SÄTERBLADET

Handla och trivs i Sätersnä
kommun
Läs bladet på tet

SÄTERBLADET.SE

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

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

Nr 19 16/10 2018
Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 30 OKT. MANUSSTOPP Onsd. 24 okt. kl 12.00

			

Vi levererar ❄

Jultallrikar

❄
❄
❄❄
❄

❄

Pris fr. 125 kr/pers

❄
Ring
0225-536 63

Välkommen

Stefan & Magnus med personal...

❄

Järnvägsgatan 34, Säter • Tel. 0225-521 75

Din lokala butik/verkstad
• Vi servar reparerar alla bilmärken

❄
❄

❄

www.gafood.se

Vid bilservice ingår gratis
Assistans försäkring
• Däckförsäljning

Det är värt att kolla
våra priser!
• Däckskiften

250:-

GULDPAKET
Skifte, tvätt, balansering, förvaring 800:-/säsong

SILVERPAKET
Skifte, tvätt, förvaring 600:-/säsong

BRONSPAKET
Skifte, förvaring 400:-/säsong

LIVSPUSSLET - HÄLSOLÖRDAG!
Lördag 20 okt kl 09.00 - 16.00. Gustafs församlingsgård.
Vi pratar om och bjuds på närodlad ekologisk mat.
Vi pratar också om träning utan att gå på gym
och tränar tillsammans. Föranmälan senast 17 oktober till
saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 0225-488900. Glöm inte meddela eventuella
allergier. Ta med yogamatta om du har.

EXTRAÖPPET
Lördag 27 oktober
10.00-16.00
för däckskifte
- BOKA TID -

SÄTERBLADET
Säter
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Medlemsmöte

Onsdag 24/10 kl. 14.00 i Coriandergården.

www.folkansater.se

Föreningsaktuellt
Krylboartister underhåller!

bioprogram
Stieg Larsson:

Varmt Välkomna!

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

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

Fredag 26 oktober

Säter Torget

kl. 11.00-12.00
St Skedvi Tempo
kl. 12.30-13.00
Gustafs ICA
kl. 13.30-14.30

BIO RIO. TEHERAN TABU
Starkt och vackert animerat drama
om några människor i Teheran som
i sin strävan efter frihet och lycka
tvingas bryta mot samhällets
förtryckande regler.

Söndag
28/10
kl. 19.00
120 kr
Torsdag 1/11
kl. 14.00
100 kr
Cafébio

Torsdagsdans 25/10
kl. 19-23 MANNERZ
Onsdagar kl. 18.30
med insläpp från kl. 17.00

BINGO
Arr: SIF Volleyboll

För länge sedan, i en stad långt bort – bor djur och
människor, i skön harmoni med varann. Men i staden
bor också Borgmästaren, som en dag bestämmer att
alla djur och insekter måste flytta – utan att förklara
varför – till alla invånares väldiga missnöje!

Tisdag 23 oktober kl. 19.00.

Når ALLA hushåll
och företag
i Säters kommun,
Tjärnanområdet
och Vikmanshyttan.

Lyrro

Torsdag
25/10
kl. 14.00
100 kr
Cafébio

Borgmästaren med Lill-Skansenteatern
Fredagen 2 november kl. 15.00. Pris: 50 kr

Fr. 15 år. Kostar 80 kr.
Filmen är producerad i
Tyskland/Österrike.
Filmens längd: 96 min.

I år kommer Säterbladet
ut på TISDAGAR
Manusstopp är på
onsdagar

Torsdag 18/10
kl. 14.00
100 kr
Cafébio

Papillon

barnteater

Välkommen på bio!

Nästa nummer
utkommer

Mannen
som lekte
med elden

höstlovsaktiviteter
Fredag 2 november kl. 15.00. Pris: 50 kr

Barnteater: Borgmästaren

Nr 20

Tisdag

30
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Manusstopp
Onsdag 24 ok
t.
Nr 21

Tisdag

Nr 22

13 27
Tisdag
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r

Manusstopp
Onsdag 7 nov. Ons
dag 21 no
v.

annons@hammarstryckeri.se 0225-501 86
saterbladet.se • hammarstryckeri.se

BIO I samarbete med Säters Kommun erbjuder vi alla som
går i årskurs 7-9 samt årskurs 1-3 i gymnasiet att för endast
50 kr se ALLA filmer som visas LÖRDAGEN DEN 27 OKTOBER.
Biljettpriset för en film är annars100 kr
Lördag 27 oktober (Alla filmer 50:- 1 film 100:-)
kl. 18.00 Johnny English Strikes Again
kl. 20.00 Ant-Man and the Wasp
kl. 22.30 Night School
Måndag 29 oktober
kl. 13.00 Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån
kl. 15.00 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal)
kl. 17.00 Halvdan Viking
Tisdag 30 oktober
kl. 13.00 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal)
kl. 15.00 Halvdan Viking
kl. 17.00 Smallfoot (sv. tal)
Torsdag 1 november
kl. 17.00 Nötknäpparen och de fyra världarna (sv. tal, 3D)

ishockey

Leksands IF 2018/2019

Folkets hus Säter visar alla Leksands IFs
matcher live på bio. Fri entré!
Vi öppnar 1 timme innan matchen börjar.
17 oktober
Almtuna – Leksand
19 oktober
Leksand – Karlskrona
26 oktober
Leksand – VIK
31 oktober
Karlskoga – Leksand
Kassa & cafeteria öppnas 1 tim innan start.

Köp biljetter på Folkan 0225-501 58
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FREDAG 2 NOV.
N
ME
L
I
F

AFTER WORK
PÅ FOLKAN

FREDDIE MERCURY-

Buffé mellan
15.00-17.00

Indisk- & engelsk mat
i en salig blandning

Filmen börjar

BUFFÉ
(Buffén ska förbokas,
endast 80 platser)

kl. 17.00

Öppet Hus

Dahlander Kunskapscentrum
22
oktober
15.00-18.00
Öppet
Hus
Dahlander
Kunskapscentrum
Öppet
Husdig!
Vården
är en framtidsbransch
som behöver
22 oktober 15.00-18.00

Vi utbildar och fortbildar:Dahlander
Vård- och omsorgscollege
för vuxna, introKunskapscentrum
duktionsprogrammet yrkesintroduktion mot vård och omsorg.

22 oktober 15.00-18.00

Vården är en framtidsbransch som behöver dig!

Buffé
& film

220kr
0225-501 58
info@folkansater.se
www.folkansater.se
BIOPREMIÄR 31 OKTOBER

Förboka buffè på

Vi utbildar och fortbildar: Vård- och omsorgscollege för vuxna, introenoch
framtidsbransch
som
behöver
dig!
Under eftermiddagen
visarVården
vi upp
våra
vårdutbildningar.
Titta
på metodduktionsprogrammet
yrkesintroduktion
motär
vård
omsorg.

Vi utbildar
och fortbildar: Vård- och omsorgscollege
för vuxna, introrummet där undersköterskeoch vårdbiträdeseleverna
tränar provtagning

yrkesintroduktion
mot vård och omsorg.
Under eftermiddagen visar vi upp våraduktionsprogrammet
vårdutbildningar. Titta
på metodoch omvårdnad.
Besök
arbetsgivarrepresentanter,
rummet
där undersköterskeoch vårdbiträdeseleverna
tränar provtagningfack och studie- och
Under eftermiddagen visar vi upp våra vårdutbildningar. Titta på metodyrkesvägledare
i en
”minimässa”
i biblioteket.
och
omvårdnad. Besök
arbetsgivarrepresentanter,
fack och studie- och
rummet där undersköterske- och vårdbiträdeseleverna tränar provtagning
yrkesvägledare i en ”minimässa” i biblioteket.
och omvårdnad. Besök arbetsgivarrepresentanter, fack och studie- och

Vibjuder
bjuder
på
Vi
på fika.

fika.

yrkesvägledare i en ”minimässa” i biblioteket.

på❤fika.
Alla
platsplats
i vår lilla
skola
medskola
stort Vi
❤med
! bjuder
Allaår år
i vår
lilla
stort
!

Alla år plats i vår lilla skola med stort ❤!

Varmt välkomna!

Varmt välkomna!

Varmt välkomna!

120-årsjubileum!
Fira med oss 11-27 oktober, massor av
erbjudanden, aktiviteter och tävlingar.

Jubileumserbjudanden från:

Vinn ditt
Stressless-köp!
Vinn en Zigzag
loungestol!

Vi bjuder
på kaffe och
tårta alla
jubileumslördagar!

SÄTER • 0225-59 61 15
Mån–fre 10–18 Lör 10–15
www.lidensmobler.se
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på Säters bibliotek vecka 44

Mark och lokaler i Säters
kommun
Företagare; har du, eller letar du, mark eller lokaler för
verksamhet eller bostadsbyggande?
En del av utbudet kan du se via hemsidan objektvision.se
som är en plattform vi jobbar aktivt med.
Om du vill sälja eller hyra mark eller lokaler har vi ett kommunavtal
via Objektvision vilket gör det möjligt för dig som företagare att
kostnadsfritt marknadsföra dessa via objektvision.se.
Läs om hur du går till väga på
sater.se/naringsliv-arbete/starta-foretag/
lokaler-mark/
Vid frågor maila: naring@sater.se

NÄRINGSLIV
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Minibio (3 - 6 år)
Spöklig
Paxafton
Spökpyssel
Halloweenmonster
i elektronikskrot Spöksagostund
(3 - 6 år)
Kolla bibliotek.sater.se eller facebook/satersbibliotek för hela
programmet och vad som händer vilken dag på biblioteket i
Säter och Stora Skedvi.
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Kom ihåg!

Extraöppet on

Välkommen på företagsfrukost
NÄRINGSLIV

26 okt kl. 07:00-09:30, Stora Skedvi skola

Missar du en bra affär? Att öka försäljningen genom bra anbud. Hur kan skolans utformning
av lokaler befrämja lärandet? Det och mycket mer. Hencha bjuder på rykande färskt te & kaffe
med spännande smaker. Missa inte heller den stora utlottningen av lokala godsaker!

Program
• Gemensam frukost
• Presentationsrunda
• Företagsfrämjares erbjudanden
• Aktuellt i kommunen
• 1-minutare
• Mini-föreläsning med goda exempel – Ökad försäljning med bra anbud
• Nyfiken på… – rektor Lena Perrault om utformningen av stora Skedvi skola som
ligger i framkant
• Frivillig guidad visning av skolan

Anmäl dig senast 22/10 kl 12.00 på www.sater.se/naringsliv.
Välkommen alla företagare i Säters kommun samt företagsfrämjare
önskar Näringslivsenheten och Företagarna Säter

SÄTER

SÄTERBLADET
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••••
Anne Jansson

0225-523

33

Din lokala rörmokare

Ulf Såsser - 070 - 371 32 34

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

ulf@usror.se

Arkhyttans
kapell

6

ARKHYTTANS BYSTUGA

!

21 oktober 11:00 Gudstjänst på
Skedvigården
28 oktober 11:00 Bibel & Bön
www.arkhyttanskapell.se

KULTURVECKAN 22–28 OKTOBER
LÖRDAG 20/10 KL 15–18

Musikquiz
Arrangerat och framfört av lokala musiker. Fina priser.

de
i inträ
60 kr
går
Fika in

SÖNDAG 21/10 KL 15-17

Prova på tovning

Välkommen till oss!

Workshop med Esther Salari. Ull, tovningsnål
och en platta av skumgummi ingår i inträdet.

Tel. 0225-25 64 40
Corianders allé 4, Säter

MÅNDAG 22/10 KL 18.30–20

www.tandlakaredegerman.se

Berättelser om Arkhyttan
Författaren Ulla Wiklund berättar och visar bilder om Arkhyttan.

Vi tillför en extra dimension

LÖRDAG 27/10 KL 15–17

Bildvisning

SÖNDAG 28/10 KL 15–17

Rötter och vingar

Foto: Magnus Aronson

Olle Rönnols visar bilder tagna av hans far Sven Carlsson
som var snickarmästare i Arkhyttan.

Föreläsning av Göran Larsson, präst och psykoterapeut, om hur vi
fungerar som människor, när vi inte gör det – och vad vi kan göra åt det.

Bofinksvägen 7
783 31 SÄTER
Tel. 070-661 17 07

stationen finns uppställd hela veckan. Det blir även visningar av Fritz
Brattlöfs vackra film om 100-åringens historia. Arkhyttans bystuga finns på
Lövåsvägen 18, Stora Skedvi. Kontakt: Karin Bernström, 070-779 05 02.

VINTERTID!

g
Try

Lars Engström

I år fyller Arkhyttans gamla kraftstation 100 år. En utställning om kraft-

Du dränerar
med fördel

et
h
g

www.brahus.se

Allt inom Mark o Transport
• Dränering • Enskilda avlopp • Markarbeten
• Anpassar maskin efter behov
• Gratis hembesök/offert

SÄTER

namnsboab@hotmail.se
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Inbjudan till biskopsvisitation i Säterbygdens församling

Inbjudan till biskopsvisitation
i Säterbygdens församling
Men vad betyder en biskopsvisitation?
Precis som i många företag finns ett huvudkontor och en högste VD, verkställande direktör. Även om det inte går att
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potatis, Murboannas
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vilket
innebär en stund med möjlighet
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tanter men också berätta vad man tycker och tänker om
finns. När man nämner betydelsefull verksamhet tänker
Säterbygdens församling.
jag också på de många kyrkvärdar som gör ovärderliga insatser. Utöver detta finns oändligt mycket mer att
Med denna inbjudan önskar vi Er varmt välkomna till en
nämna. Men sammanfattningsvis utgår alla våra verkhögtidsvecka fylld av glädje, fest och gemenskap.
samheter från tron på kärleken. Vi tror på att Gud har

Varma hälsningar
Mattias Rådbo, kyrkoherde i Säterbygdens församling,
tillsammans med Erland Nydén, Kyrkofullmäktiges ordförande och
Hans Eskilsson, Kyrkorådets ordförande
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Centerpartiets lokalavdelning i Stora Skedvi
har haft dragning i

EKALOTTERIET

Vinnare av ekan blev Jan-Erik Vistedt från Säter
med lottnummer 244.
Vinnare av andra pris, en modell av Skedviplogen blev
Anki Rooslien från Hedemora med lottnummer 265.
Stort grattis till vinnarna önskar styrelsen
för Stora Skedvi Centeravdelning!

PROGRAM

BISKOPSVISITATION

Fredag 19 oktober
08:30

Frukost på Coriandergården

Onsdag 17 oktober

10:00

Besök på Silvbergs kyrkogård

08:00

Morgonmässa i Säters kyrka

12:00

Lunch på Buskåkers Gästgiverigård

08:30

Frukost på Coriandergården

10:00

Orgelbyggare Martin Haussner visar
renovering av orgeln i Säters kyrka

13:00 - Stiftsrepresentanterna möter
16:00
personalen/vigningstjänsterna

11:00

Besök på Säters kyrkogård och kapell

12:00

Lunch på Säters Stadshotell

13:00
17:00

Söndag 21 oktober
11:00

Mässa i Gustafs kyrka med
efterföljande visitationsstämma

Besök på Säters sjukhus och
sjukhuskyrkans verksamhet

12:30

Lunch på Församlingsgården
i Gustafs

Besök på Kyrkofullmäktige
och kyrkoråd
i Gustafs församlingsgård

13:00

Föredrag med Biskop emeritus och
Överhovpredikant Lars Göran
Lönnemark

Kvällsmässa i Gustafs kyrka

14:00

Visitationsstämma och
avslutande samtal med
arbetsutskott och kyrkoherde

Körövning i Gustafs kyrka

Torsdag 18 oktober
08:30

Frukost på Coriandergården

10:00

Besök i babyrytmikverksamheten
i Gustafs församlingsgård

11:00

Besök hos daglediga i Stora Skedvi
församlingshem

12:00

Lunch samt verksamhetsbesök hos
Skedvi Bröd i Stora Skedvi

13:00

Besök på Pärlan Second Hand i
Gustafs

18:00

Modevisning på Pärlan Second Hand
i Gustafs

Medverkar under dagarna gör:
Domprost, Susann Senter
Kontraktsdjunkt, Anita Ölund
Kontraktsadjunkt, Mari Jansson
Kontraktsprost, Ingrid Öberg Hägg
Kyrkoherde, Mattias Rådbo

OBSERVERA:
Man kan ej som allmänhet delta
i dessa visitationspunkter som endast är för
stiftsdeligationen. Programmet är endast till
för att skapa förståelse om visitationen.
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Inredare & Stylist

Spöktåget TURiS tar oss runt Säter på ett äventyr
där Pumpakungen kidnappar jultomten.
Tåget kommer göra olika stopp där det bjuds på magiska händelser vad sägs om Zombie-walk och älvdans.
en guide kommer följa med ombord på tåget och lotsa er förbi lekfulla troll och annat oknytt
Elever från Kulturskolan bjuder på musik, dans och
underhållning.

TågetsAvgång från Stadshotellet kl. 18, 19 och 20.
Turen tar ca 40 min
Hälften biljetterna går att förköpas på Turistbyrån,
visitdalarna.se eller ring: 0771-626262. Då för 30kr
Resterande biljetter säljs för 20kr
vid tåget 15 minuter innan avgång.

Onsdagen

31/10
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KULTURFÖRENINGEN

Säterstampen

vill tacka alla som gjorde årets
Säterstamp till ett fantastiskt arrangemang!

SKÖNVIKSHALLEN

ALLA
SKÖNVIKS VARMBAD
Varmbadet är öppet för alla och erbjuder möjlighet till bad, skonsam vattenträning och rekreation i 34 grader varmt vatten. Entrén
är den samma som till Folktandvården i Säter och varmbadet finns
på nedre plan.
Öppettider
Allmäntid: måndag-fredag kl. 12-16
Under den allmänna öppettiden har man möjlighet till egen
vattenträning. Tidsbokning behövs och kostnaden är 60: -/bokad
timme. Övriga tider kan man hyra varmbadet till egna aktiviteter,
kostnad 600: -/tim. Vattengymnastik med ledare erbjuds vissa tider.

artister, gårdsägare
och de som hade
marknadsstånd
ABF
Alinea förlag
Biblioteket i Säter
Bilda
Biografmuséet
Bollie Café
Coop Konsum Säter
Dala energi
Dalamark
Dalarnas
hemslöjdsförbund

Dalarnas tidningar
Dalateatern
Dalform
DAT ljud
Dramagruppen
Eevi Gustavsson
Folkmusikens hus
Gustafs korv
Handelsbanken Säter
Hästarna
Hästö Psykologkonsult
ICA Säter
Karl Hedin
KJ Bygg AB
Lidens möbler
Lövängets Lantbruk
Malmlings bil
Mentalvårdsmuseet

Moströms Däckservice
Naturskyddsföreningen
NBV
Nämnsbo Antikloppis
Restaurang Dalarasten
SBB
Sensus
Skedvi bröd
Skonbo
Skrädderi Mari
Sjögren
Stora Skedvi
hembygdsförening
Studieförbundet
Vuxenskolan
Svensk fastighetsförmedling

Säterbostäder
Säterbygdens
församling
Säters färg
Säters Hembygdsförening
Säters kommun
Säters kulturskola
Säters scoutkår
Säters snickerifabrik
Säters Stadshotell
Tim’s Store
Trelco
Turis
Vini ekonomikonsult
...och

ALLA besökare!

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Info och Tidsbokning
Information och tidsbokning finns på varmbad.sater.se vill du ha
hjälp med bokningen så går det bra att ringa till Skönvikshallens
reception 0225-553 11.

Jour
dygnet runt
alla dagar

Välkommen!

Per		

Annis

BEGRAVNINGSTJÄNST
www.andreasrunesson.se

				 Per Hermansson
Kristinegatan 14, 783 30 Säter • 0225 -

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
Nystart 2018!
Internetuppkoppling
Här
har du kollegor
2 st konferensrum
Kök
och ändamålsenliga
Parkeringsplats
lokaler. Avsluta dagen
Gymkort på Effekt
med ett gympass.
(lokal finns i huset)
Allt i ett och
samma hus.
Kontakta Andreas Runesson för mer information 070 494 00 73.

500 16

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

250 st inkl. tryck

Även andra modeller finns.

250 st

1800:2800:500 st

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

- trycksaker - layout - hemsidor - storformatutskrifter -

Säter
Säter
Turis
Trelc
ABF
Malm
Aline
Bilda
Coop
Dala
Resta
Dalar

SÄTERBLADET

För AVHÄMTNING

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Torsdagar kl 19 Bibel och bön
Söndagar kl 18-20: Internationellt café

Sönd 21 okt. kl.11:
Onsd 24 okt kl 15:
Sönd 28 okt kl 11:
		
Tisd 30 okt. kl.14-16:

Gudstjänst. Predikan av Peder Claesson.
Sångstund på Fågelsången
Gudstjänst. Sång, musik och predikan av
Runa och Anders Åhlén från Kungsängen
Stickcafé

Nu kan du även beställa

SMÖRGÅSTÅRTOR Skönvik • Säter

Simon Sköld

”all träning är bra träning”

”all träning är bra träning”

Det finns lediga
12.00–20.00
tider i sporthallen
10.00–17.00
under höstlovet!
Stängt
10.00–11.00 motionssim

Gym, sporthall och café
Mån-tors: 07.00–22.00
Fredag:
07.00–17.00
Lördag:
Stängt
Söndag:
08.00–17.00
Välkommen!

Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63

Simon Sköld

Skönvikshallens
höstlovstider V.44!
Badet
Tis-tors:
Fredag:
Lördag:
Söndag:

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

www.gafood.se
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SKÖNVIKSHALLEN

Simon Sköld är en professionell MMA-fighter.
Han är i grunden utbildad tillSimon
PT,Sköldidrottskonsulent
är en professionell MMA-fighter. Han är i grunden utbildad till PT,
idrottskonsulent och kostrådgivare. Han har bl a, skrivit böckerna Träning för
och kostrådgivare.
latmaskar och Mat för latmaskar.

Sön. 25 nov. kl 16.00 Folkets Hus i Säter
Tid:

Söndag 25 november kl 16.00

Plats:

Folkets Hus i Säter

Sanna Andersson
076-094 65 98
Kostnad: 150 kr. 100 kr perFrågor:
medlem
i Säterbygdens
ridklubb eller
Kostnad: 150 kr per person
ungdom upp till 18 år Biljetter finns
köpa
på:ridklubb eller ungdom upp till 18 år
100 kr per att
medlem
i Säterbygdens
Biljetter finns att köpa på:
1.Ridskolan i Säter, (kontant
eller
Swish)
1. Ridskolan
i Säter,
(kontant eller Swish)
2. Visit Dalarna
2.Visit Dalarna 0771-62 62Begränsat
62 www.visitdalarna.se
antal platser, ingen åldersgräns.
Fika finns att köpa på plats.
Ev. kvarvarande biljetter säljes
på plats.
Arrangör:
Säterbygdens Ridklubb ev överskott går oavkortat till ridskolan och hästarna.
Frågor: Sanna Andersson 076-094
65 98

Beg. antal platser, ingen
åldersgräns. Fika finns
att köpa på plats.
Arr: Säterbygdens RK.
Välkommen!

Välkommen!

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 saterbladet.se

Föreningsnytt

Föreningsnytt

LUNDGRENS
Torsdag 18 Okt kl 19.00
FILMKVÄLL Tåg i Klippiga
bergen.
LUNDGRENS
Onsdag 31 Okt kl 13.00
SOPPLUNCH Mitt uppdrag
som borgerlig officiant.
Ing-Marie Lerström berättar och
sjunger.

SPF STORA SKEDVI
Torsdag 25 oktober kl. 13.00
OBS! Ny lokal: Sockenstugan. Gamla hantverk: Johan
Monsen berättar och visar hur
målning med gamla tekniker,
samt förgyllning går till. Tre
yrken i ett: målare, målerikonservator och förgyllare, som
verkat i allt från slott, koja och
kyrkor.
Välkommen!
NOSTALGIC CLUB
KLUBBMÖTE söndag 21 oktober kl 17.00 i klubblokalen
Karlsgårdarna. Välkommen!
www.nostalgicclub.se

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!

Simon
Sköld
Fyndet
Fyndet
”all träning är bra träning”

SÄLJES

DIVERSE

AKVARIUM Komplett med
lysramp, pump, filter och grus.
80x35x40.
Tel. 070 535 04 40
FURUBORD snickeritillverkat
190x190 450:Tel. 070 352 00 69
4 DUBBDÄCK 195/65R15
Michelin X-ICE North (2015)
8 mm mönsterdjup, sitter på
aluminiumfälgar passande ex
Renault Megane II. Pris: 1200:Tel. 070 477 57 39
KAMIN Jötul 602
Tel. 070 519 76 35

HJÄLP MED Dragkedjor,
uppfållning, omsömnad, omklädsel mm. Tel. 073 912 43 31
UTHYRES Vi hyr ut vår lillstuga i Naglarby, Gustafs, för
en person. Tel. 070 312 41 46
eller 070 398 25 34.

Tel. 0225-501 86
Box 12, 783 21 Säter. Kungsvägen 31, SÄTER
annons@hammarstryckeri.se

OBS! Fyndet-annonser

20:-/produkt!
Endast privatpersoner kan
annonsera här. Fyndet-annonser
skall betalas vid inlämnandet.
Skicka annonserna via post eller
lämna gärna in manuset direkt.
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DANS plåt & vent

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

Kyrka för Fairtrade

Onsdag 17 oktober
Gustafs kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Marie Blommé och Daniel Larsson.
Solist Jessica Eriksson.
Församlingsgården i Gustafs:
18.30 Kyrkofullmäktige. Allmänheten är välkommen.
Kaffe serveras.
Torsdag 18 oktober
Församlingshemmet, Stora Skedvi:
11.00 Daglediga. Utställning och underhållning kring
säterkonstnären Henry Anderssons tavlor.
Andakt, servering och lotteri.
Säters kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Marie Blommé och Thomas Bernhardt.
Fredag 19 oktober
Gustafs kyrka och Församlingsgården :
18.00 After work-konsert. Häng med till Notre Dame.
Mattias Rådbo och Daniel Larsson.
19.00 Efter konserten bjuder vi på mat i Församlingsgården.
Lördag 20 oktober
Församlingsgården i Gustafs:
09.00 Livspusslet – Hälsodag. Birgitta Lagerqvist,
Maria Samils och Daniel Larsson. Anmälan till
församlingens expedition senast den 17/10,
v g meddela ev allergiker. Se separat annons.
Gustafs kyrka:
15.15 Musikandakt. Avslutning på hälsodagen.
Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Sjukhuskyrkan/Rotundan:
10.30 Musikgudstjänst. Gerd Wichmann, Rune Björke och
Joachim Elsander.
Söndag 21 oktober
Gustafs kyrka:
11.00 Visitationsmässa. Wallinhögtid med Wallinsamfundet.
Medverkande i mässan är inbjuden föreläsare biskop
emeritus och överhovpredikant Lars-Göran Lönnemark. Domprost Susann Senter, kontraktsadjunkt
Mari Jansson, kontraktsprost Ingrid Öberg Hägg,
kontraktsadjunkt Anita Ölund, församlingens musiker,
präster, diakoner, pedagog, kyrkokörer, barnkör och
kyrkoherde Mattias Rådbo.
Församlingsgården i Gustafs: Alla är välkomna till:
12.30 Lunch.
13.00 Föredrag. Biskop emeritus och överhovpredikant
Lars Göran Lönnemark.
14.00 Visitationsstämma.
Måndag 22 oktober
Församlingsgården i Gustafs:
18.30 Bordssamtal 3 – Medmänskliga möten.
Siv Ingels Lindgren och Jörgen Dicander.

Läs Säterbladet på nätet.

saterbladet.se

På gång 17 oktober - 31 oktober
Onsdag 24 oktober
Församlingsgården i Gustafs:
11.00 Mitt på dagen-träff.
Filmvisning: Dansen vid Kvarnbron akt 2.
Soppa, smörgås och kaka 40 kr.
Coriandergården, Säter:
19.00 – 21.00 Församlingspub. Marcus Andersson.
Torsdag 25 oktober
Coriandergården Säter:
11.00 Mötesplats Fair Trade. Sopplunch.
Soppa, smörgås och kaka 40 kr.
Säters kyrka:
12.30 Lunchmusik. Patrik Ahlberg, flöjt.
Thomas Bernhardt, piano.
Församlingshemmet, Stora Skedvi:
19.00 Verksamhetsråd. Vi samtalar om församlingens
verksamhetsråd i Stora Skedvi.
Fredag 26 oktober
Skedvigården:
14.30 Andakt. Jörgen Dicander och Rut Johansson.
Lördag 27 oktober
Sjukhuskyrkan/Rotundan:
10.30 Musikgudstjänst.
Gerd Wichmann och Thomas Bernhardt.
Coriandergården, Stora salen:
15.00-17.00 Internationellt café med underhållning till förmån
för vänförsamlingen i Kyelima. Sofia Myrsell.
Söndag 28 oktober
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Sture Lundqvist och Ingeborg Björnbom.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Mässa. Jörgen Dicander och Thomas Bernhardt.
Silvbergs kyrka:
14.00 Gudstjänst. Sture Lundqvist och Ingeborg Björnbom.
Säters kyrka:
18.00 Jacobsmässan – mässa om människans livsresa.
Corianderkören, Jörgen Dicander och
Thomas Bernhardt.
Måndag 29 oktober
Coriandergården, Säter:
18.00 Samtalsgrupp Tro och liv i Coriandergården,
Coriandersalen. Diakon Gerd Wichmann.
Tisdag 30 oktober
Coriandergården, Säter:
11.00 Mötesplats Fair Trade. Kaffe, smörgås och kaka 20 kr.
Onsdag 31 oktober
Gustafs kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Jörgen Dicander och Daniel Larsson.
Solist ur Gustafs vokalensemble.

Kyrkofullmäktige sammanträder
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

Onsdag 17 oktober 18.30 i Gustafs församlingsgård
Agenda enligt utsänd kallelse.
Öppet för allmänheten. Kaffe serveras.

Gudstjänster och övriga församlingsaktiviteter, se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/saterbygden www.facebook.com/saterbygdensforsamling
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Fullt med Höstjackor!
Diskreta eller färgglada, polyester eller dunfyllning.
Fodrade regnkappor. Höstskor, yellowboots, kängor,
träningsskor. Dubbskor är på väg in.

Säterbygdens Begravningsbyrå
Din personliga begravningsbyrå

Allt till kampanjpriser !
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.

Kom till

o!

lvarb
o
S
i
n
a
d
a
l
t
Spor
Lördag
10-16
Följ oss
på fb
Söndag
+ helg 11-16
sportladanisolvarbo

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

149:-

159:-

199:-

299:-

199:-

I samarbete med

199:-

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

• DÄCKSKIFTE
• DÄCKFÖRVARING
• NYA DÄCK
• NYA FÄLGAR
• BILREPARATIONER

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!

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

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

SNART DAGS FÖR

VINTERDÄCK
vinterdäck går
10 kr för varje sålt
.
barncancerfonden

Välkommen in
hälsar Torbjörn!

@sportladanisolvarbo

Välkommen in till oss, Johan, Maria och Ingemar!

Har du koll på dina dubb?

Öppettider:
Mån-fre 07.00-16.30 • Lunch 12.30-13.30

Utökade öppettider i okt. och nov.

Nokian Hakka 9
Kungsvägen 17, Säter • Tel. 0225 - 512 34 • Journr. 070-607 05 88 • www.mostromsdack.se

till

