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Här har Jan Eriksson 
riktat kameran österut 
från kyrktornets topp.

Mera lite grand så här från ovan...



Mobiltelefoner i klassrummen? Neej, tänk att det tyck-
er jag inte alls. Ger mig förstås in på ett område, som 

jag numera inte har så stor erfarenhet av, det är ju gubevars 
50 år sen jag själv gick i skolan. Men syftet då som nu är 
detsamma; att ge eleverna kunskap. Så tycka till, det tänker 
jag göra ändå.
   Det finns förespråkare för – och då bl a för att mobiltele-
fonen kan användas i studiesyfte – och det finns föresprå-
kare emot. Jag tillhör definitivt den senare kategorin och 
för mig är motiveringen självklar; i ett klassrum ska råda 
studiero. Herre Gud, skolan är ju till för eleverna, för deras 
framtid. Det är i klassrummet de viktigaste förutsättning-
arna för inhämtamde och givande av kunskap ges, och det 
kan knappast ske med störande moment som mobiltelefo-
ner. Självklart ska det finnas också andra regler att förhålla 
sig till i skolan, det kommer det ju att göra för eleverna den 
dag de lämnar skolan och ska ut i samhällslivet.
   
Såg ett TV-program om skolor i USA, deras system läm-
nar i och för sig mycket att önska, men där fanns skolor, 
där man med framgång hittat instrument för att höja både 
studiemotivation och utbildningsnivå och där tre saker, va-
rav den första avgjort viktigast, lyftes fram som avgörande:
1) Lärarna och deras engagemang
2) Att krav ställdes på eleverna
3) Längre dagar/skoltid

Att lärarna är det viktigaste instrumentet, den uppfatt-
ningen delar jag. Men jag är inte övertygad om att behörig-
het är avgörande. För vad säger att en behörig lärare är en 
engagerad lärare? Självklart ska inte en idrottslärare vara 
mattelärare och vice versa, men jag tror det är en ekvation 
som går att lösa utan paragrafer och pekpinnar hit och dit.
   Kadaverdisciplin, nej dit ska vi inte. Men som i alla verk-
samheter, i företag, organisationer och föreningar, behövs 
det en ledare och verksamheten brukar sällan bli bättre än 
ledaren. I skolan är det rektor och lärare som är ledarna. 
Så därför, ställ krav på lärarutbildningen, ge läraryrket den 
status det förtjänar och ge lärarna förutsättningar och in-
strument att bedriva en bra undervisning. Det är våra barns 
framtid det handlar om.

Skrämmande oroligt är det ute i världen. Och här hit-
tar vi ledare, som utnyttjar sin situation i motverkande 
riktning och för egen vinning. Med en människosyn som 
är helt förkastlig. Hur kan människor bli så onda? Det är 
ofattbara syner och skrämmande vittnesmål vi får ta del 
av. Så skrämmande och främmande 
att de, för de flesta av oss i vår del av 
världen. kan vara svåra att ta till sig 
och förstå.
    Miljoner och åter miljoner männi-
skor behöver all den hjälp de kan få.

 
Lev väl
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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.
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1/8 sida kostar 790:-
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•  Dräneringar
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•  Totalentreprenad
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Jim Lundkvist  •  070 - 399 17 68  

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

Annonsbokning 2014, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar år 2014, 

24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 
23 maj, 13 juni, 25 juli, 22 augusti,

19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 320 kronor

Tankar Om



Smått & Gott i Hamrångebygden

MODEVISNING
Torsdag 23 oktober

i Församlingshuset, Bergby kl. 19.00 – insläpp från 18.30

Höstens  och vinterns mode för henne och honom
visas av Du & Jag, Ockelbo och friendtex 
Skomodet inför höst och vinter visar
Stinas skor, Ockelbo

Inträde 20:- kr, inkl. kaffe med bröd 40:- kr
Spar biljetten – den ger dig fina rabatt-
erbjudanden i Bergbys butiker!

After work
på Bergbykrogen mellan 16.00-20.00

Hemlagade köttfärsbiffar, sylt, potatis, 
gräddsås inkl. tjeckisk starköl

Pris 100:-, ordinarie pris 155:-

Stina demonstrerar Hjärt- lungräddning 
och berättar om hjärtstartarna

Utsmyckning/försäljning av 
blomsterarrangemang från

Wendins Blommor!

Gott & mysigt på
Bergby konditori!

BAGARE

Bergby Konditori
har bakat brödet

till kaffet!

ALL BEHÅLLNING GÅR TILL KASSAN FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV BYGDENS HJÄRTSTARTARE
Bergby Köpmän i samarbete & Hamrånge Företagarförening

4,90/hg
GODIS
49:00kr/kg
Gottmix

59:-
Skinkstek
Sohlbergs Chark
Svenskt kött

44,90:-
Tjocka Revbensspjäll
Sohlbergs Chark
Svenskt kött

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

Telefon 0297-101 05  •  www.ica.se/bergby
Bergby
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(Erbjudandet gäller under vecka 43 mellan den 20/10 - 26/10 -14)

SNART DAGS FÖR SKYLTSÖNDAGEN – SÅ SKRIV UPP 4 NOVEMBER I 
ALMANACKAN. DÅ TRÄFFAS VI KL. 18.00 PÅ BERGBYKROGEN FÖR PLANE-
RING,  BERGBY KÖPMÄN, FÖRENINGAR OCH ÖVRIGA SOM VILL VARA MED.
Behållningen vid skyltsöndagen skänks i år till Hamrånge Byavakter 
Årets tävling: I år bakar vi inte pepparkakshuset – i år virkar vi det. 
Garnet hittar du hos Stinas Garn & Tygbod
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Alla Tider’s

Kontraktsprost Jan Anders Jansson höll sitt visitationstal i 
kyrkan efter visitationen i församlingen.

Högt betyg för 
församlingen vid 
prostens visitation
− Turbulensen har lagt sig och Hamrånge församling 
har på ett förträffligt sätt tagit tag i de problem som 
fanns. Nu råder god ordning och inventarieförteck-
ningen är oklanderligt skött.
   − Och det som eventuellt återstår är man på god väg 
att ordna upp.

Betyget blev högt, när kontraktsprost Jan Anders Jans-
son höll visitationstalet efter sitt fem dagar långa besök 
i församlingen. Prostvisitation görs vart sjätte år och där 
prosten bl a ser över arkiv, kyrkobokföring och inventa-
rieförteckning. Träffar personal och kyrkoråd, har enskil-
da samtal, ser över verksamhet och ekonomi, diskuterar 
ombyggnadsbehov och framtida projekt, men också gör 
olika besök. Visitationen mynnar sedan ut i ett protokoll 
med förslag på åtgärder om han så anser.

Hur kan kyrkan hållas öppen och användas även vid 
andra tider än kl. 11 på söndagar?  En fråga aktuell inte 
bara för Hamrånge församling, menade han.
    − Många, många församlingar står med väldigt kost-
samma lokaler och måste se över sina bestånd. Kanske 
kan då kyrkorummet bli ett alternativ och användas mer 
än vad som görs idag?
   − Det är en fråga att diskutera också i Hamrånge.
   Samarbete i olika former är ett annat sätt att möta fram-
tiden.
   − Stiftsstyrelsen har sett att mer resurser behövs i Ham-
rånge, och målbilden är en god konstellation mellan Ham-
rånge och Hille, där man hittar samarbetsformer - vissa 
har ju redan påbörjats - som ger möjlighet att bevara den 
lokala identiteten. 

   Inga beslut är tagna, men en referensgrupp är bildad 
som ska se över möjligheten för de bägge församlingarna 
att ingå i samma pastorat.

Kyrkorådets uppgift är att styra och kyrkoherdens att 
leda församlingsarbetet, underströk Jan Anders Jansson.
   − Jag kan se att lugn och glädje präglar arbetslaget i 
församlingen och det återspeglas i verksamheten. Kyrkan 
i Hamrånge är en del i flera olika samarbeten - inte minst 
på Träffpunkten/Pärlan i Bergby och Fyren i Norrsundet.
   Båda platserna besöktes under visitationen och ett be-
sök gjordes även vid Österhed där han särskilt nämnde 
kapellets bårtäcke, vävt och uppsytt av Hamrånge Slöj-
dare, liksom den nya installationen i form av en sol, gjord 
av Anders van der Kaaij.

I sitt tal berörde han även arbetsdomstolens utslag om ut-
dömt skadestånd till förre kyrkoherden Rickard Berggren.
   − Arbetsdomstolen tog ställning i procedur- inte sakfrå-
gan. Och juridik är ett svårt ämne, tillade han, och läste 
upp ett citat ”Där kan man ha rätt, utan att få rätt”.

Genom att pastoraten blir större och färre kommer vi-
sitationsintervallerna framgent att bli kortare, så nästa 
prostvisitation i Hamrånge församling kommer redan om 
fyra år..

Text och foto: Marianne Lundqvist

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

Håll era fötter 
varma och torra 

i vinter!
Jag har fyllt på lagren 

med strumpor från

Nordmohair
Välkomna!

Firma Märtha Ivarsson, 
Heden 32, Bergby
Tel. 070-309 17 20

BERGBY EL
Installationer 

& Service
Gör ditt hem

elsäkert
Använd

ROT-avdraget

Verkstadsvägen 6, Bergby
Tel. 070-326 18 63

E-post: bergbyel@telia.com



NorrHams damlag 
skrev fotbollshistoria 
 
En bragd utöver det vanliga har NorrHams damlag 
stått för under säsongen. För första gången någonsin 
har nämligen ett fotbollslag från bygden tagit steget 
från division 3 till division 2.

− Jätteskoj, det hade vi aldrig vågat hoppas på, säger de.
   Det  har varit en tuff säsong för laget, där flera av spe-
larna också gått in och täckt upp i flickserien, men det 
är en utmaning de klarat med glans och givetvis är både 
tränare och lagledare stolta över sina adepter.
   − Flera av dem har utöver träningarna spelat match 
både två och tre gånger i veckan, säger Sten Nordgren, 
som tillsammans med Henric Alftberg och Inge Sjöberg 
lett och tränat fram tjejerna till den fina framgången.
   Ledartrion är också glatt överraskade att laget vann di-
vision 3-serien, även om de sett att framgången låg på lur.
   − Trea i serien tippade jag, säger Sten, så självklart 
gläds vi med våra tjejer. Det är de som ska ha äran.
   Av tradition har fotboll varit pojkar och herrar förbehål-
let, men i alla fall i Hamrångebygden, tar nu tjejerna på 
allvar över dominansen. Och nästa säsong får vi se dem 
spela i division 2.
   − Blir självklart tufft, men det är en spännande utma-
ning, säger de.

Säsongens damlag i NorrHam har bestått av:
Johanna Norelius, Karin Matsson Wesslén, Emma Mats-
son Wesslén, Julia Nordgren, Hilda Nordgren, Anna 
Carlsson, Hannah Lindström, Louice Lang, Anna Sima, 
Amanda Alftberg, Natalie Mulio Nyberg, Evelina Nord-
gren, Alexandra Geschwindt, Emma Sjöberg, Fanny 
Axlund, Ida Eidstöh Johansson, Lina Axlund, Ellen Ols-
son, Moa Murén, Emelie Axelsson, Elin Persson och Tora 
Högberg.

Text: Marianne Lundqvist
Foto: Karin Matsson-Wesslén

Smått & Gott i Hamrångebygden

Norrhams damlag tar steget upp i division 2.
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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

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
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JULBORD PÅ BRYGGAN

Med vacker utsikt över isklädd jungfruarkipelag

21 november – 21 december

Övriga dagar och priser se www.axmarbrygga.se

Bokar gör du via vår hemsida

eller per tel. 0297-320 00

Klassiska rätter och

exotiska specialiteter

Njut av vårt hemlagade

SKÄRGÅRDSJULBORD

Julbordserbjudande från 399:-

Alla Tider’s

STORT TACK ALLA SOM KOM TILL 
INVIGNINGEN AV VÅRT PRODUKTIONS- 

KÖK, TACK FÖR ALLA LYCKÖNSK- 
NINGAR OCH BLOMMOR

Öppettider i butiken: Varje lördag 10.00-14.00
OBS! Extraöppet inför Halloween 

fredag 31 oktober 10.00-18.00
 
 
 
Lokalproducenterna,  Hamrångebygdens Delikatesser

NYHET! Stekfärdiga lammburgare 
och hamburgare (100% nötkött)

Jag hjälper dig med
allt som rör begravningar 

och familjejuridik

026 - 10 71 00
Jag gör gärna hembesök

Gävle Begravningsbyrå
gavlebegravningsbyra.se

Jonas Flodin

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

KOPPARMÄSSEN NORRSUNDET
Vi fixar ditt 

JULBORD
men även din fest, á la carte, bufféer,

enkla rätter, smörgåstårtor, landgångar, 
pajer, sallader 

Vår julbuffé serverar vi 
onsdag 17 december 10.30-14.00

DAGENS LUNCH 
serverar vi mån-fre 9.30-14.00

VÄLKOMMEN!
Tel. 0297-220 20, 0708-28 58 97

Församlingen säljer Församlings-
huset i Wij?
Höga driftskostnader gör att församlingen nu ser över 
möjligheten att avyttra i sitt fastighetsbestånd. Vid kyr-
kofullmäktigemötet den 6 november finns frågan om för-
säljning av församlingshuset i Wij på agendan och då ges 
medlemmarna i församlingen möjlighet att tycka till och 
komma med synpunkter.

Text: Marianne Lundqvist

 Anno 1994, oktober 
 …berättade Kvinnohistoriska gruppen om sin nyut-
komna bok Kraven reste kvinnorna vid en temadag 
på Ådala
 …var första etappen av rensningarna i Kvarndam-
men klar
 …invigdes Hamrånge nya hälsocentral
 
…sköt Åbyns jaktvårdsområde på älgjakten på 

grund av höga bequerel-
värden
 
…lämnade sista kon 
gården hos Häggbloms 
i Häckelsäng
 
…kämpade Fjärdöns 
vänner vidare för att 
förhindra avverkning 
på Fjärdön
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Har ni sett herr kantarell, bor i enebacken, tra la la la la la la…
   Har du hört den visan? Det är ju inte alla svampar som har en alldeles 

egen visa, men det har vi kantareller. Och vet du mera? Den är över 100 år 
gammal och handlar om hela familjen Kantarell, herr och fru och barnen Kalle 
och Lotta. Fast visan är förstås rätt sorglig, så sådana visor skrivs inte längre.
   
Och så gamla är ju inte vi, för vi kantareller, vi blir ju nya varje år. Så är det 
att vara svamp. Och då tänker inte vi på gamla visor, nej då är det mycket, 
mycket roligare att tänka på allt skoj vi kan ha där ute i skogen. Vi växer upp, 
ibland tätt, tätt intill varandra, som i stora familjer och lyser upp som riktiga 
solar. Det är väl nåt att vara glad över, eller hur? Tror säkert du har träffat på 
oss förresten, när du varit på skogspromenad.

Långtråkigt det hinner vi kantarellbarn aldrig ha. Med många kompisar, så 
hittar vi alltid på nåt skoj. Ibland, men bara ibland, busar vi till det. Så gör alla 
barn, tror jag. Du också, kan tänka?  Men vi har många andra kompisar än 
kantarellkompisar också förstås. En av våra allra bästa vänner är Vindpojken, 
som brukar hälsa på då och då. Snabb som en blixt kommer han flygande och 
då gäller det att hålla i sig minsann, så man inte blåser iväg. Speciellt för oss 
kantarellflickor, när vinden tar tag i våra kjolar. Men kul är det, må du tro, det  
kittlar så där roligt i magen, som det kan göra när det går väldigt fort.

Snart kommer vintern och då kan vi inte leka längre. 
Då lägger vi oss ner för att sova, men nästa år, då växer 
vi upp igen, det lovar jag dig. Vi ses då!
                                                         hälsar Kantarellflickan

BARNHÖR
NAN

Illustration: Christl Vogl 
Text: Marianne Lundqvist

NU FÅR DU CHANSEN ATT TYCKA TILL 
– MÖT POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN OCH 

LYFT FRÅGOR DU TYCKER ÄR VIKTIGA!

Gävle kommun har bildat ett trygghetsråd där politiker och tjänstemän ska knyta 
kontakter med alla stads/kommundelar inom Gävle kommun.

Ärendena ska sedan skickas till respektive nämnd och återkoppling därefter ske.

NU VILL VI TRÄFFA ALLA MEDBORGARE I HAMRÅNGEBYGDEN, SÅ 
VÄLKOMMEN TILL MATSALEN, BERGBY CENTRALSKOLA, ONSDAG 
DEN 5 NOVEMBER KL. 18.00

Per-Arne Vahlund, Gavlefastigheter   Maritha Johansson, socialnämnden   Roland Ericsson, kommunstyrelsen
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Per-Arnes cykelmuseum
Vilket cykelmuseum det finns i Norrsundet! Verkliga 
rariteter är det som Per-Arne Stenberg samlat på sig 
genom åren.

− Jag är ju född i en 
1700-talslänga i Stjärn-
sund, så det är kanske 
därför jag är så intres-
serad av gamla saker, 
skrattar han.
   Lite påbrå har han 
förstås, när det gäl-
ler cyklar. Farfars far, 
som bodde i Kilafors, 
ägnade sig åt också 
åt cyklar, men på mer 
kommersiell basis.
   För Per-Arnes del 
började det egentligen 
med att han hade en mo-
pedverkstad för ortsborna.
   − Men så blev jag så less på mopeder, tyckte det var 
roligare med påhängsmotorer till cyklar istället, så då bör-
jade jag samla på sådana.  Sen var det en ren slump att det 
blev cyklar också.
   Det var nämligen i sökandet efter påhängsmotorer, som 
han råkade se en cykel med upp- och nertrampor och sen 
var han såld. Det var under tidigt 80-tal och sen har han 
fortsatt av bara farten. 
   − Går inte att låta bli helt enkelt, konstaterar han.
   Idag står ett 30-tal trampcyklar och lika många cyklar 

med påhängs-
motorer i hans 
museum hem-
ma på gården. 
Systematiskt 
uppställda med 
skyltar, som be-
rättar om märke 
och tillverk-
ningsår. Att han 
med äkthet och 
genuint intresse 
lägger ner en 
stor del av sin 
tid på museet är 
inte att ta miste 
på.
   − Och det är 
cyklarna jag är 
mest glad över.

 
Så har han också en rad unika objekt att visa upp. Här 
står den sista höghjulingen – Crypto Safety  no 2, tillver-

kad 1894 i England, en 
kardandriven Dürkopp, 
en cykel som tillverka-
des under åren 1890-
1910 och så upp- och 
nertrampcykeln, en 
modell med tillverk-
ningsår 1894-1905.  
Och här står cykeln 
som Anna Olsson från 
Åbyn köpte på den 
stora Gefleutställning-
en 1901 och en som 
kommer från Åboms i 
Hagsta.
   − Speciellt roligt är 
det förstås att jag fått 

tag på cyklar från orten.
   Cyklarna i hans museum är tillverkade från 1870- och 
fram till 1940-tal. Paketcykeln, med styret på utsidan 
om lastflaket och Nordpolen, tillverkad av Kongl. Hof-
leverantör i Hudiksvall med träfälgar och träskydd över 
kedjan och det bakre hjulet mindre än det främre, är två 
originella cykelmodeller.
    − Varför hjulen är olika har jag inte lyckats röna ut, 
men det här med träfälgar var nog ingen höjdare, för de 
blev ju vinda.
   De flesta cyklarna har karbid- eller fotogenlampor, men 
så finns det en med plats för stearinljus i lyktan istället.
   − Kunde nog inte lysa upp så särskilt mycket.

   Mot väggen står ett hjul från den äldsta höghjulingen  
daterad 1870. Och här sörjer Per-Arne att han inte lyckats 
göra cykeln komplett.
    − Min morbror hade övriga delar som jag skulle få, 
men tyvärr blev de stulna innan jag hann hämta dem.

En unik samling cyklar har han i sitt museum, Per-Arne Stenberg.

Påhängsmotorer har Per-Arne fixat till över 30 olika cyklar.



Den främre vuxencykeln är en 
upp- och nertrampcykel

Nummerskyltar krävdes för cyklar 
ända in på 40-talet.

Cykelverksta´n – ett givet inslag i museet

Lykta med plats för stearinljus

Cykelbroms av tidigt datum

Vindflöjel associerande till cykelmärket Hermes, sym-
boliserat av Idrottens gud med samma namn.

Smått & Gott i Hamrångebygden

Per-Arne går noggrant tillväga i sitt samlande. Objekt hittar han oftast på 
motormarknader, framförallt i Hälsingland och Dalarna. Sen söker han efter 
faktauppgifter om varje cykel och mycket finns att hämta på nätet.
   − Men det hjälper brorsan till med. Själv sysslar jag inte med datorer.
   − Jag har inte körkort eller mobiltelefon heller förresten, så jag platsar väl i 
Lasse Åberg-klubben.
   Hans museum innehåller långt ifrån bara cyklar. En ”verkstad”  fylld med 
gamla cykelverktyg finns förstås, fattas bara. Liksom lika noggrant sorte-
rade reservdelar och tillbehör. Nummerskyltar likaså – sådana krävdes för 
cyklar ända in på 40-talet och på väggen hänger tavlan efter hans mamma:

 
Fröken Hedvig Vesterberg har denna dag anmält sig ämna åka velociped 

här i staden och på grund härav tilldelats nummer U 80611 
Uppsala 18 juli 1944 

  Av eget intresse har Per-Arne skapat en verklig samlarskatt, som han 
gärna visar upp.
   − Men några stora sällskap kan jag inte ta emot. Då blir det alldeles för 
trångt i mitt lilla museum.

Om han samlar på något mer än cyklar? Gissa om! Men det blir en annan 
historia, som Alla Tider´s tillsammans med Per-Arne kommer att bjuda på 
lite längre fram.

Text och foto: Marianne Lundqvist
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Alla Tider’s

Succé när 
Produktionsköket 
invigdes
 
Lokalproducenterna fanns på plats, det blågula bandet 
klipptes högtidligt och butiksdisken var till brädden 
fylld med bygdens delikatesser. 
 
Invigningen av produktionsköket för lokal mat i Hamrånge 
kunde knappast ha blivit mer lyckad. – Kunderna strömma-
de till i snabb takt inte bara för att köpa av delikatesserna 
utan också för att se det alldeles nya och blänkande köket, 
som inom kort står klart att använda. Återstår gör livsmed-
elstillstånd som utfärdas av kommunens Miljö & hälsa. 
   − Verkligen ett fint initiativ. Det här blir en tillgång för 
bygden, tyckte Ingegärd och Paul Ekman från Storvreta.

   Ingegärd, som är född och 
uppvuxen i Hamrångefjärden 
passade på att bl a köpa kall-
pressad rapsolja från Mårdäng i 
presentflaska till sina döttrar.
   Ölkorv och vitlökskorv inför 
älgjakten köpte Aina och Sören 
Rossander och här fanns ägg och getost från Hådells-
gården, lammstekar, filéer, skinkstekar och kotletter från 
Hamrånge Får & Lantbruk och nyslungad honung från 
Ockelbo Bi. Från Vårt Skafferi Sverige fanns spännande 
inläggningar, saft och marmelader och Connys salsa liksom 
inlagd gurka och tomater kom från KG:s Gårdsbutik. MJ 
Fisk från Norrsundet hade dukat upp både pepparlax, gra-
vad lax, abborre och sik.
   Och uppe på disken en fin symbol för samarbete - ett 
stort blomsterarrangemang från Bergby Köpmän med ett 
Varmt Lycka till.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Kevin Sjögren, Marianne Lundqvist

Första studiebesöket
Leader Gästrikebygden är en del av det partnerskap, 
som syftar till att förbättra och förankra genomfö-
randet av kommande landsbygdsprogram 2014-2020. 
Nuvarande Leaderkontor ligger i Bergby och det 
var anledningen till att partnerskapet valde att både 
förlägga sitt senaste möte här och därtill passa på att 
göra ett studiebesök i produktionsköket.

Kevin Sjögren, projektledare för Produktionskök för lo-
kal mat i Hamrånge, informerade om bakgrunden till och 
uppbyggnaden av produktionsköket och Katarina Eklund 
och Ingela Hemström-Rossander, två av lokalproducen-
terna, berättade om sina verksamheter inom get- respek-
tive får, nöt- och fläskproduktion.
   Satsningen som gjorts i Hamrånge fick fint betyg av 
besökarna.
   − Äntligen, äntligen, har vi nått dit som jag redan i slu-
tet av 80-talet drömde om – att produkter skulle förädlas 
från vad lantgården kan ge, sa Berit Löfgren från Läns-
styrelsen.
   Mats Wiklund, för dagen representant för Hela Sve-
rige ska leva, men också ledamot av LAG, styrelsen för 
Leader Gästrikebygden och som beviljat stöd till produk-
tionsköket, fyllde på.
   − Det här är helt klart ett av de projekt som jag är stol-
tast över att ha varit med att bevilja stöd till. En ypperlig 
början som inte bara här, utan också på andra håll kan 
utvecklas till gagn för landsbygden.
   Vid studiebesöket deltog även Carina Löfgren, Region 
Gävleborg, Tommy Swahn, Leader Hälsingland, Annika 
Westberg, Tillväxtverket, Helene Svensson, Europeiska 
socialfonden, Håkan Johansson, LRF, Theres Sundberg, 
Leader Gästrikebygden, Jenny Larsson och Erica Holm-
qvist, Länsstyrelsen Gävleborg och Ulf Carlsson, Coom-
panion.
   − En viktig del i att lägga mötena utanför Länsstyrelsen 
är att kunna ta del av goda exempel eller annan viktig 
input kopplat till nuvarande eller tidigare Landsbygds-
program – därför valdes Produktionsköket ut som ett 

Lokalproducenterna klippte det blågula 
bandet när produktionsköket Hamrånge-
bygdens delikatesser invigdes.

Aina och Sören Ros-
sander passade på att köpa 
lokalproducerad korv inför 
älgjakten

Under invigningen kunde man musta sin äpplen och det skötte 
Christina Löfström, Tommy Rådström och Flavio Mancini om.



sid 11

Smått & Gott i Hamrångebygden

Deltagare i Partnerskapet för länets landsbygdsprogram 
2014-2020 gjorde ett studiebesök i produktionsköket.

exempel att besöka, eftersom de fått stöd från Leader och 
därmed Landsbygdsprogrammet, sa Theres Sundberg.

Text: Marianne Lundqvist 

Fotnot: Partnerskapet består av strategiskt utvalda regionala 
organisationer vars nätverk, synpunkter och idéer kan för-
bättra och förankra genomförandet av det kommande lands-
bygdsprogrammet, som förvaltas av Länsstyrelsen på uppdrag 
av Jordbruksverket.

Söndag 19 oktober kl. 11.00
Taizémässa, Hamrånge kyrka  Marianne Udd, Emma 
Wallerberg
Samtal om Församlingsinstruktionen med Annelie 
Ekholm och Naveed Malik

***************************************
Söndag 26 oktober kl. 18.00
Pilgrimsmässa, Hamrånge kyrka Marianne Udd

***************************************
Lördag 1 november kl. 14.00-18.00
Kaffestuga, Österheds kapell
Lördag 1 november kl. 18.00
Minnesgudstjänst, Hamrånge kyrka
Ulf Claesson, Emma Wallerberg, kyrkokören
Söndag 2 november kl. 14.00
Söndagsgudstjänst, Axmarby missionshus
Ulf Claesson, Emma Wallerberg

***************************************
Söndag 9 november kl. 14.00
Söndagsmässa, Hamrånge kyrka Clara Bergel-Jans-
son, Ellen Weiss 
Onsdag 12 november kl. 8.30
Morgonmässa, Hamrånge kyrka

Torsdag 13 november kl. 18.30-20.00
Konsertkväll med lokala musiker,

Hamrånge kyrka
Entré 50:-, som går direkt till

församlingens diakonala arbete

Söndag 16 november kl. 15.15
Familjegudstjänst, Fyren  Barnkören, Pilgrimsbarn, 
Ulf Claesson, Emma Wallerberg
***************************************
Söndag 23 november kl. 11.00
Musikgudstjänst, Hamrånge kyrka Marianne Udd, 
Emma Wallerberg, Norrsundets brukssextett
Samtal om Församlingsinstruktionen

***************************************
Öppen förskola i Änglagården

Tisdagar & torsdagar 9.00-12.00

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

KYRKSKJUTS TILL KYRKAN
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!

Fr o m 3 november är pastorsexpeditionens öppettider: 
Mån, tis, ons 10.00-12.00   •    Tel. 0297-57 20 90

www.svenskakyrkan.se/hamrange

 
Kyrkofullmäktige i Hamrånge församling 
kallas härmed att sammanträda 
torsdagen den 6 november kl. 18.30 
i Församlingshemmet Vij

Ärenden 
1. Mötets öppnande, upprop och upprättande av 

närvarolista
2. Fastställande av dagordning, val av två justerare
3. Fastställande av ändrat målkapital  
4. Kyrko- och begravningsavgifter för 2015
5. Budget 2015
6. Försäljning av församlingshemmet Vij ?
7. Val av revisorer (extern)
8. Skrivelser och övriga informationspunkter
9. Övriga frågor

 
Kyrkofullmäktigemötet är öppet för alla medlemmar i Ham-
rånge församling, kom gärna och ge uttryck för dina åsikter 
om en försäljning av församlingshemmet. 
 
Eftersom vi bjuder på en lättare förtäring meddela om du 
tänker komma på telefon 0297-572090  Varmt  välkomna !!!

Lisbeth Andersson 
ordförande
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Hjärtstartarna på plats 
Nu finns de där, på plats i Konsum, Norrsundet och 
ICA Nära Bergby. Och personalen har fått utbildning 
både i hjärt- lungräddning och hur man använder 
hjärtstartaren.

Idén med hjärtstartare kunde realiseras efter en insamling 
i bygden, där både föreningar och företag gav sina bidrag. 
Därefter utsågs en arbetsgrupp bestående av Lasse An-
dersson, Bergby brandkår, Ove Wahlgren från Hamrånge 
Röda Kors, Stina Persson, utbildare inom HLR och Leif 
Sjöberg, som tjänstgjort vid industribrandkåren i Norr-
sundet, med uppdrag att köpa in lämpliga hjärtstartare och 
även arrangera utbildningar.
   Ortens bägge butiker ställde sig omgående positiva till 
placering av hjärtstartarna i respektive butik och Stina har 
hållit i utbildningarna. I Norrsundet förlagd till Konsum 
och i Bergby hos Bergby brandkår.

Möjligheten att överleva vid hjärtstopp påverkas av hur 
snabbt nödvändiga åtgärder kan sättas igång. Hjärt- och  

 
lungräddning är oerhört viktiga insatser, men för ett stilla-
stående hjärta krävs hjärtstartare. Genom bygdens eget 
initiativ och engagemang finns nu den livsviktiga till-
gången även här.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Hjärtstartarna på plats hos ICA i Bergby och

Konsum i Norrsundet

Personal i bägge butikerna har fått utbildning i hjärt- lungrädd-
ning och hur hjärtstartarna ska användas. I Norrsundet hölls den i 
Konsums lokaler.

Ring 076-128 47 33 när du behöver oss!

Dax att byta till vinterdäck – vi hjälper dig. Pris 200:- kronor
Vi utför också däckomläggningar

Snart är vintern här – Boka abonnemang på snöskottning innan snön kommer

Utkörning av matlåda, 60:- kr/st
Matlista fi nns på axmar.nu

Du kan beställa fram till 9.30 om du vill ha maten samma dag.

Vår loppis i Hamrångefjärden är öppen
Måndag 15-19    •    Lördag 11-15    •    Söndag 11-15

Välkommen att fira 
Halloween på Bergbykrogen
Lördag 1 november 22.00-01.00

 
Johnny från 

Bröderna Bäver 
underhåller



Ockelbosidan

OCKELBO BILSERVICE

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

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

VÄLKOMMEN TILL

Vi säljer

www.nordsjo.se

Byvägen 4, Ockelbo 
tel.nr 0297-421 00

Brömsvägen 17 Tel. 0297-405 94

Dags att besikta Bilen?
Gör en ”fullservice” hos oss.
Då ombesörjer vi samt BJUDER på besiktningen.
Allt är då klart när Du hämtar din bil

Om Du mot förmodan får någon anmärkning som 
behöver åtgärdas hjälper vi Dig gärna med det 
på vår MECA-verkstad.

Vinterdäck, bilbatterier,
olja, fi lter mm.

Nu är det kampanjer på motor o 
röjsågar hos Stihl och Husqvarna
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Cub Cadet 
Snöslungor m. 3-stegsfunktion 
fi nns hemma i olika storlekar

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

S v e r i g e s  s t ö r s t a  b u t i k s ä g d a  o p t i k e r k e d j a|

Opti kern i Ockelbo
Södra Åsgatan 9, 816 30 Ockelbo

0297-42250    •    ockelbo@opti kern.nu    •    www.opti kern.nu

Måndag – Torsdag 9.30 -17.30 Lunchstängt 12.30 – 13.30

Södra Åsgatan 42 • 816 30 Ockelbo
Tel 0297-400 11 • Välkommen!

HÖSTNYHETER
Väskor – Handskar – Dofter – Strumpor
Välkommen in

S. Åsgatan 42     Tel. 400 11

OCKELBO
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Välkommen till höstens

SLÖJDFÖRSÄLJNING 
I HAGSTA SKOLA

Lördag 1 november kl. 11.00-15.00
Servering  -  Lotterier – Loppis

Medarr. ABF

Vi tar tacksamt emot 
kläder och prylar

Ring 109 65 eller
070-528 96 13

I vår loppis
Köp 4 plagg och 

skor – 100:- kronor

Norrsundets

Röda Korskrets 

informerar

Hamrånge

Röda Korskrets 

informerar

7/11 Musikcafé på Solberga 
13.30 Anna Lindberg under-
håller

15/11 Loppis – TOTAL
UTFÖRSÄLJNING 10-14

14/11 Servering av kaffe och 
smörgås På Träffpunkten 
18.30-20 Kvinnfölk underhåller

Välkomna!

                                  

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

Onsdagar 5,12,19,26 November. 10.00-12.00
Datacafé med Hamrånge PRO Här kan du få hjälp när du kört 
fast. Ta med egen dator. fi ka fi nns att köpa

Fredag 7 november 10-12
Åke ”Pillan” Sjökvist visar sin utställning ” Vi minns Nedjan” 60 år 
efter förlisningen. Gamla sjökort visas.
Fika fi nns att köpa.

Fredag 14 november 18.30-20 00
KVINNFÖLK från Ockelbo sjunger och spelar. 
Arr . Röda Korset, 50 kr inkl. smörgås och kaffe.

Fredag 21 november 12.30-15.00
Röda Korsets Kakfrossa 40 kr , Kl.13 underhåller Norrsundets 
PRO-kör med Leffe Löfgren. Möjlighet att köpa kakor. Lotteri.

Vid vår insamling för gatubarnen i Nepal, 29 september
samlades 2200 kronor in ,Tack alla som bidrog !!!

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

Välkommen!

Träffpunkt för seniorer 
Hamrånge 
November 2014

YINYOGA
Det finns platser kvar i yinyoga i Bergby. 
Söndagar 16.30-17.45
Ledare är Annika Waistedt 
Välkommen till ABF 
med din anmälan: 
Ulrica 070-645 73 70 eller 
Maria 076-777 22 93

Senaste nytt från föreningarna… 
Hamrånge Företagarförening rapporterar att en arbets-
grupp nu är bildad som arbetar vidare med Tågdagen och 
julmarknaden i Norrsundet andra advent. I gruppen ingår 
Stina Persson, företagarföreningen, Susanne Norén, Fyren, 
Lillemor Isaksen, Hyresgästföreningen och Ann Axelsson, 
Arbetarmuseet.
Nästa stormöte blir den 21 oktober kl. 19.00 i KNUFF-loka-
len. Välkommen alla som har synpunkter och idéer vi kan 
arbeta vidare med.

Julbordet för HFF:s medlemmar blir i år ett gemensamt 
evenemang i Gasklockorna den 12 december för alla företa-
garföreningar i Gävle kommun. Särskild inbjudan kommer 
att utgå till medlemmarna.

Knutpunkten rapporterar att
… invigningen av Produktionsköket blev ett mycket lyckat 
arrangemang med många kunder/besökare.
…turistkartan håller på att uppdateras inför nästa år.
…att föreningen deltar i planeringen av Tågdagen andra 
advent i Norrsundet

Kura skymning 
Söndag 26 oktoer kl. 18

Elin Funemo berättar om sin nyutkomna bok 
De tolv utvalda, som tar sin början 1721, när ryssarna 

härjade i Hamrånge
Välkomna

till en spännande kväll,
med servering, i oktobermörkret

Hamrånge Hembygdsgård

V
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Höstmarknad på hembygdsgården
Med naturens vackra färger som inramning bjöd hembygdsgården 

in till sin traditionella höstmarknad, välfylld 
med besökare, med välfyllda torg-

stånd och, som brukligt, med 
välfyllt kaffebord.

 
 

I Sundsmarsgården bakade Kerstin och Pether tunnbröd med strykande 
åtgång, ortens honung sålde både Berit Jönsson och Elisabeth Guten-
berg och närodlade grönsaker från Gunnar Alneberg i Ockelbo fanns att 
köpa hos Hamrånge LRF. 
   Delikatessen kalvdans liksom hemgjord koost hos Maria Sjöberg blev 
slutsålt på en timme och från Ollivergården serverades läcker lamm-
korv kryddad med timjan, rosmarin och färskriven citron. Hos MJ Fisk 
fanns goda fiskdelikatesser och Hamrånge Får och Lantbruk bjöd olika 
köttprodukter vid sitt bord.
   Måbraprodukter både från Aloe Vera och Annelie Boströms Balans-
butiken hade dukats upp, Walldorffdockor och växtfärgat garn sålde 
Berit Olsson och Märtha Ivarsson mohairstrumpor. Och vid ett av bor-
den samlades medel in till förmån för barnhemmet Godechi i Tanzania.
   Höstmarknaden blev också avslutning för sommarens utställning Se 
hur Norrsundet växte.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Berit Olssons färgglada Walldorffdockor

Lokalproducerade rotfrukter vid LRFs stånd

En tjej med många strängar på sin lyra
Ömsom är det bågskytte, 

ömsom sång, piano och 
ridning. Och så skola förstås. 

10-åriga Ami Fransson från 
Norrsundet har inga som helst 

problem att fylla sin tid.

Hon gör det med framgång därtill, för när 
hon senast tävlade i bågskytte, så blev det fyra svenska 
rekord, hon vann också klassen hon tävlade i och kan titu-
lera sig Norrlandsmästare ute i klassen DLB 13 minsann.
   − Bågskytte är jätteskoj, säger den nyblivna mästarin-
nan.
   Sporten började hon med för drygt tre år sedan, efter att 
ha provat på, när hon tillsammans med mamma Gey och 
pappa Claus besökte Vikingaspelen i Stallarholmen.
   − Tyckte på en gång att det var kul och pappa, som själv 
höll på med bågskytte när han var barn, pushade på mig.
   I Timrå sköt hon i klassen 13-16-åringar, vilken inte 
bara har en högre svårighetsgrad än hon normalt tävlar i,  
hon måste också sikta annorlunda.
   − Jag kan inte sikta på tavlan med min svagare båge, 
utan får sikta ovanför för att jag ska träffa. Då har man 
inget att sikta ordentligt på, fast nu har jag tränat och lärt 
mig, så det går bra ändå.
    Nu är det färdigtävlat för säsongen, men Ami siktar  

 
redan framåt, till SM i 
Bollnäs i vår.
   − Då ska jag vara 
med, säger hon bestämt.

Sjunger gör hon ofta 
och mycket. På Rock-
skolan i Norrsundet 
men också för Kent 
Lindström, tidigare 
musiklärare i Hamrånge, på Studio 56-filialen i Ockelbo.
   Kent upptäckte hennes sångbegåvning redan i skolan 
och hon fortsatte sedan i hans Studio 56 i Gävle. Nu, som 
musiklärare i Ockelbo, har han precis startat upp samma 
verksamhet där och Ami blev första eleven. 
   − Hon är duktig på höga toner och har fina möjligheter 
att utvecklas, säger han. 
   Flera står på kö att börja i Studio 56, så till att börja 
med ska Ami sjunga hos Kent vid fyra tillfällen.
   − Jag vill jättegärna fortsätta senare om det finns plats, 
säger hon.
   Flera framträdanden väntar för Ami i höst, i Rock-
skolans regi, men hon kommer också att sjunga vid 
skyltsöndagen på Bergbykrogen tillsammans med andra 
tjejer från Studio 56.

Text och foto: Marianne Lundqvist



All uppvaktning undanbedes före, på och efter min 
95-årsdag. Gäller alla.

Asta Larsson, Bergby

Torget - Uppvaktning undanbedes

Kalendarium 17/10 – 21/11
Fredag 17 oktober
Musikcafé med Röda Korset
på Träffpunkten, Bergby 13.30
Bastun öppen OK Ödmården, 
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 19 oktober
Taizémässa Hamrånge kyrka 11.00
Tisdag 21 oktober
Arbetskväll med Kupanloppis,
Röda Korset, Fyren
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 22 oktober
Datacafé på Träffpunkten 10.00-12.00 
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren 12.00
Torsdag 23 oktober
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Modevisning Församlingshuset,
Bergby 19.00
Fredag 24 oktober
Bastun öppen OK Ödmården,
Hamrångefjärden 14.00-17.00
Söndag 26 oktober
Kura skymning,
Hamrånge hembygdsgård 18.00
Pilgrimsmässa Hamrånge kyrka 18.00
Tisdag 28 oktober
Arbetskväll Röda Korset
Fyren, Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 29 oktober
Datacafé på Träffpunkten 10.00-12.00 
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
 

Lördag 1 november
Slöjdförsäljning Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 11.00-15.00
Kaffestuga Österheds kapell 14.00-18.00
Minnesgudstjänst Hamrånge kyrka 18.00
Söndag 2 november
Söndagsgudstjänst Axmarby
missionshus 14.00
Tisdag 4 november
Arbetskväll med Kupanloppis,
Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Möte med Hamrångegruppen 
Knutpunkten, Bergby 19.00
Onsdag 5 november
Datacafé Träffpunkten
Bergby 10.00-12.00
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Offentligt möte med Trygghetsrådet,
Gävle kommun, Matsalen,
Bergby Centralskola 18.00
Torsdag 6 november
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Kyrkofullmäktige sammanträder
Församlingshuset, Bergby 18.30
Fredag 7 november
Åke ”Pillan” Sjökvist visar sin 
utställning ”Vi minns Nedjan” 
Träffpunkten 10.00-12.00
Musikcafé med Röda Korset,
Solberga 13.30
 

Söndag 9 november
Söndagsmässa Hamrånge kyrka 14.00
Tisdag 11 november
Arbetskväll Röda Korset, Fyren
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 12 november
Morgonmässa Hamrånge kyrka 8.30
Datacafé på Träffpunkten 10.00-12.00 
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Torsdag 13 november
Konsertkväll
Hamrånge kyrka 18.30-20.00
Fredag 14 november
Röda Korsarrangemang Träffpunkten
Kvinnfölk från Ockelbo medverkar 
18.30-20.00
Lördag 15 november
Loppis – Total utförsäljning –
Röda Korset, Bergby 10.00-14.00
Söndag 16 november
Familjegudstjänst
Fyren Norrsundet 15.15
Tisdag 18 november
Arbetskväll med Kupanloppis,
Röda Korset, Fyren,
Norrsundet 17.00-20.00
Onsdag 19 november
Datacafé på Träffpunkten 10.00-12.00 
Sopplunch Kyrkans hus 12.00-14.00
Sopplunch Fyren, Norrsundet 12.00
Torsdag 20 november
Slöjdcafé med Hamrånge Slöjdare
Hagsta skola 18.00-21.00
Fredag 21 november
Röda Korsets ”Kakfrossa” Under-
hållning,Träffpunkten 12.30-15.00Begravningar i Hamrånge församling under September

 
5 september    Ruth Berglund, Bergby
5 september    Margareta Olsson, Norrsundet
19 september  Kerstin Larsson, Norrsundet

Alla Tider’s

Hallå där Lasse Lindgren, Hamrångefjärden… 
 
… som plockade hem 3 guldmedaljer och såg till att OK Ödmården fick en svensk 
mästare vid årets Veteran-SM i orientering i klassen H55

Du har ju en lång meritlista i din orienterarkarriär, två stafettsegrar som rende-
rade SM-guld bl a, nu lägger du ytterligare en till handlingarna  
−  Ja, det var första gången veterantävlingarna hade SM-status, så det känns förstås fint 
att få titulera sig individuell svensk mästare. SM är alltid SM.
Blev du överraskad över medaljerna – Njae, på den här nivån finns ju inga elitorienterare med, så nog tänkte jag att jag 
skulle ha fin chans att hålla mig därframme.
Hur var tävlingarna? – De var bra rakt igenom med bra banor.
Var gick de av stapeln? – Det var i Söderhamn och därför väldigt lämpligt för mig att delta.
Stort Grattis – Tack, tack


