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OBS! OBS!

Ändringar i utgivningsplanen!
Nästa nummer av Skultunabladet utkommer som planerat 29 sept. (se ovan).

I höst utkommer endast ett nummer per månad
Detta tills vi vet hur vi ska hantera problemet med färre annonsörer.
Tyvärr måste vi även reservera oss för ev. ytterligare ändringar.
Om så sker meddelas detta via Skultunabladet. Håll ögonen öppna!
27 oktober, 10 november och 8 december uteblir “bladet”.

		

		
		

Utgivningsdagar

I oktober:
I november:
I december:

13 oktober.
24 november
22 december

(Sista inlämninsdag 6 oktober)
(Sista inlämninsdag 17 november)
(Sista inlämninsdag 15 december)

I detta nummer. hittar du bl.a.:

KÅSERIET: Vår vandringsresa 14 - 22 augusti
•
INFORMATION OCH TIPS - från företag och föreningar

Lediga förskoleplatser!

Dags för en värmepump? Höstmarknad 24 sept. m.m.

•
MELODIKRYSSET m.m.

Dagens Lunch 105 kr

Salladsbord, måltidsdryck,
bröd, kaffe och kaka ingår.
Lunchlådor för avhämtning 85 kr

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vecka 37 Måndag - torsdag
TISDAGAR:
Järpar med sås och potatis
Raggmunk med fläsk
Vitlöksspäckad fläskkaré, sås och potatis
Strömming och mos
F Fredag Filefredag!
Vecka 38 Måndag - torsdag
Kocken
Wallenbergare med mos
förbehåller sig
rätten att ändra
Fylld falukorv med mos
i menyn
Torsk med äggsås
F Fredag Filefredag!
Vecka 39 Måndag - torsdag
Kålpudding med potatis, gräddsås och lingonsylt
Plommonspäckad fläskkarré med potatis och sås
Inkokt lax med potatis och dillmajonäs
F Fredag Filefredag!

Vi lagar all mat från grunden
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

Hej! Nu är den spännande valdagen avklarad och förhandlingarna
				
påbörjas om vem som ska samarbeta med vem om vad.
Som framsidan av detta blad visar är det förändringar att vänta av Skultunabladet. Vi får klara oss med
färre blad under hösten och hoppas att allt rättar till sig så småningom.
Kåsör denna gång är två personer. Båda boende i Romfartuna. En är min svägerska. Båda är svägerskor
med varandra. Duktigt av dem att ta utmaningen att vandra längs gamla leder mot nya mål! Bra även
att välja denna årstid mellan sommar och höst. Mellan varmt och kallt. Välkomna hem igen och tack
för att ni delar med er av er upplevelse!
Elisabet Sannesjö ansvarig utgivare

Vår vandringsresa 14 - 22 augusti 2022

Pilgrimsvandringen Sankt Olavsleden , börjar i Selånger/ Sundsvall och går till Nidarosdomen i
Trondheim. Vi vandrade från Duved i Jämtland till Stiklestad nära Verdal i Norge. För vidare färd
med tåg från Verdal till Trondheim och Nidarosdomen
Vår vandring startade i Duved. Men först krånglade SJ , även om de löste det och var väldigt servicevänliga. Det blev dyrt för SJ då vi fick åka Taxi två sträckor! Fyra timmar försenade kom vi vid midnatt
till Millestgården. Vi sov så gott men ställde klockan på ringning – vi ville iväg tidigt då första sträckan
var 27 km lång.
Dag 1
I beskrivningen på nätet läste vi att det var en del asfalt, men det var i stort sett bara asfalt och skog
denna 1:a dag. Nedanför Tännforsen träffade vi en glad tjej från Holland. Annars var det inte många
som vandrade denna tid. I strålande sol och jättevarmt (26 grader på em) kom vi dock fram till slut,
till vandrarhemmet Medstugan som Jämtlands läns hushållningssällskap äger. Vi var helt slut, men vår
frystorkade Chicken Masala smakade underbart! Efter denna första dag blev leden bara vackrare
och vackrare.
Dag 2
hade vi bara 11 km till Skalstugans pensionat, där vi verkligen njöt av bastu, dusch och avsvalkande
bad i dammen utanför. En 3-rätters middag fullbordade den dagen och vi somnade som prinsessor
på ärten.
Dag 3
Vi såg på väderkartan att det skulle bli nederbörd denna dag! Sträckan vi skulle gå var 21 km över
gränsen in till Norge där vi hade bokat boende på en liten gård som heter Skogset. Fast det regnade
var vyerna fantastiska. Vi vandrade längs Karl – Johans väg som började anläggas 1821 när Norge kom
i union med Sverige och vi såg också flera av de vackra stenvalvsbroarna som är markerade som
byggnadsminnen. Det var härligt när vi kom till ett skönt regn/vindskydd där vi kunde byta till torra
kläder och strumpor. Även hälla av regnvatten ur kängorna. Lunchpaketen vi ordnade vid frukost
smakade så bra. Otroligt vackert med björkalléer, de vackra stenvalvsbroarna och många vattenfall.
Efter leden hittade vi hjortron, blåbär, lingon och smultron som vi plockade i oss. Leden blev bättre
markerad när vi kom in i Norge.
Dag 4
Regnet hade upphört och det var en krispig solig dag när vi vandrade vidare. Dagen gick både på
stigar och asfalt! Sträckan denna dag var 25 km och de sista 5 km var på serpentinvägar upp och ner.
Då förstärktes våra blåa tånaglar. Vi kom fram till Östnes camping i utkanten av Vuku där vi hade hyrt
en stuga. Enklaste boendet denna natt men vi sov gott och vår andra frystorkade måltid blev Pasta
Carbonara. Himmelskt gott!
Dag 5
Nu skulle vi gå till Stiklestad denna vår sista ”riktiga” vandringsdag. När vi närmade oss Stiklestad
vandrade vi i ett böljande landskap med snart mogen säd. Vi kom till en utsiktplats där Norges största
ras inträffat. Året var 1893 i Verdal kommun. En av de svåraste rasolyckorna. 55 miljoner kubikmeter
Fortsättning på nästa sida
lera och rasmassor översvämmade stora delar av dalen.

Fortsättning
från föregående sida g
					

Många människor och tusentals djur fick sätta livet till. Nu när vi
stod där och tittade ut över dalen var det en otroligt vacker syn. Så kom vi fram till Stiklestad (som vi
trodde var en stad), en historisk plats några km utanför Verdal. Vid detta kulturcenter som rymde bland
annat minnesmonument, Stiklestads kyrka, hembygdsgård och en amfiteater (uteteater). Vi hade så´n
tur att det skulle vara en familjeföreställning på kvällen om när kung Olav helgonförklarades, efter
att han dräpts där på platsen år 1030. Kung Olav var den som kristnade och enade Norge. Det märks
att kung Olav är en STOR person i Norges historia. Föreställningen var både historisk och fantasy (nutid).
En kväll som började kl 21 när skymningen började falla och vi fick njuta
av ord, sång, musik, ljud och ljuseffekter i den sköna sensommarkvällen.
Vilken fin avslutning på vandringsdagarna. Vi hade gått 10 mil på 5 dagar.
Dag 6 och 7
Vi tog tåget från Verdal till Trondheim. En vacker tågresa genom landsbygd, små samhällen och efter vatten. Tågresan tog drygt 2 timmar.
Många uppehåll! Ungefär som lokaltåg här i Sverige. Fördelen med att
komma med tåg är att då kommer man till centrum. Vi vandrade genom
staden till vårt hotell som låg precis utanför centrum och passande heter
St Olavs hospitalhotell. Ett anhörig och patienthotell som vi turister också
kunde boka. Rent, fräscht och superb frukost ingick i priset. Ett par kvarter
innan hotellet möttes vi så passande av en väggmålning med texten
”Takk för att du går”! Vi kände oss rätt nöjda med den texten! Då hade
vi redan passerat vårt MÅL – Nidarosdomen! En mäktig domkyrka som
är näst störst i norden, Uppsala domkyrka är större. Vi turistade i
Trondheim och hamnade mitt i språk och kulturfestivalen som pågick
denna lördag 20 aug. Härligt myller av olika kulturer som visades upp.
På söndagen var det givet med besöket i Nidarosdomen. Vi båda var eniga om och ville gå på högmässan.
När vi kom in i kyrkan överväldigades Karin av barndomsminnen. Hon hade varit in som sju-åttaåring tillsammans med sin familj på väg till Medelpad där hennes morfar bodde. Mässan var härlig.
Första psalmen var ”Morning has broken” och kunde sjungas både på norska och engelska. Vi njöt!
Så till nattvarden: Vi såg att man gick fram och tog en liten bägare som stod på brickor. Sedan gick vi
fram till altarringen och fick brödet. Vinet hälldes i den lilla bägaren och
så intog vi detta med brödet. Har fått veta efteråt att det heter särkalk.
Predikan kunde vi hänga med i och temat var yttrande friheten. Nöjda efter
den andliga påfyllningen gick vi så till Kapitelhuset, en liten sidodel där vi
välkomnades som pilgrimer och fick våra sista stämplar i vårt ”pilgrimspass”. Och till och med ett diplom. Vi hann också gå en sväng i den gamla
delen av Trondheim och njöt av gamla vackra trähus i olika starka färger.
Dag 9 var hemresan. Vi äntrade tåget i Trondheim kl. 07.31 och nästan alla
byten fungerade! Sträckan från Storlien - Sundsvall bjöd på ett tekniskt
stopp men tiden kunde köras in och Stockholmståget väntade några minuter
på oss som skulle vidare söderut. Övriga byten gick bra och kl. 18.02 kom
vi till Sala där Kim mötte oss och sedan var vi snart hemma i Romfartuna.
Båda uppfyllda av dagarna som pilgrimsvandrare!
Vi är båda mycket nöjda med alla upplevelser och att vi orkade!

(Har ju glömt berätta att vi bar på varsin ryggsäck som vägde runt 9 kilo!)
Jenny i Åbylund och Karin i Sösta

Höstmarknad i Hallsta by
lördag 24 september, kl. 10 - 16

Nu håller vi tummarna för en riktigt fin höstdag tillsammans!

Här hittar du bland annat:
Lisas Skinnverkstad
Axel-Jans honung Leifs “Ringar af mynt”
Tomta keramik
Lerboden
Rinaldos virkat & stickat
Loppis x 3
Kitty Mjau Design
Johannas hemsydda mössor
Caritas målade kvastar & träsaker
Lotteri
Med mer, med flera
Koppla av under eken med kaffe och kaka, korv och bröd.

Förutställare:Sistaanmälningsdagär18sept.Deltagaravgift100kr.Deltagaravgift+lånavbord:150kr

Skänk gärna loppissaker till föreningen! Allt går till arbetet för vår samlingslokal
Välkommen hälsar styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening
www.romfartuna.se

tel. ordförande 070-758 74 32

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Jord och stallströ

KVALITETSJORD • TRÄDGÅRD • STALLSTRÖ

ORDERMOTTAGNING,
LEVERANS & AVHÄMTNING
Alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

För privatpersoner.
Öppet i trädgård och butiker onsdagar kl 10-16 och
enligt överenskommelse i god tid. Ring oss!

Du hittar oss i byn Vagersta,
11 km norr om Skultuna

Adress: Vagersta 26, Skultuna

! Tel. 021 - 470 48 00
mmen
Välko
www.aroshandelshus.com

Förskolan Åkesta AB
Vi har lediga platser till hösten!
Välkommen till en förskola
med individen i centrum och
skogen som närmsta granne.
Hör gärna av er så bokar vi in ett besök.

Tel: 021-33 01 32

Mail: pedagogerna@forskolanakesta.se
Hemsida: https://forskolanakesta.se

Ring för leverans eller avhämtning

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Nu
händer
det!

Dags
för extra fina
naglar

Gellack är ett nagellack man härdar i uv-lampa.
Hållbarhet 3-4 veckor

Välkomna
Tel. 0735 - 45 45 03
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

mur- och
putsarbeten

				 Dags för handarbete!

Handarbetscirkel, i föreningslokalen
Start 21 sept. kl. 13.30 - 16.00
Välkommen!
				
PRO.se-skultuna

Önskas köpa
Husbil/husvagn

Upp till 150.000 kr
Även något defekt/fuktskador kan accepteras

Ring 070 - 586 65 46

Tr a f i k u t b i l d n i n g a r

MTY Utbildning AB
tel. 021- 548 93 92

Om det är förbjudet att skratta i
himlen så vill jag inte dit.
Martin Luther

info@mtyutbildning.se
w w w. m t y u t b i l d n i n g . s e

(1483 - 1546)

Lasses Däck & Motor
Hagby 16

070-380 88 75

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Hemligheten med att vara lycklig
är förmågan att kunna glädjas med andra.
Georges Bernanos
(1888- 1948)

TACK

Trädfällning utföres
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Inneharförsäkring,motorsågskortochhanterarRUT-avdrag.

Välkommen !
KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83
www.kf-service.nu

Kjell Forsberg

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

		 åkgräsklippare, handklippare.

Vi säljer även däck och du kan
boka tid för däckbyten m.m.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00
Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkommen!

Svenne

till Henrik Nyreröd för snabb transport till
akuten när jag som bäst behövde det.
Goda grannar är guld värda!
Olle Seppänen

NAMNSDAGAR t.o.m. nästa nummer
- nr 16, torsdag 29 sept 2022 Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag 		
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

15 sept
16 sept
17 sept
18 sept
19 sept
20 sept
21 sept
22 sept
23 sept
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
28 sept
29 sept

Sigrid Siri
Dag Daga
Hildegard Magnhild
Orvar
Fredrika
Elise Lisa
Matteus
Maurits Moritz
Tekla Tea
Gerhard Gert
Tryggve
Enar Einar
Dagmar Rigmor
Lennart Leonard
Mikael Mikaela

Grattis
alla små & stora namnsdagsbarn!

