Alla Tider´s
Smått & Gott i Hamrångebygden			
Tel till red. 073-181 40 90				

Nummer 1 Årgång 18
Januari 2021

!
r
ä
h
r
ä
n
r
e
t
n
i
V

Innehåll i månadens Alla Tider´s
sid 2
sid 3
sid 5
sid 5
sid 6

Tankar om
Mathållning från förr
Känner du igen någon av personerna på fotot?
Tomtar till häst för 39:e året i rad
Nu kommer boken om Kusöborna

sid 6
sid 7
sid 8
sid 9
sid 10

Distansundervisning vid högstadiet i Bergby
Diplom vid skolans terminsavslutning 2020
Det skulle bli skridskois för medlemmarna, men...
Minnesstund för S/S Nedjan
Discgolf på gång uppe vid Heden

Alla Tider’s
Tankar om

D

et får bli en annorlunda jul och att vi inte kan samlas som vi brukar. Det är bara att finna sig i under rådande omständigheter. Så
tänkte jag. Före julafton. Men när julafton kom, då kom också tomheten och saknaden. Jag ville ju ha alla mina nära och kära här.
Som vi brukar.
Nu gick inte det coronaåret 2020 och det var bara att acceptera. Fira och glädjas fick vi på göra på ett annat sätt. Genom telefonsamtal och sms med barn och barnbarn och ett snabbesök av Monas familj från Åbyggeby, där vi bara bytte mat – vi fick hennes
honungsglaserade revbensspjäll och de fick Bergmans pepparlax. Båda delikatesserna ett måste på julbordet.
Sen kom en härlig videochat från tjejerna i Norrtälje och när
mörkret började falla ringde det plötsligt på dörren. Utanför
Vi har hjälpt företag med trycksaker i 60 år. Under den
står tre härliga killar som i kör ropar; God Jul farmor och farfar.
här tiden har vi samlat många värdefulla kunskaper och
Gissa om det värmde mormors- och farmorshjärtat. Så det blev
erfarenheter. Nyttiga lärdomar som vi nu använder
faktiskt rätt bra ändå och en speciell jul att minnas.
för att serva dig på allra bästa sätt. Låt oss sköta dina
tryckuppdrag – effektivt och med stor omsorg!

Fy skäms, säger jag till de politiker och specielle generaldirektör, som först uppmanar oss medborgare med ord som ”Håll i
och håll ut, umgås bara med familjen, besök inte stora köpcenter
och gör inga resor, som absolut inte är nödvändiga”. Sen gör de
tvärtemot själva och har dessutom mage att komma med dumma
bortförklaringar. Må så vara att de vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder, men här har omdömet sviktat. Rejält. De, om några, borde föregå med gott exempel och inte sätta sig över andra.

Besök vår webbutik shop.gavleoffset.se eller kontakta
våra säljare.
Martin Hedberg: 026-66 25 06, martin.h@gavleoffset.se
Joel Wallman: 026-66 25 05, joel.w@gavleoffset.se
Leif Jansson: 026-66 25 04, leif.j@gavleoffset.se
Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Annonsbokning, priser mm

Och Trumpen då. Trodde inte att denne president skulle hinna
göra och säga fler dumheter, innan han lämnar sitt ämbete, men
ack, ack, ack. För onda och narcissistiska människor finns ingen
gräns. De ska till varje pris ha sin vilja igenom, oavsett hur den
urartar och drabbar. Det har historien visat oss i århundraden och
fram till våra dagar. Donald Trumps taktik att över tid och gång
på gång mata in budskap som fake news och bestulen valseger
blev till slut tyvärr en sanning för många människor. Men att
hans lögner och ageranden inte genomskådats utan fortfarande
har så många amerikaners stöd, det både förvånar och skrämmer
och hör inte hemma i en demokrati. Joe Biden har ett tufft jobb
framför sig, men måtte han lyckas. Alternativ á la Trump vore
förödande. Inte bara för Amerika utan för hela vår värld.

Annonsbokning 2021, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
18 maj, 22 juni, 17 augusti, 21 september,
26 oktober, 23 november, 21 december

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

5789:2989:1589:-

1/8 sida kostar
889:1/16 sida kostar 489:Föreningsnotiser 200:-

Samtliga priser exkl moms.

En nyhet för dig som läsare och annonsör är att Alla Tider´s
från och med januarinumret kommer att distribueras till din
postlåda av Fixarna och utgivningsdagar blir tisdagar istället för
fredagar. Dessutom kommer den att delas ut till samtliga fritidshus under alla utgivningsmånader.

HELÅRSANNONSERA I ALLA TIDERS
OCH DU FÅR EN MÅNAD I RABATT

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 360 kronor

Själv har jag fått ett riktigt spännande och intressant uppdrag,
där jag som skribent och ingående i ett team med Rolf Wigert
och Vera (Wigert) Lehto ska producera boken om Kusöborna.
Mer om det projektet kan du läsa i artikeln på sid.6

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet:
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se
Tel 073-181 40 90

Så hoppas jag verkligen att den förlamande coronapandemin
släpper sitt tag om oss alla, så att jag i Alla Tider´s får berätta
om flera stora händelser under året; vår nyrestaurerade kyrka ska
invigas och Axmarbruk fira sitt 350-årsjubileum. Den 18 maj är
det därtill 300 år sedan ryssarna landsteg
och härjade i bygden och hur det kommer att uppmärksammas får vi se. Sen
får vi naturligtvis hoppas att de mer traditionella aktiviteterna och evenemangen
kan återkomma i bygden.
			
			Lev väl!

TORGETANNONSER FÖR PRIVATPERSONER
Högst 50 ord Pris 80:Dagens Ros - Grattis - Tack - Köpes - Säljes
Skicka E-post till marianne@textmakeriet.se
eller ring 073-181 40 90.

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

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Mathållning från förr
Idag köper vi vår mat i välfyllda butiker eller hos lokalproducenter, det är bara tillagningen vi behöver fixa
själva. Annorlunda såg det ut under självhushållningens tid för närmare 100 år sedan. Om det skrev Sidor
Holmgren, född och uppvuxen i Hamrångefjärden i sin berättelse om ”Grisen, vår vän i nöden”.
”Jag är född på Rån 1926. Minnen från
den tidiga barndomen är inte alltid så
påtagbara, men ibland är vissa händelser mer framträdande. För min del är
grisens inträde som familjemedlem en
händelse, som jag minns ganska bra.
I maj månad anlände grisbilen och
parkerade i Törnbloms kurva. Där
samlades de närboende, som hade för
avsikt att köpa gris. Smågrisarna kollades noga. En knorr på svansen och
ett hängande öra kunde vara avgörande
vid beslut om inköp. Jag vill minnas
att en gris kostade 25 kronor och det
var mycket pengar på den tiden. För en
barkad massabit betalades 15 öre, för
barkad stock 30 öre, så det behövdes
många bitar för att betala en gris. Efter
beslut om köp stoppades grisen i en säck och transporterades hem till stian.
Att grisen blev en omtyckt familjemedlem ar det ingen
tvekan om. När min mor kliade grisen på ryggen med en
träpinne mådde grisen bättre än bra. Grisens huvudsakliga
diet bestod av majsmjölsgröt och potatis samt eventuella
matrester. Det hände ibland, att min bror och jag rev nate
och gav till grisen, vilket var mycket uppskattat.
Tiden gick och grisen växte. Den skulle vara tjock,
randigt sidfläsk var inte aktuellt på den tiden. Grisens
levnadstid var bestämd till december månad, men det
fanns även tragiska inslag bland familjegrisarna. När en
gris drabbades av fläcksjuka måste den avlivas och kunde
inte användas till föda. Nu var sådana händelser sällsynta,
som tur var.
När det var dags för slakt, togs kontakt med slaktare
Hammarsten från Hagsta, som på bestämd dag anlände på
sin cykel. En snara fästes kring trynet på grisen

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

och den sista vandringen påbörjades. Ett skott från slaktmasken ändade grisens liv.
Blodet avtappades, men måste vispas hela tiden för att
inte koagulera. Min mor vispade medan tårarna rann utför hennes kinder. Mycket varmvatten gick åt vid slakten
för slaktare Hammarsten var en noggrann yrkesman. På
kvällen åt vi av levern. Av blodet gjordes kams och bakades paltbröd. När det var minusgrader kunde man dröja
med att salta in fläsket. Allt togs tillvara och både pölsa
och grynkorv tillverkades. Korven saltades i en mindre
träkagge och fläsket i en större tunna. Hur fläsket såg ut
i maj månad kan vara svårt för dagens datumfixerade affärskunder att föreställa sig.
Avslutar mina minnen kring grisen med att konstatera,
att utan gris hade vår tillvaro varit betydligt sämre”.
			

Sidor Holmgren i Kiruna 2007

Exactus
Byggprojekt AB
Din lokala
byggentreprenör
Johnny 070-681 09 55
Simon 072-310 42 63

070 - 190 11 25

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

Din snickare
på orten –
byggprojekt i
stort och smått
Mikael
070-525 27 14

Alla Tider’s

Kontakta oss vid
EL-Installa�oner • EL-Renoveringar • EL-Service
Verkstadsvägen 6 BERGBY
070-326 18 63 • info@mpel.nu

Vi hjälper dig med

Hushållsnära tjänster nu med utökade rutavdrag
• Snöröjning • Utkörning av matlådor
• Enklare svetsarbeten • Ombud för Gävletvätten, som
också ombesörjer skrädderi och skomakartjänster
• Försäljning av Scandbio pellets – beställ via vår
hemsida www.fixarna.se eller köp i lössäck direkt hos oss
Vijvägen 44 Bergby • Tel. 076-128 47 33
Välkommen in!

Utför buskröjning,
stubbfräsning, snöröjning
och mindre markarbeten

Installa�on, Service

BEJLUND Entreprenad AB
Jim Lundkvist
•
•
•
•

Va-arbeten
Dräneringar
Markplanering
Vägbyggen

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

• Totalentreprenad husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,
sand, matjord

Tel. Jim Lundkvist 070-399 17 68

Varför en Thermia värmepump?
fritt hembesök,
www.thermia.se
FrågaFör
de som
har en.

Dennis Lundkvist 070-322 11 83

E-post: jim@bejlund.se

kostnadsförslag och oﬀert kontakta Bohlins Rör

Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet

www.thermia.se

Jag finns på salongen måndag-fredag
Mina tider är flexibla, men förboka din

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

tid på tel. 070-226 39 87

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

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong
och Instagram annelies_salong
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Känner du igen någon av personerna på fotot?

Fotot togs i samband med kooperationens 100-årsjubileum 1944, då den s.k. Rochdalestafetten anordnades i olika
delar av landet. Den första föreningen bildades av vävarna vid en textilfabrik i Rochdale, England, därav namnet på
stafetten. Vid Konsumbutiken i Vij hade en stor skara samlats, där fotot tillsammans med stafettcyklisten togs.
Fotot, som bearbetats av Jan Eriksson och Jan Carlsson, finns idag uppförstorat som tapet hos Fixarna och där
kan du gå in och titta närmare om det är någon du känner igen och då anteckna namnet på den lista som finns intill.

Tomtar till häst för 39:e året
i rad. 19 ekipage var det den
här gången
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Alla Tider’s
Nu kommer boken om Kusöborna
Bakom idén till boken ligger Rolf Wigert. Barnfödd
på ön, numera bosatt i Östhammar och som tidigare
gett ut boken om släkten Wigert. Genom ett omfattande researcharbete har han bl.a kartlagt alla boende på
ön och i vilka hus de bodde från 1790 fram till 1962,
då den sista bofasta familjen lämnade ön.
− Jag tror absolut det är sista chansen att göra en sådan
här bok nu, för ingen i nästa generation har bott på ön eller fått så mycket berättas för sig som vi, säger han.
Mer kunskap och information har han fått från andra
familjer Wigert, men också familjerna Åkerblom och
Nordin och inte minst från sin syster Vera (Wigert) Lehto,
som har minnen ända från 1930-talet att berätta.
− De har alla varit till ovärderlig hjälp vid min research.
Själv fick jag förfrågan om jag kunde tänka mig att
skriva boken. Och jag behövde inte särskilt lång betänketid. För det är ett otroligt spännande uppdrag. Jag har inte
själv bott på ön, men mina föräldrar var fiskare där under
1930- och 40-talet och vilken intressant historia jag nu får
ta del av genom det arbete Rolf lagt ner. Skrivandet har
precis börjat och någon slutlig tidsplan för boken är ännu
inte fastställd, men jag rapporterar vidare i Alla Tider´s.
Text: Marianne (Wigert) Lundqvist
Rolf Wigert. Foto. Arkivfoto

Distansundervisning vid högstadiet i Bergby
Vecka 2 gick Utbildning Gävle ut med informationen
att distansundervisning skulle införas för årskurs 8
vid de större högstadierna i kommunen, något som
även Bergby Centralskola beslutat göra.
− Vi har valt att följa beslutet, även om vi inte tillhör de
större högstadieskolorna, hälsar man från Bergby Centralskola.
Det var efter att riskbedömningar genomförts utifrån
skolornas möjlighet att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för verksamheten att minska
trängseln i skolans lokaler, som beslutet togs av Utbildning Gävle, att fjärr- och distansundervisning skulle gälla
årskurs 8 under vecka 3.
Beslut kommer fortsättningsvis att fattas inför varje

vecka och skulle nuvarande situation kvarstå kommer
enligt Utbildning Gävle årskurs 7 få distansundervisning
under vecka 4. Hur utvecklingen blir därefter avgörs
vecka för vecka, men man räknar med att den beslutade
åtgärden blir kortvarig och att alla årskurser så snart som
möjligt kan återgå till närundervisning.
− Bakgrunden till veckovisa beslut är att vi i nuläget
inte ser någon ökad smittspridning i skolans verksamheter, vare sig bland barn, elever eller medarbetare och vårt
uppdrag är att skapa bästa förutsättningar för lärande och
det är att elever tar del av undervisning på skolorna, säger
Tomas Hartikainen, sektorchef vid Utbildning Gävle.
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Text: Marianne Lundqvist

Smått & Gott i Hamrångebygden
Diplom vid skolans terminsavslutning 2020
Några klasser saknas på grund av distansundervisning genom corona

”En god förebild”

Förskoleklass
Be1		
Be2		
Be3		
Be4		
Be5		
Be6		
Be7		
Be8		
Be9		

Pauline Östblom
Miranda Sandelin
Algot Eldh		
Molly Nyberg		
Tobias Svedlund
Ludwig Wallerberg
Maximilian Ström
Leo Berggren		
Johan Forsberg		
Emilia Säll		

Nilas Bergström
Oskar Hallberg
Ally Cowley
Alexander Lundin Zakari Alassadi
Noomie Risberg
Charlie Öhrn
Linda Olsson
Engla Lundberg
Iram Osama Mohammed Abudeker
Jesper Jansson

Motivering: En god förebild är en person som på ett föredömligt sätt bemöter medmänniskor med respekt,

empati och förståelse. Denna förebild ställer också upp på Bergby Centralskolas värdegrund och fastställda
regler. ”God förebild” utses gemensamt av de pedagoger som finns kring eleverna.

”Terminens kämpe”
Be3		
Be4		
Be5		
Be6		
Be8		
Be9		
Studion		

Vincent Brunzell
Hugo Berglund
Ludvig Källström
Robin Ahlberg
Julia Westin Bergman
Ebba Enegren
Olle Einarsson

Motivering: Eleverna har tilldelats ”Terminens kämpe” för sin flit, envishet, hårda arbetsinsats och för att ha

utvecklats positivt under terminen.

”Terminens raket”
Be4		
Be5		
Be6		
Be9		
Studion		

Leo Lorestig
Akilina Vallström
Sarah Jarl
William Sjödin
Martin Ström

Motivering: Eleverna har tilldelats ”Terminens raket” för att genom sitt engagemang och sin vetgirighet ha

ökat sin måluppfyllelse betydligt under terminen.

”Diplom i högsta måluppfyllelse”
Be7		
Be8		
Be9		

Engla Lundberg
Anders Zetterström
Jakob Ehn och Oliver Fogelberg
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Alla Tider’s
Det skulle bli skridskois för medlemmarna, men… det blev kaos
Under rådande pandemi
med restriktioner, så ville
ändå NIF under kontrollerbara förhållanden
ordna is för sina medlemmar på Lindövallen
under jullovet. Men det
var inte bara medlemmar
som kom. Spelare från
två ungdomslag i Gävle,
även ledare, mer eller
mindre invaderade isen
på juldagen.
− Att vi erbjöd is bara för
våra medlemmar, var just
på grund av corona och
restriktionerna. Vi ville
kunna hålla koll på att förhållningsreglerna fungerade
och att avstånd hölls, berättar Elisabeth Meüer, ordfö- Lindövallens is är öppen – men i dessa coronatider bara för medlemmarna
rande i NIF.
Och det gjorde det också
på julafton. Det var acceptabelt antal barn och ungdomar
fråga om och Gävle kommun ville inte ta på sig ansvaret
på isen. Men på juldagen hade allt vänt till kaos.
om något skulle hända.
− Vi blev chockade, när vi kom till Lindövallen och
Däremot kunde NIF själva hyra ut anläggningen, men
isen var fylld av hockeyspelare som tränade hockey. Våra då också stå för ansvaret själv, säger Elisabeth.
barn och ungdomar vågade inte längre vara kvar på isen
− Och det sade vår styrelse bestämt nej till. Några såoch de förhållningsregler vi hade med acceptabelt antal
dana resurser har vi inte.
skridskoåkare på isen och att hålla avstånd, ignorerades
fullständigt, tillägger hon.
Istället kommer nu rinken att, som det var tänkt från
början, hållas öppen för medlemmar och enligt de senaste
Via snapshat hade ryktet spridit sig, att det fanns fin is
restriktionerna får 20 personer åka samtidigt. Men de får
på Lindövallen och när ungdomarna blev utestängda på
hålla sig på isen, inte gå in i några avbytarbås och inte
de kommunala anläggningarna på grund av corona, så
heller utnyttja några omklädningsrum.
lockades de istället av att kunna träna i Norrsundet.
− Det blev invasion helt enkelt och vi var tvungna, att
Text och foto: Marianne Lundqvist
stänga ner anläggningen, säger Elisabeth.
Efter helgerna erbjöd man från fritidsförvaltningen
att skicka ut två vaktmästare, för att se om anläggningen
kunde vara aktuell som en av flera rinkar i kommunen, att
efter bokad tid utnyttjas för träning av ungdomslag från
Gävle. Man skulle då också hjälpa till med skötsel av den
konstfrusna isen.
Månadsmöte
− Isen var jättefin, men tyvärr höll inte rinken måttet.
Tisdag den 2 februari
Den har flera skador, vad de beror på vet vi inte, och en
INSTÄLLT p.g.a. Covid-19 restriktioner
var rätt stor, så några träningsmatcher kunde det inte bli
Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag/ansökan i
projektet kan ske per mejl till sekreteraren.
E-post adress : sekreterare@hamrange.se

Tänk på Covid-19. Håll säkert avstånd..
Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling
är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Minnesstund för S/S Nedjan
På kvällen den 9 januari 1954 avgick lastfartyget
S/S Nedjan från pollare 4 vid Norrsundets hamn.
Men resan slutade i tragedi. Nedjan förliste i den
svåra stormen och samtliga 17 besättningsmän
följde henne i djupet.
För tjugo år sedan, i september 2001, invigdes en
minnesplats vid pollare 4 med ett kors och en skylt
med namnen på samtliga besättningsmän och nu är
avsikten att varje år den 9 januari återkomma med en
minnesdag. Detta i samarbete med Föreningen Rudan,
Norrsundets Arbetarteaterförening och Norrsundets
Arbetamuseum.
Invid Coop fanns en utÅrets minnesstund blev ett något förenklat arrange- ställning om Nedjans öde
mang på grund av corona och var och en, som ville
delta gick i egen takt promenaden från centrum fram till
platsen, där S/S Nedjan låg förtöjd och där marschaller
brann och en krans lagts ner.
− Men kommande år har vi för avsikt att anordna
olika arrangemang i samband med minnesdagen, sa
Curt Carlsson från föreningen Rudan.
I samband med årets minnesdag hade föreningen ockNedlagd krans och
så iordningsställt en utställning invid Coop med foton
tänd marschall vid
och tidningsurklipp om S/S Nedjan.
minnesplatsen, där
Nedjan låg förtöjd

Text och foto: Marianne Lundqvist

Den lilla begravningsbyrån med det personliga engagemanget

Kontakta oss för personlig hjälp i
en svår stund
026 – 10 71 00
www.gavlebegravningsbyra.se

Anna Jupither Berg
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Alla Tider’s
Discgolf på gång uppe vid Heden
− Vi har hittat en perfekt plats för sporten tack vare
att markägare ställt upp, liksom att närheten till
Norrhams Hedenanläggning ger fina förutsättningar
för samarbete, säger Thor Wallgren, som via föreningen Hamrångebygdens Discgolf tagit initiativ till
den discgolfbana, som nu håller på att iordningsställas på Heden.
Området är 10 ha stort och målsättningen är att det ska
bli en bana av så hög klass att också större tävlingar
kan arrangeras. Övernattning kan lätt ordnas med närheten till Hedenstugan och fler motionsmöjligheter
finns. Både motionsspår och utegym i Norrhams regi.
− Inom tre år ska vi kunna arrangera vår första stora
tävling, säger Thor.
Markfrågan löstes genom att Kalle och Monica Sjökvist lånar ut ett större skogsområde för banan, även
Gästrikekustens pastorat och Gävle kommun ett markområde mot arrende. Föreningen har också beviljats
180 000 kronor i bidrag ur Gävle kommuns landsbygdsprojekt till banan.

Klar för kast! Perra Westlund testade discgolf för första
gången

Discgolf som sport kom till Sverige 1978 och Thor
Wallgren har själv både tävlat och arrangerat tävlingar
under 5-6 år. Tävlat har han gjort både härhemma och
utomlands. Har bl.a. blivit tvåa i seniorklassen i koreanska mästerskapen, men också tävlat i Uruguay, i Thailand, USA och på ön Sao Tome, utanför Afrika.
Arbetet med att bygga banan har precis kommit igång
och den anpassas både för nybörjare och spel på tävlingsnivå. Tre korgar finns på plats och nyligen inbjöd
föreningen till en prova på-dag. Perra Westlund med familj, barn och barnbarn var några som testade sporten.
− Verkligen kul, vi kommer att komma tillbaka, sa de.
I färdigt skick kommer banan att ha 18 korgar, motsvarande en 18-håls golfbana, men ännu återstår en hel
del arbete, som görs på ideell basis.
− Idag är vi 50 medlemmar i föreningen, som vi
naturligtvis gärna ser blir fler, men andra är också välkomna att delta i byggandet av banan, säger Thor.

Det ska böjas i tid... Barnbarnet Tyra provade också

Text och foto: Marianne Lundqvist
– Välkommen du också att delta i anläggandet av discgolfbanan, hälsar Tomas Berglund och Thor Wallgren.
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Smått & Gott i Hamrångebygden
Norrsundets småbåtshamn i vintervila

DETTA HÄNDER I HAMRÅNGE FÖRSAMLING
På grund av Corona kan förändringar ske.

Varmt välkommen
in till oss!

Från och med 29/11-20 gäller bokning till gudstjänster eftersom vi kan ta emot max 8 gudstjänstdeltagare. Anmäl senast närmaste fredag
kl 15.00 på tel. 026-63 50 30

Söndag 31 januari kl. 11.00
Högmässa, Församlingshuset, Bergby
Söndag 7 februari kl.11.15
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet
Söndag 14 februari kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset, Bergby
Söndag 21 februari kl. 11.00
Högmässa, Österhed

Lena och Pelle med personal

Söndag 28 februari kl. 11.00
Gudstjänst, Församlingshuset, Bergby
Bergby församlingshus
För övriga samlingar och info om våra grupper –
se www.svenskakyrkan.se/gastrikekustenspastorat
Tel. exp. 026-63 50 30

Öppettider:
Mån-Sönd 8-20
Bergby

Telefon 0297-101 05 • www.ica.se/bergby
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Alla Tider’s
Torget

Anno 2001 – januari

Tack

… blev det en miljonvinst på en av penninglotterna som delades ut till skyddsombuden
vid massafabriken i Norrsundet

Ett varmt tack till Norrsundets PRO för blomsteruppvaktningen på min födelsedag
Karl-Göran Eckerman, Norrsundet

… stängdes kyrkporten och hölls stängd
under tre månader framåt

Tack
Ett varmt Tack till Er som hedrade minnet av Helga Vimark och ett extra Tack till personalen avd. Solbacken,
Solbergahemmet för er omvårdnad av Helga.
				Barnen med familjer

… blev Anders och Jessica Sjökvist nya
ägare till OK/Q8-macken i Norrsundet
… blev systrarna Monica och Carina Andersson nya arrendatorer av Kopparmässen, då
personalmatsal vid Norrsundets industrier

Dagens ros

… satsade Kennet Kjell på chiropraktik och
Gunnar Wahlström på laserbehandling av
hästar

Till personalen på ICA Nära, Bergby som under jul- och
nyårsruschen använde både visir och munskydd för att
skydda både personal och kunder och minimera risken för
spridning av corona även till anhöriga.
			
Tre nya 70 plus-kunder

… byggdes kontorsbyggnaden vid massaindustrin ut med moduler

Dagens ros
och stort och varmt tack till Abbas och hans killar på
Bergbykrogen för den goda maten ni bjöd på på julafton
samt till Bergby konditori och Häcklegård, som skänkte
varor.
				
Ingrid och Ola

Begravningar i församlingen under december
18/12

Helga Vimark, Bergby

Köpes

Coop tar över Svenska Spel

LP-skivor, sommarstugemöbler
Tel. 070-206 97 16

N

ya ägaren av kiosken i Norrsundet har beslutat att
inte realisera sina planer, utan avser att istället sälja
fastigheten. Svenska Spel däremot, tas istället över av
Coop.
- Det tror vi kommer att bli bra och spelhörnan som
vi gör plats för i butiken öppnar den 28 januari, hälsar
butikschefen Jeanette Sandström.
Om det också kommer att bli ATG-spel vet hon dock
ännu inte.
- Det finns inget beslutat, men kanhända kan det bli den
delen också.
Text: Marianne Lundqvist

Kalendarium 26/1 – 23/2
Söndag 31 januari
Högmässa, Församlingshuset, Bergby 11.00
Söndag 7 februari
Gudstjänst, Fyren, Norrsundet 11.15
Söndag 14 februari
Gudstjänst, Församlingshuset, Bergby 11.00
Söndag 21 februari
Högmässa, Österhed 11.00

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se och axmar.nu
Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 23 februari
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