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Nu kan du gratta
dina nära o kära
i bladet.
Se sista uppslaget
			

?

Har du koll på ditt mönsterdjup
- Kom in till oss så mäter vi -

DÄCKSERVICE
I samarbete med

KÖP 4 NYA

SOMMARDÄCK

hos oss och vi bjuder på en 5 l. spolarvätska med smart pip för mindre spill.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
Välkommen in till oss, Johan, Maria och Ingemar

Öppettider:
Mån-fre 07.00-16.30 • Lunch 12.30-13.30
Kungsvägen 17, Säter • Tel. 0225 - 512 34 • 36
Journr. 070-607 05 88 • www.mostromsdack.se
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Med anledning av

INTERNATIONELLA

KVINNODAGEN
inbjuder Folkets Hus Säter till två filmvisningar om kvinnor i otraditionella yrken.

DIRIGENTERNA
samt

Anette & Anette
KRIMJOUREN

_______________________________________________________________________________________________

www.folkansater.se

bioprogram
TÅRTGENERALEN

Fri entré
Kl. 17.00
Medverkande:
Regissören Christina Olofsson,
samt polisen Anette Stenius

Okänd Soldat (Full längd) En sista semester

Tårtgeneralen

Torsdag 15/3 kl.14.00 Söndag 18/3 kl.18.00
Dagbio
100:- 120:Torsdag 22/3 kl.14.00
Dagbio
100:-

Torsdag 29/3 kl.14.00
Dagbio
100:-

opera

Semiramis

Lördag 10 mars kl. 19.00

Livesänds från Metropolitan, New York
Svensk text. Speltid: 3 tim 50 min
Pris: 300 kr

• Trasig bilruta?
Vi lagar ditt stenskott eller byter
rutan om det behövs!

• Trasigt fönster?
Vi hämtar ditt fönster, lagar och
återmonterar under samma dag!

• Trasig persienn?
Vi gör hembesök och reparerar
eller byter ut solskydd!
Ni når oss på 0225- 503 70
info@satersglasmasteri.se

Aida – Lördag 17 mars INSTÄLLD!

arrangemang

Internationella Kvinnodagen 8 mars – 17.00
Se separat annons.

Leksands IF 2017/2018
Folkets hus Säter visar alla Leksands IFs
matcher live på bio.
Vi öppnar 1 timme innan matchen börjar.
7 mars
Oskarshamn – Leksand
Kassa & cafeteria öppnas 1 tim innan start.

Köp biljetter på Folkan 0225-501 58
Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Hammars Tryckeri AB, Kungsv. 31, 78335 SÄTER
Besöksadress: Kungsvägen 31, Säter. Tel. 0225-50186
E-post: annons@hammarstryckeri.se
Manusstopp: Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons
lämnas annons ett dygn före utsatt manusstopp.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Socialdemokraterna och Centern vill tacka
för förtroendet vi fick i förra valet

Kommunen har stabil ekonomi och vi orkar med de investeringar som står
framför oss. Vi är nu 11200 invånare och siktar mot 12000.

Skola och barnomsorg

Enbacka skola har byggts ut. Stora Skedvi
skola byggs ut med förskola, matsal, bibliotek, skolsalar och en fullstor sporthall.

Miljö och energibesparingar

Vi inför källsortering av matavfall i kommunen. En ny vatten- och avloppsplan är
på väg att tas fram. I Gustafs pågår redan
arbetet med ett nytt system för att säkra
vatten till alla. Giftfri förskola har
införts för barnens och personalens hälsa.

Kultur och fritid

Ridskolans lokaler i Säter kommer att rustas upp. Föreningen
får ett extra bidrag för att
köpa nya hästar 2018. Vi
satsar på Säterdalen. Lekplatser, strövområden,
parkering och nedfart
förbättras.
Fäboden utvecklas.
Kommunen bygger nytt
bibliotek i Stora Skedvi.
Tre Multiarenor för spontanidrott är planerade
och den första byggs
nu i Stora Skedvi.
Varmvattenbassängen på
Skönvik har vi tagit över för
att bevara möjligheten till
rehab och friskvård i Säter.

Mats Nilsson, Socialdemokraterna

Kommunikation/vägar och fiber

Gång- och cykelväg har byggts mellan Säter
och Bispberg. I Mora by pågår arbetet med
ny gång och cykelväg till Enbacka skola.
Bredbandsutbyggnad pågår i hela kommunen.
En ny hemsida för Säters kommun har
lanserats för en bättre kommunikation
med Säterbor.

Bostäder

Kommunens bostadsbolag
Säterbostäder bygger bostäder
i centrala Säter i under 2018.
I Gustafs planeras för ytterligare
lägenheter intill ICA.
Nya områden för villor och
tomter har planlagts på
flera orter i kommunen.

Vård och omsorg

Ett nytt Särskilt boende
byggs i Säter med 70
bostäder. Bygget ska
vara klart årsskiftet
2020-2021.
Omsorgen har utökat
boendet med 17 platser på två boenden.

Trygghet

Vi har en bra samverkan
med polismyndigheten
för att förebygga brott och
skapa trygga boendemiljöer.
Vi arbetar med att stötta
människor som står långt
från arbetsmarknaden.

Hans Johansson, Centerpartiet

SÄTERBLADET
Säter
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Medlemsmöte

Coriandergården onsdag 21/3 klockan 14.00.
Parentation över bortgångna 2017
Kyrkoherde Mattias Rådbo, Sång och musikgruppen.
Årsmöte
Handlingar tillgängliga vid mötet och på vår expedition.
Föreningen bjuder på kaffe med semla
Varmt Välkomna!

Försäljning av gallrade tidskrifter
på Säters bibliotek
Med start lördag 10 mars klockan 10.00.
Varmt välkomna!
bibliotek.sater.se

••••

Alla pensionärer är välkomna till Öppet Hus Badstugatan 1, onsdagar 10-12

Anne Jansson

0225-523

Kungörelse om samråd av
detaljplan för Särskilt boende
mm vid Prästgärdet, Säter
Säters kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan.
Planområdet är delvis beläget på den östra delen av Prästgärdet
i Säters tätort, delvis beläget i den nordöstra delen av bostadsområdet Åsen. Planområdet avgränsas i nordost av Åsenvägen,
i söder av Dahlanders väg och i väster av gång- och cykelvägen
som löper mellan Södra Kyrkogatan och Åsenområdet. Förslaget
bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte.
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med
nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att
medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola.
Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av
planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid behov på sikt
kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom
den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader
för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella
planen uppförande av byggnader för sådan verksamhet.
Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra
delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar
(t.ex. nätstation för elförsörjning).
Samråd äger rum under perioden 2018-03-06 till 2018-04-03.
Ärendet handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär att
planen efter samrådet även kommer att ställas ut för granskning
(inkl. kungörelse) innan planen kan antas. Samrådshandlingarna
finns tillgängliga på kommunens hemsida och på Säters
bibliotek.
Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen senast
2018-04-03 till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden,
Rådhuset, 783 30 Säter. Den som inte senast då har framfört
sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Hammars Tryckeri AB, Kungsv. 31, 78335 SÄTER
Besöksadress: Kungsvägen 31, Säter. Tel. 0225-50186
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
E-post: annons@hammarstryckeri.se
Manusstopp: Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons
lämnas annons ett dygn före utsatt manusstopp.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

33

Tis. o onsd. 14-21 • Fre. 8-16 • Övriga öppettider enligt ök.
Löparegatan 6, Säter • Varmt välkommen!

Anlita en behörig elektriker!

Lokal elfirma i Gustafs med omnejd,
för nyinstallation eller reparationer.
Passa på att
använda
ROT- avdraget.

30%

Anhörigutbildning i demens!
Är du anhörig eller nära vän till någon med en utredd eller
misstänkt demenssjukdom?
Nu erbjuder Säters kommun en anhörigutbildning i två steg.
Träff 1: Tisdag den 13/3 kl.18.00 – 19.30
Program:
• Beskrivning av olika demenssjukdomar
• Symtom och förlopp
• Behandlingsmöjligheter
• Hur en demensutredning går till
Träff 2: Tisdag den 20/3 kl.18.00 – 19.30
Program:
• Uppföljning från förra gången – frågor?
• Tips på bemötande och förhållningssätt som underlättar
i vardagen
• Vilken hjälp och stöd som finns att få
• Hur en flytt till särskilt boende kan gå till
Båda utbildningstillfällena sker i Kristinerummet på Fågelsången,
Peter Cruses väg 3, Säter. Ingång via stora entrén.
Vid båda tillfällen medverkar Ann-Sofie Petersén och Linda
Jansson som är utbildade silviasystrar, Anna-Karin Broberg,
biståndshandläggare med särskild inriktning mot personer med
demenssjukdom, Kerstin Norman, anhörigsamordnare
och Catarina Lind, demenssjuksköterska.

Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Ingen anmälan. Utbildningen är kostnadsfri.
Hammars Tryckeri AB, Kungsv. 31, 78335 SÄTER
Vid frågor
– kontakta
Catarina Lind,
Besöksadress:
Kungsvägen
31, Säter. Tel. 0225-50186
tel. 0225-55
332 annons@hammarstryckeri.se
E-post:

Manusstopp: Se rutan på 1:a sidan, begärs korrektur på annons
lämnas annons ett dygn före utsatt manusstopp.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.
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Anmäl dig till
nybörjarkurs!
Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6
23/4
17.00-20.00
24/4
17.00-20.00
25/4
17.00-20.00

26/4
17.00-20.00
27/4
17.00-20.00
28/4
09.00-12.00

30/4
17.00-20.00
1/5
17.00-20.00
2/5
17.00-20.00

3/5
17.00-20.00
4/5
17.00-20.00
5/5
09.00-12.00

7/5
17.00-20.00
8/5
17.00-20.00
9/5
17.00-20.00

11/5
17.00-20.00
12/5
09.00-12.00
13/5
09.00-12.00

Efter avslutad kurs
kan du spela banan!
Pris: 2685:-/kurs, medlemsskap och full
spelrätt (Ord. pris 7285:-) för seniorer.
Pris: 1685:-/junior 17-21 år
Pris: 1285:-/junior 13-17 år
Pris: 685:-/knatte 0-12 år
Anmälan/info på:
Tel. 0225-59 55 12, Kristoffer Toresson
eller kristoffer@satersgk.nu

Säters GK • info@satersgk.nu • www.satersgk.nu

Din lokala rörmokare

Ulf Såsser - 070 - 371 32 34
ulf@usror.se

Äntligen börjar
mopedsäsongen!

Första kursen startar måndag 26/3 (Föranmälan krävs).

Extrainsatt introduktionskurs för dig/er som ska övningsköra privat i SÄTER
Onsdag 14/3 kl: 17.00 - ca 20.30. (Föranmälan krävs,
gärna via E-handeln på hemsidan).

Kvällsteorikursstart
i HEDEMORA Torsdag 22/3 kl: 16.30.

Ö. Långgatan 14, Säter • Stationsg. 4, Hedemora

www.trafikcenter.nu

Fargo plankbord

Välj storlek, träslag, skiva,
kant, ben med mera och
skapa ditt unika plankbord!
Pris från 9 167:Inredningshjälp
Ta hjälp av vår inredare Katarina
för att skapa ett hem du trivs i.
Pris: 2500 kr per rum, men handlar du utifrån förslaget bjuder vi
på inredningstjänsten!
Mer information på

www.lidensmobler.se

SÄTER • 0225-59 61 15
Mån–fre 10–18 • Lör 10–15

SÄTERBLADET

Evenemang, samverkan och möjligheter
Säters kommun arbetar på olika sätt för att stödja evenemangsarrangörer.
Nu erbjuder vi alla som arbetar med evenemang en möjlighet att bli ännu bättre
genom att lära av andra, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.
Välkomna på en träff för att stärka Dalarnas evenemangsposition ytterligare!
Hoppas du vill vara med!

Handla och trivs i Säters kommun
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Säterbygdens Begravningsbyrå
Din personliga begravningsbyrå
Vi hjälper er med dokumentbevakning och förvaring
av testamenten, gåvohandlingar, samt livsarkivet.

Sportskor till
promenaden,
joggingturen
och framfotslöparen.
förr 14-1600:Nu

599:-

Så ni är välkomna in till oss så berättar vi mer
hur det går till.

Paketpris på skidor från
nybörjare till racing
förr, från 2999:- Nu

Lördag
10-16
facebook/
Söndag
+ helg 11-16
sportladanisolvarbo

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

Åsgränd 3, 783 30 Säter
Tel 0225-530 60, 070-301 05 35
www.saterbygdens.se

1699:-

Sommaren11-16
är
Ljusterbrov. 30 Solvarbo • Lördag 10-16 • Söndag
här snart!

TRYCKSAKER - LAYOUT - HEMSIDOR - STORFORMATUTSKRIFTER

149:-

Nu har vi tagit
fram ett stort
sommarsortiment
för honom och
henne. Vi har
shorts och
bermudas i
bomull och
tekniskt tyg,
jeansshorts till
honom, pikétröjor
och massor av
annat!
Ladan är full av
löparskor,
joggingskor,
sneakers, jackor,
softshell, fleece,
outdoorjackor
och byxor. Och
allt såklart till
våra låga priser!

TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE!

Rollup
85x200 cm
Tunn duk och enklare kassett,
så långt lagret räcker.

159:-

199:-

299:-

199:-

199:Du hittar oss 150m efter
Fritidsmöbler i Solvarbo.
Ljusterbrovägen 30,
Gustafs.

Välkommen in
hälsar Torbjörn!

@sportladanisolvarbo

750:moms tillkommer

Kungsvägen 31, SÄTER
info@hammarstryckeri.se

Tel 0225-501 86
www.hammarstryckeri.se

Gamla Tunavägen 23, BORLÄNGE
info@henningsons.se

Tel 0243-24 97 40
www.henningsons.se
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Fotograf: Per Eriksson

Tel 070-669 59 29

Värmepumpar
Golvvärme och radiatorer
Badrum- och WC-renoveringar
Service på befintliga
värmeanläggningar
Övrig VVS-service

Läs
på nätet. www.saterbladet.se

DANS plåt & vent

Norrtullsvägen 9, Säter • Tel. 070-679 14 98
Rännor, rör, takstegar, takbryggor, lister, beslag mm.
Hjälper gärna till med andra fastighetsarbeten. Ring och fråga.
Egen skylift och biltransportvagn. Även uthyrning.

”Skapartagna – att slöjda för
det okända”
En ”arkeologisk utgrävning om troll ” med artefakter och
kostymer från föreställningen Bergtagen
Vernissage 17 mars kl. 11
Inviger: Annbritt Grünewald
Berättar: Dalarnas hemslöjdskonsulenter
Fiolspel: Maria Jonson, musiker från föreställningen

F-skatt rotavdrag

Föreningar -ni är viktiga för
Säterdalens utveckling!

Utställning 17.3 – 14.4 Säters bibliotek
KULTUR

För AVHÄMTNING

www.gafood.se

Lunchlådor 50:-/st.
5 st. 240:- kylvara

Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63
Nu kan du även beställa

SMÖRGÅSTÅRTOR Skönvik • Säter

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.
Jour
dygnet runt
alla dagar
Per		

Måndag 26 mars kl. 17.30 – senast 20.30
Plats: Biografmuseet
Vi bjuder på smörgås och kaffe.
Välkomna!
Anmälan till reception@sater.se
alternativt 0225-55203 senast 20 mars.
Ange namn och vilken förening
ni representerar.

Nyfiken på sommarjobb i Säters kommun? Unga i Säters kommun
har möjligheten att både göra ett viktigt arbete och tjäna egna pengar.
På hemsidan hittar du all information om

Annis

BEGRAVNINGSTJÄNST
				 Per Hermansson
Kristinegatan 14, 783 30 Säter • 0225 -

I arbetet med Säterdalens utveckling vill Säters kommun samla
in kunskap, erfarenheter och idéer från föreningslivet i Säters
kommun. Därför bjuder Säters kommun in aktiva föreningar i
kommunen till en workshop med Säterdalen i fokus. Hur använder er förening Säterdalen idag och hur vill ni använda den i
framtiden? Vad är bra och vad är dåligt, vad kan göras bättre?

500 16

Sommarjobb för ungdomar i
Säters kommun 2018
Gå in på www.sater.se/sommarjobb
Sista dag att söka årets sommarjobb är den 30 april 2018
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Socialdemokraterna Säters kommun
Vi bjuder in till årsmöte för alla medlemmar i
Folkets hus i Säter, onsdag den 14 mars kl. 18.30.
Val till fullmäktigelistan och övriga val i föreningen.
Vi bjuder på lättare mat och fika.

Alla medlemmar välkomna!

Sagostund
på biblioteket!

Sagostund med Ing-Mari Gerrard
med början fredag den 23 februari kl. 10.00.
Fortsätter sen tre fredagar till:
den 2 mars, 9 mars och 16 mars.
För barn 4-6 år.
Grupper bokar på tel. 0225-55 186
bibliotek.sater.se
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GUSTAFS
Lekmannakåren
ÅRSMÖTE

i Församlingsgården

Tisdag 27 mars kl. 18.30

Vi tillför en extra dimension

et
h
g

g
Try

Lars Engström
Bofinksvägen 7
783 31 SÄTER
Tel. 070-661 17 07
www.brahus.se

MATTRASOR
Torget, Säter

Lördag 10 mars kl. 11-12
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HÅRRESANDE

FRISÖREN

Svårt att ta dig till en frisör?
Låt frisören komma till dig!

Salong på

Kråkvägen 16, Säter.
Helena Olsson

Frisör

Kungsvägen 31, Säter
annons@hammarstryckeri.se

0225-501 86

www.saterbladet.se
www.hammarstryckeri.se

Ring för att boka tid

072-718 98 67
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VÄGMÖTE

Finnmarken-Millionvägen
samfällighetsförening
håller ÅRSSTÄMMA
lördag 17 mars 2018 kl. 11.00
i Norbo bystuga. Dagordning
enligt stadgarna. Styrelsen
Guldsmedsbodarnas
Vägsamfällighet

ÅRSMÖTE

Torsdag 15 mars kl. 19.00
i Arkhyttans bystuga.
Välkomna! Styrelsen

!
!!

6 mars

18 mars

Arkhyttans
kapell
11:00 Nattvardsgudstjänst
Heidi Lundberg THS
11:00 Gudstjänst på
Skedvigården

ÅRSMÖTE

Bobygdens Vägsamfällighet
Vi träffas hos Lars-Erik
Danielsson, Guldsmedsbo 17
den 28/3 kl. 19.00
Välkomna!

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Torsdagar kl 19 Bibel och bön
Söndagar kl 18-20.30 Internationellt café
Sönd 11 mars kl.11:
		
Torsd 15 mars kl.14:
		
		
Sönd 18 mars kl.16:
		

Gudstjänst. Sång, musik och predikan av Runa och 		
Anders Åhlén
Trivselträff för daglediga. Sture Lundqvist berättar
om Himlaspelet och dramatiserar några scener.
Servering och lotteri.
Sång och musik med Erik Liljero med familj.
(Erik, född Hansson, uppväxt i Gustafs)

Tisd 20 mars kl.14: Stickcafé
Onsd 21 mars kl.15: Sångstund på Fågelsången
Sönd 25 mars kl.11: Gudstjänst.

På denna sida kan du gratulera familjemedlemmar och vänner eller ta farväl med en sista hälsning.
Ge en ros till någon du tycker om eller välkomna en ny familjemedlem. Här läser du även föreningsnytt och fyndet.
Priser ser du nedan eller på vår hemsida. www.saterbladet.se

Föreningsnytt

Fyndet

Idéella föreningar i Säters kommun
(ej politiska och ekonomiska föreningar,
exempelvis vägföreningar)

ST. SKEDVI SKOTERKLUBB
ÅRSMÖTE onsdag 21 mars kl.
19.00 i Stocksbro bystuga. Vi bjuder på fika! Välkomna! Styrelsen.
LUNDGRENS
Torsdag 15 mars kl 19
FILMKVÄLL
Tåg i Klippiga Bergen, svenskt tal
LUNDGRENS
Tisdag 20 mars kl 13
SOPPLUNCH
Fåglar i Tunabygden
Leif Carlberg visar bilder och
berättar
LUNDGRENS
Söndag 25 mars kl 14
ÅRSMÖTE
STORA SKEDVI HEMBYGDSFÖRENING ÅRSMÖTE Söndag
25 mars kl 16 i Stocksbro bystuga.
Kaffeservering. Välkomna!

SÄLJES
FÖRENINGEN ARKHYTTANS
BYSTUGA inbjuder till ÅRSMÖTE 18 Mars kl.18.00 i Bystugan.
Olle Rönnols inleder med bildvisning av livet i Arkhyttan från förr.
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta. Välkomna!

AKVARIUM Komplett med
lysramp, pump, filter och grus.
80x35x40.
Tel. 070 535 04 40.

NOSTALGIC CLUB ÅRSMÖTE
25 mars kl 17.00 i klubblokalen
Karlsgårdarna. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder
på fika. Välkommen!
www.nostalgicclub.se

2 ST SÄNGAR 90 cm, enkel-sängar med grå gavlar. Kan
placeras intill varandra. Bäddmadrasser finns. 076-133 53 21.

SÄTERS IF FOTBOLL håller
ÅRSMÖTE tisdag 27 mars kl.
18.00 i orienteringsstugan vid
Hagavägen. Vi bjuder på fika.
ANSTAHYTTANS
BYSTUGEFÖRENING har
ÅRSMÖTE den 20 mars kl 18.30
i bystugan. Välkomna önskar
styrelsen.

ROUTER ”Assus” wifi, för vägg
eller sticka. Förr 1595:-. Nu 600:Tel. 073-625 65 15.

2 ST SÄNGBORD
Tel. 076-133 53 21.

OBS!

FYNDETANNONSER
kostar 20:-/produkt!
Endast privatpersoner
kan annonsera här.
Fyndetannonser skall
betalas vid inlämnandet.
Skicka annonserna via
post eller lämna gärna
in manuset direkt.

Dagens Ros

DIVERSE
HJÄLP MED dragkedjor,
uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073-912 43 31
Kostnad för FÖRENINGSNYTT,
GRATTIS, DAGENS ROS OCH
VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN är:
Max 200 tecken = 150:-, upp till
400 tecken = 300:- o.s.v.
inkl. mellanslag. Med bild 250:Moms tillkommer.
Ej logotyper eller bilder i
FÖRENINGSNYTT!

Tel. 0225-501 86 • Box 12, 783 21 Säter • Kungsvägen 31, SÄTER • annons@hammarstryckeri.se
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På gång 7 mars - 28 mars
Kyrka för Fairtrade

Söndag 18 mars
Gustafs kyrka:
Onsdag 7 mars
11.00 Söndagsgudstjänst. Marcus Andersson.
Gustafs kyrka:
Vox Gustafiensis under ledning av Daniel Larsson.
18.00 Kvällsmässa. Anna Segerbo och Daniel Larsson.
Stora Skedvi kyrka:
Torsdag 8 mars
11.00 Gudstjänst. Mattias Rådbo och Thomas Bernhardt.
Församlingshemmet, Stora Skedvi:
Anna-Karin Arkeberg, sång.
11.00 Daglediga. Minnen och äventyr ur mitt liv.
Säters kyrka:
Stefan Wildung. Andakt, servering och lotteri.
18.00 Johann Sebastian Bach 333 år - Kammarmusikkonsert
Coriandergården, Säter:
Inken Menck, oboe, Johannes Paulsson, soloviolin,
11.00 Mötesplats Fair Trade. Sopplunch. Soppa, smörgås
Anders Lagerqvist, violin, Anna Kroeker, violin,
och kaka 40 kr.
Mats Hedrén, viola, David Gammelgård, cello,
Säters kyrka:
Thomas Bernhardt, cembalo. Antje Bernhardt, andakt.
12.30 Lunchmusik på internationella kvinnodagen.
Fri entré. Kollekt.
Orgelmusik av kvinnliga tonsättare.
Måndag 19 mars
Thomas Bernhardt, orgel.
18.00 Samtalsgrupp om ”Tro och liv” i Coriandergården,
18.30 Kvällsmässa. Marie Blommé och Thomas Bernhardt.
nedervåningen. Gerd Wichmann.
Fredag 9 mars
Onsdag 21 mars
Säters kyrka:
Gustafs kyrka:
19.00 Fika före Sinnesrogudstjänst.
18.00 Kvällsmässa. Mattias Rådbo och Daniel Larsson.
19.30 Sinnesrogudstjänst. Anna Segerbo. Emma Lindberg
Torsdag 22 mars
och Thomas Bernhardt.
Församlingshemmet, Stora Skedvi:
Lördag 10 mars
11.00 Daglediga. Bengt Olerås spelar valthorn och berättar
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
om sitt musikliv. Andakt, servering och lotteri.
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Sven-Erik
19.00 Verksamhetsråd. Vi samtalar om församlingens
Vejgården med kör från SPF i Hedemora.
verksamhet i Stora Skedvi. Välkomna!
Silvbergs kyrka:
Coriandergården, Säter:
18.00 Musik vid helgsmål - Orgelmusik i fastetid.
11.00 Mötesplats Fair Trade. Kaffe smörgås och kaka 20 kr.
Thomas Bernhardt, orgel. Birgitta Lagerqvist.
Säters kyrka:
Fri entré. Kollekt.
12.30 Lunchmusik i fastetid. Thomas Bernhardt, orgel.
18.30 Kvällsmässa. Birgitta Lagerqvist och
Söndag 11 mars
Thomas Bernhardt.
Gustafs kyrka:
11.00 Mod och kraft – en familjegudstjänst om att våga
Lördag 24 mars
prova. Efteråt blir det fika och våga-prova-aktiviteter
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
i församlingshemmet.
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Säters manskörsStora Skedvi kyrka:
orkester.
11.00 Söndagsgudstjänst. Marie Blommé och Thomas BernGustafs kyrka:
hardt. Johan Forslund, sång.
18.00 Afternoon tea. The Crucifixion - Musikgudstjänst med
Tisdag 13 mars
Gustafs vokalensemble. Georg Källström, tenor.
Coriandergården, Säter:
Daniel Larsson dirigent. Birgitta Lagerqvist, andakt.
11.00 Mötesplats Fair Trade. Kaffe smörgås och kaka 20 kr.
Förtäring 50 kronor.
Onsdag 14 mars
Söndag 25 mars
Gustafs församlingsgård:
Gustafs kyrka:
11.00 Mitt på dagen. Sopplunch, smörgås och kaffe 40 kr.
11.00 Gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Georg Källström, tenor.
Fredag 16 mars
Stora Skedvi kyrka:
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Marie Blommé och Thomas Bernhardt.
18.00 After Work-konsert. Önskekonsert del 2.
Göran Sundmark, tenor.
Mattias Rådbo och Daniel Larsson. Mejla din önskan
till daniel.larsson@svenskakyrkan.se eller berätta för
Måndag 26 mars
Daniel i samband med någon annan konsert.
Gustafs kyrka:
Fri entré, kollekt. Mat i församlingsgården efteråt.
18.00 Passionsgudstjänst. Marcus Andersson och
Ingeborg Björnbom.
Lördag 17 mars
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
Tisdag 27 mars
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Thomas Bernhardt.
Coriandergården, Säter:
11.00 Mötesplats Fair Trade. Kaffe smörgås och kaka 20 kr.
Torsdag 8 mars kl 12.30 Säters kyrka
Gustafs kyrka:
Lunchmusik på internationella kvinnodagen.
18.00 Passionsgudstjänst. Marcus Andersson och Daniel
Orgelmusik av kvinnliga tonsättare. Thomas Bernhardt, orgel.
Larsson.
Gustafs församlingsgård:
Söndag 11 mars kl 11.00 Gustafs kyrka
18.30 Från kolli till elitidrottare – Livet kan ta oanade
vägar. Föreläsning med Christian Hedberg om hans
Mod och kraft – en familjegudsväg tillbaka efter en svår olycka.
tjänst om att våga prova*. Efteråt blir
Onsdag
28 mars
det fika och våga-prova-aktiviteter i församlingshemmet.
Gustafs församlingsgård:
...*konstnär*hip-hop-dansare*popstjärna*orgelspelare...
Efteråt blir det fika och våga-prova*11.00 Mitt på dagen. Sopplunch, smörgås och kaffe 40 kr.
aktiviteter i församlingshemmet.
Gustafs kyrka:
Tisdag 27 mars kl 18.30 Gustafs församlingsgård
18.00 Passionsgudstjänst. Marcus Andersson och Daniel
Från kolli till elitidrottare - Livet kan ta oanade vägar.
Larsson. Sångare ur Gustafs vokalensemble.
Gudstjänster och övriga församlingsaktiviteter, se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/saterbygden www.facebook.com/saterbygdensforsamling
…*konstnär*hip-hop-dansare*popstjärna*orgelspelare…

Församlingsexpeditionens öppettider i Säter: Måndag, tisdag och torsdag 09.00 - 16.00 (Lunch 12.00 – 13.00)
Onsdag 13.00 - 16.00 Fredag 09.00 – 12.00 • Tel: 0225-48 89 00
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Lördag 17 mars kl. 19.00
ALL INFO PÅ:
www.säterdalen.com

www.nordman.nu
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Medarr:

Södra-Östra Dalarna
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Kontakta

Sedan 1986

070-892 22 91
076-044 13 43

NY STÖRRE TAPETAVDELNING

Det firar vi med 25% på massor av tapeter!!!

20%

Dessutom
på vår
personliga favorit - Morris!
Välkomna in!
Kvalité & Tradition sedan 1963

Säters Färg
Storgatan 9, Säter
0225-500 85 • Vardagar 9.30-18 • Lördag 10-13

PS! Vi har även 25% på all
Nordsjöfärg denna vecka...
Alla erbjudanden gäller t.o.m. 11/3 -18.

