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Tankar Om
Tankar Om
-Hej syrran!
Tänk att två
små ord kan
väcka så starka
känslor inombords. Storebror
Bjarne tog emot
mig med lika
öppna armar han.
Och glädje, lycka,
värme och stolthet strömmade
igenom mig igen. Nu har jag fått mina två storebröder på
riktigt. Det är en ny, obeskrivlig känsla som slagit rot – syskonkärlek tror jag minsann – och den känns helt fantastisk.
Visst har vi många år att ta igen och dela med oss av till
varandra, men det har inte kunnat börja bättre. Lika oförglömligt som sommarens möte var med Curt, lika oförglömligt blev mötet med Bjarne. Inte det första visserligen, men
det var ett varmt återseende efter 50 år. Vilka kramar jag fick!
Och det bästa av allt, det här är bara början.
Med i syskonskaran finns ju också storasyster Marie-Louise
och från henne har jag fått ett långt, handskrivet brev, där hon
ser fram emot ett möte med oss alla fyra tillsammans. Det
blir något att längta till det.

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!

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
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Politiskt oberoende
Läs mer om annonspriser nedan

Annonsbokning 2016, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2016,
29 januari, 26 februari, 18 mars, 29 april,
27 maj, 17 juni, 22 juli, 26 augusti,
23 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Landsbygden har börjat lyftas fram i olika sammanhang.
Av nationella medier, men också från politiskt håll.. På tiden
minsann och verkligen roligt. Hoppas nu bara också att idéer
och tankar förverkligas. Då tror jag det kan bli riktigt bra. För
vi behöver ju varandra. Stad och landsbygd.
Men för det krävs en annan regionalpolitik, skriver krönikören och verksamhetschefen på riksorganisationen Hela
Sverige ska leva, Terese Berngard. Så kanske skulle vi, fortsätter hon, snegla på Norge och låta vårt grannland i väster
bli något av en förebild. Norge har med olika politiska verktyg skapat rätt förutsättningar för landets landsbygd och små
kommuner att växa och blomstra.
Ett budskap jag också gärna skickar vidare till våra politiker för vår region. Se inte landsbygden ur stadsperspektiv
utan från den tillgång landsbygden är och de behov som där
finns. Behandla och utveckla sedan landsbygden därefter.
Applicera inte stadspolitik på landsbygdspolitik. Nu skulle
det ligga ett förslag om satsning på landsbygden på kommunstyrelsens bord vid mötet den 25 oktober. Det ska bli
intressant att följa och dess innehåll får jag säkert anledning
att återkomma till.

Annonsbokning, priser mm

Annonspriser
1/1 sida kostar
1/2 sida kostar
1/4 sida kostar

5350:2790:1395:-

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

Samtliga priser exkl moms.
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

Missa nu inte den stora bygdemarknaden
under helgen. Den blir ett lyft för bygden.
Ha det gott och
		
Lev väl!

Torgetannonser för privatpersoner
Högst 50 ord
Pris 80:Dagens Ros – Grattis – Tack – Köpes – Säljes
Skicka via e-post till
marianne@textmakeriet.se eller ring 073-181 40 90
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Grattis Fixarna, som utsetts till
Årets kooperativ i Gävleborg…

tävlingen Årets kooperativ, som arrangeras av Coompanion Sverige och där pristagaren utses vid Coompanions
höstmöte i november.

− Fantastiskt roligt att få en sån utmärkelse och en fin
uppmuntran att jobba vidare, säger verksamhetsledaren för Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge
ekonomisk förening, Elin Bogren och ordförande
Therese Metz. Och medarbetarna instämmer.

Fotnot: Coompanion är en ekonomisk förening/paraplyorganisaton som länsvis stödjer arbetet med kooperativ
företagsrådgivning och utmärkelsen delas ut med stöd av
Coop Mitt och HSB Södra Norrland.

Arbetskooperativet Fixarna startade med projektstöd från
Leader Gästrikebygden i samarbete mellan Knutpunkten
Landsbygdscenter och ABF 2013. Syftet var ett så kallat
Arbetsintegrerande socialt företag för en grupp människor, som blivit arbetslösa i samband med industrinedläggningarna i Norrsundet.
Idag har kooperativet tio personer anställda och ett antal
personer i praktik och arbetsträning. Fixarna erbjuder
hushållsnära tjänster såsom städtjänster, gräsklippning,
snöskottning m m och verksamheten utvecklas hela tiden
utifrån de kunskaper och färdigheter som finns bland de
anställda. De driver dessutom den närbutik som ligger i
anslutning till bensinstationen i Hamrångefjärden och sedan några månader även populära retrocaféet Brittas café.
Den positiva utvecklingen inom kooperativet har nu
lett till att Fixarna utsetts som mottagare av utmärkelsen
Årets kooperativ i Gävleborg 2016 av Coompanion Gävleborg med motiveringen:
”Genom entusiasm, idérikedom, framtidsdrömmar och
hårt arbete har Fixarna sedan starten 2013 skapat ett
imponerande antal anställningar och dessutom erbjudit
praktik och arbetsträning till många personer. Detta i en
bygd som har brottats med stora industrinedläggningar.
Verksamheten utvecklas hela tiden och nya idéer prövas
utifrån deltagarnas erfarenhet och marknadens behov.
Detta har skapat en framtidstro och känslan att för Fixarna är ”ingenting omöjligt”.

Hela gänget, både styrelse och fixare, fanns förstås på plats
för att ta emot utmärkelsen Årets kooperativ 2016 på slottet i
Gävle

Hela gänget följde förstås med till slottet i Gävle, där
landshövding Per Bill tog emot och utmärkelsen, diplom,
blommor och 10 000 kronor sedan delades ut av Coompanion Gävleborgs ordförande Carina Holm. I och med
priset är Fixarna samtidigt nominerade till den nationella
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… och nyligen anställdes Lennart
som arbetsledare
Från början var tjänsten som verksamhetsledare/
arbetsledare för Fixarna gemensam, men allteftersom
verksamheten vuxit har också behovet av arbets- och
verksamhetsledning ökat. Nyligen anställdes Lennart
Haglund som arbetsledare att komplettera verksamhetsledaren Elin Bogren i arbetet.
Lennart, som kommer från Färila,
hade senast en tjänst
som regionchef för
Fonus, men efter
deras omorganisation så friställdes
alla regionchefer och
Lennart funderade
på att ta ut förtida
pension. Men så såg
han annonsen om
arbetsledare hos Fixarna i Hamrånge.
Lennart Haglund är nytillträdd
− Jag kände direkt arbetsledare hos Fixarna
att organisationsformen och det sociala engagemanget var något för mig. Så
jag sökte och fick jobbet, säger han.
Nu kommer han att veckopendla mellan Färila och
Hamrånge. Har redan flyttat in i en lägenhet i Norrsundet.
− Veckopendling har jag inget emot, det har jag gjort
förr under långa perioder under mitt yrkesliv.
Lennart har erfarenhet från ett brett spektra av yrken.
Inom träindustri, järnhandel och egen bensinmack. Under
en lång följd av år också som arbetsledare inom Samhall.
− Så jag känner mig väl förtrogen med de arbetsuppgifter som väntar.
Nu ska han först lära känna människorna, bygden och
de behov som finns.
− Det ska bli en spännande uppgift och mitt mål är att
det ska fungera så bra det bara går. Också att vi ska växa.
Fördelningen av arbetsuppgifter verksamhetsledare
kontra arbetsledare är något som får växa fram.
− Det löser Elin och jag på det sätt som blir bäst och
smidigast för oss alla helt enkelt, säger Lennart.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Alla Tider’s

Vem kommer att äga den nya vattendomen?
En viktig fråga, när planerna för ny vattenreglering
av Hamrånges vattensystem presenterades
Som Alla Tider´s tidigare berättat vill Stora Enso avveckla sina vattendomar, eftersom industriverksamheten upphört. I ett projekt tillsammans med Sportfiskarna har ett förslag tagits fram över hur den framtida
vattenregleringen ska ske, och som ett led i den processen hålls nu samrådsmöten med berörda.
Fyren var fullsatt vid samrådsmötet med markägare och
andra intressenter, där Lars Ljunggren från Sportfiskarna
och Sven Jansson, numera konsult, men som tidigare
tjänstgjort vid länsstyrelsens miljövårdsenhet, presenterade
den tänkta framtida regleringen.
Förslaget bygger på att befintliga dammar rivs och ersätts
med naturliga sjönackar. Av det arbetsmaterial som presenterades framgick att det blir Sörsundet som kommer
att svälja den största vattenmängden, och där ledas ut via
det ursprungliga utloppet vid Gumsharsfjärden, men att
också en tröskel vid Långrännan kommer att användas vid
höga flöden. Nuvarande vattenväg i Norrsundet stängs och
ersätts med en ny fåra. Sammantaget är det naturvårdande
åtgärder som vidtas, men som samtidigt också skapar bättre
livsmiljöer för fisken.
− Det viktigaste i vårt arbete har dock varit att ta hänsyn
till vattennivåerna i sjön Hamrångefjärden, så att de varken
riskerar bli för höga eller för låga, sa Lars Ljunggren.
Beräkningarna har utförts av DHI Sverige AB, som
erbjuder speciella konsulttjänster i form av utredningar
inom alla typer av vattenmiljöer med tonvikt på avancerad
tillämpning av beräkningsmodeller. De föreslagna åtgärderna dimensioneras så att översvämningsrisken kring
Hamrångefjärden minskar vid extrema flöden.
Men vattennivån är också avhängig vattenregleringen
uppströms. så vad händer om för lite vatten släpps ut, så att
nivån blir extremt låg, undrade mötesdeltagarna.
− Vattendomarna kommer att ändras även där, så att regleringen ska medföra mindre risk för en för låg vattennivå,
sa Benny Lundin från Hamrånge Fiskevårdsområde.
Någon undrade också, om det i samband med kommande
arbeten vore möjligt att öppna en sluss vid Midsundet för
att kunna nå ut till havet från Hamrångefjärden. En fråga
som Lars Ljunggren lovade ta med sig vidare, men som av
Benny Lundin bedömdes som mindre trolig.
− Hamrångefjärden är ju en vattentäkt, så jag är tveksam
till att Gästrike Vatten skulle tillåta ett sådant förfarande.
Rensning av Bondsundet var en annan fråga som upp-

Lars Ljunggren från Sportfiskarna informerade om den planerade vattenregleringen i Hamrånges vattensystem.

Viktigt att få klargjort vem som ska äga vattendomen och vem
som bär ansvaret efter regleringen, menade Johan Lundberg,
ordförande för Åbyns byamän.

märksammades.
− Att det här handlar om ett Natura 2000-område får inte
innebära att nödvändig rensning av vass måste göras, menade Johan Lundberg, ordförande i Åbyns byamän.
Han lyfte också den kanske viktigaste frågan i sammanhanget:
− Vem kommer att äga den nya vattendomen? Vem tar
kostnaderna i händelse av skada? Den ansvarsfrågan måste
vi få ett svar på.
En fråga som dock inte fick något svar vid samrådsmötet.
Eventuella synpunkter ska vara inlämnade inom tre veckor
från samrådsmötet.

www.ockelbokyckling.se
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Text och foto: Marianne Lundqvist

Tel. 070-646 73 85

Smått & Gott i Hamrångebygden
Träﬀpunkt för
Träffpunkt
för seniorer
seniorer
Hamrånge
November
2016
Oktober
2014
Träffpunkt
för seniorer

Installa�on, Service

Hamrånge
Tisdag
8 november
kl. 13.00
Alla onsdagar
i oktober (1/10,
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Oktober
2014
Klockan 10.00-12.00
Torgunn
Jansson
och Berith Kvarnlind sjunger visor från
Datacafé med Hamrånge PRO. Här kan du få hjälp när du kört fast. Ta

förr.
med
egen dator.i Fika
finns(1/10,
att köpa.
Alla onsdagar
oktober
8/10, 15/10, 22/10, 29/10)
Onsdag
9 november kl. 10.30
Klockan 10.00-12.00
Datacafé
med
Hamrånge
PRO.
Här
kan
du få hjälp
närVennerberg
du kört fast. Ta
Måndag
6
oktober
kl.
10.00-12.00
” Våldet
går Fika
intefinns
i pension”
Emma
Lena
med
egen
att köpa.
Öppet
hus.dator.
Vi uppmärksammar
nationella anhörigdagen och får besök av
kommer
från Bro�och
soﬀ
erjourenGävle
och kommun.
informerar.
bl.a. Demensförbundet
Anhörigstöd,
Även Hamrånge
Måndag 6 oktober kl. 10.00-12.00
Fredagen
11
november
10.30
Lions
och
Röda
korset
finns
på
plats.
Öppet hus. Vi uppmärksammar nationella anhörigdagen och får besök av
Vi
bjuder
på fika!
bl.a.
Demensförbundet
och Anhörigstöd,
Gävle kommun.
Ävenar
Hamrånge
Sture
och
Ingrid Larsson
visar bilder
och berä�
om
Lions och Röda korset finns på plats.
resor
i
Vietnam.
Vi bjuder
fika! kl. 13.30-15.00
Fredag
17påoktober
Fredagen
25Röda
november
13.30
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kl. 13.30-15.00
Kakfrossa
med
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Korset
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Musikcafé med Röda korset. Hubbe och Sören underhåller.
Norrsundets
Kontakta oss PRO kör och Leﬀe Löfgren.
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ossnovember kl.13.00
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Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.
Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.
kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

E-post: anette.ostrom@gavle.se,
Telefonnummer:
0297-109 95 marie.berglund@gavle.se
E-post: anette.ostrom@gavle.se, marie.berglund@gavle.se

Fika ﬁnns a� köpa

www.thermia.se

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

Välkommen att fira

Annelie Samuelsson´s salong

Fars Dag

Järnvägsgatan 4, Norrsundet

13 november hos oss
då vi serverar Oxfilé Maxim med
färskrostad potatis och gorgonzolasås 160:- kronor
Vi bjuder alla pappor på kaffe med
kladdkaka

ÖPPET
på förbokade tider
Välkommen med din beställning
på telefon • 070-226 39 87
Ring en vardag mellan 10 och 18
Betalning går bra med kontant,
swish eller kort

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

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

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68

Välkommen!
I IIsamarbete
med
samarbete med
med
samarbete

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

•
•
•
•

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

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar
och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: bejs@telia.com
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Jonas Flodin

LÖRDAG 29 OKTOBER
10.00-17.00

SÖNDAG 30 OKTOBER
11.00-17.00

PREMIÄR I ÅR – TRADITION I FRAMTIDEN!
Försäljning

Möts, trivs och shoppa i centrala Bergby
Brett knallesortiment, mycket mathantverk,
restaurang, konditori, mattält längs marknadsgatan

Tivoli

Med barnvänliga karuseller för alla åldrar
Musikunderhållning längs marknadsgatan
Ponnyridning
Motorsågsskulptör
Yxkastning
Konsert i kyrkan – Lördag 17.30
Partyband på BK – Lördag 22.00-01.00
VÄRT ETT BESÖK!
VARMT VÄLKOMNA
Företag och föreningar som på olika sätt stödjer bygdemarknaden – se ramen i annonsen
Hamrånge Handel AB • Hamrånge PRO • Hamrånge Taxi • Hamrångebygdens Delikatesser • Handelsbanken Bergby
Helsans Service • Häcklegård – Bröderna Sjöberg • Hästdoktorn – Lena Larsson • ICA Nära Bergby • Irja Berg AB

ITEM Installationsförvaltning AB • Kalles traktorer – Monicas Loppis • Knutpunkten Landsbygdscenter • Micke Höglund Såg & Hyvleri • Norrsundets Arbetarteaterförening • Norrsundets Stuveri
Ramudden • Stinas Garn & Tygbod • Sjökalla Ved & Sliperi AB • Stolt Byggtjänst AB • Sören Johansson Last & Grävmaskiner AB • Textmakeriet • Trollharens Fisk • Vallviks Bruk AB • Wendins Blommor

ABF Hamrångebygden • AL Redovisning och Utbildning i Gävle AB • Axmarbrygga • Axmar Timber • Beckes Såg & Mekaniska • BEJLUND Entreprenad AB • Bergby El • Bergby Konditori
Bohlins Rör AB • Bohlins Transport AB • Bergbykrogen • Brynäs IF ELIO – Ingemar Olsson • HakkeGård AB • Hamrånge Får & Lantbruk • Hamrånge Fönsterputs • Hamrånge Företagarförening

A
R
M
K
E
N
D
AD
G
Y
B
I BERGBY

Välkommen in till oss
under bygdemarknaden
Run for cover

Go´fika på
Bergby konditori

spelar på Bergbykrogen
22.00-01.00

DIAKONIKONSERT

med
extraerbjudanden i butiken

Med lokala musiker & sångare
Lördag 29 oktober 17.30 Hamrånge kyrka
Frivillig kollekt som går direkt till församlingens diakonala arbete

Wendins Blommor

HAMRÅNGE

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

Bergby

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

Öppet hus under marknadsdagarna.
Kom och kolla på traktorer
samt nya och beg verktyg.
Loppis i lagår´n och möbler i ladan.

Marknadserbjudanden i butiken

Hamrangebygdens
Delikatesser
o

L okalproducerat fran
bygden i vara diskar

L

o

o
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Raggare på den tiden det begav sig i Hamrånge. Fr v Rolf Lingvall, Leif Lundkvist, Bertil Svedlund, Lasse Wigren, Leif Löfgren,
Mats Wedin, Håkan Löfgren, Percy Eriksson, Leif Nilsson och Rune “Stubben” Höglund.

Raggarminnen i Hamrånge

Redan på 50-talet, men kanske framförallt det tidiga 60-talet växte begreppet raggare fram.
Killar med brylcreme i håret och häftiga amerikanare, som raggade upp tjejer i prickiga, rutiga eller blommiga
klänningar med vida kjolar. Och givetvis var Hamrånge inget undantag.
Text: Marianne Lundqvist • Foto: Marianne Lundqvist och privat
− Jag köpte min Dodge -55 1960. Jag visste visserligen
ingenting och höll ju nästan på att få hjärtslag, när bilen
stod hemma på gården när jag kom hem. Men det var min
kusin, som då jobbade i Stockholm, som hade köpt bilen
därnere för min räkning.
− Och det var klart jag hakade på ett sånt tillfälle. Kontant kunde jag förstås inte betala, men jag fick ta den på
avbetalning och 3 000 kronor kostade den, minns Sture
Persson i Hamrångefjärden.
Då kostade bensinen runt 55 öre litern (med dagens
penningvärde cirka 7 kronor) och de stora amerikanarna
drog en hel del soppa.
− Det var mycket pengar på den tiden, så ensam hade
man inte råd att åka så långt. Istället var vi ett gäng grabbar, som salade ihop till bensinen och så bar det iväg på
lite längre turer.
Runtom i Hamrånge förstås, liksom byarna runtomkring, men också upp till Söderhamn och någon gång
ända till Stockholm.
− Vi var väl en 4-5 bilar, när vi åkte till Söderhamn,
men vi var inte så välkomna av Söderhamnsgrabbarna –
vi raggade ju upp deras tjejer – och det hände väl en och
annan gång att det blev lite slagsmål.
− Men när någon låg nerslagen på marken, då var
slagsmålet över. Att sparka på en som låg, nej, det gjorde
ingen. Varken av oss eller dom.

spelades så mycket då, att den inte längre är spelbar.
Stures bil hade sökare på taket och om det spelade någon roll, när de kom ner till Stockholm vet han inte, men
när polisen gjorde razzia bland raggarbilarna därnere så
var det ingen som brydde sig om hans bil.
− Polisbilarna på den tiden liknade ju min och med sökare på taket, så kanske uppfattades vi som polisbil. Ifred
fick vi vara i alla fall.
Raggade gjorde de nästan hela nätterna, minns han.
− Kom väl hem bara för att hämta matsäcken och
fortsätta direkt till jobbet. Så nog var man trött alltid.
Konstant.
− Men en rolig tid var det.
Den Dodgen körde Sture i fem år. Sen kom kravet på bilbesiktning och bilen ställdes av, innan han så småningom
sålde den. Men nu står där en Dodge 55:a i garaget igen.
Nästan identisk med hans första bil. Bara sökaren på taket
som fattas.
− Sån får man ju inte ha längre.
Numera tas Dodgen fram för en nostalgisk biltur bara
vid finväder men ragga, neej, det är det liksom inte läge
för längre.
− Finns ju inte raggarbrudar, skrattar han.
− Och förresten, om jag skulle erbjuda någon skjuts så
bleve nog svaret; neej tack, vi väntar på färdtjänsten.

Klassikern Rock around the clock ljöd förstås från skivspelaren, men Sture hade också en annan favorit; Speedy
Gonzales med Pat Boone.
− Bill Haleyskivan har jag fortfarande kvar, men den

Men Sture tillhörde inte de allra första raggarna i Hamrånge, för redan i mitten av 50-talet började flera grabbar
intressera sig för att köpa bil. Och säkert är det många
som minns den iögonfallande Chevroleten från 1928, som

gick under det förnämliga namnet Polycarpus.
− Vi köpte den tillsammans för 175 kronor av Stig Stolt
från Råhällan 1954, Gunnar Östlund och jag, berättar
Rune Eklund.
– Och vi drog hem den med motorcykel till Hagsta, där
Gunnar bodde.
Rune jobbade då själv vid Bil & Buss i Gävle och arbetskamraterna var mäkta intresserade av att få vara med
och meka med den
− Så det var inga problem att få bilen i fint skick.
Själv hade han inte körkort till en början, köra det fick
Gunnar göra.
− Och det var Gunnars äldre bror Olle, som döpte den
till Polycarpus.
− Efter världens största flatlus, skämtade Olle. (vilket ju
inte stämde förstås, Polycarpus var egentligen en lärjunge
till aposteln Johannes, som dog martyrdöden).
Bilen var svart och vit och hade en schackrutig motorhuv. På ena dörren stod det Ingång, på den andra dörren Utgång och därbak en skylt med texten Omkörning
förbjuden.
− Det var Tore Härdner som tecknade, skrev och målade. På fri hand, med bara blyertspenna och pensel. Han
var fantastiskt duktig.
Initialerna på vem som ägde bilen skulle också markeras och på deras bil blev det förstås GR. En kompis ägde
en Chevrolet 1929 och givetvis skulle även han markera
initialerna på sin bil. Eftersom han hette Sture Johansson
blev initialerna SJ.
− Så när vi sen skulle tanka bilarna i Gävle fick han frågan var han hade rekvisitionen på bensinen, skrattar Rune.
Självklart är det många roliga minnen förknippade med
en sån bil.
− Vi fick punktering, minns jag, säger Rune och vi hade
väl varken pengar eller möjlighet att skaffa ett nytt däck.
Så det blev ett besök på skullen hos Gunnars far, där vi
tog ett däck från en trilla. Det hade visserligen en annan
dimension, men det fungerade bra ändå.
En annan gång var de på väg till Ockelbo. Men det var
vinter och otroligt halt.
− Vi kunde helt enkelt inte fortsätta, utan snodde runt
bilen på den hala vägbanan och så åkte vi hem igen.
På 50-talet fick man ett häfte på bensinmacken, där man
skulle anteckna oljebyten, liter bensin som tankades och
vad det kostade.
− Vid ett tillfälle hade vi tankat hos Elis Larssons i
Bergby och skulle åka vidare till Söderhamn, men när vi
kom till järnvägskorsningen i Axmarby, så öppnade Gunnar fönstret och kastade ut häftet.
− Men vad gör du? sa jag och då svarade han bara, att
det där häftet kan vi aldrig titta i, för då har vi inte råd att
åka någonstans.
Polycarpusen såldes så småningom och istället köpte de
en Ford. Också den överläts till Tore Härdners konstnärliga ådra.
− Med samma enkla metod som på Polycarpusen för-

vandlades Forden till en zebra. Till och med spenar hade
den.
Fem grabbar var de som höll ihop vid åkturerna. Förutom Rune och Gunnar också Sune Blomkvist, Erik Englund och Sven Berggren.
− ”Zebran” var en bra bil, som Gunnar och jag också
vann en isbanetävling i Årsunda med. Tack vare de smala
hjulen.
Med alldeles färskt körkort köpte Kalle Sjökvist sin
första bil 1956. En Ford Vedette.
− Men den gillade jag aldrig riktigt, så när jag fick
tillfälle att köpa en Chrysler cabriolet, årsmodell 1934, så
bytte jag bilmärke.
Iögonfallande lär också den bilen ha varit minsann, för
med sin cabriolet var det, vad Kalle visste, den enda bilen
i sitt slag i hela Europa, berättar han.
− Hade nog varit ett luxuöst åk en gång i tiden.
Bilen köpte han för 500 kronor, bensinen salade grabbarna ihop till och sen bar det ut på äventyr. Med många
minnen. För roligt hade de med den bilen, minns han.
− På den tiden måste man ha radiolicens för att få ha bilradio, men någon sådan hade jag förstås inte, så det löste
vi med att inte ha radion fastsatt och om polisen kom, så
slängde vi radion under sätet.
Till Gävle styrdes kosan allt emellanåt och då hittade de
på ett eget sätt att tjäna lite extrapengar.
− Vi hade ett spritkök med oss i bilen, vatten, en kastrull och varm korv, så på torget kokade vi varm korv och
sålde.
− Och en vevgrammofon hade vi för 78-varvare. Men
när vi körde över järnvägsövergången i Strömsbro, så slog
stiftet på armen i så hårt att skivan sprack, minns han.
Nu fick Chryslersagan tyvärr ett abrupt slut. Vid en
hemresa från Gävle lossnade först det ena och sen det
andra drevet från växellådan. Men hem lyckades de ta sig.
− Vi hade ju tur som kom ända hem, men sedan slog
vi sönder bilen i bitar och grävde ner den. Synd, för idag
hade den varit en raritet.
Efter Chryslern blev det en Volvodroska 1958. Det var
med den han raggade upp Monica.
− Men tyvärr blev vi påkörda, så bilen gick till skrot.
Då låg han i lumpen och för att ha en bil att åka med så
köpte han en Plymoth.
− Den hade väl egentligen sett sina bästa dagar, men det
var vad man hade råd med då.
Nästa bil blev en Ford Mercury. Många bilar av olika
märken har det blivit sen dess, motorcyklar med, men
Monica har han behållit. Och idag åker de Mercedes.
Gemensamt för Kalles bilar från 50- och 60-tal, och
något som Sture också instämmer i, var att de blev något
av dåtidens taxibilar.
− Och det är klart vi skjutsade. Det blev många turer,
inte minst från Fyrens danser. Extrapengar till bensin blev
det också.
− En gång tror jag vi var tretton personer i min bil. Så
särskilt lagligt var det nog inte, men hem kom alla, minns
Sture.

HAR DU OCKSÅ MINNEN ELLER BILDER FRÅN RAGGARTIDEN? HÖR GÄRNA AV DIG TILL REDAKTIONEN
E-post: marianne@textmakeriet.se ELLER RING 073-181 40 90

Alla Tider’s
Lägerdygn med pilgrimsbarnsinriktning i
Hamrånge i samarbete mellan församlingen
och Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift
Pilgrimernas sju ledord – frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet,
långsamhet, andlighet och delande. Dessa är ledorden som deltagarna
i åldrarna 6-13 år under lägret jobbat med. På olika sätt och i hel- eller
smågrupper.
− Svenska Kyrkans Unga finns i hela landet och är en organisation av och
för barn och unga. Just den här helgen 8-9 oktober, kunde vi i samarbete
med Hamrånge församling förlägga ett barndygn med pilgrimsbarnsinriktning i Hamrånge, berättade Johanna Knutsson, stiftskonsulent vid Svenska
Kyrkans Unga.
Totalt deltog 36 barn och ungdomar i lägret, som kom från fyra olika
församlingar; förutom Hamrånge också från Valbo, Alfta och Vendel-TeEn pilgrimsvandring förbi tiondeladan tillhörde ingelsmora tillsammans med sina ledare.
slagen under Barndygnet hos Hamrånge församling.
Skolan var involverad i arrangemanget genom att upplåta gympasalen för
boendet och matsalen för servering av mat.
− Allt har fungerat jättefint, konstaterade Susanne Adman, församlingspedagog i Hamrånge och ledare från den egna
församlingen tillsammans med kantor Emma Wallerberg och konfirmationsledare Christine Ståhlberg.
Efter intresse kunde deltagarna välja olika spår att medverka i under de två dagarna med lekar, skapande, sång, musik
och dans, och för de något äldre barnen en pilgrimsbarnsledarutbildning. Gemensamt för dem alla kortare pilgrimsvandringar och pilgrimsbarnmässa i kyrkan.
Text och foto: Marianne Lundqvist

Suverä
av Lisa
gjorde E
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ReDo visade generös uppskattning

dödsbon, vid flytt
och så vidare.
Hon underströk
också, att all
behållning som
ReDo-verksamheten ger går tillbaka
till Hamrångebygden i olika former.
− Till exempel genom en sådan här kväll, men också
den familjedag vi planerar till våren.

ABF:s second handbutik ReDo i Norrsundet har
utvecklats i snabb takt, inte minst genom en målmedveten satsning på återvinningsverksamhet och för att
tacka alla som på olika sätt bidragit till den positiva
utvecklingen inbjöd man till en kväll på Fyren med
massor av god mat och härlig musikunderhållning av
Rockskolan.
ReDo-verksamheten startade för några år sedan för att
möta upp behovet av kläder och andra förnödenheter som
uppstod genom det stora antalet asylsökande som kom till
Norrsundet. En källarlokal på Bergbacka blev första lokalen, men som man snabbt växte ur genom den givmildhet
som människor visade. Via ett samarbete med Gästrike
Återvinnare tar man därtill sedan en tid tillbaka hand om
allehanda prylar som lämnas vid återvin-

änt framfö
rande
Nilsson-l
åtar
Evelina

Molly med Carolalåten
Tommy tycker om mig

Ami fick publiken med
sig i Jag vill ha en
liten hund

På scenen denna kväll stod förutom Rockskolans egen
trojka med Thomas Andersson, Jimmy Lindblad, Daniel
Woxström och David Edvinsson en rad otroligt duktiga
ungdomar – Emil Westerberg, Evelina Frisk, Ami Fransson och Molly Andrén, liksom Walle och Fredde, som
serverade sin publik svenska låtar genom tiderna.
ABF driver också ett integrationsprojekt

Allas vår Walle bjöd
på flera låtar

ningscentralen i Hagalund och som sen går till återbruk,
så numera sker försäljningen i Norrsundets centrum, i f
d Posthuset, där ReDo förfogar över tre lokaler, en för
möbler, en för kläder och en för husgeråd med mera. I
samarbete med Hyresgästföreningen serveras även kaffe
till besökarna.
− Och vi skulle kunna utveckla verksamheten ytterligare, om vi hade större lagerlokaler, sa Ulrica Källström.
− Till exempel ombesörja transport och mottagande från

VÄLKOMMEN TILL

Fredde med progglåtar
på sin repertoar

il
Charmören Em
elius
fz
sjöng Björn A
jag
te
Du är det finas
vet

med lokal mat som tema och under köksmästare Malin
van der Kaaijs ledning dukades ett superbt bord bestående av laxröra på toast med råvaror från Bergmans Fisk,
varmrätt med kyckling från OckelboKyckling fylld med
getost från Hådellgården och basilika från Hagsta upp.
Kaffe och kaka på och allt detta till det facila priset av 50
kronor. Inte undra på att applåderna var både långa och
varma.
Text och foto: Marianne Lundqvist

F

XARNA

Arbetskooperativet Fixarna från Hambrunge ekonomisk förening

Snart är snön här! Teckna upp er på
ett snöröjningsabonnemang så slipper
ni tänka på snöskottningen i vinter.

Vi säljer

Ring oss så berättar vi mer.
076-128 47 33
www.nordsjo.se
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Alla Tider’s
Vi erbjuder Dig GRATIS vaccination mot influensa
Region Gävleborg erbjuder avgiftsfri influensavaccination till alla invånare som är födda 1951
eller tidigare
Gravida i andra och tredje trimestern, samt personer, oavsett ålder, med någon av nedanstående
kroniska sjukdomar
*
*
*
*

Hjärt- och/eller lungsjukdom
Astma
Instabil sockersjuka (Diabetes)
Lever- eller njursvikt

*
*
*

Kraftigt nedsatt immunförsvar
Kraftig övervikt (BMI ˃ 40) som påverkar andningen
Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

Vi vill uppmana Dig till vaccinering

Du kan vaccinera dig på Hamrånge hälsocentral under veckorna
45-48 onsdagar och torsdagar mellan 10.00 och 12.00.
Från vecka 49 och framåt - tidsbokning
Du kan också vaccinera Dig i samband med ordinarie
besök på hälsocentralen
Med vänlig hälsning
Personalen på Hamrånge Hälsocentral

Hamrånge Din hälsocentral

Lördag 29 oktober kl. 17.30
Diakonikonsert med lokala musiker och sångare,
Hamrånge kyrka. Kollekt/frivillig gåva till föramlingens diakonala arbete
Söndag 30 oktober kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Lördag 5 november kl. 14.00-17.00
Kaffestuga, Österheds kapell
Söndag 6 november kl. 11.00
Gudstjänst, Hamrånge kyrka
Söndag 13 november kl. 11.15
Musikgudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 20 november kl. 11.00
Mässa, Hamrånge kyrka
Söndag 27 november kl. 11.00
Adventsgudstjänst med Kyrkokören,
(som firar 85 år), Hamrånge kyrka
Sopplunch udda veckor, 12.00-14.00, Kyrkans hus
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/hamrange
Exp. tel. 0297-57 20 90
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OCKELBO
BILSERVICE

JON JONSVÄGEN 6 (BREDVID BYGGBUTIKEN)
0297-40095

Vi har
r lånebil
Vi halånebil

www.ockelbobilservice.se
1 januari blir
vi en officiell Bosch Car Service verkstad!
En heltäckande bilverkstad med service, reservdelar och
reparationer för bilar av samtliga märken.
12

Smått & Gott i Hamrångebygden
Hur ska ett bättre lokalutnyttjande
av kyrkan se ut?
- Vi hade hoppats hitta en slutlig lösning, innan
Hamrånge/Hille bildar gemensamt pastorat 1 januari
2018, men tyvärr går arbetet trögt, säger kyrkoherde
Marianne Udd.
Diskussioner kring hur kyrkan skulle kunna utnyttjas mer
har förts i mer än tio års tid och hösten 2012 skickade dåvarande kyrkoherden Ingvar Sundin in en bidragsansökan
till Uppsala stift för en förstudie gällande interiören. Vid
ombyggnationer av kyrkor krävs ur antikvarisk synpunkt
tillstånd av länsstyrelsen och det krävs en hel del förberedelser innan det är möjligt att skicka in en ansökan
om tillstånd. Först efter det att tillstånd till förändringar
medgivits kan bidrag för kostnaderna sökas från stiftet.
Ett första förslag till förnyelse förkastades då det visade
sig bli alltför omfattande och kostsamt, men sedan 2013
har arbetet, i samarbete med olika arkitekter, fortgått med
att försöka hitta en kompromiss passande för alla parter.
Åtskilliga möten och samråd har hållits, men som ännu
inte fått full acceptans från länsstyrelsen.
− Vi har haft en kyrkgrupp med förtroendevalda och
frivilliga som sett över vad vi vill prioritera, vad som varit
viktigt för församlingen och vilka förändringar som varit
realistiska, säger Marianne Udd vidare.
Det förslag man arbetat fram innebär att ett antal bänkar
längst bak i kyrkan tas bort och befintliga rum under läktaren byggs om till större rum. Det skulle ge utrymme för
tillfälliga arbetsplatser, minnesstunder, barnverksamhet
och annan samvaro. Dessutom vill man skapa en ”lillkyrka” vid koret genom att ta bort altarringen och istället
ge plats för ett mindre antal stolar.
− Vid våra vanliga söndagsgudstjänster ligger besö-

Nu återvinner
vi dina textilier
också!

ningsÅtervin
central

karantalet ofta inte på mer än 20 personer och med en
lillkyrka skulle vi alla komma närmare varandra. Altarringen används inte längre vid nattvarden, istället bär vi
ner nattvardsgåvorna och dessutom är sikten, framförallt
för barn, begränsad från kyrkbänkarna. Så vi har sett flera
fördelar med att skapa en lillkyrka.
Vid det senaste samrådet i september hade man hoppats
på klartecken för att kunna lämna in en tillståndsansökan,
men länsstyrelsen ville först ha besked om ytterligare
detaljer bl.a. angående hur uppvärmningen skulle ske och
prislappen för hela projektet.
− Vi har arbetat så länge och lagt ner så mycket tid på
att hitta en bra lösning och det känns tungt att förändringsarbetet inte kommer att påbörjas innan sammanslagningen till ett större pastorat. Och därefter ligger ju inte
beslutet bara i Hamrånge församling.
Arbetet med att hitta ett bättre lokalutnyttjande av
kyrkan är ett led i att minska ner på kostnader för församlingens fastighetsbestånd. Änglagården är redan under
försäljning och Marianne Udd ser lösningar för ett bättre
lokalutnyttjande även vad gäller andra fastigheter.
− Behovet av en pastorsexpedition kommer att förändras, administrativt blir behovet av lokaler mindre, och
vad gäller besöken till expeditionen ser vi redan idag, att
de flesta rör begravningsärenden, och dessa skulle kunna
tas om hand vid kontoret på Österhed. Övriga ärenden
kommer vi kunna ta emot i kyrkan. Tanken med att bygga
in verksamhet i kyrkan är
ju också att göra den mer
levande och öppen under
hela veckan. Göra den mer
Installationer
tillgänglig för hela försam& Service
lingen.

BERGBY EL

Text: Marianne Lundqvist

t!
Nyhe

Lämna ALLA dina
ingstextilier till återvinn
t som är
centralen, även de
trasigt och fläckigt.

I samarbete med Human Bridge
erbjuder vi nu insamling av kläder
och textilier till återvinning eller
återbruk på alla våra återvinningscentraler. Även trasiga textilier
och textilier med fläckar går bra,
bara de är torra. Du lägger allt i
samma behållare, gärna i påsar,
så sorteras det sen.

För en värld som
räcker längre

Gör ditt hem
elsäkert
Använd
ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63
E-post: bergbyel@telia.com

GLAS-SERVICE
I BERGBY
Viksjövägen 31
Glas för alla miljöer
Specialiserad på bilglas
Renoverar fönster, isolerar
glas, speglar, altanglasning
mm
Tidsbeställ på telefon
0297- 105 90
Gratis lånebil medan vi ordnar rutan på din bil
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Alla Tider’s

KOPPARMÄSSEN
I NORRSUNDET

Välkomna till vårt läckra julbord
som vi serverar
Fredag – Lördag - Söndag 18/11 – 18/12

Vår LUNCHJULBUFFÉ
serverar vi
Fredag 9 december samt
Torsdag 15 december
10.30-14.30

Sittningar:
Fredagar 18.00 och 18.30
(första fredagen endast 18.00)

Lördagar 14.00 och 14.30
Söndagar 13.00 och 13.30

JULBORD alt.
JULTALLRIK
med småvarmt för
avhämtning.
Ring så fixar vi
0297-220 20

Vid sällskap på minst 20 personer
även vid andra tider efter önskemål.
I den maritima miljön avnjuter du våra egna
fiskinläggningar, vilt, men också de traditionella
julbordsrätterna av närproducerade råvaror
Pris 400:- kronor
Din bokning gör du på tel. 0297-331 05

VÄLKOMMEN!

JULBORD PÅ BRYGGAN

Välkomna till vårt
fantastiska
SKÄRGÅRDSJULBORD
Som vi serverar 18 november – 22 december
Klassiskt svenskt och hemlagat julbord
som vi kryddar med en del intressanta
gastronomiska julbordsnyheter
Priser se www.axmarbrygga.se
Bokar gör du via vår hemsida eller
per tel. 0297-320 00

Julbordserbjudande från 399:-

17.00 och 17.30
16.00 och 16.30

Björnen hann före älgjägarna

På Falks jaktmarker, Åbyn hann björnen före jägarna inför
årets älgjakt

Resultat årets älgjakt vid Alla Tider´s pressläggning
(alla jaktlag har dock inte jagat klart)
Axmarby: 8 vuxna, 4 kalvar
Berg-Sjökalla: 3 vuxna, 3 kalvar
Falks jaktlag: 1 kviga
Fors/Vij: 5 vuxna, 3 kalvar
Hagsta: 2 vuxna, 1 kviga, 1 kalv
Häckelsäng: 7 vuxna, 6 kalvar
Norrsundet: 1 kviga
Sundsmar: 1 kalv
Åbyn Sörskogen: 1 vuxen, 2 kalvar
Åbyn Urskogen: 2 kalvar
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Hamrångebygdens Föreningsliv
Medaljer av ädlaste valör till
kusinerna Bergman vid årets
SM i mathantverk
Dennis från Saltharsfjärdens Fisk & Rökeri i
Norrsundet kammade hem
en guldmedalj i kategorin
varmrökt fisk med sina
rökta strömmingsflundror
och brons blev det i samma
kategori för hans böckling.
Martin, som driver Vilhelmina Gårdsbutik, är en
van medaljör, har tagit hem
elva medaljer i dessa tävlingssammanhang tidigare
och kan nu lägga ytterligare två guld och en silver
till sin medaljskörd.

Hamrångebygdens Föreningsliv
Röda Korset i Hamrånge informerar
18/11 13.30 Musikcafé på Solberga. Gunilla
Westberg spelar och sjunger.
25/11 13.30 Kakfrossa på Träﬀpunkten.
Hamrånge PRO-kör under ledning av Leif Löfgren
Fika med många sorter och försäljning av kakor

Alla är hjärtligt välkomna �ll både Solberga ochTräﬀpunkten

Röda Korset i Norrsundet informerar

Brödförsäljning, lo�erier, hantverk
”Framma” Fredag 25 november 10-15
Medaljregn över kusinerna

SM i mathantverk, som nu- Martin och Dennis Bergman
vid årets SM i mathantverk
mera är öppet för deltagare
även från övriga Norden, gick av stapeln 7-8 oktober i
Umeå. Dennis var med första gången förra året, men då
mest för att lära och se, säger han.
− Dels för att knyta kontakter men också för att det
betyder mycket ur PR-synpunkt.
Och årets utmärkelser är han givetvis nöjd med.
− Domarna sa faktiskt att det inte var något snack om
saken, vem som skulle ha guldmedaljen, skrattar han.
För Dennis var det självklart att tävla med strömming.
− Det är oftast laxen som framhålls i såna här sammanhang, men strömmingen är ju den riktiga svenska klassikern, som det dessutom går att variera i oändlighet.
Receptet är enkelt, bara salt som tillsätts, berättar
han, men superlativen hos domarkåren var tydliga. ”En
kärleksfull traditionell produkt med hög hantverksmässig
kvalitét”. I samma kategori blev det silver för Martin för
hans rökta rödingfilé. I kategorin inlagd fisk tog Martin
hem guldmedaljen med sin inlagda sill med motiveringen
”Den ultimata julsillen med en symfoni av smaker. Får
hedersplatsen på julbordet”. Guldmedalj blev det också i
kategorin varmrökt älgstek för Martin.
Det var 20:e året i rad som tävlingen i småskaligt mathantverk arrangerades i organisationen Eldrimners regi
och intresset tycks vara brant stigande. I år delades inte
mindre än 41 guldmedaljer ut och 500 olika företag fanns
representerade.
Text: Marianne Lundqvist
					
Foto: Privat
Fotnot: Eldrimner är sedan 2005 ett nationellt resurscentrum för mathantverk
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Vi vill först tacka er alla som deltagit i våra
evenemang under sommaren och därmed bidragit
till att bevara vår vackra hembygdsgård!
Vi känner särskilt stor tacksamhet till er som på olika
sätt medverkat, några vid enstaka tillfällen och andra
troget varje vecka vid våra arbetsdagar.
ER vill vi bjuda in till en kväll med förtäring,
underhållning och trivsam samvaro, fredag den 25
november kl. 18.
Anmäl dig redan idag, eller senast
den 21 november till: 070/7646737 eller
hamrangehembygdsgard@yahoo.se
Välkomna
Styrelsen
Hamrånge hembygdsförening

Välkommen till höstens
SLÖJDFÖRSÄLJNING I
HAGSTA SKOLA
Lördag 5 november 11.00-15.00
Servering – Lotterier – Loppis
Medarrarrangör:

Kalendarium 28 oktober – 25 november
Fredag 28 oktober
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 29 oktober
Bygdemarknad Bergby centrum 10.00-17.00
Diakonikonsert Hamrånge kyrka 17.30
Söndag 30 oktober
Bygdemarknad Bergby centrum 11.00-17.00
Mässa, Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 1 november
Möte Hamrångegruppen, Knutpunkten, Bergby 18.00
Onsdag 2 november
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 3 november
Kupanloppis, Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 4 november
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Lördag 5 november
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 11.00-15.00
Kaffestuga Österheds kapell 14.00-17.00
Söndag 6 november
Gudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 9 november
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00
Torsdag 10 november
Arbetskväll, Röda Korset, Fyren

Av barn får man höra sanningen…
Barnbarn nummer 9, Leah 5 år, studerar mitt ansikte.
− Har du målat dig med mascara? frågar hon.
− Jaa, erkänner jag, varpå ett snabbt svar kommer:
− Sånt ska inte gamla människor göra. Mammor kan göra det,
men inte en mormor.

Hamrånge byavakter rapporterar
… katter knivskurna i Norrsundet
… barn skrämda. Clowner sedda i både Norrsundet och Bergby
… inbrott vid återvinningscentralen
... inbrott i hantverksbod Axmarbruk. Alla
alster stulna.
… elstängsel sönderklippta vid hästhagar i
Bergby
… främmande bilar, en falskregistrerad cirkulerar i bygden
Vill du stödja Hamrånge byavakter?
Det kan du göra med ett bidrag till
bankgiro 5962-8677

Norrsundet 17.00-20.00
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 11 november
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 13 november
Musikgudstjänst Fyren, Norrsundet 11.15
Onsdag 16 november
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Torsdag 17 november
Kupanloppis, Röda Korset, Fyren
Norrsundet 17.00-20.00
Fredag 18 november
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 20 november
Mässa Hamrånge kyrka 11.00
Onsdag 23 november
Sopplunch Fyren, Norrsundet 11.30-13.30
Sopplunch Kyrkans Hus, Bergby 12.00
Torsdag 24 november
Slöjdcafé Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 25 november
Brödförsäljning, lotterier, hantverk
Framma, Röda Korset, Norrsundet 10.00-15.00
Bastun öppen Åbyns byamän,
Hamrångefjärden 14.00-17.00

Torget - Dagens Ros
... till alla berörda som arrangerat och medverkade vid den
hellyckade ReDo-kvällen på Fyren. Fantastisk mat och
fantastiska framträdanden.
Vi 5 genom Gunn-Britt Allfors Malmström

Torget - Dagens Ros
… inte bara en, utan många, till Ella Landström, Mehedeby, Tierp, för välkommet bidrag till verksamheten i
Kastellet.
Åke ”Pillan” Sjökvist, Norrsundet

Torget - Tack
Ett stort, stort TACK till er på Solbergahemmet, avd. Solrosen, för all omtanke och omsorg om Alvar under hans tid
hos er. Ni har varit fantastiska.
Zaida Hedman-Huld

Begravningar i Hamrånge församling
under september
8/9
8/9
8/9
16/9
23/9

Karin Genstam, Bergby
Kerstin Murén, Bergby
Eivor Sving, Frösåker
Martti Peltonen, Rättvik
Sven-Olof Lindén, Bergby

