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Axmar bruk jubilerar - fyller 350 år i år



Tankar om

Tänk om…
   … vi en dag i våra nyhetsmedier inte skulle behöva mötas av rubriker om pandemier

   … vi en dag i våra nyhetsmedier inte skulle behöva mötas av rubriker om krig, svält och katastrofer
   … vi en dag i våra nyhetsmedier inte skulle behöva mötas av  
 rubriker om våld
  …  vi en dag i våra nyhetsmedier inte skulle behöva mötas  
 av rubriker om växande kriminalitet
   … vi en dag i våra nyhetsmedier inte skulle behöva mötas  
 av rubriker om mänsklig ondska

En utopi?  Ja, tyvärr verkar det så.  Och vi behöver inte gå 
så långt innan verkligheten slår oss. Nyligen kom rapporter 
om hur narkotikan flödar in i vårt land i betydligt större om-
fattning än vi tidigare trott. Gängkriminaliteten breder ut sig 
med katastrofala följder, barn exploateras på det vidrigaste 
sätt på nätet, kvinnor misshandlas av sina män och genom 
människohandel utnyttjas hjälplösa unga flickor och kvin-
nor på ett helt obegripligt och fasansfullt sätt. Smugglare 
passerar ut ur landet med långtradare fyllda av stöldgods 
för gigantiska belopp och människor utnyttjar vårt välfärds-
system utan skrupler. Att makt korrumperar visas både inom 
bankvärlden och stora företag.
    Och våra politiker då, hur mycket kan vi lita på dem? 
Snälla, gör nåt. Fort. Innan det är för sent. Det är ni som har 
makten i er hand. Använd den. Men på rätt sätt.

Går vi ännu längre ut i världen finns det än mer som skräm-
mer. Senast sprängningen av en flickskola i Kabul med över 
60 döda – en fruktansvärd attack som drabbade helt oskyl-
diga människor. Vad finns det för hopp i ett sådant land, med 
en sådan människosyn?  
   Och nu, ständiga attacker mellan palestinska Hamas och 
Israel.  Vad och vilka är det som styr dessa meningslösa 
strider, som aldrig leder till någon lösning?  Inte är det den 
vanliga israelen eller den vanliga palestiniern, nej, jag är 
övertygad om att de, precis som du och jag vill leva i fred 
med varandra.
   
Ibland vill jag bara stänga av, inte lyssna, inte ta del av. 
Och tänker, att det ju finns massor att glädjas över också. 
Inte minst i Hamrångebygden. Axmarbruk fortsätter att ut-
vecklas, firar 350 år och jubilerar ända långt inpå hösten. I 
samarbete med flera aktörer och på initiativ från skolan har 
300-årsminnet av rysshärjningarna uppmärksammats och en 
storsatsning görs på turistinformation inom ramen för byg-
dens lokala utvecklingsplan. 
   Hmm… regering och riksdag, kanske dags att börja snegla 
på landsbygdens förmåga att genom 
engagerade människor och skickliga 
entreprenörer få saker och ting att 
verkligen hända?

Skön sommar på er och
    
  Lev väl!

Annonsbokning, priser mm

Annonsbokning 2021, senast den 5:e varje månad
Utgivningsdagar 

26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april,
25 maj, 22 juni, 3 augusti, 21 september,
26 oktober, 23 november, 21 december

Annonspriser

Annonsbokning och annonsmaterial
Kontakta Textmakeriet: 

Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
E-Post: marianne@textmakeriet.se

Tel 073-181 40 90

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.
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OCH DU FÅR EN MÅNAD I RABATT

En helårsprenumeration till någon utanför
Hamrångebygden kostar 360 kronor

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

Alla Tider´s på webben hamrange.se – hamrånge.se – axmar.nu

Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle • Tel. +46 (0)26 66 2500 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

 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

Vi har hjälpt företag med trycksaker i 60 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!

Besök vår webbutik shop.gavleoffset.se eller kontakta 
våra säljare.
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Annelie Samuelsson´s salong
Järnvägsgatan 4, Norrsundet 

Jag finns på salongen måndag-fredag

Mina tider är flexibla, men förboka din 

tid på tel. 070-226 39 87

Följ oss på Facebook – Annelie Samuelssons Salong 
och Instagram annelies_salong

BEJLUND Entreprenad AB

• Va-arbeten
• Dräneringar
• Markplanering
• Vägbyggen

• Totalentreprenad  husgrunder
• Försäljning av grusmaterial,   
 sand, matjord

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

E-post: jim@bejlund.se

Jim Lundkvist

Stor investering för miljöanpassning hos ICA Nära
Sedan förra året är det enligt 
EU-regler inte längre tillåtet 
att fylla på befintliga frys- och 
kyldiskar med de gamla köldga-
serna, vilket för många butiker 
krävt stora investeringar. ICA 
Nära i Bergby är precis klara 
med sin investering. 

− Vi har bytt ut samtliga kyl- och 
frysdiskar i butiken till CO 2-stan-
dard, hälsar Lena och Pelle vid 
ICA Nära i Bergby.
   Totalt har det varit en investering 
på 3,8 miljoner, varav regionen 
gått in med ett stöd på 1,8 miljo-
ner.
   − Resterande kostnad har vi kun-
nat stå för själva och det är alla 
våra köptrogna kunder som gjort 
det möjligt. Fjolåret var ett bra år 
för oss.

De nya miljöanpassade och ef-
fektivare kyl- och frysdiskarna 
har därtill möjliggjort ett utökat 
sortiment och större utrymme har 
kunnat skapas i butiken.
   − Och det har uppskattats av 
kunderna.

Text och foto: 
Marianne Lundqvist

− Större fruktdisk har vi också fått, hälsar Emilie Nissniss från personalen.



18 maj 1721 – 18 maj 2021
    – så återspeglades 300-årsminnet av rysshärjningarna 
− Ryssen står vid Gåsholma. Rädda er arma männi-
skor, rädda er! Med andan i halsen skriker sunds-
marsbonden Pål Persson allt vad han förmår för att 
varna kyrkfolket denna ödesdigra Kristi Himmels-
färdsdag 18 maj 1721.

Ur boken Hamrångebygden genom tiderna:
   Tidigt på morgonen hade generallöjtnant Peter de Lacy 
lagt till med sina galeaser vid Sundsmar. Sju galeaser var 
bemannade med kosacker och det fanns tre kompanier 
fotfolk. 
Pål Persson hade suttit på Skämningsberget och sett fien-
den komma. Nu fick han så bråttom att han inte ens hann 
tända vårdkasen, utan red så fort hans häst förmådde till 
kyrktrakten för att varna.
   Med kustbränder skulle den svenska regeringen tvingas 
att acceptera de fredsvillkor som Ryssland dikterat efter 
Karl XII:s död och krigsperiod. Men då man fruktat ett 
alltför hårt motstånd i Gävle begav de sig istället norrut 
mot Hamrångetrakten för det inledande anfallet.
   Trehundra kosacker sattes iland för att styra sin ritt mot 
kyrktrakten. Brand och förstörelse, nära nog total ödelägg-
else av bygden skulle följa i deras spår. Från gård till 
gård, från by till by fortsatte kosackerna sin framfart, till 
dess hela bygden låg i aska. Vad människor i generatio-
ner kämpat för att bygga upp låg nu i aska.
   Kyrkoherden ringde i kyrkklockorna för att varna fara 
på färde och hals över huvud flydde byborna. När de 
sakta vågade återvända var det till en öde bygd. Bara ett 
fåtal hemman hade skonats. Stugor, fähus och lador var 
borta. Stora delar av Axmars bruk, Vifors bruk likaså, 
liksom prästgården, sockenstugan och överstelöjtnants-
bostället. Och efter Kristi Himmelsfärdsdag 1721 var allt 
kyrksilvret borta och har aldrig återfunnits.
   Det skulle krävas flera mansåldrar innan Hamrånge 
var återuppbyggt igen.

Under en historisk friluftsdag fick eleverna i årskurs 7 
och 8 återuppleva den skräckfyllda och fasansfulla dagen 
18 maj 1721, som skulle gå till den värsta i historien för 

folket i bygden.
   Dagen började 
på Skämnings-
berget, sedan 
följde en kortare 
vandring längs 
Kyrkstigen, där de 
fick bevittna ett 
ryskt överfall på 
budbäraren som 
var på väg för att 
varna kyrkfolket. 
En scen hämtad ur 
arbetarteaterför-
eningens föreställ-
ning I sot och aska 
lagd.
   På platsen där den gamla 1200-talskyrkan låg invid 
Hamrångeån berättade komminister Simon Hedlund om 
kyrkans betydelse och makt för 300 år sedan och vad som 
hände med bygd och kyrka under ryssarnas anfall. Nu 
som då kom Pål Persson (gestaltad av Ronnie Bäcklin) 
springande för att varna, kyrkklockorna ringde och ”by-
borna”  fick fly.

I Axmar Hytta ledde Cia Olsson, manusförfattare/regis-
sör och skådespelare tillsammans med Lars Berglund från 
Hälsinglands museum en dramatiserad workshop för års-
kurs 6. Hälsinglands museum uppmärksammar rysshärj-
ningarna längs norrlandskusten med både utställningar 
och workshops under försommaren, varav den i Axmar 
Hytta var den första.

Efter ryssarnas härjningståg låg bygden i aska och rui-
ner. Nu måste den byggas upp igen.
Återuppbyggnaden symboliserades med att elever i års-
kurs 4 och 5 fick bära material från Virkestorget på Heden 
till skolskogen vid hembygdsgården, där en 1,5 kvadrat-
meter stor stuga byggdes upp och som kommer att få 

Alla Tider’s



en plakett med 
inskriptionen 
Till minne av 
300-årsdagen.
   Vid hembygds-
gården finns 
också Sunds-
marsgården, 
som brändes ner 
vid ryssarnas 
härjningar, men 
som 1723 var 
återuppbyggd 
och flyttades till 
hembygdsgården 
1937.

Den 3 juni åker årskurs på sin traditionella Hamrång-
eresa med bl.a. guidning med tonvikt på rysshärjningarna 
i Axmar Hytta och då den medhavda matsäcken kommer 
att intas vid Skämningsberget.

Initiativtagare till uppmärksammandet av 300-årsmin-
net var Bergby Centralskola med Maria Eliasson i spet-
sen. 
   − Rysshärjningarna var en så stor historisk händelse i 
bygden, så den måste vi ju bara uppmärksamma och där 
alla elever, från förskoleklass till årskurs 9 får ta del av 
berättelsen/historien på olika sätt utifrån ålder, sa hon.
   Det gjordes i samarbete med  Hälsinglands museum, 
Länsmuseet, Kultur Gävle, Norrsundets Arbetarteaterför-
ening, Hamrånge hembygdsförening, Hamrånge försam-
ling/Gästrikekustens pastorat och Föreningen Hyttan.

Text: Marianne Lundqvist 
Foto: Marianne Lundqvist, Jan Eriksson

Smått & Gott i Hamrångebygden
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Utför buskröjning,  
stubbfräsning, snöröjning 
och mindre markarbeten

WDN AB 
Din el- och värmepumpsinstallatör

Behöver du hjälp att installera

• Larm
• Värmepump
• Solceller
• Laddstolpe till elbil
• Belysning på din gård

Kontakta oss så hjälper vi dig

Förrådsgatan 1, Gävle
026-660100
www.wdn.se
info@wdn.se

WDN AB
Din el- och värmepumpsinstallatör

Behöver du hjälp att installera
• Larm
• Värmepump
• Solceller

• Laddstolpe till elbil
• Belysning på din 

gård

Kontakta oss så hjälper vi dig
Förrådsgatan 1, Gävle
026-660100   •   www.wdn.se   •   info@wdn.se

Vid hembygdsgården berättade Maria 
Eliasson om rysshärjningarna
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EN SKÖN OCH 

TREVLIG SOMMAR 

önskar jag er alla

ALNEK   REDOVISNING
Ockelbo Redovisningskonsult AB 
Karin Alneberg  Tel. 0297-425 24

Varmt tack alla som med fint 
resultat stöttat Norrham Dam
genom att köpa plantjord och 
lämna pantburkar/PET-flaskor
   /Styrelsen

Norrham Hamrångebygdens IF
kallar till
ÅRSMÖTE 
Söndag 20 juni kl.16.00
på Vifors IP
Välkomna!

6 JUNI KL 13-16  •  Axmarby
Vid Din Husveterinär, f.d. Konsumbutiken, Axmarby

Vi bjuder på fika
Tipspromenad med fina priser

Vi bjuder på kostnadsfri

rådgivning för din hund

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Din Husveterinär Gävleborg AB

Kattis Hundmassage

Din
HusVeterinär

HUNDENS DAG

Din
HusVeterinär

Leg. vet. Eva-Maria Söderman
Smådjurspraktik i f.d. Konsumbutiken, Axmarby
men jag gör även hembesök
Tel. 072-360 91 91
Mail: info@dinhusveterinar.se
Se också dinhusveterinar.se Trevlig sommar!



Smått & Gott i Hamrångebygden

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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TREVLIG SOMMAR

till er alla önskar

AL Redovisning & Utbildning i Gävle AB
S. Hagstavägen 31B
817 93 Hamrångefj ärden
Tel. 070-635 00 47

UTFÖRSÄLJNING AV 
STINAS GARN & TYG

Lördag 29/5 och söndag 30/5 kl. 10.00-15.00
Hos Hamrånge Slöjdare i Hagsta

Kom och fynda tyger, sybehör och garner
Har swish, kortläsare och tar även kontanter

Stina tel. 070-292 73 39 Välkomna!

Information inför kommande sommar

Hamrånge Din Hälsocentral 
kommer att under veckorna 25-34 ha sommarbeman-
ning och då vi prioriterar Covid-19 vaccinering. 
Det innebär, att distriktssköterskemottagningen 
kommer att hållas stängd på onsdagar och kan leda till 
längre väntetider i telefon.

MÅNADSMÖTE
Tisdag den 1 juni kl. 18.00

Mötet sker digitalt via MS Teams.
Det går bra att ansluta till mötet via dator eller mobil.
Anslutningslänk hämtas på Hamrångegruppens hemsida ett 
par dagar innan mötet.   www.hamrange.se

Ärenden på mötet:
Landsbygdsutvecklingsprojektet
Nya projekt, inlämning
Turistgruppens planer
- Övriga frågor

Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling 
är välkomna. Inget särskilt medlemskap krävs
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Storsatsning på turistinformation för Hamrångebygden
När den lokala utvecklingsplanen för Hamrångebyg-
den togs fram 2018 var turismen ett av de områden, 
som invånarna ville lägga fokus på. Och nu kommer 
resultatet.

Finansierat via kommunens landsbygdsmedel har en 
förstudie genomförts, till midsommar ska projektet vara 
klart, men redan nu kommer en första version att lanseras 
på Hamrånges hemsida www.hamrange.se.
   − Vi har skapat en turistdel på hamrange.se med nya 
sidor för de olika orternas turistutbud,  sidor med fokus på 
natur, kultur och mathantverk och vi lägger också upp en 
ny sida om Hamrångebygden på visitgavle.se, säger Aja 
Axlund, som tillsammans med Stig Jönsson, Lars-Ove 
Molin och Jan Eriksson ingår i den projektgrupp, som 
arbetat med att lyfta fram turismdelen.
    Det är hemsidan som utgör plattformen för informatio-
nen och en grafisk profil har skapats. En ny logotype för  
 

Hamrångebygden har tagits fram (som närmare presen-
teras i nästa nummer av Alla Tider´s) och som ska finnas 
med på allt det material, − informationsskyltar, informa-
tionsaffischer, hamrångeflaggor m.m. −  som också ska 
tas fram. 
   − Hamrångeflaggorna ska tillsammans med informa-
 
tionsaffischerna, sättas upp i bygden hos turistprodu-
center, butiker, restauranger, anslagstavlor m.m., vilket 
skapar en tydlighet för turister som åker runt i bygden, 
tillägger Aja.
   
I satsningen ingår därtill ett bildarkiv, som i framtiden 
kan användas fritt av turistaktörer som verkar i bygden. 
Jan Eriksson kommer att ta nya bilder ur ett turistperspek-
tiv, men befintliga turistbilder kan också komma att köpas 
in till arkivet.

Text: Marianne Lundqvist

Ring oss
VVS: Niclas 026-647512
Ventilation: Jussi 026-647503
EL: Daniel  026-647214

Behöver ni hjälp 
med VVS, EL eller
 Ventilationsservice?
 Vi kan allt från stora entreprenader till    
 mindre serviceuppdrag.

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA?

- DÅ KAN VI HJÄLPA DIG!

KROCK – STÖLD – BRAND –GLAS

VINDRUTSBYTEN VID STENSKOTT

SAMARBETAR MED

FÖRSÄKRINGSBOLAG

REPARERAR ALLA BILMÄRKEN

VANSBRON, OCKELBO

Tel. 0297-410 22   070-327 96 13 

E-post info@gastrikebilskadecenter.se

www.gastrikebilskadecenter.se
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HAMRÅNGEBYGDEN I SOMMAR

påverkas också i år av coronapandemin, även om Gävles norra kommundel nu öppnar upp och bjuder 
dig på en resa fylld av bygdehistoria och upplevelser i de naturens oaser, som bara en kustnära lands-
bygd kan ge. Här finns de trolska skogarna med flera naturreservat, glittrande havsvikar, tjärnar och 
sjöar och ett öppet landskap med åkrar, ängar och betande djur. Med Naturkartan Gästrikland kan du 
därtill skräddarsy dina egna upplevelser i Hamrångebygden och nyframtagen lokalt i år är en karta med 
cykelleder, vandringsleder och smultronställen.
    Mycket fokus hamnar på Axmar bruk, som i år firar sitt 350-årsjubileum med många planerade evene-
mang och aktiviteter. Här finns Axmar Bruksbod Bed & Breakfast, välrenommerade havskrogen Axmar 
Brygga och Axmar Brukscafé. Och vill du prova på något helt nytt, ja då kan du sova över i konstverket 
Järn-Britas koja i den vackra slottsparken.
   Historiens vingslag från järnbrukets 1600-tal känner du i den välbevarade Hyttan liksom vandringen i 
parken med ädla lövträd och gamla byggnader. I Axmar bruk finns vandrings- cykel- och kajakleder där 
du på egen hand kan utforska både hav och land och en fascinerande undervattensvärld kan du uppleva 
i Axmar Blue Park. Bläckhornet ger dig förstklassig konst och hantverk att både titta på och köpa och 
under tiden 3 juli – 7 augusti arrangeras populära marknadslördagar.
   En minnesrik naturupplevelse i varierat skogslandskap blir vandringen, ca 9 km lång, längs historiska 
Kyrkstigen med start i Axmarby och fram till Bergby.
   I Norrsundet välkomnar anläggningen Bergmans Fisk Saltharsfjärden  med butik, rökeri och förstklas-
sig restaurang. De erbjuder även husbilsparkering. På andra sidan viken ligger Saltharsfjärdens havsbad.
   Vid det sägenomspunna Vijbyberget i Bergby ligger Hamrånge hembygdsgård, som i välbevarade bygg-
nader visar kulturarvet från bondesamhällets dagar. Och inför sommaren, den 30 maj, öppnas åter vår 
vackra kyrka efter en genomgripande restaurering. I Bergby finns kommersiell service, hälsocentral med 
apotek, konditori, krog och en alldeles egen Hamrångebutik med bara lokalproducerat i disken. I gårds-
butiken hos Hamrånge Får & Lantbruk hittar du produkter från nöt, lamm och gris. Pumptrackbanan vid 
fritidsgården i centrum blir barnens och ungdomarnas favorit och facilt boende hittar du hos Hedenstu-
gan hotell med restaurang, bar och spa på Heden. Här ligger också ett fint utegym, som drivs i idrotts-
föreningen NorrHams regi och intill kan du prova på discgolf.
  I fiskelägena Gåsholma och Trollharen finns sommarcafé resp. restaurang och bägge fiskelägena er-
bjuder havets läckerheter i sina butiker.
   Totrabadet är insjöbadet för hela familjen och här liksom i Finnharsfjärden, Axmar planerar Norrsun-
dets Motorbåtsklubb även i år att arrangera Kul på sjön för barn och ungdomar.
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Hamrånge Hembygdsgård 2021

Verksamheten vid sommarens hembygdsgård kommer även i år att se annorlunda ut på grund av den 
rådande Coronapandemin. De evenemang som hembygdsföreningen själva ansvarar för under juni 
månad – Nationaldagsfirandet och Midsommarfirandet – ställs därför in. Vi följer Folkhälsomyn-
dighetens krav och om evenemang därefter blir möjliga att genomföra informerar vi om detta via 
annonsering i Alla Tider´s och lokalpress och går också att hitta på vår hemsida www.hembygd.se/
hamrange och på Facebook.

Hembygdsgårdens bevarande och evenemang genomförs helt och hållet med ideella krafter och vi 
välkomnar alla som vill delta i det arbetet. Varje tisdag mellan 9−12 samlas vi för arbetsdagar vid 
hembygdsgården och du är välkommen vid enstaka tillfällen eller som återkommande medarbetare. 
Kaffe serveras.

Vår verksamhet och vårt arbete att bevara Hamrångebygdens historia och kultur stödjer du 
bäst med ett medlemskap i Hamrånge Hembygdsförening. Enskild 200:-, familj 300:- insättes 
på bankgiro 948-7349. Ange namn på alla som avgiften gäller samt gärna e-postaress.
Övriga bidrag är också varmt välkomna att insättas på samma bankgiro, men går även att skicka 
via swish nr 123 232 7633.
Vid begravningar eller andra högtider kan vår minnesfond användas, för att stödja oss. 
Samma bankgironr, skriv Hamrånge hembygdsförenings minnesfond. Begravningsbyråer kan i 
allmänhet hjälpa till.
Alla kulturarrangemang sker i samarbete med Kultur och Fritid Gävle och ABF Gästrikebygden.

 axmarbruk  

 axmar_bruk

JUBILEUMSÅRETS HÖJDPUNKTER
Järn-Britas koja – ett konstverk att övernatta i

Berättarkvällar – med olika historiska teman

Grönt uterum hos Axmar Brukscafé – nytt växthus att fika i

Ny lekplats – vattenlek och balansstubbar

Jubileumsbok – Om Axmar bruks spännande 350-åriga historia

Båtlördag – invigning av nya kajen, guidning, båtturer m.m.

Historiska guidningar – gå en guidning med jubileumstema

Marknadslördagarna är tillbaka – Varje lördag 3 juli till 7 augusti

Jubileumskonsert i Hyttan – med tal av landshövdingen, 14 augusti

Jubileumsutställning – historisk utställning och bildspel i Hyttan

Kul tur i Axmar bruk – motion för både kropp och hjärna 

Folkteatern ger audioteater – Kristina Lugns Idlaflickorna

Dessutom:

Kajak- och cykeluthyrning

Jubileumserbjudanden

Vandrings-, cykel- och 
paddelleder

Som vanligt har Axmar Brygga, 

Axmar Brukscafé, Axmar 

Bruksbod och Bläckhornet öppet
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350-årsjubileum 
i Axmar bruk

Axmar bruk firar 350-års-
jubileum med flera nyheter 
och extra många evenemang

Axmar bruk anlades 1671 och 

järnbruket var i drift i 250 år, fram 

till 1927, då det under många 

år låg i törnrosasömn. Idag är 

Axmar bruk en viktig och växande 

besöksdestination och Gästriklands 

enda kulturreservat och självklart 

ska vi fira vår 350-åriga historia. 

Följ med oss på en hisnande resa 

från järnbruk till besöksmål. Läs mer på vår nya hemsida: axmarbruk.se

Välkommen att fira jubileum med oss!

#järnbritaskoja
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Bo i ett 
konstverk

Invigning 12 juni kl 11.00
Boende bokas på axmarbruk.se

Järn-Britas koja är ett helt nytt konstverk 
i Axmar bruk som du både kan beskåda och sova i.

Att övernatta i Järn-Britas koja är en unik upplevelse 
som ger sinnena nya intryck och själen ro.

# järnbritaskoja

Välkomna till
AXMAR BRUKSCAFÉ

Vi öppnar dagligen fr o m 24 maj

Mån – fre 11.00-17.00   •   Lörd - sönd 12.00-17.00

1 juli – 15 augusti kvällsöppet torsdag − lördag till 19.00

Onsdagsfrossa 7 juli −  11 augusti 19.00 – 22.00

7/7 Räkfrossa, 14/7 Sommarbuffé, 21/7 Räkfrossa, 

28/7 Räkfrossa, 4/8 Sommarbuffé, 11/8 Kräft-/Räkfrossa

Helgöppet under hösten

Morsdagserbjudande 30 maj

Förrätt: Filodegskorg med laxröra toppad med löjrom

Varmrätt: Pocherad rödtunga med vitvinssås, sparris och färsk-

potatis

alternativt

Fylld kycklingfilé (Ockelbo) med kantarellsås och färskpotatis

Dessert: Passionsfrukt pannacotta

   Pris: 2 rätter 300:-, 3 rätter 350:-

Axmar Brygga Havskrog
Varmt välkomna!
0297-320 00
Mer info på axmarbrygga.seVarmt välkomna

till Axmarbrygga
28 maj Premiär för vår    
  sommarmeny

30 maj � rar vi världens
  bästa mamma med   
  delikat 3-rättersmeny

Mer info om meny, öppettider, beställningar och 
bokningar se www.� marbrygga.se
Bokningar även på tel. 0297-320 00

Hyllorna i gårdsbutiken är fyllda 
med ekologiska produkter från egen 

tillverkning, saft, honung, pollen m.m.

Året runt är vår B&B öppen. 
Ett boende med genuin hemkänsla

 i en unik bruksmiljö.

Välkommen in i gårdsbutiken! 
För öppettider se, www.axmarbruksbod.se 

eller Facebook (@bruksbodenaxmar)
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Hamrangebygdens delikatesser!
Wijtorget i Bergby

BARA LOKAL- OCH NÄRPRODUCERAT 
I VÅRA DISKAR!

Öppettider under sommaren
Fredagar 12.00-17.30  •  Lördagar 10.00-14.00 

15/6 – 31/8 även Tisdagar 12.00 – 17.30

 Butiken drivs av 
Delikatessens Ekonomisk Förening

• kaffebröd
• gobitar
• bakelser
• tårtor
• mackor
• sallader
• matbröd

Mån – fre 07.00 – 17.30
Lör 09.00 – 14.00
Sön Stängt
Tel. 0297 – 100 28

Välkommen till  vårt 

konditor i på tor get

All produktion sker i vårt egna 
bageri med gamla  na recept

Varmt välkommen 
in till oss!

Lena och Pelle med personal

Trevlig sommar!
Öppettider:
Mån-Sönd 8-20

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

Wendins Blommor
Florist • Butik 

• Orangeri • Trädgårdshandel

Öppettider Mån-Fre 9.00-17.30    
Lör 9.00-14.00

Vijvägen 36, Bergby
Tel. 0297-100 90

Bergbykrogen
Wijtorget Bergby
A lá carte och pizza

Servering eller avhämtning
Fullständiga rättigheter
Uteservering sommartid
Skön sommar till er alla 

och Välkommen in!
Tel. 0297- 101 23

Välkommen till
GÅRDSBUTIKEN 

hos 
HAMRÅNGE FÅR OCH LANTBRUK

Nöt, lamm, gris, ägg, fårskinn
Totravägen 60, Bergby

Tel. 073-181 25 56

KOPPARMÄSSEN, Norrsundet
Serverar dagens lunch mån-fre 10.00-14.00

Catering: Boka till din studentfest - vi levererar
Smörgåstårtor & bufféer, á la carte

Vi ordnar även fester, bröllop
och minnesstunder m m

Välkommen till oss
Lena, Åsa & Magnus

Tel. 0297-220 20     070-828 58 97
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VÄLKOMMEN TILL 
GÅSHOLMA FISK OCH 

SOMMARCAFÉ 
NU ÖPPNAR VI 
FÖR SÄSONGEN

5 juni – 15 augusti 
Onsdag – söndag 11.00 – 18.00

Måndag – tisdag stängt
Övriga tider ring för överenskommelse

Här kan du i genuin fiskelägesmiljö njuta av 
våra delikata lax- sik- och räksmörgåsar till 

kaffet. Under Coronarestriktionerna beställer 
du och serverar vi vid borden och det går bra 

att betala med swish.
Havets läckerheter handlar du i vår 

gårdsbutik och vi har även stuguthyrning 
Följ med upp i det blå 

och se Hamrånge från ovan 
Helikopterflygning i slutet av juli

Varmt välkomna
Håkan & Margareta 

070-220 91 64

Välkomna till oss
på Saltharsfjärden

För mer info följ oss på vår hemsida
www.bergmansfi sk.se  

Vår gårdsbutik med lokalprodu-
cerade produkter från havet och 
GB:s glass är öppen varje dag 
under tiden 5 juni – 31 augusti

Betr. restaurangens öppettider se 
vår hemsida trollharensfisk.se

Trollharens

Fisk & Restaurang

SOMMARÖPPET

Hamrångebygden  
– ett eldorado för fritidsfiske
Torrhedstjärn put- and takevatten, Norrläxen put- and takevatten för flugspö, Hamrånge-

fjärden, Högbackasjön-Viksjön-Storsjön, Hamrångeån. Nätfiskeförbud i Hamrångefjärden 

och Dammsjön.

Köp fiskekort över nätet via iFiske.se eller med Swish nr 1231206333

Övriga försäljningsställen av fiskekort:

Bergby: Fixarna

Hamrångefjärden: KG Berglund/KG:s Gårdsbutik, Q Star/Sjöbergs Fritid

Norrsundet: Fyren 

Totra: Benny Lundin     Upplysningar tel. 076-808 51 89



Alla Tider’s

Axmarbruk 350 år i år 
   Stort jubileumsfirande väntar
1671 fick bergmästare Claes Dep-
ken privilegium att anlägga mas-
ugn, hammare och två härdar på 
gränsen mellan Gästrikland och 
Hälsingland och en lång järnbruks-
epok i Axmar bruk tog sin början.
   I år firas 350-årsjubileet av Ax-
mar bruks historia med ett omfat-
tande och mycket ambitiöst pro-
gram i regi av Föreningen Hyttan. 
En jubileumskonsert i Hyttan den 
14 augusti blir den verkliga höjd-
punkten.

− Landshövding Per Bill inlednings-
talar och sedan tar tre solister och tre 
musiker under ledning av Bertil Fäldt 
vid med delvis nykomponerad musik 
utifrån traktens och Ödmårdens mu-
siktradition, berättar Aja Axlund.
   Järnbruksepoken var över 1927 och 
Axmar bruk föll i något av en törnro-
sasömn. Havskrogen Axmar Brygga 
blev i slutet av 1990-talet något av en renässans och nu 
växer orten fram som en alltmer central del av besöksnä-
ringen i Hamrångebygden och regionen. Där historien på 
ett påtagligt sätt gör sig påmind och där föreningen Hyt-
tan med stort engagemang och i samarbete med flera en-
treprenörer driver utvecklingen framåt. Genom bildandet 
av Axmar kulturreservat 2011, så har också ekonomiska 
förutsättningar säkerställts för ett bevarande av bruksmil-
jön i Axmar bruk.
   − Målsättningen är att vi 2024 ska vara Gävlekustens 
främsta besöksmål.

Men konserten är långt ifrån det enda som sker detta 
jubileumsår. För från och med i sommar kan Axmar bruk 
erbjuda sina gäster övernattning utöver det vanliga. För 
var någon annanstans kan de övernatta i ett konstverk i 
en engelsk park? Den 12 juni invigs Järn-Britas koja, en 
unik skapelse av konstnärsparet Thomas Nordström och 

Annika Oskarsson. Namnet givetvis med association till 
Brita Behm, brukspatron på bruket under närmare 60 år 
på 1600- och 1700-talet, som med sin maktfullkomlighet 
allmänt kom att kallas Järn-Brita.

   − Vi gick ut med en utlysning förra 
året, fick sjutton ansökningar, varav 
två fick skissuppdrag av vår referens-
grupp och där vi sen enhälligt beslöt 
oss för Thomas Nordströms och An-
nika Oskarssons konstverk, berättar 
Aja.
   − En engelsk park brukar innehålla 
en eremitens koja, så med Järn-Britas 
koja tillför vi nu den komponenten.
   Övernattningarna i Järn-Britas koja 
sker i samarbete mellan Föreningen 
Hyttan och Axmar Bruksbod Bed & 
Breakfast, som ombesörjer uthyr-
ningen.

Därutöver blir det under sommaren 
invigning av en lekplats med vatten-
lek och balansstubbar, en båtlördag 
med invigning av nya kajen och in-
vigning av ”Växthuset”, ett komple-
ment till Axmar Brukscafé. Det blir 
guidningar med 350-årstema, även 

maritima, det blir historisk utställning i form av bildspel i 
Hyttan och i Hyttan även en filmföreställning av Norrsun-
dets Arbetarteaterförening från deras uppsättning av I sot 
och aska lagd. Flera berättarkvällar blir det; Leif Bolter 

Bläckhornet fylls även i sommar av 
konst och konsthantverk

En kilometer lång är stenmuren, som 
sträcker sig runt hela parkområdet i 
Axmarbruk

Mycket från den gamla bruksmiljön är 
bevarat

–Välkomna att fira 350-årsjubileet med oss, hälsar Aja 
Axlund, Föreningen Hyttan
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En omfattande restaurering av Hyttan har 
påbörjats.

berättar om och visar en ny modell av Järnslottet, Leif Syrén berättar om 
rysshärjningarna 1721 och Anders Wesslén om Swedenborg .
   Dessutom håller en jubileumsbok på att tas fram som kommer att lan-
seras vid den första marknadslördagen under sommaren.
   − Det blir en lättillgänglig bok med mycket bilder, där Bo Ulfhielm är 
projektledare och jag redaktör och står för den grafiska utformningen, 
hälsar Aja.
   Bläckhornet håller förstås öppet med konst och hantverk, det finns 
både kajak- cykel- och mountainbikeleder och en besöksvärd kommer att 
bistå turister och övriga besökare under sommaren.

Utöver 350-årsfirandet påbörjas också under året en omfattande res-
taurering av Axmar Hytta.
   − Senaste restaureringen gjordes i början av 1970-talet, då i samarbete 
mellan Bergvik & Ala, Gävle kommun och Arbetsmarknadsstyrelsen. 
Genom bildandet av kulturreservatet står nu Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelsen för kostnaderna, som är budgeterade till fyra miljoner.
    Sten för sten ska den lutande rostugnen tas ner, som sen ska återbrukas 
i möjligaste mån. Nya stenar av handslaget tegel specialbeställs för att 
återskapa ursprunget.
   − Och restaureringsarbetet kommer att fortsätta, både  ut- och invän-
digt nästa år, säger Aja.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Din lokala
byggentreprenör

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

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

Exactus 
Byggprojekt AB

Din snickare 
på orten – 

byggprojekt i 
stort och smått

Mikael 
070-525 27 14

070 - 190 11 25

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

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

Jörgen   070-357 01 66
Mattias  070-659 36 37

Varför en Thermia värmepump?
Fråga de som har en.

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

www.thermia.se

För fritt  hembesök,
kostnadsförslag och off ert -

kontakta Bohlins Rör

Installa� on, Service
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Febril aktivitet hos Axmar Bruksbod Bed & Breakfast,  fler rum iord-
ningsställs
Det snickras, det målas, det tapetseras för fullt hos 
Axmar Bruksbod Bed & Breakfast.

− Vi bygger om på nedre plan i vårt B & B för att skapa 
ytterligare tre rum, varav ett handikappanpassat med eget 
badrum. Det blir också ett nytt frukostrum, säger Ulrike 
Steiner och Jan Stagenmark.
   − Och till midsommar ska det vara klart.
 
Axmar Bruksbod Bed & 
Breakfast har alltsedan 
starten för 5  år sedan – det 
började med Bruksboden, 
där Ulrike säljer ekolo-
giskt och lokalproducerat 
mathantverk – året därpå 
var verksamheten utökad 
med Bed & Breakfast med 
fyra smakfullt inredda rum. 
Och superlativen är många 
från deras gäster; en genuin 
miljö med sköna sängar i 
de fina och trivsamt möble-
rade rummen, ett överväl-
digande frukostbord med 
hembakt bröd, hemgjorda 
marmelader och egna lo-
kalodlade grönsaker. 
   Hemester blev ett nytt be-
grepp  under fjolårets pan-
demi och Ulrike och Jan 
såg behovet av att kunna 
erbjuda fler gäster boende i 
Axmar bruk.
   − Och det förverkligar vi 
nu.
   Med fler bäddar ställs hög-
re krav. Det är därför ett av 
rummen handikappanpassas 
och får eget badrum liksom 
att också brandsäkerheten 
kompletteras.
   Bruksboden, som tidigare 
legat i samma byggnad som 
Bed & Breakfastverksam-
heten, flyttas nu ut till ett 
torgstånd, så småningom i en 
planerad friggebod intill Bed 
& Breakfast.
   − Vilket innebär generösare 
öppettider, säger Ulrike.

 
Om Ulrike har huvudansvaret för Bed & Breakfast och 
bruksbod, så har Jan också satsat på bi- myr- och fladder-
mussafari i och kring slottsparken. 
   − För stora och små barn, skrattar han.
   Här öppnar sig en hel värld av intressanta upplevelser 
många av oss kanske inte vet så mycket om och med in-
formation som Jan med sin kunskap förmedlar.
   − Axmar bruk är faktiskt unikt med sitt bestånd av flad-

dermöss. Av de nitton fladdermus-
arter som finns i Sverige finns tio 
av dem, dessutom flera sällsynta, 
representerade här.
   Och det är den gamla bruksmil-
jön som skapat förutsättningarna, 
säger han.
   − Med sina källare, sin hytta, 
sina stenmurar och engelska par-
kens ädla träd med sina ihålighe-
ter.   
   Visste du till exempel att en flad-
dermushona med valp (jodå, deras 
ungar heter så) äter mellan 5- 7000 
myggor per natt?
   − De är ekologiska myggbekäm-
pare helt enkelt, förklarar Jan.
   Och att en myra kan bli 20 år el-
ler att ett bi bara lever fyra veckor. 
Det är om det och mycket, mycket 
mer, som Jan berättar på sina sa-
farier.
   − Familjevis och med nödvändig 

utrustning jag tillhandahåller 
kan de också följa med till en 

Ulrike med hammare och spik. Det ska bli fler rum i deras Bed & Breakfast

Holk för fladdermöss
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Anno 2001, maj

… inledde ungdomssektionerna i Norrsun  
 dets IF och Hamrånge GIF ett samarbete

… investerades 165 miljoner i sågverket i  
 Norrsundet

… fick Axmar Brygga ta emot den ärofyllda  
 utmärkelsen Hederstallriken

… kom polska fisketurister till Norrsundet

… lärde Hamrånges skogsbrukare för fram 
 tiden i utbildningskonceptet Grönare skog

… öppnades Bläckhornets portar för utställn 
 ing och försäljning 

… var det en historisk kyrkstigsvandring på  
 Kristi Himmelfärdsdag i hembygdsförenin 
 gens regi

… bjöd Stora Enso ut slottsparken i Axmar 
 bruk för en krona

… arrangerade Kvinnohistoriska gruppen   
 Gammeldags skola vid arbetarmuseet

… orsakade Stora Ensos barkupplag invid  
 Råhällanvägen  så omfattande skador på 
     Storvadsbäcken, att vattnet tycktes helt  
 dött och öringen försvunnit

BOKEN OM KUSÖN
Nu saknar vi bara ett foto till boken: 

Uppträdande av Frälsningsarmén 
utanför skolan

Har du, eller vet du någon som har ett sådant 
foto?

Mejla eller ring till
Rolf Wigert, rolfwigert@gmail.com
tel. 070-398 03 97

Marianne Lundqvist, marianne@textmakeriet.se 
tel. 073-181 40 90

Vi hjälper dig med 
Hushållsnära tjänster nu med utökade rutavdrag

• Gräsklippning • Röjning • Cykelreparationer 
• 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

bikupa och ”skörda” 
alldeles färsk honung 
för provsmakning.
   För att klara den ut-
ökade verksamheten 
kommer Ulrike och 
Jan att ha en anställd 
under sommaren.
   − Som har möjlig-
het att hoppa in där 
det behövs.
    Axmar Bruksbod 
Bed & Breakfast er-
bjuder flera paketre-
sor med upplevelser i 
Axmar bruk i samar-
bete med bokningsfö-
retaget VisitTo.

Text : Marianne Lundqvist 
Foto: Marianne Lundqvist och privat
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Månadens företagare inom restaurang- och cafébranschen – de hittar 
vi också i Axmar bruk
Axmar Brygga – som blev navet i den 
positiva utvecklingen i Axmar bruk
Det fanns de som skakade på huvudet, när Claus 
Hartwig och Yngve Persson för 23 år sedan presen-
terade sin idé om en förstklassig havskrog i det före 
detta hamnmagasinet i Axmar bruk.

Så hur gick det? Ja idag, 23 år senare visar facit att de inte 
bara lyckades med sina föresatser, deras havskrog kom 
också att bli navet i den positiva utveckling som skett och 
fortfarande sker i Axmar bruk. 
   − Jag var övertygad redan från början att det fanns en 
fantastisk utvecklingspotential i Axmar bruk, men att den 
inte bara kunde bygga på en restaurang och vad vi kunde 
göra. Det behövdes annat också, säger Yngve Persson, 
som sedan fyra år tillbaka driver Axmar Brygga tillsam-
mans med Johan Björklund. 

Med Yngve och Claus vid rodret växte havskrogen till 
en besöksmagnet med gäster både från land och till havs. 
Genom den förstklassiga meny, som alltsedan starten 
varit ett säkert varumärke, men också naturupplevelserna 
genom sitt havsnära läge och byggnaden i slaggsten från 
järnbrukets dagar, som genuint återspeglar historien på 
mer än ett sätt. 
   Sedan dess har Axmar bruk blivit Gästriklands första 
kulturreservat och med Föreningen Hyttan i spetsen har 
verksamheter vuxit och kommer också att framöver växa 
fram. Föreningen och det engagemang och arbete de läg-
ger ner har betytt oerhört mycket, menar Yngve.
   − Och från Axmar Brygga kommer vi att bidra med det 
vi kan. Det finns många områden att utveckla, idéer sak-
nas inte och jag är säker på, att inom en 5-årsperiod har 
mycket spännande hänt och Axmar bruk som besöksmål 
utvecklats betydligt mer.

Under fjolåret fick de coronaanpassa restaurangen, men 
det var inget som påverkade verksamheten negativt.
   − Nej, efter midsommar fullkomligt exploderade det 
och det berodde mycket på att vi kunde erbjuda ställplat-
ser för husbilar.
   − Den efterfrågan är enormt stor och en verksamhet 
som vi både vill och behöver utveckla ytterligare. I som-
mar bl.a. med en mindre butik med frukostsortiment och 
vi kommer också att ha en person anställd med ansvar för 
ställlplatserna.
   En bistro på kortsidan av restaurangen kommer det 
också att bli.
   − Där gäster kan äta en enklare måltid och ta en öl. 
   Personalmässigt står Axmar Brygga väl rustade, tilläg-

ger han.
   − Vi har lyckats rekrytera mycket kompetent personal, 
såväl för köket som för servering och service mot våra 
gäster.

Närheten till E 4 gör Axmar bruk till ett intressant turist-
mål, menar Yngve.
   − Vi ligger strategiskt nära och de turisterna är på väg 
till den vardagsturism som kan erbjudas här. Vad vi behö-
ver utveckla är en välfungerande kommersiell infrastruk-
tur. 
   På senare år har restaurangen inbjudit till MC- och vete-
ranbilsträffar och det gör man även i år med start 5 juli.
   − Måndagar för MC och tisdagar för veteranbilar och 
nytt för i år är att vi kommer att stänga av ett särskilt par-
keringsområde för veteranbilarna. 
   Och självfallet deltar restaurangen i brukets 350-årsju-
bileum.
   − Vi erbjuder en 350-kronors meny för ändamålet, så 
välkomna till Axmar Brygga, hälsar Yngve och Johan.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Sedan tre år tillbaka är det Yngve Persson och Johan 
Björklund som äger och hälsar välkommen till Axmar-
brygga.
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Smått & Gott i Hamrångebygden

Axmar Brukscafé – som slår upp portarna för fjärde året
När Föreningen Hyttan sökte arrendator till det 
planerade brukscaféet för fyra år sedan, så nappade 
Lena Bäck på idén.

Ett komplement till Kopparmässen i Norrsundet, ja-
visst, men Lena var redan från början klar över vad hon 
ville erbjuda sina gäster i det f.d. orangeriet, som reno-
verats och ställts i ordning för ändamålet café.
   − Det skulle bara vara hembakt av bullar, kakor, mat-
bröd och andra delikata bakverk i våra diskar, men jag 
ville också servera enklare maträtter och smörgåsar, 
säger hon.
   Hennes koncept blev en succé redan från början; de 
hembakta godsakerna, men också ostpajerna med valfritt 
tillbehör, inlagd strömming med färskpotatis och smak-
fulla sallader som låtit tala om sig vida omkring.
   − Det har varit fantastiskt roligt ända från start, finns 
egentligen bara ett fel; caféet är för litet med den till-
strömning av gäster som kommit. Och förra året blev 
otroligt bra, pandemin till trots.
   Nu är förändringar på gång, grunden är lagd och den 
3 juli är det planerat för invigning av ”Växthuset” invid 
cafébyggnaden.
   − Tidigare har vi ju varit beroende av vackert väder för 
att kunna servera gästerna ute i trädgården, med växthuset 
öppnas nya möjligheter.
   
Vid sin sida från början har Lena haft Gun Åhs från 
Gävle. De två har varit vänner i över 40 år och när Lena 
berättade för henne, att hon tänkte arrendera brukscaféet 
i Axmar bruk, kom Gun med en spontan kommentar; ”då 

kanske jag kan få extrajobb där?”
   − Blev inte så mycket mer sagt den gången och jag und-
rade hur allvarligt menad kommentaren var, säger Lena.
  Snart visade det sig att Gun verkligen var intresserad 
och nu är de två ett sammansvetsat team.
  − Utan henne skulle jag inte klarat det hela.
   Under somrarna har dessutom fyra unga tjejer haft som-
marjobb i caféet.
   − De har kommit tillbaka varje sommar och är fantas-
tiskt duktiga och vi har fått mycket beröm för våra trev-
liga tjejer.
   Caféet har vin- och ölrättigheter. Något som krävs idag, 
menar Lena.
   − Inte minst efterfrågas det av våra utländska gäster.
   
I sommar utökas öppettiderna till 19.00 torsdag – lör-
dag under juli till och med 15 augusti och det blir också 
helgöppet under hösten.

Text och foto: Marianne Lundqvist

Gun Åhs och Lena Bäck med delikatesser från bröddisken



Kalendarium 25 maj – 22 juni
Fredag 28 maj
Vernissage med årskurs 9
Norrsundets Arbetarmuseum
Lördag 29 maj
Utförsäljning av Stinas Garn
Hamrånge Slöjdare 10.00-15.00
Söndag 30 maj
Utförsäljning av Stinas Garn
Hamrånge Slöjdare 10.00-15.00
Återinvigning av Hamrånge kyrka 11.00
Måndag 31 maj − fredag 11 juni
Öppet hus i kyrkan vardagar
10.00-17.00, onsdagar 10.00-19.00
Tisdag 1 juni
Digitalt möte med Hamrångegruppen 18.00
Söndag 6 juni
Familjegudstjänst, Hamrånge kyrka 11.00
Lördag 12 juni 
Invigning av Järn-Britas koja,
Engelska parken, Axmar bruk 11.00
Söndag 13 juni
Högmässa, Hamrånge kyrka 11.00
Torsdag 17 juni
Berättarkväll med Leif Syrén, 
Orangeriträdgården, Axmar bruk 18.00-20.00
Söndag 20 juni
Högmässa, Hamrånge kyrka 11.00

Begravningar i församlingen under april
1/4 Gun-Britt Frisk, Bergby
30/4 Birgitta Eriksson, Norrsundet

Alla Tider´s på webben:
hamrange.se, axmar.nu och axmarby.se

Nästa nummer av Alla Tider´s kommer den 22 juni

Alla Tider’s

Torget

All uppvaktning i samband med min födelsedag, både 
före, under och efter, undanbedes vänligt men bestämt.

    Kajsa-Lena Wallberg

Uppvaktning undanbedes

Gravsättning utan ceremoni
9/4 Rune Jansson, Norrsundet

Detta händer i Hamrånge kyrka

Välkommen till vår nyrestaurerade kyrka

Söndag 30 maj kl 11.00 
ÅTERINVIGNING AV HAMRÅNGE KYRKA 
med biskop Karin Johannesson. Livestreamas
 
31/5-11/6 
ÖPPET HUS
på vardagarna i kyrkan för allmänheten. 
Lunchmusik, servering 
10.00 -17.00, onsdagar 10.00-19.00 
 
Söndag 6 juni kl 11.00 
FAMILJEGUDSTJÄNST  
Därefter för stora och små: upptäck kyr-
kan, hamburgerservering, glassbil m.m. 
 
Söndag 13 juni
Högmässa, Hamrånge kyrka kl. 11.00
 
Söndag 20 juni  
Högmässa, Hamrånge kyrka kl. 11.00 
 
Midsommardagen lördag 26 juni 
Gudstjänst, Hamrånge kyrka kl. 11.00

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

Tel. exp. 026-63 50 30

Ett hjärtligt tack till Hamrånge PRO för uppvaktningen 
på min 80-årsdag

Berit Arnberg

Tack


