningen 
genom Jennie Ahlberg, Ewa 
Edin, Emil Westerberg, Ami 
Fransson, Vicky Gustafsson och 
Mimmi Edin med bandet Jimmy 
Lindblad, Pelle Johansson, Peter 
Edin och Daniel Rockman.
   För ljud och ljus svarade Björn 
Sjöberg, Krister Lundkvist och 
Bo Silén.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

Ami Fransson tog sig an både Whitney Houston, Amy 
Winehouse och Avicii

Festligt och skickligt. Sktechen Bäst att ta sig ett glas 
med Jennie Ahlberg och Daniel Rockman

Emil Westerberg som Michael Jackson - en fin kombi-
nation i The man in the mirror

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

Jag finns på salongen måndag-fredag
Nu finns också Victoria här onsdag-fredag
Förboka din tid på tel. 070-226 39 87

vardagar mellan 10 och 18

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

Fredag 30/11 kl. 13.30 Kakfrossa på Träff punkten med
Norrsundets PRO-kör under ledning av Leif Löfgren
Kakförsäljning. Ta gärna med egen burk
Fredag 7/12 kl. 13.30 Adventscafé på Solberga med Gunilla Westerberg

Alla varmt Välkomna!

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Advent, advent…

Wästgöta klosterost,
Munkens Svarta och
Munkens Delikata,

10%-33%, ca 500 gram för 
69:90:-/kg.

Ord. pris 115:-/kg

Superklipp från Gudruns Chark!!
Välj 10 stycken för endast 100:-.  

OBS! Max 2 köp av varje produkt.

Kokta korvar (fläsk, kött och julkorv),
300 gram, Ord. pris 19:90:-/st

Pölsa, 500 gram, Ord. pris 25:90:-/st

Blodpudding, 500 gram, Ord. pris 15:90:-/st

Frukostkorv, 240 gram, Ord. pris 19:90:-/st

Isterband, 300 gram, Ord. pris 25:50:-/st

Bacon, 140 gram, Ord. pris 14:90:-/st

Inför advent har vi laddat butiken.
Fylld med mat, godis och tomtar

Saffransgodingar
från Mattes Bröd,

240 gram för 20:-/fp.
Ord pris: 24:50 / fp 

Välkommen in till oss!
Lena och Pelle med personal

Medelhavsbröd,
Ica Selection,

650 gram för 25:-/st,
Ord. pris 29:90 Öppettider:

Mån-Sönd 8-20

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

Priserna gäller 23/11-2/12 2018
eller så långt lagret räcker.

Julmackan äter du 
hos oss!

Välkommen in
Anders, Ulrika,Margitta, Susanne 
Tel. 100 28

Fredag 30/11 Adventspriser 
i butiken och då startar jag även 

upp årets Docklotteri
Välkommen in!

Välkommen in
Fina EXTRAPRISER i butiken

Fredag 30 november

Inför advent fyller vi upp med
julstjärnor, amaryllis, hyacinter,

rumsgranar, kransar m m

Fredag 30/11 9-17.30 och Lördag 1/12,
9-14 har vi även öppet i orangeriet

Välkomna

Wendins Blommor
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Välkomna till

GAMMELDAGS JUL
i Norrsundets Arbetarmuseum 
LÖRDAG 8 DECEMBER 13.00-16.00

Kålsoppa, skinksmörgås, 
kaffeservering
Pris 70:- kronor

Julklappstips hittar du i vår boklåda –  
Lotterier, bl a paketlotteri med Hamrånge Lions

Vi tänder JULHUSET 
I HAMRÅNGEFJÄRDEN 
1:A ADVENT KL. 18.00
VÄLKOMNA!

Öppet 1 advent, 2 december 16.00-20.00
Välkommen in!

Vi serverar 
JULSMÖRGÅS PÅ GAMMALT VIS

i mysig miljö
Kaffe, glögg & pepparkaka

Vi lottar ut ett paket på ditt kvitto 

 

 
 

JULMARKNAD 
HAMRÅNGE HEMBYGDSGÅRD 

med bland annat lokalproducerade livsmedel  
 

Förutom försäljare ser vi gärna att andra föreningar i Hamrångebygden 
deltar i vår julmarknad. Anmälan : 070/2771152 

 

Lördag 15 december 
kl 11-15 

Gröt, glögg och fikaservering 

Välkomna! 
                                                                                                                                                               

 

Julmarknad  
Försäljning: Hantverk av skilda 
slag. Närprod. mat, m.m. 
Servering: Fika.  Grillad korv.  
Brukscaféts goda soppa.  
Lotteri. Fiskdamm.   
 

Välkomna!     Lördag 8 dec! 
       Kl. 11.00 - 16.00 



Alla Tider’s

Fisket förr och nu – ett tema som intresserade
Träffpunkten var fylld till sista plats, när Lars-Gunnar 
Bergman till en bildkavalkad sammanställd av Jan 
Eriksson och i hembygdsföreningens regi, berättade 
om Fisket förr och nu.

Lars-Gunnar är fjärde generationen fiskare och i Norrsun-
det driver han fortfarande, tillsammans med hustru Ulla, 
Bergmans Fisk i Salthars-
fjärden. För de allra flesta 
hamrångebor en välkänd 
profil, men historien om 
fiskets förutsättningar igår 
och idag är förmodligen 
inte lika välkänt för alla.
    − Framförallt var ju 
själva arbetet betydligt 
tyngre förr, idag har vi 
inte bara bättre båtar utan 
också hjälpmedel på ett 
helt annat sätt.
    − Men något 8 till 
5-jobb handlar det förstås 
inte om idag heller, sa Lars-Gunnar.

Släkten Bergman kom ursprungligen från Bergmans 
Udden på Rån, där Olof Bergman, far till Lars-Gunnars 
farfar Gunnar var fiskare. Varje sommar rodde familjen till 
Dömansskär med sina får och ägnade sig åt fiske. Gamla 
rökugnar på ön vittnar om att de redan då rökte böckling. 
Till Norrsundet sökte sig även brodern Karl-Alfred under 
tidigt 1900-tal.
   I en liten stuga, som idag utgör stommen till Lars-
Gunnars rökeri, slog sig Gunnar ner med sin familj och 
1937 köpte han och byggde om det hus som Lars-Gunnar 
och Ulla bor i än idag. Gunnar och kusinen Konrad, Karl-
Alfreds son, ägnade sig åt strömmingsfiske med de medel, 
som då stod till buds. 
   
När det blev dags för nästa generation Bergman att ta vid, 
så var det Lars-Gunnars pappa Alvar och Konrads söner 
Nisse och Sidor, som fortsatte med fisket. 
   − Under 50-talet var det väldigt gott om strömming nere 
i Västervik och då åkte de vintertid  ner och fiskade ström-
ming för avsalu. Strömmingsfångsten hemmavid såldes 
färsk – gamla foton visar bl a fiskhandlaren Tyko Eriks-
son, när han köpte fisk vid fiskeläget i Saltharsfjärden, 
som han sedan åkte runt i bygden och sålde -  men en hel 
del av fångsten röktes till böckling.
   I mitten av 60-talet köpte Alvar den första båten för trål-
ning och fiskade då tillsammans med Svante Wilund från 
Gåsholma.
   − Båtarna var så små, att de måste vara två båtar tillsam-
mans för att orka dra upp trålarna.
 

 
   Hjälpmedlen var begränsade och ofta drogs trålarna upp 
för hand.
   − Och det man slås av, när man tittar på gamla foton 
från den tiden är, att de aldrig hade några handskar, när de 
arbetade med fisken. Det måste ha varit fruktansvärt kallt.
   Men fångsten skulle upp och tas om hand, så det gällde 
att göra jobbet tills det var klart. Så var det bara.

   
Fjärde generationen 
Bergman med bröderna 
Hans, Lars-Gunnar och 
Anders hade tidigt varit 
med i fiskebåten och tog 
över, när Alvar gick bort. 
Idag är det Lars-Gunnar 
och Anders som bedriver 
fisket med förädling och 
försäljning, men nästa 
generation har börjat ta 
vid. 
   − I slutet av 70-talet 
fiskade vi mycket ström-

ming i Trosa. Det fanns otroligt med strömming där nere 
och det var bara att fiska så mycket man orkade. Ström-
mingen lastades sedan i trälådor med is.

− Minns förresten en liten episod därifrån.  Inte helt 
rumsren kanske, men idag är den preskiberad, så nu kan 
jag berätta den, skrattar Lars-Gunnar.
   −  Familjen Bonnier hade sitt sommarställe intill hamnen 
där vi lade till och de var mycket noga med att påpeka vad 
vi fick och inte fick göra i närheten av deras tomt, vilket 
naturligtvis retade upp både oss fiskare de med fritidsbåtar.
   I hamnen fanns bara ett utedass som toalett, vilken av 
naturliga skäl blev överfyllt ganska snabbt. Men ingen 
ville förstås ta rätt på innehållet.
   − Då fick vi en snilleblixt, min medhjälpare Örjan Skog-
lund och jag. Vi köpte en flaska whisky och sen började vi, 
trots en ansenlig doft, att skotta i allt i plastsäckar. 
   Bägge fick sen samma idé, nickade åt varandra och vips 
hade säckarna tippats över på familjen Bonniers mark.
   − Det tog ju några dagar innan det började lukta illa och 
då var vi borta därifrån. Men jag vet att det var många 
med oss som kände sig tillfreds med vårt tilltag.

Om det förr mest var fisk till försäljning, som drogs upp 
ur havet, så är det idag förädlingen, som är den lönsamma 
delen. Böcklingen röks fortfarande hantverksmässigt på 
traditionellt sätt, men hos både Lars-Gunnar och Anders 
finns delikatesser som pepparlax, rökt fisk i andra former, 
gravad lax och olika inläggningar.
      − Och för vår del har vi haft turen att få kunder ända 
ner i Beneluxländerna, vilket förstås betyder mycket, säger 
Lars-Gunnar.
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Lars-Gunnar Bergman berättade om Fisket förr och nu i Norrsundet
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Fisket lyder likt mycket annat företagande under myn-
dighetsutövning med bestämmelser och paragrafer, som 
många gånger förtar glädjen i arbetet, säger Lars-Gunnar 
och berättar om besöket från kustbevakning med flyg i 
somras.
   −Jag var ute med båten tillsammans med min dotter 
Jenny, när vi fick se dem och tänkte, att nu måste det vara 
allvarliga saker på gång – oljeutsläpp eller något liknande.
   − Men det var mina ålryssjor de var ute efter. Havs- och 
vattenmyndigheten hade missat att jag hade giltiga till-
stånd, så därför skulle de tjugo ålryssjorna beslagtas.
   Ryssjorna fick han så småningom tillbaka, men har över-
klagat deras agerande och krävt skadestånd.
   − Men hur det går vet jag inte ännu.  Undrar bara vad 
den felaktiga insatsen kostade våra skattebetalare.
   Sälen liksom livsmedelsverkets dioxinberäkningar är 
andra problem att brottas med och vad gäller dioxinet har 
flera fiskare nu gått samman och själva bekostat oberoende 
mätningar för att få en rättvis bedömning.
   I den fiskelicens, som yrkesfiskare måste ha, står att 
han måste ringa en halvtimme innan han går ut med sin 
båt och får sen inte återvända förrän efter två timmar. En 
generell regel för allt yrkesfiske för att Havs- och vatten-
myndigheten ska hinna kontrollera den fångst som tas upp.
    Men förutsättningarna är ju så olika för exempelvis 
stora trålare och de små båtar vi går ut med och reglerna är 
inte anpassade till den verklighet vi lever i, menar Lars-
Gunnar.
   − Och skulle jag bli påkommen med att ha gått iland 
före de två timmarna, så väntar böter på, beroende på 
tiden, mellan 3- och 15 000 kronor.
   
Strömmingen är fri, men laxen får bara fiskas på tillde-
lade områden. Och trålningen av foderfisk i Norrsundet 
påverkar inte deras fiske i positiv riktning..
   − Visst märker vi av att strömmingen minskat sedan 
trålningen startade. 
   Trålarna gör inget fel, de har sina lagliga kvoter, nej, det 
är regelverket det är fel på, säger Lars-Gunnar.
   − Trålningen gjorde Norrsundet till landets största fis-
kehamn förra året. Då lämnade 1663 långtradare med 35 

ton vardera i lasten hamnen, vilket är lika med 58 000 ton 
strömming. 
   − Det talar sitt tydliga språk vilka mängder det handlar 
om. Så det är klart det påverkar. Både fisket och havsbott-
nen.

Text och foto: Marianne Lundqvist

sid 11

Nisse Bergman var också fiskare under en tid, men arbetade 
sedan vid industrin i Norrsundet.
Kunskapen finns kvar och nu, vid 88 års ålder, hjälper han 
gärna till hos Lars-Gunnar bl a med att hugga granris till 
rökningen.

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

Din lokala
byggentreprenör

stoltbyggtjanst@gmail.com
S. Hagstavägen 49
817 93 Hamrångefjärden

Johnny 070-681 09 55
Simon  072-310 42 63

GRANLUNDS MÅLERI
Jag utför alla typer av 
målningsarbeten – 
både in- och utvändigt
Välkommen att höra 
av dig!
Fredrik Granlund
Tel. 073-809 60 35  
E-post: granlund1@
live.se
Axmarstig 247,  
817 94 
Axmarbruk



Trollharens
Fisk & Restaurang

hälsar
VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS

SKÄRGÅRDSJULBORD
som vi serverar från 30 november

Fredagar 18.00
Lördagar 14.00 och 18.00

Söndag 16 december kl. 14.00
Pris: 400:-

Barn 20:-/upp till 12 år

Ring för bokning 0297-33 105
trollharensfi sk.se

Julbuffé Kopparmässen
serverar vi 14/12 och 15/12 13.00-17.00

Pris 195:-
Tel. 0297-220 20   070-828 58 97

VÄLKOMMEN TILL KOPPARMÄSSEN
 I NORRSUNDET

Fars Dagserbjudande
11 november 13.00-17.00

Förrätt Kräftskagen med romtopp
Varmrätt Pocherad rödtunga

med hummersås
alt. oxfi lémedaljonger med

cognacsgräddsås och potatiskaka
Hallonpannacotta med crunch

Pris 290:-    Två rätter 230:-

Årets Julbord

HAMRÅNGE 
FÖRETAGARFÖRENING 25 ÅR!

 
Det firar vi tillsammans i samband 

med VÅRT JULBORD
Fredag 7 december kl. 18.30 

på Rasta Hagsta – Hakkegård
Kostnad 165:-/pers. exkl. dryck

Passa på att bjuda med personal, 
kunder eller familjen till en trevlig 

kväll.
Ta med julklapp (värde ca 40 kr till 

julklappslotteriet)

Anmälan till Christina Persson tel. 
070-292 73 39 

senast 3/12
Varmt välkomna

JULBORD PÅ BRYGGAN

Boka Julbordet

på Östkustens pärla

Pris från 399:-

Helgöppet hela hösten

Varmt välkomna!

0297-320 00

Mer info och öppettider

på axmarbrygga.se
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AXMAR 

BRUKSCAFÉ

LITEN JULBUFFÉ 

2:a och 3:e advent

13.00-17.00

pris 260:-

Bordsbeställning

070-828 58 97

Välkomna
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Välkommet bidrag till 
Hamrånge Slöjdare
Nyligen beviljades Hamrånge Slöj-
dare 210 000 kronor av landsbygds-
pengarna till dränering runt Hagsta 
skola,
   − Det föll verkligen en tung sten 
från våra axlar, när vi beviljades 
bidraget. Hade vi inte fått några 
pengar nu, hade vi inte kunnat 
fortsätta med vår verksamhet, säger 
Anita Nordgren, som funnits med 
sedan starten 1991.

Skolverksamhet bedrevs i Hagsta 
skola fram till 1963 och byggnaden 
användes under en tid därefter för 
fabrikstillverkning av ramar. Så små-
ningom inrättade Hamrånge Center-
kvinnor en vägstuga i lokalerna och 
det bedrevs även Komvuxutbildning i 
vävning under många år under ledning 
av Anita Nordgren.
   När Gävle kommun beslutade sälja 
sina gamla skolbyggnader bildades på 
initiativ av Berit Östlund föreningen 
Hamrånge Slöjdare, som 1991 förvär-
vade byggnaden. All vävverksamhet 
kom därefter att ske i deras regi. 
   − I våra stadgar står att syftet med 
föreningen är att vårda och bevara 
Hagsta skolas kulturella värde samt 
vårda och utveckla ortens slöjd och 
hantverk och föra traditionerna vidare, 
säger Anita.

Och det är precis vad Hamrånge 
Slöjdare, helt med ideella krafter, gjort 
alltsedan dess. Några kommunala 
bidrag har föreningen aldrig erhållit, 
utan verksamheten har bedrivits med 
hjälp av främst intäkter från vävverk-
samheten, men också medlemsavgif-
ter, kurser, utställningar, försäljningar, 
loppis, slöjdcaféer och uthyrning av 
lokaler.
    Intäkterna har inte bara använts till 
den löpande verksamheten utan också 
till underhåll av byggnaden, såsom 
stadgarna föreskriver.
   − Vi har målat om hela huset, iord-
ningsställt en utställningssal och målat 
invändigt i bottenvåningen.  För tio 
år sedan drog vi in bergvärme för att 

hålla nere uppvärmningskostnaderna 
och till den investeringen tog vi ett 
banklån, som nu i sin helhet är betalt, 
berättar Anita.

Föreningens styrelse har ett huvud-
ansvar, men här hjälps  
alla, med fördelat ansvar, åt. Varje ons-
dag träffas de som kan, oftast närmare 
20 stycken. Med alla momenten innan 
det är dags att sätta sig vid vävstolen. 
Från varpning till pådragning, solv-
ning, skedning och uppknytning av 
trampor. Men också för att planera 
verksamheten, göra inköp eller att ta 
hand om olika material som skänks. 
Alla tyger t ex. ligger numera prydligt 
upplagda efter färgskalor på hyllor på 
vindsvåningen. Tyger som klipps till 
mattrasor, eller som nu senast, kan 
användas till att sy kassar.
   − Vi fick en förfrågan från ICA, om 
vi inte kunde sy kassar, som de kunde 
sälja. Och i det ligger ju miljötänk, 
både med återanvändning och att 
undvika plastkassarna, samtidigt som 
det ger föreningen en intäkt, så det 
nappade vi förstås på, säger Kerstin 
Rundlöf.
   Ljusstöpning och växtfärgning är 
andra aktiviteter, som föreningen ar-
rangerar och en gång i månaden under 
höst och vår har de öppna slöjdcaféer, 
dit alla är välkomna.
   − Vi vill gärna att fler kommer till 
våra caféer och även att vi får idéer på 
nya teman, för här kan vi ordna både  
kortkurser och Prova på. Det kostar 
inget, säger Anita.

Men, den fina verksamhet som för-
eningen bedriver hotades av ständigt 
återkommande översvämningar. Med 
källardel endast under en del av bygg-
naden och ingen dränering så blev 
problemen med åren allt större. Därtill 
gjorde fukten i källarplanet att färgen 
på väggarna, trots både spackling, slip-
ning och ommålning gång efter annan, 
lossnade. När det var som värst öste de 
vatten med skyfflar och lade in länsar 
för att föra ut vattnet, innan de kunde 
använda lokalerna i källarplanet, där 
servering och loppis ligger.
   − Nu hade vi nått vägs ände helt 
enkelt, så när möjligheten att söka  

 
 
 
 
 
 
 

bidrag från landsbygdspengarna kom, 
beslutade vi att skicka in en ansökan 
och fick erforderliga medel beviljade. 
Förhoppningsvis ska dräneringsarbe-
tena komma igång senare i höst.
   − Känns otroligt skönt. Det hade inte 
varit hållbart att fortsätta med de pro-
blem vi hade. Men nu kan vi se framåt 
igen, hälsar Hamrånge Slöjdare.

 
Text och foto: Marianne Lundqvist

– Vi spacklar, slipar och målar gång efter 
gång, men så här har det blivit bara något 
år efteråt  igen  i serveringslokalen, visar 
Anita Nordgren

Nu gläds Hamrånge Slöjdare åt bidraget 
från landsbygdspengarna, som möjliggör 
en fortsatt drift av verksamheten. 
  - Och nyligen fick föreningen beställning 
på miljövänliga kassar från ICA, som vi 
syr upp och får ett fint bidrag till förening-
en, säger Kerstin Rundlöf, Anita Nordgren 
och ordförande Mona Hedin.

Vävstolarnas dunk-dunk hörs i lokalerna 
hos Hamrånge Slöjdare varje onsdag och 
Dagmar Lundqvist och Gunilla Johanson 
är två som tillsammans med många andra 
kommer varje vecka.
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Alla Tider’s

Biskopsvisitation i pastoratets två församlingar
Varje självständig församling och de församlingar 
som ingår i ett pastorat visiteras vart fjärde år av 
biskop och kontraktsprost växelvis. Under två dagar, 
därefter en avslutande visitationsmässa i Hille kyrka 
11 november, besöktes pastoratets båda församling-
ar Hille och Hamrånge av biskop Ragnar Persenius. 
Med under visitationen var även kontraktsprost 
Jan-Anders Jansson och notarie Rose-Marie Rönn-
blom.   

En biskopsvisitation innebär många besök, många 
samtal, personliga med kyrkans anställda, församlings-
råd, kyrkoråd och kyrkvärdar, men också med övrig 
verksamhet i respektive församling. Visitationen inled-
des i Hamrånge med mässa i kyrkan, sedan följde samtal 
i kyrkan om församlingens gudstjänst- och församlings-
liv. Därefter samtal med rektor och studie- och yrkes-
vägledare vid Bergby centralskola och ett besök vid 
Österheds kyrkogård med samtal kring begravningsseder 
i förändring, där deltagarna bl a tittade på den askgrav-
lund som just nu anläggs.
   − En bra lösning, för om än inte namnskylt här sätts upp där den avlidne 
gravsatts, så har det visat sig av stor betydelse för sorgebearbetningen att 
man har en bestämd plats att gå till, där man kan fästa sin sorg, sa biskopen. 
   I Hamrånge församling avslutades visitationen i Norrsundet, där kyrkans 
och föreningarnas roll i samhället diskuterades.
   − Visitationen, med möten och besök som inte bara berör den kyrkliga 
verksamheten, utan även andra verksamheter i församlingarna, ger oss en 

viktig kunskap vi tar med oss på 
vad sätt vi kan utveckla det sam-
arbete som redan finns, eller om och hur vi från kyrkan på annat sätt kan 
bidra, samverka och stödja, sa han.
 
Det var också tankar han anförde i sitt tal vid den avslutande visitations-
mässan i Hille kyrka.
   Kyrkan måste möta människorna i deras livssituation och se deras behov 
av idag. Och det finns tre viktiga nycklar för att förnya gudstjänstlivet, 
förklarade han.
   − En helhet som skapas vid social gemenskap med meningsfulla uppgifter 
är en, att bidra till att familjer kan hållas ihop och underlätta för dem i för-
samlingsverksamheten på ett meningsfullt sätt är en annan, och den tredje 
nyckeln är att människor får känna sig omtyckta, att de gillar gemenskapen, 
har trevligt tillsammans och kan prata om viktiga saker. 
   Han lyfte också fram betydelsen av samverkan i andra sammanhang. Med 
det ideella engagemanget, inte minst inom föreningslivet.
   − Men det är en stor utmaning, där vi måste förnya och vidga formerna 
för detta engagemang. Levnadsmönstren har förändrats, inte bara hos yngre 
och yrkesarbetande, utan även för pensionärer, så vi behöver tillsammans 
med andra goda krafter vara med i uppbyggnaden av ett starkt civilsamhälle 
för medmänniskans skull.
    
Sammanslagningen av församlingarna Hille och Hamrånge till ett pasto-
rat har lyckats väl, menade han.
   − Och det visar sig dessutom, att det finns områden i själva församlings-

Vid visitationen i 
Hamrånge besöktes 
skolan där försam-
lingspedagog Susanne 
Adman, kontrakts-
prost Jan-Anders 
Jansson och biskop 
Ragnar Persenius bl a 
samtalade med...

▲ studie- och 
yrkesvägledare Ulf 
Ögren och

▼ rektor Pontus 
Andersson

Österheds kyrkogård besöktes, där en ny askgrav-
lund nu håller på att anläggas

... och där bl a kyrkogårdsföreståndare Jan 
Lundström och Soolmaz Mohebbi Meymandi 
från församlingsrådet deltog i diskussionen kring 
Begravningsseder i förändring sid 14



verksamheten där det är 
en fördel att samverka,
   − Men fundera även på 
hur samverkan med and-
ra församlingar i kom-
munen kan utvecklas, 
särskilt gällande konfir-
mation och diakoni.
   
I Hille församling be-
sökte biskopen och hans 
sällskap äldreomsorgen 
Hilleborg, där även 
Maria Sandström från 
Solbergahemmet deltog 
och i Hille hade han 
senare ett möte med kyrkans ungdomsgrupp kring deras 
engagemang i kyrkan.
   En pastoratsafton i församlingsgården med efterföljande 
aftonbön avslutade de två visitationsdagarna.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Anno 1998, november
… måste Kalle Sjökvist i Bergby tröska sina åkrar i 
snö och kyla för att vara berättigad till EU-stöd
… för att fjorton dagar senare, när arbetet var klart 
få beskedet, att han inte behövt tröska eftersom un-
dantag från reglerna gjorts på grund av den regniga 
hösten 
… stod det klar att ett medborgarkontor skulle 
öppnas i Hamrånge
… gick OK-anläggningen i Norrsundet i konkurs. 
Automatpumparna blev kvar, men hot om nedlägg-
ning av bilverkstad och grill förelåg
… förverkligades idén om en vävstuga i Missions-
huset i Axmarby

Smått & Gott i HamrångebygdenSmått & Gott i Hamrångebygden

NYA BOSTADSLÄGENHETER
I NORRSUNDET OCH BERGBY MED

UPPLÅTELSEFORMEN
KOOPERATIV HYRESRÄTT?

INFORMATIONSMÖTE
Måndag 26 november, kl. 18.30

i Fyren, Norrsundet

Vilket behov och vilken efterfrågan finns på 
nya bostäder? Vilka är de mest attraktiva 

tomterna för nya flerbostadshus? Vad innebär 
upplåtelseformen kooperativ hyresrätt? Vad 

kostar det att bo i kooperativ hyresrätt?

Information om pågående förstudie
Medverkan av konsulten Lennart Sjögren, kom-

munalråd och företrädare för Gävle kommun

Välkomna
Arbetsgruppen för kooperativ hyresrätt

i Hamrångebygden

Både Hamrånge och Hille kyrkokörer medverkade vid 
visitationsmässan i Hille kyrka

... där biskopen också höll visitations-
talet
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… vill jag ge till personalen vid Österheds kyrkogård 
som skött min hustru Ingers grav och gjort så fint inför 
hösten. Kunde inte ha varit bättre

Tjalle Bohlin, Hagsta

Torget – Dagens Ros

Ett varmt tack till Hamrånge PRO för uppvaktningen på min 
födelsedag

Rolf Sjöberg, Näset

Torget – Tack

... vill jag ge till alla på Hamrånge hälsocentral för ett alltid 
lika vänligt bemötande vid mina besök.
Känner mig trygg hos er.

Gun-Britt Allfors-Malmström, Norrsundet

Torget – Dagens ros

Begravningar i församlingen
under oktober
5/10 Gunbritt Lif, Bergby
 Gert Hedberg, Bergby
12/10 Gunborg Lindström, Bergby
 Birgit Nilsson, Gävle
26/10 Gun-Britt Björklund, Hamrångefjärden
 Anna-Märta Carlsmärtsdotter Pulins, Bergby

EFTERLYSNING
 
Vi arbetar i projektet Rudan i Norrsundet under ledning 
av Anna Sohlman och Kalle Boman. Vårt tema i projek-
tet handlar om fotografen Simon Nyberg som verkade i 
Hamrånge under många år. Vi efterlyser uppgifter
om Nybergs efterlämnade fotografier, glasplåtar, ka-
meror och negativ.. Övrig uppgifter kan också vara av 
intresse.

 
Kontakta:          Torbjörn Olsson, 070-7601551 eller 

Jan Ericsson, 070-8950522

Lördag 24 november
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-16.30
Söndag 25 november
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Måndag 26 november
Informationsmöte om kollektiva hyresrätter, Fyren, 
Norrsundet 18.30
Torsdag 29 november
Kulturlunch Lyktan, Fyren 12.00
Fredag 30 november
Kakfrossa med Röda Korset på Träffpunkten 13.30
Lördag 1 december 
Lördagsöppet ReDo Secondhandbutik, Norrsundet 10.00-
14.00
Bastun Åbyns byamän Hamrångefjärden
öppen 14.00-17.00
Finalrock med Rockskolan, Rotundan, Fyren 15.00
Söndag 2 december
Adventsgudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Julhuset, Hamrångefjärden tänds 18.00
och Brittas Café öppet 16.00-20.00
Tisdag 4 december
Möte Hamrångegruppen, Axmarby skola 18.00
Onsdag 5 december
Samtal kring brandväsendet
i Hamrångebygden genom tiderna
Träffpunkten 18.00-20.00
Fredag 7 december
Adventscafé på Solberga med Röda Korset 13.30
Lördag 8 december
Julmarknad Axmar Hytta 11.00-16.00
Gammeldags Jul, Ådala, Norrsundet  13.00-16.00
Bastun Åbyns byamän, Hamrångefjärden
öppen 14.00-18.00
Söndag 9 december
Luciagudstjänst för stora och små,
Hamrånge kyrka 15.00
Torsdag 13 december
Luciaframträdande på Träffpunkten 10.00
Luciaframträdande med kröning Hamrånge kyrka 18.00

Välkomna till vår nästa månadsmöte

TISDAG 4 DECEMBER KL. 18.00

I AXMARBY SKOLA

På agendan:
Projekt Landsbygdsutveckling 

Nya frågor inför 2019
– information och frågor

VI BJUDER PÅ FIKA

Detta händer... 

Den 29 november kl 12 underhåller The Gentlemen 
vid årets sista Kulturlunch i restaurang Lyktan.
 
Den 1 december kl 15 är det årets stora Finalrock 
med Rockskolan. Plats: Rotundan.
 
Den 1 december kl 10-14 är det lördagsöppet på 
ReDo, secondhand-butiken på Järnvägsgatan 23 i 
Norrsundet.

Alla Tider’s


