SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters
kommun
Läs bladet på nätet

SÄTERBLADET.SE

Ansvarig utgivare: Hammars Tryckeri AB
Box 12, 783 21 SÄTER - Tel. 0225-501 86
annons@hammarstryckeri.se

Nr 6 27/3 2018
Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 10 APRIL MANUSSTOPP onsd. 4 april. kl 12.00

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

Under vecka 16 öppnar vi.
Vi har tid för Dig.
Välkommen!
Johan och Gunnel

Gör en utflykt!

Öppna ateljéer & verkstäder

Samlingsutställning med alla
deltagare i Skönviks konstpaviljong

Påskafton & Påskdagen kl. 11-17
Hämta kartan hos konstnären, på samlingsutställningen eller på hemsidan.

Tel: 0225-25 64 40

www.konstspaning.nu

www.tandlakaredegerman.se

Arrangeras med stöd från Säters kommun & Studieförbundet Vuxenskolan.
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Kallelse till

GUSTAFS
FÖRSAMLINGSGÅRD

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
gällande LÖVÅSVÄGARNAS

Lekmannakårens

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Plats: Naglarby bystuga
Tid: Onsdag den 18 april kl. 19.00
Ärenden enligt stadgarna
Välkomna! Styrelsen

ÅRSMÖTE

flyttat från 27 mars 18.30
till 3 april kl. 18.30.

www.folkansater.se

bioprogram
TÅRTGENERALEN

En sista semester

Torsdag 29/3 kl.14.00
Dagbio
100:-

Wonder

Utan nåd

Torsdag 5/4 kl.14.00
Dagbio
100:-

Torsdag 12/4 kl.14.00
Dagbio
100:-

opera

Cosi fan tutte

Lördag 31 mars kl. 19.00
Fika g
vårt fin ärna i
a café!

Livesänds från Metropolitan, New York
Svensk text. Speltid: 3 tim 56 min. Pris: 300 kr

Luisa Miller

Lördag 14 april kl. 18.30

Livesänds från Metropolitan, New York
Svensk text. Speltid: 3 tim 58 min. Pris: 300 kr

Om Leksand går vidare...

GUSTAFS • Tel 0243-24 00 97

Busshållsplats finns nära oss.
En lokalförankrad hjälporganisation i Dalarna
som bland annat hjälper till i östeuropa.
Vi tar tacksamt emot kläder - hela och rena,
- samt möbler, husgeråd m.m.

Då visar vi alla deras kommande
matcher live på Folkan.

Kassa & cafeteria öppnas 1 tim innan start.

Köp biljetter på Folkan 0225-501 58

••••
Anne Jansson

Välkomna!

Vi har öppet påskafton! Glad påsk!
Öppet:
Onsdagar: 13-18 • Lördagar: 10-14
Spannmålsvägen 6 (Bakom gamla Klädpärlan)

0225-523

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

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Åke Lindholm

Jour
dygnet runt
alla dagar

ställer ut tavlor vecka 13-14-15
på ICA Supermarket i Säter
Per		
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.

33

Annis

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

500 16

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

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

AFTER WORK
VARJE FREDAG KL. 16-18.30
119:Plankstek Alt. Fiskplanka
1st glas vin el. 1st starköl till maten 39:Vi serverar dagligen
A lá carte, Grekiska rätter,
Pizza & Kebab, Sallader samt

Dagens lunchbuffé vard. kl 11-14

TRUBADURAFTON
Fredag 30 mars
kl. 21-01

Catarina Forsbäck

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

Beställ hem din mat!
Hemkörning i Säters innerstad.
Minsta ordervärde 150:www.dalarasten.nu
Avhämtning eller bordsbeställning
Vasagatan 2, Säter 0225-501 57

Vårerbjudanden!
Inredningshjälp

Stressless 15% på Dining,
soffor och utvalda fåtöljer

Brunstad 10-15%

Dux bäddmadrasser 20%

Viking 20%

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

För AVHÄMTNING

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

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

SMÖRGÅSTÅRTOR Skönvik • Säter

www.gafood.se

Handla och trivs i Säters kommun

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

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

skönvikshallen

SKÖNVIKSHALLEN
Öppettider påskhelgen och påsklovet V.14
Bad
Skärtorsdag
13.00-17.00
Påskhelgen
stängt
Tisdag-fredag
12.00-20.00
Lördag
09.00-16.00
Söndag
12.00-13.00
(sön. endast motionssim ej lek)

Skönviks varmbad
Allmäntid:
Skärtorsdag
12.00-16.00
Påskhelgen
stängt
Tisdag-fredag 12.00-16.00
Under den allmänna öppettiden har man möjlighet till
egen vattenträning.
Tidsbokning behövs och kostnaden är 60: -/bokad timme.

Ungdomens Hus
Öppettider och aktiviteter
på påsklovet!
Du hittar oss även på:
3/4 Tisdag kl. 15.00-21.00
kl. 18.00 Vi bjuder på något gott.
4/4 Onsdag kl. 15.00-21.00
kl. 17.30-19.00 Klockarskolans gym.sal
kl. 18.00 Vi bjuder på något gott

Kom med
förslag på aktiviteter
i gymnastiksalen.
Kom med förslag på
turneringar och aktiviteter
vi kan göra
under kvällen.

Övriga tider kan man hyra
varmbadet till egna aktiviteter,
kostnad 600: -/tim.
Mer info: varmbad.sater.se

Välkomna!

Lejonagendan
Onsdag 18 april
kl 18.30
Folkets Hus Säter.

Det finns alltid
saker att göra vid
5/4 Torsdag kl. 15.00-21.00
Ungdomens Hus. Biljard,
kl. 16.00-17.30 Klockarskolan gym.sal
pingis, air-hockey,
kl. 18.00 Vi bjuder på något gott
sällskapspel, TV-spel, pyssla
och bara hänga med
6/4 Fredag kl. 16.00-23.00
kompisarna.
Romme Alpin kl. 8.10 från Ungdomens Hus
kl. 18.00-21.00 Klockarskolan gym.sal
kl. 19.00 Vi bjuder på något gott
Välkommen till Ungdomens Hus

Romme Alpin - fredag den 6/4
Pris: Dagkort 185 kr. Lunchbiljett 65 kr
Resa ordnar man på egen hand/samåkning. Vi har ett antal platser
man kan boka in sig på. Vi åker från Ungdomens Hus kl. 8.10
eller träffas vid Romme Alpin kl. 8.50.
Anmälan dagkort och lunchbiljett betalas till personal på UH
SENAST tisdag den 3/4.
Ska du hyra: Får du bokningskod av personal på
Ungdomens Hus. Gå in på www.rommealpin.se
klicka på Skola Online SENAST söndag 1/4.
Hyra vid förbokning: Skidpaket 180:Snowboardpaket 210:Twin Tippaket 250:Eventuella frågor:
Ungdomens Hus 0225-55 160
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Per Eriksson 0225-55 330

Gym och sporthall
Skärtorsdag
07.00-17.00
Påskhelgen
stängt
Tisdag-fredag
07.00-22.00
Lördag-söndag 08.00-17.00

En bok, en utbildning och en
föreläsning om självledarskap.

Cecilia Duberg
Ta del av Lejonagendans 8 mentala förmågor för stark hälsa
och inre skärpa. Föreläsningen handlar om kraften i att vara
människa, och bygger på boken med samma namn.Träna dig
själv att växa av utmaningar, istället för att överväldigas av dem.
Du får konkreta råd för mental vardagsträning - även när det är
bråttom och mycket.
Cecilia Duberg
Leg. psykolog, mental tränare och författare. Vissa dagar
tränar hon ledare, elitidrottare och högpresterande team
att nå toppresultat, andra leder hon tystnadsretreat för
människor som behöver ta en paus från ”att göra”.
Varmt välkommen till en annorlunda, viktig och
inspirerande föreläsning!

Fri entré.
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Öppettider Påsk
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskafton
Påskdagen

Vårens nya
jackor på plats!
Stor utförsäljning av
joggingskor 599-699:-

10-18
11-15
10-16
Stängt

Hos Skedvi Bröd gräddas knäckebröd
på Skärtorsdagen och Påskafton.
Välkommen.

Nu 199:Skärtorsdag 18-20
Visning och mingel
Långfredag 11-16
Nyöppning
Påskafton 10-16
Påskdagen 11-16
Annandagen 11-16

Vi tillför en extra dimension

HÅRRESANDE

FRISÖREN

Svårt att ta dig till en frisör?
Låt frisören komma till dig!
Lördag
10-16
facebook/
Söndag
+ helg 11-16
sportladanisolvarbo

Frisör

Ring för att boka tid

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!

Tr

Salong på

Kråkvägen 16, Säter.
Helena Olsson

Sommaren är
Ljusterbrov. 30 Solvarbo • Lördag 10-16 • Söndag
här snart!11-16

et

h
ygg

072-718 98 67

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

Vi välkomnar aukt.
hudterapeut
299:159:- 199:199:Stina Jelk till salongen!
199:Aprils behandlingserbjudande

Pedikyr finns nu äntligen på salongen!
Du hittar oss 150m efter

60 min Pedikyr med lackning Fritidsmöbler
575 kr (ord.i Solvarbo.
pris 650 kr)
Ljusterbrovägen 30,
Välkommen in
45 min Pedikyr utan lackning Gustafs.
475 kr (ord. pris 550 kr)
hälsar Torbjörn!
@sportladanisolvarbo
Priserna gäller tider bokade i april.
Aprils produkterbjudande från paus by linda
Passa på att fylla på badrumsskåpet med högeffektiv
hudvård. Vid köp av tre produkter från iS Clinical får du
en gratis fire and Ice ansiktsbehandling (värde 1050kr).

Öppettider
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar

10-19
10-18
11-19
10-17
10-15

Linda, Stina och Pernilla
Utförsäljning herrprodukter, allt för rakning och
skägg från bl.a Noberu köp 3 betala för 2

Välkomna!

Kristinegatan 11, Säter • Tel. 070-742 05 33 • linda@pausbylinda.se • www.pausbylinda.se

www.facebook.com/pausbylinda
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Påsken - en tid att uppstå
med glädjen och kärleken!

Påskens mest centrala delar handlar om hur en man, vid
namn Jesus, för 2000 år vandrade omkring på jorden
bland människor och i samhället. Han såg förtryck, utsatthet, ondska, hat, våld och krig. Han såg hur människan förintade sig själv genom onda handlingar. För att
bryta detta hade Jesus ett speciellt uppdrag.
Redan som barn hade han fått höra hur speciell han var.
En Guds son med uppdrag att välsigna och skapa fred
och läkedom till världen och människan. Han började
därför som vuxen tala till skaror av människor. Han bekräftade och upprättade varje människa genom att få
henne älskad, värdefull och viktig. Att oavsett vem man
var, så räknades man lika mycket som dem samhället
hade satt på piedestaler.
Detta gjorde dåtidens maktmänniskor rädda. De förlorade kontrollen över människor. De styrande i samhället grundande sin makt på att få människor, rädda
och osäkra. Plötsligt kom det en enkel snickarson som
utgav sig för att vara Guds son, vilken spred glädje,
kärlek, förlåtelse och upprättelse som det viktigaste liv
kunde uppbära.
Det gick så långt att dåtidens maktmänniskor tog till
alla medel för att stoppa Jesus. Man dömde honom inför rätta. Man fick folket med sig som stod och skrek
”Korsfäst”, ”Korsfäst”!
Man spikade upp Jesus på ett kors mellan två rövare.
Det var en vanlig företeelse på den här tiden att korsfästa människor som straff för brottslighet.
Strax innan Jesus dör på korset ropar han ”Förlåt dem
Fader, för de vet inte vad de gör!”.
Den här meningen kom att beskriva innebörden av
Jesu död. Man säger att han dog för mänsklighetens
skulder, mörker och ondska. Genom sitt liv och död
bar han mänskligheten genom sitt budskap.
Människor började strax efter Jesu död att ångra sig.
Det var ju inte dumt det han hade sagt. Det hade ju till
och med inneburit att sjuka blev friska. Ensamma fick
gemenskap. Sorgsna och utsatta fick mening och kände
kärlek och bekräftelse.

Bibelns berättelse vittnar om att Jesus uppstår på Påskdagen. Om det är hans fysiska form eller själva själen
har det tvistats mycket om. För mig är det inte viktigt. Det viktigaste är att budskapet Jesus förmedlade
uppstod. Det är samma budskap som vi måste fortsätta
sprida, leva och verka igenom. Svenska kyrkan är en
samhällspelare. Precis som brandkåren, polisen, sjukhusen har i uppgift att tjäna och värna människan, har
Svenska kyrkan till uppgift att stå upp för ett värdigt
och kärleksfullt liv. Kyrkan möter människor, döper
barn och viger kärlekspar i tron på att det kärleksfulla ska omsluta varje hjärta. Vi möter människor i sorg
och saknad. Begraver och delar människors sorgearbete,
hur svårt det än är. Musiken och sången förstärker upplevelsen kring det budskap vi förmedlar. Vi tjänar Er
människor i Säters kommun.
Oavsett händelse överger vi dig aldrig!
Jag är stolt och glad över att få tjäna och vårda det förtroende som ni givit mig. Tillsammans med mina kollegor och förtroendevalda önskar vi Er alla en Glad påsk.
Upplev mysteriet under stilla veckan, skärtorsdagen,
långfredagen och påskdagens stora begivenhet – Jesu
Kristi Uppståndelse.
Vänligen Mattias Rådbo
Kyrkoherde, Säterbygdens församling.

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

ÅRSSTÄMMA
Medlemmarna i GUSTAFS KASSAFÖRENING
kallas till ordinarie årsstämma tisdag 24 april 2018 kl. 19.00.
Plats: Församlingsgården Gustafs
Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna!
Styrelsen

I år kommer utgivningarna

Din lokala rörmokare

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

på TISDAGAR

Manusstopp blir på onsdagar

Nr 8

Nr 7

Tisdag

April

Nr 10

Tisdag

24 8 22

Tisdag

10

Nr 9

Tisdag

April

Manusstopp
Onsdag 18 april

Maj

Manusstopp
Onsdag 2 maj

Maj

Manusstopp
Onsdag 16 maj

Manusstopp
Onsdag 4 april
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Kungsvägen 31, Säter
annons@hammarstryckeri.se

0225-501 86
www.saterbladet.se
www.hammarstryckeri.se
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Ledningsbesiktning
Under vecka 14 och 15 kommer ledningsbesiktning att ske i Rättvik, Leksand,
Insjön, Gagnef och Säter. Det innebär flygning med helikopter på låg höjd
längs ledningsgator.
Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan medföra. Vid frågor är du
välkommen att höra av dig till vår kundkontakt, tel 0247-738 20.

TRYCKSAKER - LAYOUT - HEMSIDOR - STORFORMATUTSKRIFTER

dalaenergi.se

TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE!

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

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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FiskBilen! Säter
St Skedvi
Annalenas Delikatesser AB
Tel. 070-685 53 51

Fredag 6 april

Torget
kl. 11.00-12.00
Tempo
kl. 12.30-13.00
Gustafs ICA
kl. 13.30-16.00

Hjälp Trädfällning - (utbildad) Fäller 1500 träd på tomter/år
med: Trädbeskärning - (utbildad - trädolog) Beskär 1300 fruktträd/år
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Trädgårdsarbete. Div. arbete. Skylift (23,5 m). m.m.
Säljer: Sv. Rödfärg, Nötskinn, fårskinn, knivar, yxor, handskar, m.m.

LEFFES ALLTJÄNST

070-517 06 13
www.dalamat.se F-skatt och försäkring
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företagsfest

APRIL
www.sater.se/naring

Biljetter 549:- ex. moms
Anmälan Senast den 9 april kl. 12.00
naring@sater.se
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Säterbygdens Begravningsbyrå
Din personliga begravningsbyrå
Vi hjälper er med dokumentbevakning och förvaring
av testamenten, gåvohandlingar, samt livsarkivet.
Så ni är välkomna in till oss så berättar vi mer
hur det går till.

Meddela ev. specialkost i anmälan
Observera att anmälan är bindande
Huvudarrangörer

Medarrangörer

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

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

SÄTERBLADET

!!
!
!!

Handla och trivs i Säters kommun

ÅRSMÖTE

Arkhyttans
kapell

29 mars
1 april
2 april
7 april

19:00 Getsemanestund
08:00 Påskotta
11:00 Ekumenisk gudstjänst
09:00 Arbetsdag 17:00 Andakt

med delägarna i RasboÖversätra vsf. måndagen
16/4 kl. 19.00 i Stocksbro
bystuga. Ärenden enligt
stadgarna. Styrelsen

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Torsdagar kl 19 Bibel och bön
Söndagar kl 18-20.30 Internationellt café
Torsd 29 mars kl.19: Andakt med nattvard inför påsken
		 Påskhelgen hänvisas till övriga kyrkor i säterbygden.
Tisd 3 april kl 14-16: Stickcafé.
Onsd 4 april kl.15: 		 Sångstund på Fågelsången.
Sönd 8 april kl.11: 		 Gudstjänst. Sång, musik och predikan av Runa och 		
		 Anders Åhlén. Kyrkkaffe. Församlingsmöte efteråt.
Tors 12 april kl.14: 		 Trivselträff för daglediga. Bengt Orevi visar
		 bilder och berättar om sin resa till Israel.
		 Servering och lotteri.
Sönd 15 april kl.16: 		 Predikan av Andreas Ardenfors.

Nytt
tillfälle!

			
Jo, du förstår att det var så här en gång att...

Berättarstuga om gastar och väsen med en
av Dalarnas mest uppskattade traditionsbärare

Onsdag 4 april kl. 19.00 Säters bibliotek

• Tisdag 10 april

För vuxna och ungdomar. Fri entré
KULTUR

städ smid framti
ntids
ds p
r
o
f
log
På

SÄTERS H

Programkväll ”Om konsten att leva”

i Församlingsgården Gustafs kl. 18.30.
Skedviförfattaren Karin Jarl Nydén funderar, läser och
berättar omgiven av musik framförd av Elvira Birgitta
Holm, Göran Sundmark och Erland Nydén. Signering
och försäljning av Karins böcker efter programmet.

Storformatsutskrift
EM

BYG
DSFÖ

RENING

Kallelse till

som passar din gatupratare
50x70 cm och större
Kontakta oss
för prisuppgift.

Extra årsmöte och Årsmöte
med Säters hembygdsförening

Lördagen den 14 april kl. 15.00
i Elimkyrkans samlingssal.
Trubadur Thomas Juhlin underhåller
med musik och sång.
Kaffeservering och 100 års-tårta!
Alla gamla och nya medlemmar
hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Hammars Tryckeri AB
Kungsvägen 31, 783 35 SÄTER
info@hammarstryckeri.se

0225-501 86
www.hammarstryckeri.se
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Påskerbjudande på Annas!

Påskfika!
Bakelse med dryck,
kaffe, te eller läsk

Beställ Tårtan

49:-

Hönan Agda!

Påsksmörgås
med dryck

10-12 bitar 250:14-16 bitar 290:Påsktårta 10-12 bitar

59:-

Frukostbuffé

199:-

Alla Fredagar

kl. 8-10 (Ej Långfredag)
Köp stora brödkassen (5 bröd) få en
längd eller krans på
köpet

Långfredag
Annandag påsk
Stängt

Ord. öppettider
Vardagar 7-18
Lördag 8-15
Söndag 11-15

110:-

Skärtorsdag kl. 8-10

Vuxen
Pensionär
Barn

89:79:59:-

Följ oss på:

Vaniljhjärta

5 st 69:-

Mitt i Mitt
stan! Tel
0225-520
95. Öppet
7-18. Lördag
i stan!
Tel.
0225-520
95 8-15
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Behov av

RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta
Sedan 1986

070-892 22 91
076-044 13 43

Kom och prova orientering!

Säterbygdens OK bjuder in till
nybörjarkurs för barn och vuxna.

Barn och ungdomar från 7 år har skogslekar och
övningar med orienteringsinslag.
Vuxna får lära sig orientera med karta och kompass så
att du på egen hand klarar en enklare bana efter
avslutad kurs.
Tisdagar med start 10 april. Samling 18.00 vid Säterstugan, Hagavägen Säter. Vi kommer sedan att vara på
olika kartor i kommunen och träna tillsammans fram till
12 juni.
Avgift är medlemskap i Säterbygdens OK,
Barn 100:-, Vuxen 200:- eller Familj 500:-.
Anmälan senast 6 april till
Anders Westberg: 070-465 95 12 barn
eller Carina Sandberg: 070-640 46 73 vuxna

Välkomna önskar Säterbygdens OK

Sagoyoga

Påsklovsprogram
på Säters bibliotek

Upplev sagovärlden med hela kroppen.
Sagoyoga på Säters bibliotek med Helena Atkinson
från Yoga i Säter. För barn 4-6 år.
Lördagarna 7 april, 28 april och 26 maj.
Klockan 11-12.

Skapartagna
En arkeologisk utställning om troll
på Kulturhörnan
Berättarstuga med AnnaCari Jadling Ohlsson,
Dalarnas museum
Onsdag 4 april kl. 13.00
Skrock och skräck och gruvliga sanningar
- om folktro, myter och väsen från 6 år
Onsdag den 4 april kl. 19.00
I farfars fotspår - bland gastar och allehanda väsen
Spökhistorier från Hällsjön. För vuxna/ungdomar.
Torsdag 5 april kl. 12.00 – 15.00
Påsklovsslöjd Skapa din egen trollspira med Dalarnas
hemslöjdskonsulenter
För vuxna och barn från 7 år. Drop in.
Lördag 7 april kl. 10.00 – 14.00
Tittskåp – bygg en egen värld. Drop in.

Lördagar i Fixoteket!

Lördag 7 april kl. 11.00 – 12.00
Sagoyoga – upplev sagan med hela kroppen!
Helena Atkinsson. 4 – 6 år.

Varje lördag gör vi saker i Fixoteket - vi bygger, skapar,
pusslar, filmar, spelar, programmerar, tar isär och sätter ihop.
Vad vill du skapa i vår?
• 7/4 Tittskåp – bygg en egen värld
• 14/4 Skruva isär teknik – hur sitter allt ihop?
• 21/4 Byt fröer och plantor – nu längtar vi vår och trädgård!
• 28/4 3D pennor – rita, skapa och bygg ihop

Lördag 7 april kl. 12.00 – 15.00 		
Skriv din egen släkthistoria!
Handfasta råd om hur du kan gå tillväga.
Med Evalena Bard, författare.
Dalarnas författarförbund.

kultur

Håll utkik på vår Facebook och hemsida,
varje lördag hela våren kommer vi hitta på
intressanta saker.
bibliotek.sater.se
www.facebook.com/satersbibliotek
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www.andreasrunesson.se

På ett kontorshotell hyr du ditt eget kontor och delar
övriga utrymmen som toaletter, kök och konferensrum med
andra företagare. Allt är möblerat och inflyttningsklart.
12 st rum uthyres i nyrenoverat kontorshotell
Adress: Kungsvägen 31, Säter
3000:-/mån. per rum
Inkl.
Kontorsmöbler
Internetuppkoppling
2 st konferensrum
Kök
Parkeringsplats
Gymkort på Effekt (lokal finns i huset)

Nystart 2018!
Här har du kollegor
och ändamålsenliga
lokaler. Avsluta dagen
med ett gympass.
Allt i ett och
samma hus.

Kontakta Andreas Runesson för mer information 070 494 00 73.

Penna med tryck
Katthult - Prisvärd penna
i många olika färger.

250 st inkl. tryck

HAMMARS

Även andra modeller finns.

250 st

BEACHFLAGGOR • REKLAMFLAGGOR • BANNERBOW • ROLLUPS
EVENTTÄLT • BANDEROLLER • VEPOR • AFFISCHER • KASSAR

500 st

1800:- 2800:-

www.hammarstryckeri.se

Välkommen in och hämta en katalog

Var ute i god tid!

Beställ STUDENTSKYLTEN
hos oss. /

350 kr

MAJA

Stu
d
20 ent
17

Ft14
info@hammarstryckeri.se - www.hammarstryckeri.se - Kungsvägen 31, Säter - 0225-501 86

- trycksaker - layout - hemsidor - storformatutskrifter -
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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
Idéella föreningar i Säters kommun
(ej politiska och ekonomiska föreningar,
exempelvis vägföreningar)

SÄTERSTÄMMAN arrangeras lördagen den 7 april i Säters
Folkets Hus. ”Evertsbergsmågarna” hälsar publik och övriga
musikanter välkomna med härliga
dragspelstoner från klockan 13.45
i foajén. Scenprogrammet börjar
klockan 15.00 där dussinet dragspelsklubbar och andra grupper
uppträder med tre låtar vardera.
”Dragplåstret” i år är Anders
Larsson med komp. För elfte året
i rad delar Säters Dragspelsgille ut
Ungdomsstipendier till en elev i
Säters Kulturskola, resp. Hedemora Musikskola och detta sker ca
klockan 15.15. Från klockan 19.00
till klockan 23.00 spelar några
gästande klubbar, samt Säters
Dragspelsgille blandad dansmusik.
Musikaliskt ”mingel” i hela Folkets Hus stora och små utrymmen!
Mat och dryck i restaurangen.
Entré 150 kronor. Musikanter och
skolungdom fri entré. Välkomna
hälsar Säters Dragspelsgille!
SÄTERS JAKTSKYTTEKLUBB ÅRSMÖTE i väveriet
Tisdag 17/4 kl.19.00. Styrelsen
välkomnar alla till årsmötet.
Inbjudan till ÅRSSTÄMMA för
STORA SKEDVI FVOF torsdag
12/4 kl. 18.00 på Macken i Stora
Skedvi. Välkomna! Styrelsen.
SILVBERGS PRO inbjuder alla
till volontärmöte onsdag 11/4 kl.
13.00 i Norbo bystuga. Ann Nordkvist berättar om demenssjukdomar. Mat serveras. Pris: 50:-.
Anmälan senast 9/4 på
tel. 070-227 18 32

LUNDGRENS
Tisdag 3 april kl 13
SOPPLUNCH
Musik och sång med
Säters Manskör
LUNDGRENS
Torsdag 5 april kl 18
KOM OCH BLÄDDRA
bland bilder och tidningsklipp
i Lundgrens rika arkiv
Dags att anmäla sig till
VÅRMARKNAD i Kyrkbyn
St. Skedvi. Lördag 28/4 kl 10-14
Gratis platshyra, önskas bord
kostar det 50 kr tillgång till
el 100 kr (begränsat antal)
Anmälan till Sockenkontoret
Tel. 0225-405 22 (9-12)
NAGLARBY VVO kallar till
årsmöte 11/4 kl 19 på loftet vid
Borgs lantbruk”
PRO GUSTAFS inbjuder till
ÅRSMÖTE onsd. 28/3 kl. 14.00
i Naglarby bystuga. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Parentation. Håkan Gelin visar
filmen “Snoddas Flottarkärlek”.
Vi bjuder på fika. Lotteri.
Varmt välkomna!
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!

Fyndet

Grattis

SÄLJES
AKVARIUM Komplett med
lysramp, pump, filter och grus.
80x35x40.
Tel. 070 535 04 40.
TORKADE TRATTKANTARELLER Plockade och torkade
hösten 2017. Pris: 50 kr/50 g +
porto. Större mängder pris enligt
överenskommelse.
Tel. 0225-451 27, 070-567 75 27
Mejl: k.fredlund@telia.com
HYLLSEKTION för garage o
verkstad i plåt. 5 flyttbara hyllor.
H=1.95, B=1.0, D=0.4m. 150:070-542 58 59.

ODIN 4 ÅR
Vårt älskade barnbarn fyller 4 år
27/3. Grattis på din födelsedag
önskar farmor och farfar.

GENERATOR 12v 53 amp. 100:070-542 58 59.
SÄCKKÄRRA med gummihjul.
150:-. 070-542 58 59.

DIVERSE
HJÄLP MED dragkedjor,
uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073-912 43 31

Dagens Ros
Ge en ros till någon som du tycker
om!

GRATTIS ADAM
Grattis på din födelsedag 28/3
önskar Mamma och Pappa.

Begravning
Här kan du ge en sista hälsning.
Prata med din begravningsbyrå.

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.

Tel. 0225-501 86 • Box 12, 783 21 Säter • Kungsvägen 31, SÄTER • annons@hammarstryckeri.se
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På gång 27 mars - 11 april
Kyrka för Fairtrade

Tisdag 27 mars
Coriandergården, Säter:
11.00 Mötesplats Fair Trade. Kaffe smörgås och kaka 20 kr.
Gustafs kyrka:
18.00 Passionsgudstjänst. Birgitta Lagerqvist och
Daniel Larsson.
Onsdag 28 mars
Gustafs församlingsgård:
11.00 Mitt på dagen. Livet håll om mig, dikter och tankar
om livet. Maria Lakrimosa.
Sopplunch, smörgås och kaffe 40 kr.
Gustafs kyrka:
18.00 Passionsgudstjänst. Marcus Andersson och
Daniel Larsson. Sångare ur Gustafs vokalensemble.
Torsdag 29 mars - skärtorsdag
Skedvigården:
14.30 Skärtorsdagsmässa. Marie Blommé och
Ingeborg Björnbom.
Enbackagården:
15.00 Skärtorsdagsmässa. Jörgen Dicander och
Esther Schwartzrock.
Fågelsången, Säter:
15.00 Skärtorsdagsmässa. Mattias Rådbo och
Thomas Bernhardt.
Gustafs kyrka:
18.00 Skärtorsdagsmässa. Jörgen Dicander. Daniel Larsson,
cembalo och Minna Heimo, flöjt.
Säters kyrka:
18.00 Skärtorsdagsmässa. Mattias Rådbo och
Thomas Bernhardt.
Stora Skedvi kyrka:
19.00 Skärtorsdagsmässa. Marie Blommé och
Ingeborg Björnbom.
Fredag 30 mars – långfredag
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Långfredagsgudstjänst med Säterbygdens långfredagskör. Anna Segerbo, Thomas Bernhardt,
Daniel Larsson och Bengt-Åke Lindén.
Säters kyrka:
15.00 Långfredagsgudstjänst med Säterbygdens långfredagskör. Anna Segerbo, Thomas Bernhardt och
Daniel Larsson.
Gustafs kyrka:
18.00 Långfredagsgudstjänst med Säterbygdens långfredagskör Anna Segerbo, Thomas Bernhardt och
Daniel Larsson.
Söndag 1 april - påskdagen
Gustafs kyrka:
11.00 Påskdagsmässa. Anna Segerbo. GustAfro och Gustafs
vokalensemble under ledning av Daniel Larsson.
Jennie Tiderman. Nicklas Eld, trumpet. Påskbuffé.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Påskdagsmässa. Mattias Rådbo och Esther Swarzrock.
Stora Skedvi kyrkokör under ledning av
Bengt-Åke Lindén. Påskbuffé efter mässan.
Säters kyrka:
11.00 Påskdagsmässa. Marie Blommé. Corianderkören under
ledning av Thomas Bernhardt. Jan Bergman, trumpet.
Påskbuffé efter mässan.
(Sista datum för anmälan till påskbufféerna var
180322 enligt annons i DD och DT)
Silvbergs kyrka:
15.00 Påskdagsmässa. Anna Segerbo, Marcus Andersson.
Gustafs vokalensemble under ledning av
Daniel Larsson. Nicklas Eld, trumpet.
Påsktårta med kaffe.

Måndag 2 april – annandag påsk
Arkhyttans kapell:
11.00 Ekumenisk gudstjänst. Eva Hyenstrand och
Ingeborg Björnbom.
Gustafs kyrka:
18.00 Emmausmässa. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Onsdag 4 april
Gustafs kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Anna Segerbo och Daniel Larsson.
Torsdag 5 april
Församlingshemmet Stora Skedvi:
11.00 Daglediga. Leif Olofsson kåserar om rotesoldater och
soldatnamn i Stora Skedvi med omnejd. Andakt,
servering och lotteri.
Säters kyrka:
17.45 Planering av Sinnesrogudstjänst. Fika.
18.30 Kvällsmässa. Anna Segerbo och Thomas Bernhardt.
Lördag 7 april
Sjukhuskyrkan/Rotundan, Säter:
10.30 Mässa. Jörgen Dicander och Ingeborg Björnbom.
Söndag 8 april
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Visning av inventarier. Birgitta Lagerqvist
och Daniel Larsson.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Gudstjänst. Marie Blommé och Ingeborg Björnbom.
Silvbergs kyrka:
15.00 Körkonsert med Vox Gustafiensis under ledning av
Daniel Larsson. Marie Blommé.
Tisdag 10 april
Coriandergården, Säter:
11.00 Mötesplats Fair Trade. Kaffe smörgås och kaka 20 kr.
Församlingsgården Gustafs:
18.30 Konsten att leva. Karin Jarl Nydén, Elvira Birgitta
Holm, Göran Sundmark och Erland Nydén.
Onsdag 11 april
Gustafs församlingsgård:
11.00 Mitt på dagen. Sopplunch, smörgås och kaffe 40 kr.

BARNKÖR
BARNKÖR
BARNKÖR

Barn-och ungdomsverksamheten under påsklovet:
Församlingsgården i Gustafs Torsdag 5 april 14.00 – 19.00
UH Fredag 6 april 9.30 – 12.00 • Öppen förskola
Övrig verksamhet har påsklov.

BARNKÖR
Går du i årskurs 1-6 och har lust att sjunga
Går duoch
i årskurs
1-6 tillsammans?
och har lust att sjunga
ha roligt
Går du i årskurs
1-6 och
har lust
att sjunga
Går
du
i
årskurs
1-6
och
har
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Då ser vi fram emot att träffas!
Måndag : Säter

Tisdag : Stora Skedvi

Onsdag : Gustafs

Coriandergården
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: Stora Skedvi
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Fikar gör vi tillsammans med miniorerna och juniorerna.

Elias Engvall
0243 - 488970
elias.engvall@svenskakyrkan.se

Esther Schwarzrock
072 - 5479504
esther.schwarzrock@svenskakyrkan.se
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Gudstjänster och övriga församlingsaktiviteter, se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/saterbygden

www.facebook.com/saterbygdensforsamling

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

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

IsfeldT IT AB
Ett dataföretag på dina villkor!
Försäljning • Service • Utbildning

• 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

Ändrade
öppettider!
Jag fixar det mesta och har tillgång till
ett stort sortiment av:

Datorer, kringutrustning, modem/
routers och förbrukningsmaterial.
Isfeldt IT AB Järnvägsgatan 24, Säter.
Kendalokalen, ingång från gården vid Yxfabriken
Telefon: 076-764 11 10 • e-post: peter@isfeldt.se

Öppettider: Mån-Fre 13-17
Övrig tid går det bra att nå mig via mail eller SMS.
Ring gärna innan besök då lokalen tidvis är obemannad.

?

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 • Journr. 070-607 05 88 • www.mostromsdack.se

