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I detta nummer hittar du bland annat:

KÅSERIET:  Tre små texter från mig till dig
•

INFORMATION OCH TIPS - från företag och föreningar
•

NORRBO FÖRSAMLING: Himmelskt café, mässor m.m.
•

SKULTUNA KOMMUNDELSFÖRVALTNING: Vallonens Mötesplats, Kollo 2022  m.m
•

MELODIKRYSSET     NAMNSDAGAR 
•

Våra tre kyrkor.  Runstenen i Romfartuna kyrka  m.m.



 
  MEDVETENHET 

    Det är först när vi blir medvetna om ett problem som vi kan lösa det. Det är först när vi blir 
    medvetna om vad vi matar in i vårt energisystem som vi kan ändra riktning. Medvetenhet   
    när vi äter mat, det blir som att vi äter tillsammans med vår kropp, istället för att enbart 
    mata den. 
    Medvetenhet kring våra andetag, hur luften masserar vårt inre. Vem vill vi vara gentemot 
    vår partner, familj, vänner. Är jag den bästa versionen av mig själv eller styrs jag av okont-
    rollerad vilsenhet? Ilska? Stress? Osäkerhet? Se och förstå. Bli medveten. Bli mer som den du är 
    under allt som livet slänger på dig. Vi duschar våra kroppar men måste bli bättre på att rengöra 
    vårt inre. Där inne finns det finaste av precis allt. 

Tre små texter från mig till dig  

Fortsättning på nästa sida g

Hej vänner!
Ja, det är faktiskt så det känns! 

Alla ni som läser Skultunabladet och annonserar i det, ni är de personer som håller bladet vid liv
... och så länge det finns liv finns det hopp!

Skultunabladet har nu startat sin 55:e årgång. Jag har själv varit med som läsare och annonsör i många år.
Sedan hösten 2010 har jag ägt och drivit bladet. Detta med stolthet och glädje. Dessutom tycker jag om att 
både skriva, fotografera och låta andra göra det samma. Så många fantastiska människor man möter!
Ni som läser kåserierna ser ju själva att de kan handla om allt från ett kärt minne, till ett fritidsintresse, 
naturen, jakt, livet i största allmänhet med både glädje och sorg, drömmar, en resa  m.m. 

Ibland blir det extra roligt, som förra veckan när jag slog upp Svensk Damtidning och hittade en stor bild
på Skultunabladets förra kåsörer: Ingemar Albertsson och Anne-Marie Lindstedt. Skultunabladet hann,
av en slump, först minsann!

Inför denna veckas nummer stötte jag ihop med Ari Lindberg. Jag tror inte vi har växlat så många ord 
förut men nu hampade det sig så och det ena gav det andra. Han berättade att han jobbar åt kommun-
delsförvaltningen, känner både Tomas och Lisa i Nyborg (hon som är så skicklig när det gäller att arbeta med skinn)
Tomas skicklighet som idrottstränare kunde han berätta om och även om sitt stora motorcykelintresse. 
Med så många kopplingar var det naturligt att fråga om han ville skriva ett kåseri. Nja, han ansåg sin yngsta 
dotter Minna vara mer lämpad. Nu är det ju så att Minna har figurerat här i bladet tidigare med akvareller 
och lyrik. Dock inte som kåsör, så det funkade ju bra att fråga henne! 

Kåsör denna gång är en ung kvinna med kopplingar till kommundelen sedan tidigare. Sist vi hade kontakt 
bodde hon i Haraker. Nu bor hon i Sala. Hennes positiva förhållningssätt, konstnärlighet och filosofiska 
ådra kommer hon att ha nytta av genom livet - och tack så mycket Minna för att du delar med dig till oss. 
Välkommen hit Minna Sayato Lindberg!    
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare



Kram från 
Minna Lindberg

ÖPPNA DINA SINNEN 
och låt din personlighet växa 

för att bära dig fram. 
Ditt ego vill stoppa dig

 från att utvecklas, den vill 
att du ska vara ett offer i ditt liv.
Utan ett ego finns inga fiender, 
utan ett ego finns ingen kränkt-

het. Huden blir för tjock för 
negativiteten att tränga genom. 

Kom ihåg att du är formbar, 
du är den du skapar. 

Skapandet sker varje dag, 
varje andetag du tar, 
glöm inte bort det. 

Begränsa inte dig själv från att 
blomstra. Sluta aldrig vara en fin 

medmänniska för att det finns 
grymhet på jorden. 

Gör dig själv ännu finare. 

Fortsättning från föregående sida g

SKAPA ETT LÄTTARE SINNE
Påminn dig själv innan du förstorar 
en jobbig situation - med att blicka 
tillbaka på alla tidigare gånger du

känt samma känsla. Du löste 
det, tog dig förbi, känslan la sig.

Du väljer faktiskt vad som får komma
åt dig. Du väljer vad som får glida

genom skinnet och såra dig. 
Vi faller alla dit ibland. Men försök 
se ditt skinn som en gräns. Du är 
starkare mentalt än vad du tror. 

Fortsätt alltid att vara 
en fin medmänniska.

Du ger ringar på vattnet. 



Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

 Påminnelse! Vi står vid Skultuna IP  fredag 18 febr. kl 11 - 12 
                            

  SG:s Potatis

Om du alltid säger “vi får se”,
 händer det aldrig någonting.

Nalle Puh

Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35
info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



Dagens Lunch  95 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Vecka 05 Måndag - torsdag
Kycklingfiléer med stekt potatis och sås 
Panerad fisk, kokt potatis o. kall citronsås.  Järpar, kokt potatis och sås.
FFredag   Panerad fisk med kokt potatis och kall citronsås
                     Mangoglasserad kotlettrad med stekt potatis och pepparsås
Vecka 06 Måndag - torsdag     
Gräddig köttgryta med ris
Isterband med dillstuvad potatis
Rullströmming med kokt potatis och kaviarsås
FFredag   Långkokt karré/Pulled pork med klyftpotatis och sås 
Vecka 07 Måndag - torsdag 
Fiskpanetter med kokt potatis och sås
Köttfärssås med spagetti
Kålpudding med kokt potatis och gräddsås
FFredag   Kryddig nötstek med ugnsrostade rotsaker och sås
                     Fiskpanetter med kokt potatis och sås 

 +  Tisdagar: Raggmunk med fläsk
 +  Torsdagar: Ärtsoppa & pannkaka 

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna
Tel. 021 - 470 48 00

  www.aroshandelshus.com
  e-post: info@aroshandelshus.com      

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

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ
 ORDERMOTTAGNING, 

LEVERANS OCH 
AVHÄMTNING

 Öppet alla helgfria vardagar  
kl. 07.00 - 16.00

PRESENTBUTIKEN 
Öppen onsdagar kl. 10 - 16  

... om du inte bokat egen tid förstås!  
Ring om du vill komma på annan dag/tid!

Trädfällning utföres 
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Innehar försäkring, motorsågskort och hanterar RUT-avdrag.
                     
Kjell Forsberg             KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83          www.kf-service.nu

Välkommen ! 

Det krävs ett nytt sätt att tänka 
för att lösa de problem vi skapat 
med det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                    Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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. 

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

 Välkommen!

 
   



.



HARAKERS KYRKA (nr 24, 2012)
Kyrkan uppfördes förmodligen 
under 1300-talet, men eftersom 
dopfunten är från 1100-talet så 
är det troligt att det funnits en 
tidigare kyrka i trä på platsen. 
De två stjärnvalven längst i
öster, det vill säga mot altaret, 

byggdes under 1400-talet. 
Nuvarande torn uppfördes 1795-96,

 då kyrkan också förlängdes.

2012 och 2013
 skrev dåvarande kyrkoherden Göran 
Almegård en artikelserie om kyrkorna

i  Norrbo församling. 
Kanske får vi möjlighet att repetera 

artiklarna under året.

ROMFARTUNA KYRKA 
(nr 23, 2012) ”Katedralen på slätten”

Den medeltida kyrkobyggnaden uppfördes 
troligen i början av 1300-talet. 

Kyrkan har ett typiskt gotiskt kyrkorum. 
Vid ombyggnad, som var klar 1427, fick 

kyrkorummet slagna valv, vilket gör att kyrkan 
skiljer sig från andra kyrkor i trakten och 

påminner mer om de stora katedralerna. 
Fönsteröppningarna fick 
nuvarande storlek 1830

SKULTUNA KYRKA (nr 5 , 2013)
Kyrkan finns omnämnd i dokument från 

1300-talet. De äldsta murdelarna i nuvarande 
kyrka, under läktaren på norrsidan, härstammar 

från 1300-talet, men den gamla dopfunten i 
kyrkan dateras till 1100-talet varför det är troligt 

att en tidigare kyrka kan ha legat här.
Tornet byggdes 1770-72 då klockorna flyttades 
från den gistna klockstapeln. Även gravkoret i 
öster färdigställdes under 1700-talet, vilket 

är kyrkans senaste tillbyggnad. 
Tornet och gravkoret bekostades av 

brukspatron Adlerwald. 
1904 fick kyrkan den fasad den har idag

med två färger. 
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