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Hej!

			

Så fantastiskt! Fredag 20 mars är det vårdagjämning och sedan är det bara
drygt en vecka kvar tills vi ska byta till sommartid igen! Söndag 29 mars
ställer vi fram klockan en timme och kvällarna blir lite ljusare i ett nafs! Värmen har ju egentligen redan fått
vårkänslorna att spira. Kanske blir det ett litet bakslag eller två innan våren står som ensam härskare över
naturen ett tag, men vad gör väl det? Penseerna, påskliljorna, snödropparna, blåsipporna och alla andra
vackra vårblommor kommer ju att slå ut så som de alltid gjort. Småfåglarna kommer att sätta bo. Påsken och
vårens högtider ska firas! Sov du lilla videung... Vintern rasat ut... Blåsippan ute i backarna står... Flamma stolt
mot dunkla skyar... Vårvindar friska... Sjung om studentens lyckliga dar...
För andra gången i år har jag bjudit in en författare som kåsör. Först ut var Catrine Tollström i nr 1, 2015.
Det vanligaste är ju att mina rader och kåserierna ryms på denna sida. Ibland sker en avvikelse som t.ex. i
nr i 3 i år då jag inte kunde motstå Anton Lindblads hela text om Harakers Kvarn. Och denna gång då?? Jo,
jag bjöd in, fick ett glädjande Ja och därefter, snabbt som ögat, en text med tre delar att välja bland. Vem kan
välja en av tre bra delar - och varför välja när det egentligen inte behövs? Plats fanns det ju även denna gång.
Välkommen Monica Pönni, ordet är ditt ... och tack för att jag fick ta med dem alla!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Livets väv av glädjeämnen och vemod

Jag blev både glad och lite förvånad när jag fick förfrågan om att skriva ett kåseri för Skultunabladet. Många
kåserier har skrivits av infödda skultunabor som har haft intressanta historier om bygden att berätta. Det har
inte jag. Däremot har jag ett minne om hur det var när vi flyttade hit för femton år sedan.
Min dotter Matilda var då sex år gammal och i den åldern fantiserar man en hel del. Som ni vet; barn ljuger inte
– de fantiserar. Barn kan använda sin fantasi för att realisera sina drömmar, som att byta yrke på en förälder.
Det är ju väldigt passande att göra när man är nyinflyttad på en ort där ingen vet något om ens familj.
Vi hade en huskatt när vi flyttade till Skultuna och vi skaffade i samma veva två dvärgvädurskaniner som fick
bo i utebur i trädgården. Dessutom hade vi akvarium. Det räckte för att Matildas kompisar skulle tycka att vi
hade ”mycket djur”.
När en granne undrade om hjälp med kloklippning på en katt, reagerade jag inte alls. Naturligtvis hjälps man
åt som grannar. Jag reagerade inte heller speciellt när jag fick frågan om att klippa klor på en kanin. Så klart
att jag hjälpte till.
Jag märkte snabbt att det var lätt att få kontakt med skultunabor. De tog kontakt på ett annat sätt än jag var
van vid. Istället för att prata vardagligt om väder eller något allmänt, pratade de ofta om djur. Det var någon
sköldpadda som inte mådde bra. En katt som hade kräkts väldigt mycket den sista tiden. Jag tyckte att det var
fint att så många skultunabor brydde sig så mycket om sina husdjur. Att det var det första de pratade om. Det
var något helt nytt för mig. Jag pratade om vår katt och våra kaniner och de berättade om sina hundar, katter,
sköldpaddor etc. Skillnaden var att deras djur alltid hade någon åkomma eller att deras ägare var oroliga över
något speciellt. Mina husdjur var friska och jag behövde aldrig be om några råd.
Så kom då förklaringen till allt. Liksom man alltid minns vad man gjorde just vid den tidpunkt då man fått vetskap
om en stor händelse, lika väl minns jag exakt vad jag gjorde vid den tidpunkt då jag fick veta… Jag stod vid diskbänken, hade just plockat undan från bordet när Matildas klasskompis ställde sig framför mig och frågade:
”Är det kul att vara veterinär?”
Jag hann se Matildas blossande röda kinder innan hon snabbt vände ryggen till och skyndade iväg.
Och nej, jag är inte veterinär och jag har aldrig varit veterinär. Det var bara en liten sexårings önskedröm en gång
för femton år sedan. En önskedröm som faktiskt ledde till något gott. Även om jag hade många förklaringar
att ta itu med, ledde den önskedrömmen till att jag som nyinflyttad fick många nya kontakter i Skultuna.
Med djurvänner, dessutom.
När jag fick frågan om att skriva i Skultunabladet fick jag också veta att diskussionen fortfarande lever om de
böcker jag skrev 2003 och 2006 om mina föräldrars barndom i det forna Ingermanland och deras flykt till Sverige
under andra världskriget. Det gjorde mig både stolt och varm i hjärtat!
Fortsättning på nästa sida
		

		
		

Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.
www.editabobergs.se
Kontakta John Sundberg, john.sundberg@editabobergs.se, 021 81 55 55, för hjälp med er trycksak

Fortsättning från föregående sida

Det var inte förrän jag skrev böckerna som jag fick en verklig insikt i hur livet i Ingermanland verkligen var innan
och under andra världskriget. Då jag började skriva på mammas bok var det både känslomässigt jobbigt och
många gånger skrämdes jag över vad hon hade upplevt. Samma känslor kom upp när jag sedan skrev boken om
pappas barndom.
Jag åkte själv till Ingermanland för första gången 2005. Jag, min familj och mina föräldrar åkte med ett privat
sällskap och fick därför uppleva den verkliga delen av Ryssland. Visst var det nyttigt att se hur en del människor
verkligen lever i områdena runt S:t Petersburg men samtidigt hade jag velat uppleva allt det fina: Vinterpalatset,
Sommarpalatset, den vackra tunnelbanan m.m. Vår guide tyckte istället att vi skulle få känna på verkligheten
och vi bodde i en by där det var så lerigt att vi fick balansera på stenar för att ta oss till bussen. Huset var byggt
av spillmaterial och gamla säten från bussar fanns som sittplatser, råttor sprang i väggarna och elledningarna
hängde lösa lite här och var. Nu vet jag, eftersom jag har släktingar i området, att det här boendet var något
extremt. Alla lever inte på det sättet.
Våra guidade turer gick till små marknadsplatser, kyrkor och begravningsplatser långt ute på landsbygden. Vägarna
hade så stora tjälskott att vi fick hålla oss i våra säten för att sitta kvar. En rysk cirkus och ett uppträdande med
rysk folkdans fick vi uppleva, men det är minnet av det övriga som ändå tar över.
Det starkaste minnet var när vi besökte pappas barndomshem i Pääsölä. Huset, som min farfar egenhändigt
byggt innan han hämtades av milisen före andra världskrigets utbrott, stod kvar i ursprungligt skick. En förskräckt
dam släppte in oss i huset då hon fick höra vem pappa var. Hon hade fått huset till skänks av staten då pappas
familj hade flytt byn. Nu trodde hon att pappa var där för att kräva tillbaks sitt hem.
Hon slappnade av när hon förstod att så inte var fallet.
Det var känslomässigt starkt att gå runt i det gamla huset med tanke på de händelser
som hade inträffat där och jag såg framför mig hur farfar, av milisen, fördes ut genom
just den dörren den där natten. Jag förstår att det var ännu starkare känslomässigt
för pappa. Kanske hade han det i minnet för några månader sedan på Centrallasarettets Lungklinik. Kanske återupplevde han alla barndomshändelser innan han
somnade in för gott. Jag är tacksam för att hans upplevelser av barndomen finns kvar
på pränt, för alltid, så att jag aldrig glömmer.
Jag får ibland frågan om jag fortfarande skriver… Det gör jag. Jag skriver en del
noveller och romaner till veckotidningar och har även några större projekt på gång.
Det är valet jag gjorde i mitt liv; att sluta mitt jobb och skriva på heltid. Däremot har
det tillkommit fler val under resans gång som gör att skrivandet ibland får bli vilande. Vi är familjehem och tar då
och då emot barn vid behov. Det är en livsstil som berör, upprör, gläder och ger så otroligt mycket känslomässigt.
Det tar också mycket känslomässigt och känslor måste man ha för att skriva. Därför blir skrivandet för det mesta
vilande de gånger ett nytt barn bor här. Det känns bra att kunna göra det valet; att kunna fokusera på barnet och
alla dess behov sådana gånger.
Sedan 2007 har vi också en liten uppfödning av sibirisk katt. En kattras, vars popularitet har ökat i raketfart de
senaste åren. Helt förståeligt, eftersom rasen inte liknar någon annan temperamentsmässigt. Den är väldigt
speciell, personlig, social och i mångt och mycket måste man tänka lite mer hund än katt när det gäller sibirerna.
Trycket efter kattungar är hårt varje gång vi har kull, en till två gånger om året, och det blir mycket besök av
kattungespekulanter. Att ha ett gäng busiga kattungar runt sig när man ska skriva är inte det optimala. Kattungar
som klättrar på ben, springer över tangentbord, hänger i kablar plus all städning, socialisering av kattungar
och allt annat som hör till. Lika härligt äventyrligt varje gång men även där blir skrivandet ofta vilande.
Vår underbara hund, miniaussien Lipton, får jag förstås inte glömma. Han kräver sitt, vallhund som han är. Vi i
familjen hjälps åt att ge honom det han behöver i mental träning. Tyvärr börjar hans kroppsomfång skvallra om
att han har fått för lite av det fysiska den senaste tiden (detsamma gäller mig) men vi får börja jobba ordentligt med
det. Så snart våra två nuvarande kullar sibiriska kattungar har flyttat till sina nya hem ska det bli träning av.
Tills dess blir det bara längre koppelpromenader i samhället och lite spring i trädgården. Det är riktigt bra med
en hund som ser till att man tar de pauser som behövs då man ihärdigt skriver på något.
För skriver, det gör jag ju… Egentligen.

Monica Pönni

Vill du lära dig
att sköta dina bankärenden
via internet ?
Anmäl dig till vår kurs !
Torsdag 2 april kl 10.00 - 11.00 på Handelsbanken Skultuna
Vi önskar Emelie ett stort LYCKA TILL på hennes nya jobb
som Kontorschef på Handelsbanken i Skinnskatteberg.
Vi kommer att sakna henne och letar nu efter hennes efterträdare
Våra direktnummer:

Johan
Emelie
Frida

021 – 16 44 51
021 – 16 44 52
021 – 16 44 53
021 – 16 44 55

Faxnummer

Välkommen
till oss

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Emelie
Strandh

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Trifolium Dans erbjuder

Skultuna La´gårn. Start söndag 22 mars
GRUNDKURS:

FOXtrot och Bugg, kl. 14.15 - 15.30. 6 gånger
FORTSÄTTNINGSKURS:

FOXtrot och Bugg, kl. 15.45 - 17.00. 6 gånger

Extra träningstimme kl. 17 - 18, söndag 22/3, 12/4 och 19/4

Kostnad 500:-/deltagare/kurs. Inget extra för träningstimmen

Kom direkt till
kursen för anmälan.
Första gången
prövar du gratis!

Kontakt Trifolium:
LeifSandberg,leifsa@tele2.se
https://
trifoliumdans.hemsida24.se
070-767 99 12

ViVi säljer,
monterar
säljer, monterar
och
renoverar
och renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
ävenmurVi utför
även
muroch
och putsarbeten

putsarbeten

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

Erbjudande,
Februari - Mars

Värmande vinterkur

En härlig behandling som innehåller ett skönt
bubbelbad och därefter en Hot Stone Massage,
en helkroppsmassage med varma stenar.

70 minuter

800 kr

Du vet väl
att du kan få massage
och spa-behandlingar
från de friskvårdspengar
som du får genom
ditt arbete?

Färgning av ögonfransar och bryn,
inkl. brynplock
350:Brynplock
110:Färgning av ögonbryn
120:Färgning av ögonfransar 170:Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Välkommen !
Linda Magnusson
Mobil: 0735 - 45 45 03
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1 tr.
Hemsida: www.fotvardsklinik.se

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna
Telefon: 700 17
e-post: skultuna.is@telia.com
www.skultunais.se

Kval till Herrar Div 2 innebandy

Kom och heja på våra herrar, då de möter Rönnby SK lördag 21/3 kl 14.00 i GA-hallen
		
		
		
		
		
		

Träningsmatcher fotboll Kvarnbackavallen

Lördag
Lördag
Lördag
Lördag
Lördag
Söndag

21/3
21/3
21/3
28/3
28/3
29/3

kl 09.00 och kl 10.00
kl 14.00
kl 17.00
kl 14.00
kl 17.00
kl 09.30

SIS P04/05
SIS A
SIS P01/02
SIS A
SIS P01/02
SIS P04/05

– motstånd ej fastställt
– Fagersta Södra IK
– IK Oden
– Västerfärnebo AIK
– Skiljebo SK
– motstånd ej fastställt

Tillfälle! Vi säljer Restaurangchansen för 100 kr (ord. pris 220 kr) på kansliet
		
Rabatterna i häftet sträcker sig till och med 31/8 2015
Tips!

Hitta oss på Facebook https://www.facebook.com/skultunais

KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30. Fredag stängt

Lions Club i Skultuna

LIONS loppis
Brännugnsbacken i Skultuna

Premiäröppet för året
Lördag 28 mars, kl 11.00 - 15.00

Fynda påsk-saker
Välkommen!

Hjälp Lions Hjälpa

Hjälp Lions Hjälpa

STIPENDIUM
I samband med årets Skultunadag 13 juni,
kommer Lions att dela ut ett stipendium.
Det kan röra kulturella insatser, idrottsprestationer eller gott ledaskap.
Vi efterlyser förslag på kandidater.
Ansökan eller förslag på kandidat, med motivering, skickas senast 20 april
till Clary Lindin, Kättsta 1, 726 91 Skultuna alt. clarylindin@hotmail.com

TACK

Tack ICA Skultuna för gott samarbete och sponsring
till vårt verksamhetsår 2014/15.

Dagens lunch, 75:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 13 och 14
VECKA 13

Måndag 23/3
Tisdag 24/3
Onsdag 25/3
Torsdag 26/3
Fredag 27/3

VECKA 14

Sossos mustiga korvgryta med potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Färsbiffar med tzatsiki och ris
Kycklinggryta med pasta
Kalops med rödbetor och potatis

Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22
Söndag
11 - 20

Måndag 30/3
			
Tisdag 31/3
Onsdag 1/4
			
Torsdag 2/4
Fredag 3/4

Välkommen!
Eie med personal

Stekt falukorv med stuvade grönsaker
och stekt potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Stekt panerad fisk med remouladsås
och potatis
Biff a la Lindström med sås och potatis
Långfredagen - enligt lunchtavla

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg
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Frisör & Shop

Ramnäs Däck & Bandservice AB

Välkommen
till hela familjens frisör!
Rose-Marie Alm

Lasses Däck & Motor

Från skottkärra
till entrepenad
Hos oss hittar du däck till allt

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Öppet
vardagar 7 - 16.30
lördagar 7 - 12

Centrumhuset
Tel: 755 30

Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

Skråmsta, 070-380 88 75

Bergslagsvägen 104

Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina
och mandelpotatis från egen odling

tel 0220-355 35

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Välkommen!

Vir
sbo

66
X

Ramnäs

OBS! Fredag 27 mars
kl 11.00 - 12.00

Fagersta

Bergslagsvägen

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

Skultuna

Tel: 0225 - 211 14

Vi säljer även honung och sylt

Västerås

Trädgårdssäsongen startar så smått !
Vi har öppet i Trädgården alla dagar i påskhelgen
Skärtorsdag - Annandag påsk, varje dag kl. 10.00 - 13.00
Kvalitetsjord
Löst och
förpackat

Efter påsk, fram till midsommar, har vi öppet
alla helgfria vardagar, kl. 10.00 - 18.00
lördagar
kl. 10.00 - 13.00
För aktuella tider resten av året se hemsida eller ring
Om ingen tid passar dig är du välkommen att ringa
vardagar kl. 7 - 16, för överenskommelse om annan tid

Nu ändrar vi om
i Handelsboden
och byter delvis
ut sortimentet.
Växter,
redskap,
dekorationer
m.m.

Fyndläge

under påskhelgen!
Välkommen till oss !

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00, 021-740 27

I några nummer av Skultunabladet kommer vi att intervjua
några av våra medarbetare här i Skultuna kommundel.

Först ut är Sofi Simonsson – förvaltningens ansikte utåt

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

På “G”
ÖPPNA FÖRSKOLAN

Snabbfakta
Namn:
Ålder:
Familj:
Intressen:
Favoritfärg:

Sofi Simonsson
mogen
ja – en härlig
fåglar
blåaste blå

Vad gör du på dagarna Sofi? Mitt arbete är
			
omväxlande. Som registrator arbetar jag med att
		 veckor! Vi återkommer när den
			
hålla ordning på de handlingar som kommer in
		 startar igen.
och går ut från en offentlig myndighet, vilket vi är
• Salabadet den 31/3, anmälan till 			
			
här. Jag tar hand om papperspost, e-post och
oss. Vi har hyrt den lilla bassängen
telefonsamtal till kommundelskontoret. Om du kommer hit under öppet		 mellan kl. 11 - 12. Ni badar gratis.
• Stängt på skärtorsdagen den 2/4. tiden, kl. 8.30 – 12.00, så är det troligt att du får träffa mig.
När kommundelsnämnden sammanträder i Skultuna en gång varje månad
• Måndag 30/3 stänger vi kl.13.
är det jag som skriver deras protokoll. Sedan finns det alltid många andra
• Måndagsklubb den 30 mars,
administrativa uppgifter som jag och flera andra här hjälps åt med, så att
kl. 16 - 19. Se separat annons.
förvaltningen ska fungera bra och servicen vara så god som möjligt.
• Barnolycksfall, utbildning.
På vilket sätt märks det att vi är en myndighet? Vi måste hantera våra
Tisdagen den 21 april kl.18.30
erbjuder vi ett utbildningstillfälle handlingar enligt en av Sveriges grundlagar – Tryckfrihetsförordningen (TF 2:5)
Där står det om ”handlingsoffentligheten” och våra möjligheter som privatför er föräldrar om bl.a. allvarlig
		och akut sjukdom, allvarliga skador, personer att få insyn i den skattefinansierade verksamheten i Sverige. Det
		 blödning, brännskador, förgiftning gäller bland annat kommunens verksamhet och det arbete vi utför här.
Vad är roligast i ditt arbete? Att arbeta tillsammans för något bra mål.
m.m. Ca 2,5 timme. Kostnadsfri.
Kluriga
uppdrag och utmaningar. När jag kan göra någon riktigt glad.
Anmälan till oss. Vi återkommer
Vad
är
det bästa med Skultuna? Skultuna har en bevarad kulturmiljö.
om lokal senare.
Det ligger fantastiskt fint vid Svartån, nära till naturen och strövstigar. Finfin
cykelväg till Västerås och så finns här ett kanonbra bibliotek.
Du vet väl om ...
Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?
att alla våra hjärtstartare finns
registrerade i hjärtstartarregistret? Välkommen till Skultunagården om du vill prata med mig, direktören, ekonomichefen, hemtjänsten eller personalchefen. Eller passa på att komma och lyssna
Ladda hem gratisappen
när Kommundelsnämnden sammanträder (dagar och tider finns på Västerås stads
”Rädda hjärtat”
webbsida). Du kan också skriva dina synpunkter på Västerås stads nya webbså har du tillgång till information
om närmaste hjärtstartare m.m. sida från den sista mars, där kommer också att finnas information om Skultuna.
från den plats där du befinner dig! www.vasteras.se
• Babyrytmiken gör uppehåll några 			

Är du intresserad av att driva caféverksamhet och bangolf ?

Du/ni som är intresserade av att driva caféverksamheten och även bangolfen på Skultuna friluftsbad säsongen 2015,
hör av dig till oss! Badet öppnar för säsongen lördagen den 6 juni och håller öppet till den 23 augusti.
Vid intresse och frågor, kontakta Göran Stahre 021-39 38 42, Teknik & Fritid.

Måndagsklubben tackar för senast

Tusen tack till er alla som gjorde Måndagsklubben 2/3
till en toppenkväll! Runt 100 personer provade på
kvällens aktiviteter, dans, parkour, pyssel och mat!
Ett särskilt varmt tack
till de som hjälpte till med parkouren.
P.S Kom gärna på TEMACAFÈ torsdag 19/3.
Vi diskuterar gränssättning och liknande frågor.
Vi bjuder på fika!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 18 mars

kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Balansbana. Nytt för idag!
Alla välkomna!
kl. 13.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Vi dricker kaffe tillsammans på 15
kl. 18.00 - 19.30
Lokala förmågor.
“Skultunasångarna”
					
Kaffe och smörgås finns att
					
köpa i pausen.

Torsdagen den 19 mars

kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa
		
OBS! Styrketräningen är inställd
kl. 12.00 - 15.00
Försäljning av lotter och 		
				
hantverk i entrén
kl. 13.30 -14.30
Seniorshopen har modevisning
kl. 14.30 Vi fikar tillsammans i Mormors restaurang
kl. 14.45 Försäljning Seniorshopen, samlingssalen
kl. 18.00 Stickcafé

Fredagen den 20 mars

kl. 10.45 Chigong med Pia
kl. 12.00 -13.00
Skultuna Rotary klubb har
				
lunchmöte. Peter Malmström;
					
spel om pengar, spelberoende
				
och behandling.
kl. 13.00 -14.30
Teknikcafe
kl. 14.30 Fredagsfika

Måndagen den 23 mars
kl. 09.00 Golf

Tisdagen den 24 mars

kl. 13.30 Filmvisning, annonseras på Vallonen

Onsdagen den 25 mars

kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Balansbana
Idag är det Våffeldagen
Vi äter våfflor ute, kom och var med !

Kulturpub - kl. 16.30 - 19.00

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 26 mars

kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 - 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 Styrketräning
kl. 14.00 PRO har påskfest

Fredagen den 27 mars

kl. 12.00 - 13.00 Skultuna Rotary klubb har
				
lunchmöte; Leffe från Gårdsjö
				
älgpark
kl. 13.30 Kom och dansa Zumba sittande.
Lugnare och lika roligt, gratis!
kl. 14.30 Fredagsfika

Söndagen den 29 mars
kl. 14.00

Skultunasångarna

Måndagen den 30 mars
kl. 09.00
kl. 13.00
		

Golf
Vi gör påskpynt till Vallonen.
Kom och hjälp till! Vi bjuder på kaffe!

Tisdagen den 31 mars
kl. 09.00
		

Vi gör påskpynt till Vallonen.
Kom och hjälp till. Vi bjuder på kaffe!

Onsdagen den 1 april

kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 13.00

Styrketräning
Balansträning
Balansbana
Teknikcafe

Torsdagen den 2 april

kl. 09.00 Skapande aktiviteter
		
Vi bakar påskgodis till Vallonen.
		
Kom och hjälp till!
kl. 09.00 - 10.00 Mjukgympa
kl. 10.30 - 11.30 Styrketräning
kl. 15.00 Tipspromenad och lottförsäljning

Kulturpub med påskfest kl. 16.00
Musik & dans börjar kl 17.30

Ta på dig dansskorna och kom och var med
när “4 knektar” spelar & sjunger.
Pris 100 kr, med entré & mat
Anmälan senast tisdag 31 mars

kl. 18.00 ”I Isens spår”. En berättarteater
med Björn Söderbäck.

shÅppen - se separat annons

Entré med mat och teater 100:Entré, endast teater: 50:Anmälan senast måndag 23 mars

Måndags klubben 30 mars
- se separat annons

