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 Nästa Nummer:  Onsdag 8 maj.  BOkNiNg / uNderlag ska lämnas in snarast, men senast torsdag 2 maj, kl.12         

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

        Valborgsfirande 
         i Haraker
Aktiviteterna startar kl. 19 vid Harakers Bygdegård 

 
  Det är vårtal, tipspromenad, barnaktiviteter och lotteri. 
  Den lokala Valborgskören sjunger traditionsenligt in VÅREN.
  Brasan tänds klockan 20.
  Korv och dricka finns att köpa vid brasan. Inne i
  bygdegården är det kaffeservering från kl. 20.30
  Kvällen avslutas med fyrverkeri.

                  Välkomna!
  Harakers Bygdegårdsförening & Harakers Hembygdsförening

 I det här numret kan du bland annat läsa om:

Kåseriet: Skultunabo sedan mer än 50 år
Valborgsfirande i Haraker och i Skultuna

Välkommen att nominera personer till Lions Stipendier 2019
Aktiviteter i svenska kyrkan, kommundelsförvaltningen och föreningar

Tips, information och erbjudanden från företag
“Mysteriet med giftet i flaskan”,  Melodikrysset m.m.



  skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är svanen-licensierat,
  kvalitetsledningssystem Oms- och FsC®-certifierat.           www.atta45.se 
  kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

              Hej!
     Snart är det dags att tända valborgsmässoeldarna. Vi får väl se om det 
blir varmt eller kyligt den kvällen. Hur som helst får vi säkert en fin kväll. Skulle det regna småspik brukar vi 
glömma det rätt fort. Nu är det ju helt andra saker i focus! Välkomna våren med “Sköna maj, välkommen 
till vår bygd igen! Sköna maj, välkommen, våra lekars vän! o.s.v. Komponerad av Lars Magnus Béen och 
med text av Johan Ludvig Runeberg. Kanske vi även får lyssna till något tal vid valborgsmässoelden, vid 
något 1:a maj firande eller kanske, traditionsenligt, Karin Boyes dikt “Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?  Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när 
knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger.”
Kåsör denna vecka är en kvinna som jag stött ihop med många gånger. Jag har ju arbetat i Skultuna i flera 
omgångar, ofta för och tillsammans med föreningar och barn/ungdomar. Det har hon också gjort, så kontakt-
tillfällena har varit naturliga. Hon är för mig en djupt engagerad, driftig och aktiv föreningsmänniska. Jag 
har aldrig sett henne på annat än gott humör, med flera järn i elden och jag tror att hon har en ängels 
tålamod. Välkommen Barbro Norman, nu är ordet ditt!                  Elisabet Sannesjö  
                         ansvarig utgivare

Skultunabo sedan mer än 50 år!
Jag heter Barbro Norman och är inflyttad till Skultuna för mer än 50 år sedan. Det var dags att
gå ut i arbetslivet och jag hade ju förmånen att då vara hemma med barnen. Att jag hamnade i
Skultuna berodde på att det söktes en vaktmästare till IOGT-lokalen. Då kunde man ju kombinera 
jobb och familj!
Här var det mycket verksamhet: föreningslivets barnverksamhet, teater, fester, danser m.m.
Jag minns särskilt killen som satt på lina i en hel vecka, där får man inte somna.
Jag kom in i nykterhetsrörelsen i unga år och där har jag lagt ner mycket tid på barn och ungdoms-
sidan. Jag var t.ex. med och startade eftermiddagsverksamheten på Tibblegården, där många
barn passerade under åren. Det var en rolig tid då man fick se varje individ som den är.
Jag har också varit på ICA en period och på Skultunarestarangen, där mitt matintresse väcktes.
Det var ju en annan matkultur då. Så småningom hamnade jag på Punkt Livs i Västerås. Under 
den tiden kom smörgåstårtorna och färdiga sallader i ramljuset. Smörgåstårtor har jag nog gjort 
flera tusen!
Jag har haft turen att gå från ett jobb till ett annat hela tiden. Så småningom hamnade jag på 
ICA Kvantum på Hälla där jag tog hand om köket och kallskänken. Att få vara med och bygga upp 
och forma den verksamheten var roligt.
Det blev också tid över för annat “hantverk”. Jag har prövat både hård och mjuk slöjd. Stickning
började jag med i unga år och jag stickar fortfarande mycket. Vävningen började jag med när jag 
kom till Skultuna. Det var vävkurs på läktaren i IOGT-lokalen och när kursen var slut på våren
fanns det flera stolar med vävar kvar i och dem fick jag tömma. Vävning har följt mig sedan dess. 
Jag har haft många kurser och startade även en öppen vävstuga i Brännugnsbacken för allmänheten 
under sommardagar. Både mattor, dukar och gardiner m.m. finns nog kvar i många hem sedan 
den tiden.
Under åren som gått har mycket förändrats i samhället. Gammalt har rivits och nytt kommit till.
Jag trivs här i Skultuna och önskar alla en skön sommar!
Barbro



Besöksadress:  
skultuna messingsbruk. ingång: “textilen”, 1tr.

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

mobil: 0735 - 45 45 03

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist

diabetesutbildad. utbildad undersköterska

PaSSa På!
Vaxning av underben (inkl knä) 

200 kr (ord. pris 320 kr) 
Gäller 10/4 - 10/5

Välkommen 
socialdemokraterna

- framtidspartiet - 
Välkomna till årets 1 maj-firande i skultuna

Program:
  kl. 10.30  samling på torget
     kolbäcks musikkår inleder
  kl. 11.00  tal av daniel Petersson
     musikkåren avslutar  

Välkommen!
Socialdemokratiska föreningen 

i Skultuna

Frisör &  shop   

Centrumhuset vid skultuna torg     
www.salongadamocheva.se      tel: 021-755 30

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm



 

 

 

  

www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

Handelsbanken Barn 
har utnämnts till Årets app av Privata affärer
Under hösten 2018 lanserades appen Handelsbanken Barn för barn 
och unga med syfte att öka förståelsen för pengars betydelse. Med 
barnappen vill vi bidra till att barn och tonåringar kan bli ekonomiskt 
ansvarstagande vuxna.

Barnappen har ingen åldersgräns och barnet behöver inte vara kund i 
Handelsbanken för att använda den. Föräldern som laddar ner appen
måste vara kund och ha ett Mobilt BankID från Handelsbanken. 
Sök på Handelsbanken Barn där du laddar ner appar.

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

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

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

              Svenne      Välkommen!





Tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

trädgårdssäsongen startar ...
Vi startar med det som väder och vind tillåter oss att börja med, tills allt blir som vanligt igen! 

kvalitetsjordar löst och förpackat     stallströ    trädgård & Blommor

 kvalitetsjord i lösvara för egen 
hämtning med släpkärra!

 all jord vi säljer 
 - löst eller förpackat -
 kommer från ... 

Fram till midsommar har vi öppet
 alla helgfria vardagar    kl. 10.00 - 18.00

     lördagar                           kl. 10.00 - 13.00
midsommarafton har vi stängt

För aktuella tider resten av året 
se hemsidan eller ring 

Vill du boka egen tid 
för studiebesök eller 
service?

Välkommen att ringa 
vardagar kl. 7 - 16 
för överenskommelse 
om tid.

Vi har
många sorter 

av fin 
sättpotatis!

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

Ett växande 
besöksmål 

för både
vuxna och barn

Du kommer väl ihåg...
1)

Vi har även en liten butik med kläder,
väskor, presenter, tavlor, kort, böcker,

dekorationer och mycket annat. 
2) 

Numera kan även privatpersoner köpa
perenner hos oss. Och inte bara det!
Vi har också sommarblommor, fröer, 

lökar och sättpotatis.
Kontakta oss eller håll koll på hemsidan 

för mer information!

Välkommen till oss!



Varmt välkommen att prata med oss!
Jan Larsson 

Sol-EL Energi i Mälardalen    Mister EL AB   
misterel@telia.com         tel. 070-240 12 89

Välkommen till Mister EL!
Vi erbjuder främst installationstjänster inom 
solenergiteknik med allt ifrån projektering 
från idé till en fullt fungerande produktion.
Har ni eller haft tankar och funderingar om 
solenergins möjligheter, då kan vi hjälpa er 
och framför allt ge er en förklaring om för-
delarna kring egen elproduktion och olika 
tekniska lösningar som finns.

  Sol-El Energi i Mälardalen
Ni har taken vi har kunskapen!

                                                                                                                                                     
            Dax att städa bort vintern! 

                                 Nu gör vi sommar 
            både inne och i trädgården

 Söndagen den 28 april mellan kl. 11 - 15  hoppas vi att du
  har tid att komma till Harakers Bygdegård en stund och
  hjälpa till att göra fint i trädgården och bodarna inför
 sommaren. Ta gärna med egen räfsa.
 

Vi bjuder på förtäring 
under dagen. 

Välkomna!

  Styrelserna för Harakers Bygdegårdsförening och Harakers Hembygdsförening

                              Trivselträff på Vallonen
        torsdag 25 april kl. 14.00
                          underhållning av “Oss 2”  
      
                           Sommarens resor finns 
under Aktuellt på hemsidan    PrO.se-skultuna







I vårstädningen hittade jag en avskrift av tre tidningsartiklar i Västmanlands läns tidning 1961, som Helmer 
Färnestrand skrivit. Vid ett besök i Nykrogen sommaren 1980 fick jag låna dem och jag gjorde då denna avskrift 
som jag sparade eftersom den rörde ena delen av min mans släkt. På morssidan är den i texten omskrivna Kerstin 
Andersdotter hans släkting, född och uppvuxen i bygden. Med läge nära gränsen mellan Dalarna och Västmanland 
utgjorde Nykrogen då en viktig rastplats för resande, främst mellan Västerås och Falu Koppargruva. Kanske någon 
tycker att detta är lika spännande som jag tycker även om språket här och där är ålderdomligt? Det blir lätt så när 
berättelsen bygger på mycket gamla dokument.                                                                               Elisabet Sannesjö

Del 1   “Mysteriet med giftet i flaskan“
“ Våren 1750 inträffade något som gav Färnebofolket samtalsämne för lång tid framåt. Skvallret gick från by till by 
och så småningom nådde ryktet också häradshövdingen på Mälby, som till 1 maj såg sig föranlåten att sammankalla 
häradsrätten till urtima ting. 

Enligt ryktet, bekräftat av Anders Persson i Nykrogen, hade gästgivaren Erik Gierdtzson därstädes utsatts för ett 
mordförsök av sin hustru, Kerstin Andersdotter, vilken “med något av henne förgiftat brännvin velat förgöra sin man”. 
Rättegången tog flera dagar i anspråk och innan domen slutligen föll hade ett tragiskt drama rullats upp inför härads- 
rätten och närvarande allmoge, ett drama i vilket gammalt hat och uppflammande kärlek bröts mot varandra.

Rättegången började med att Erik Gierdtzson kallades fram för att avge sin berättelse. Han befanns vara “av gott 
utseende och kroppstyrka samt på 40:e året gammal”. Erik omtalade att han varit gift med Kerstin i 17 år, att de fått 
fyra barn, varav två söner levde, tretton och nio år gamla. Den äktenskapligha sammanlevnaden hade gått någorlunda 
tills för fyra år sedan, då Erik hade drabbats av diverse krämpor, som medfört att han dels ej förmått arbeta som 
förut, dels ej tålt den mat som tillagades. Detta hade menligt inverkat på hustruns humör, helst som hon enligt Erik 
var “av argt och hastigt sinne” Särskilt hade det upprört honom att hon nekat honom öl och brännvin och istället 
varit “olåtig och fällt smädeliga ord”. Erik hade därför mer än en gång måst ta sin tillflykt till grannen Anders Persson 
för att av honom köpa brännvin.

Missämjan hade som sagt börjat för fem år sedan, men förhållandet hade markant försämrats sedan hösten 1749, 
då den 25-årige Johan Andersson från Rosshyttan blivit dräng i Nykrogen. Hustru Kerstin hade enligt Eriks utsago fattat 
tycke för drängen, “hållit sig till honom” och ofta utan Eriks vetskap givit drängen en extra tilldelning av öl och brännvin. 
Erik däremot blev mer och mer föremål för hennes förakt, smädades i främmande personers närvaro och nekades 
brännvin i sitt eget hus. Följden hade blivit gräl och slagsmål av sådan omfattning att församlingens pastorsadjunkt 
besökt Nykrogen för att varna dem för deras okristliga liv. De hade dock merensdels levat som äkta makar och sistlidne 
palmsöndag hade de tillsammans gått till skrift och nattvard. Eriks förhoppning om att detta vore tecknet på en sinnes-
förändring hos Kerstin hade dock kommit på skam. Redan samma dag hade hon åter börjat göra spe av honom.

Den 2 april kom katastrofen. Tidigt på morgonen hade Erik gått till sjön Stenbarken för att fiska och medförde därvid 
den matsäck som Kerstin självmant gjort i ordning och som bestod av en bit kokt tjäder, ett stycke limpa och en tenn-
flaska med brännvin. Då Erik kom framtill Stenbarken konstaterade han att hans ekstock var borta. En blick ut på sjön
gav honom förklaringen. Det var soldat Giölnäck som lånat den för en tidig fisketur. Samtidigt såg Erik sin granne 
Anders Persson ute i en annan ekstock. 

Erik tog saken lugnt, slog sig ner på stranden och tog sig ett par supar ur tennflaskan “helst det varit kallt på morgonen”. 
Därefter kom Anders och hämtade Erik, varpå de rodde ut och fiskade till fram på förmiddagen, då de gick iland för 
att äta och vila sig. Brännvinsflaskan hade då också kommit fram och Anders, som sällan plägade supa brännvin, tog 
sig ett par små supar. Då han skulle dricka sista gången var flaskan i det närmaste tömd  och då märkte han “att något 
hårt, liksom småsten slamrade i flaskan vid det han hålt upp botten, varföre han med tungan försökt förekomma att 
något orent skulle komma i munnen”. Sedan flaskan var urdrucken tömde de upp bottensatsen i handen och konsta-
terade att det var något “vitt och hårt, som små gryn som mot solen glittrat”. Båda var övertygade om att det var
fråga om gift. Erik hade långt tidigare meddelat Anders att han var rädd för att hustrun ville göra sig av med honom, 
och han hade bett Anders, att om han skulle dö en hastig död, skulle Anders föranstalta om liköppning för att få veta 
dödsorsaken. Männen skyndade sig nu hem allt vad de förmådde och vid hemkomsten till Anders stängde de in 
sig i en kammare och tömde en stor skål med mjölk. Fortsättning på nästa sida g



Fortsättning följer i nästa nummer!

Del 2   “Krog-Kerstin och likfradgan”

Fortsättning från föregående sida g                 
På domarens fråga om inte Erik känt någon verkan av giftet svarade denne, att han under språngmarchen hem fått
mycket ont i hvudet samt även märkt “någon ovanlig rörelse i magen och tyckt att tarmarna krupit fram och åter uti
honom, vilket orsakat honom mycket vånda och rev”

Efter mjölkdrickningen hos Anders hade Erik gått hem och av sin hustru fått tre kvarter söt mjök, vilket han omedelbart 
druckit ur, varpå han gått till sängs. Giftet och den stora mängden mjölk blev givetvis inte utan följder för hans hälsa.  
Magen svällde upp och blev hård, och Erik blev så kraftlös att han måste förbli i sängen i tre dygn. Under tiden hade 
han skötts av sin hustru, som också hade skickat efter några medikamenter mot rev och svullnader från assesorn i 
Mälby och därav hade Erik först kommit i stark svettning och blivit mycket kraftlös, men så småningom kommit på 
benen igen. Erik slutade sin berättelse med att försäkra att det enligt hans mening var hustrun och ingen annan 
som försökt bringa honom om livet.

Grannen Anders Persson i Nykrogen vitsordade till alla delar Erik Giedtzsons berättelse. Hustru Kerstin, Krog-Kerstin
kallad, var en trätosam kvinna och Erik hade ofta tagit sin tillflykt till Anders för att undvika olåt och få sig en sup. 
På rättens fråga om Anders känt något obehag av det förgiftade brännvinet , svarade han att “under vägen hem hade
han känt njupningar i magen, ryckningar bakom öronen och käftarna, varjämte läpparna börjat svälla”. Så snart han 
förmådde hade Anders uppsökt nämndemannen Anders Ersson för att omtala vad som skett samt visa honom flaskan 
med dess innehåll. Gruvfältskären vid Salberget hade analyserat detta innehåll och intygat att det var Arsenium Album
eller s.k. råttpulver. Dosen var tillräckligt stark för att döda flera personer och det var endast tack vare samverkande 
faktorer som giftets verkningar blivit av så ringa omfattning. Dels hade giftet endast till en del upplösts i brännvinet, 
dels var flaskan så konstruerad med botten och skruv ovanpå att giftet förblivit liggande på botten tills flaskan var i 
det närmaste tömd. 

Spänningen i rättssalen torde ha nått sin höjdpunkt då hustru Kersin ropades fram. Hon befanns vara “av god kropps-
styrka och starkt växt samt utan någon synlig kroppsbräcklighet”. Hon fick först redogöra för uppväxtförhållanden, 
ålder, giftermål o.s.v. varvid framgick att hon var 39 år gammal och född i Mälby. På förfrågan om hon erkände sig skyldig 
till att ha sökt förgifta sin man svarade hon helt utan sinnesrörelse nej. Hon var helt oskyldig. Däremot erkände hon
oförbehållsamt att hon någon gång kunnat utbryta i häftiga ord mot sin man, men hon ansåg sig också ha haft anledning. 
Mannen var nämnligen mycket begiven på brännvin och den sjuklighet, som han under flera år besvärats av, berodde 
enligt Kerstin på hans supande. Det var därför helt naturligt om hon med alla medel sökte stävja hans drickande, helst 
som hon märkte att gårdens skötsel blev eftersatt. Under hans sjukdomsperioder hade hon vårdat honom efter bästa 
förstånd, något som också medgavs av Erik. År 1744 hade han t.ex. drabbats av brännsoten och då hade Kerstin gått 
till prosten Christiernin och sökt bot. Mannens påstående, att hon undanhöll honom brännvin och öl, var inte med 
sanningen överensstämmande. Hon hade vissserligen ensam nycklarna till ett contoir i förstugan och skåp inne i 
stugan, men för övrigt var alla rum, skåp och källare olåsta, så att någon brist på dricka hade han inte behövt lida. 

Att han blivit sjuk efter fisketuren den 2 april tillskrev hon en olycka som drabbat honom några dagar tidigare, då
han blivit klämd i veka livet mellan en kärrskakel och en stolpe vid stallslidret. Kerstin redogjorde sedan för hur hon 
den 2 april gjort i ordning matsäck åt sin man, hur hon givit honom en sup brännvin och därpå fyllt den förut om-
talade tennflaskan. Hon försäkrade att något gift hade inte funnits i huset sedan 1745, då hon “brukat det till flugors
dödande i fähusen, där kalvarna sommartid understundom stått, helst bete för spädkalvar vid Nykrogen, närmare än
en halv mil ikke skulle finnas”. Domaren undrade sedan med Kerstin vad hon tyckte om sin dräng, Johan Andersson.
Hon svarade att det var en arbetsam karl, som skötte sina sysslor utmärkt och därför uppskattade hon honom, och
det hade också hänt att han fått lite extra brännvin som belöning för sin dugliget. Manen var ju sjuklig och därför var 
det desto viktigarre att drängen dugde något till i arbetet.
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 Namnsdagar fram till nästa nummer: 
     Torsdag  25 april Marcus   

 Fredag  26 april Teresia, Terese
  Lördag  27 april Engelsbrekt  
 Söndag  28 april Ture, Tyra  
 Måndag   29 april Tyko

  Tisdag     30 april Mariana
  Onsdag      1 maj Valborg   
 Torsdag     2 maj Filip, Filippa

  Fredag       3 maj John, Jane  
 Lördag       4 maj Monika, Mona  
 Söndag    5 maj Gotthard, Erhard  
 Måndag    6 maj Marit, Rita 

  Tisdag    7 maj Carina, Carita  
 Onsdag      8 maj       Åke

Grattis alla små och stora namnsdagsbarn!

   www.skultunalagarn.se    

Vi lagar all mat från grunden  

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

Vecka 17  torsdag 25/4 rostbiff med potatisgratäng   
 Fredag 26/4  Fläsknoisette med stekt potatis och   
     champinjonsås

Vecka 18 måndag 29/4  stekt falukorv, ugnsrostad potatis, stekt ägg
  tisdag 30/4  raggmunk m.fläsk. Paltbröd, fläsk, vitsås
  Onsdag  1/5  kall kassler med stuvad blomkål
            torsdag   2/5  köttfärsgratäng         
  Fredag 3/5  kotlettrad, peppar & konjaksås, stekt potatis

Vecka 19  måndag 6/5  isterband med stuvad potatis, rödbetor 
  tisdag  7/5  raggmunk med fläsk. Fläsk med löksås  

 Onsdag  8/5  Pannbiff med grönpepparsås. stekt potatis
  

dagens lunch  85 kr
sallad, bröd, kaffe och kaka ingår  

Lunchlådor för avhämtning 65 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Välkommen till bords! 

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

                            

                            sg:s Potatis
          Hedemora

Fredag 26 april
kl 11.00 - 12.00

OBS !!!
Vi står på parkeringen vid Skultuna IP

sveriges 

godaste 

knöl

tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

Odlargaranterad king edvard, Folva, serafina 
och mandelpotatis från egen odling

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

 du kommer väl ihåg ... 

f Loppis - lördag 27 april kl. 10 - 14.00   e
Fri entré och fri parkering.     

VäLkommen!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 



•
TEKNiK & FriTiD

Sandupptagning på tätortens gator  
är planerad till veckorna 18 och 19. 
Ni som vill får gärna sopa ner sanden 
från er trottoar på körbanan, så att 
sopmaskinen lättare kan ta upp den.

•

Från den 27 mars har
kommundelsförvalt-
ningen en ny direktör: 
Rasmus Persson 

Han är bosatt i Örebro
och kommer närmast
från ett arbete som 
direktör för Överför-
myndarförvaltningen
i Västerås.

Ny FörVAlTNiNGSDirEKTör i SKulTuNA

Vill ni komma i kontakt med honom kan ni göra det genom e-post:
rasmus.persson@vasteras.se 



VAllONENS MöTESPlATS - ett urval ur programmet 
     Vallonvägen 15 - 17                                                  Tel. 021-39 39 10

Torsdagen den 25 april
Inga skapande aktiviteter idag!
kl. 11.00 – 12.00  Försäljning av gymkort och visning av gymmet.
kl. 14.00   Trivselträff PRO

Fredagen den 26 april
kl. 13.30 – 17.30  Vårfest med försäljning, musik och korvgrillning!
kl. 13.30 – 16.00  Klädförsäljning av Jerrys
kl. 13.30   Lottförsäljning och Tipspromenaden sitter uppe
kl. 15.00   Korvgrillning  (Korv 10 kr, ett glas cider 5 kr)
kl. 16.00   Kvartettsångarna sjunger i matsalen
kl. 16.45   Soppa serveras i matsalen.  Anmäl dig om du vill äta soppa till kvällsmat. 

Måndagen den 6 maj
kl. 09.30 - 11.00  Minneslåda med tema “Flärd” visas i servicehusets entré.

Tisdagen den 30 april
kl. 14.00    Sabrina har allsång på våning 1
kl. 14.00   Teknikcafé

Torsdagen den 9 maj
kl. 14.00   Kulturcafé 40 kr, Danzant uppträder med sång och leder allsång.  Lotteriförsäljning

Tisdag 21 maj 
Shoppingtur med lunch på Månsols!

Lunch med kaffe och dryck (150 kr) ingår.

Pris 400 kr bindande med lunch!

Häng med på en vårlig shoppingresa till Sala tisdagen den 21 maj
Anmäl till din mötesplats eller till Pia Willén. Först till kvarn!

pia.willen@vasteras.se   Telefon; 021-39 39 07

VÄlKOMMEN Till öPPNA FörSKOlAN 
Våra vanliga öppettider:  Måndagar kl. 9 - 14.30    Tisdagar   kl. 10.30 - 16
    Onsdagar  kl. 8.30 - 13    Torsdagar kl. 8.30 - 12.30
    Fredagar stängt

•  Babybokprat torsdag 25/4, kl. 09 - 10.30 på Öppna förskolan (för barn 3 -12 månader)
     Vår Eva från Biblioteket kommer och läser och sjunger med oss kl. 09.30. 
    Öppet för alla mellan kl. 10.30 - 12.30.
•  Stängt måndagen den 29 april. Vi är på en barnpilots-dag i stan.



LIONS STIPENDIER 2019
Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2019?

Lions delar ut tre stipendier á 3.000 kr 
inom områdena idrott, ledarskap och kultur.

Vi vill få hjälp med nomineringar !
Skicka förslag och motivering senast 15 maj 2019 

till Stöd- och hjälpkommittén 
via e-post till: peroander52@gmail.com  

Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

Lions Club i Skultuna 

 
En hälsning 

från våra lantbrevbärare!

 Till dig som bor i kommundelen: 
Tänk på att märka upp din postlåda 
med namn eller adress så att våra 

vikarier i sommar kan göra ett bra jobb!

Magnus - Marcus - Per - Erik


