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

Nr 3 5/2 2019
Gruppförsändelse

NÄSTA NUMMER utkommer TISDAG 19 FEB. MANUSSTOPP Onsd. 13 feb. kl 12.00

Bebiscafé på
Säters bibliotek
Kom och träffas! För er som är
föräldralediga och era bebisar.
Varannan onsdag, jämn vecka, kl. 10-12.
6/2 – 15/5
Gratis fika!
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Varmt välkommen!
bibliotek.sater.se 0225 – 551 86

Öppen förskola

Nu kan du lämna in dina spel och
andelsspel hos oss. Välkommen!

Kyrkans öppna förskola för barn 0-6 år med
vuxen. Kom och lek, sjung, fika och umgås.
Ingen anmälan. Fika 20 kr/ familj. Välkomna!

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
Säter
Lek,
fika, sång, pyssel, samtal
Måndagar 09.30-12.00 Coriandergården.
Ledare:
Kyrkans
öppna Katarina
förskola finnsoch
för digSofia.
som är dagledig och har barn i åldern
0-6Torsdagar
år. Här får vi chans
att
träffas
för
& Lek, samtal, fika och sång.
09.30-12.00 pyssel
Coriandergården
Vi får möjlighet att bygga upp ett socialt nätverk kring barnet och familjen.
Ledare:
Lena
Sevdin-Lund
& Elias
Ingen
föranmälan
behövs,
det är bara att komma!
FikatEngvall
kostar 20kr/familj
Gilla gärna vår facebooksida, Barnverksamheten Säterbygdens församling!
Gustafs
Säter
Fredagar 09.30-12.00 Församlingsgården
Fredagar
09.30-12.00
09.30-12.00
Ledare:
Katarina EngvallMåndagar
Thunell
&
Församlingsgården, barnavdelningCoriandergården, barn och ungLena
Sevdin-Lund
en, ingång från baksidan.
dom, ingång från kortsidan. Led-

Säter
Säter

ICA Supermarket - öppet alla vardagar 8-21
Post/spelbutik - vardagar 9-19 • Lör-sön 10-16

Gustafs

Ledare: Katarina Engvall Thunell
Stora
Skedvi
& Lena
Sevdin-Lund

are: Katarina Engvall Thunell &
Sofia Myrsell

Tisdagar 09.30-12.00 Församlingshemmet
Torsdagar 09.30-12.00
Med
babyrytmik!
Stora
Skedvi
Coriandergården. Ledare: Lena Sevdin-Lund
& Elias Engvall
Ledare:
Katarina
Engvall
Thunell
Tisdagar 09.30-12.00
Församlingshemmet, barnlokalen.
Vid
frågor, kontakta
Med
babyrytmik!
Ledare:
Katarina89
Engvall
0225-48
05.Thunell
Eller

Vid frågor, kontakta
Katarina
Engvall Thunell
Katarina Engvall Thunell, Barnledaläs re.
mer
på
vår hemsida:
Direkt: 0225-48
89 05
SMS:
072-201
00 90
www.svenskakyrkan.se/saterbygden/oppkatarina.engvall@svenskakyrkan.se
na-forskolan

Har din FÖRENING arrangemang under SPORTLOVET
25 februari - 3 mars 2019?
Säters Kommun kommer att sammanställa annons och
informationsblad om aktiviteter inomhus och utomhus under
Sportlovet.
Synliggör ert arrangemang
Alla som planerar att arrangera något under denna tid är välkommen att rapportera in det till Hammars Tryckeri via mail
annons@hammarstryckeri.se

SENAST TISDAG DEN 12 FEBRUARI.
Mer information lämnas av:
Nima Khaledian, 0225-55109
Programmet trycks i Säterbladet som ges
ut den 19 februari.

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

www.folkansater.se

bioprogram

BIO RIO

TRÄDGÅRDSFESTEN
Välkommen på bio!

The Mule

Tisdag 12 februari kl. 19.00

Tors. 14/2 kl 14.00, Cafébio 100:- Fika innan filmen

Fr. 11 år. Kostar 80 kr.
Fransk dramakomedi fr. 2018.
Längd: 98 min.

Britt-Marie var här

Party hos den franska kultureliten och dess hang-arounds
i en lättsmält, publikfriande men ändå charmigt sevärd komedi.

ingår i priset.

Mary Queen of Scots

Tors. 7/2 kl 14.00, Cafébio Sön. 17/2 kl 19.00 100:- Tors. 21/2 kl 14.00
100:100:-, Cafébio
Onsdagar kl. 18.30 med insläpp från kl. 17.00

BINGO

Arr: SIF Volleyboll

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.
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Torsdag

6/2
8/2
13/2
15/2
21/2

Björklöven – Leksand
Leksand – Almtuna
Karlskrona – Leksand
AIK – Leksand
Leksand – Västerås

Kassa & cafeteria öppnas 1 tim innan start.

För AVHÄMTNING

Lunchlådor 50
5 st. 240:- kylvara

www.gafood.se

Köp biljetter på Folkan 0225-501 58

:-

/st.

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

SMÖRGÅSTÅRTOR Skönvik • Säter

Säsongspersonal sökes!
Säterbygdens församling består av bl.a av Gustafs
kyrka, Silvbergs kyrka, Stora Skedvi kyrka och Säters
kyrka med tillhörande kyrkogårdar.
Vi söker nu ett antal säsongspersonal för kyrkogårdsarbete på våra grönytor och kyrkogårdar under sommarsäsongen 2019. Utförlig information om tjänsterna
och hur du ansöker hittar du:
www.svenskakyrkan.se/saterbygden/ledigatjanster.
Sista ansökningsdag 28 februari.

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

Annis

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

500 16

För barn 0-12 år, (förskolebarn med vuxen)
Coriandergården Säter, lördag den 23 feb.
kl. 14.00-17.00.
Vi bjuder på korv, glass, fika. Välkomna!!!

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

••••
Anne Jansson

0225-523

33

Tis. o onsd. 14-21 • Fre. 8-16 • Övriga öppettider enligt ök.
Löparegatan 6, Säter • Varmt välkommen!
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VARM
UTOMHUS
OCKSÅ?
Välj jacka, byxa,
underställ, känga
och ullsockor
Allt till

1500:Lördag
10-16
Följ oss
på fb
Söndag
+ helg 11-16
sportladanisolvarbo

Sportlov på Säters bibliotek
vecka 9
En vecka av skrivande, läsning, spel och pysselskapande.
Sportlovsutställning:
”Barnen i Lyckesskolan – från idé till bok”.
Utställningen beskriver hur en bok blir till, allt från skrivprocessen,
illustrationer och fakta om bokproduktion.
Hela programmet och tider hittar ni på
bibliotek.sater.se och
facebook/satersbibliotek. Varmt välkomna!
Info: 0225-55186

biblioteket@sater.se

facebook/satersbibliotek

VOLLEYBOLL
Vi har hemmamatcher

LÖRDAG den 9/2
Herrar Div. 1
12.30 Säters IF VBK - KFUM Örebro
Damer Div. 2
15.00 Säters IF VBK - Vansbro

Fri entré
Välkomna!

Kommande hemmamatcher
Lördag 23/2 D: 12.30 Säters IF VBK - Västerås
Lördag 23/2 H: 15.00 Säters IF VBK - Sollentuna B

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

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!

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.
299:- rotavdrag
F-skatt
159:- 199:199:-

199:-

Drop in-Vigsel
Du hittar oss 150m efter
Fritidsmöbler i Solvarbo.
Ljusterbrovägen 30,
Gustafs.

Välkommen in
hälsar Torbjörn!

@sportladanisolvarbo

i Säters romantiska och vackra kyrka
Torsdag 14 februari kl. 16.00 - 20.00
Vi erbjuder en möjlighet, att utan stress och planering,
uppleva en av livets största högtider.
Kom som Ni är utan förbokning!
Tag med legitimation samt hindersprövning som inte är äldre
än fyra månader. OBS! Ansök om hindersprövning hos
Skatteverket snarast! Tfn 0771-567 567.
Ni träffar någon av våra präster Gunnel Wigg-Bergqvist eller
Marie Blommé för ett litet samtal innan vigseln, därefter sker
vigseln i kyrkan. Önska gärna någon fin musik/psalm som vår
organist kan spela för er. Under dagen finns även möjlighet att
önska solosång från medverkande solist Lena Ehnvik.
Efter vigselakten bjuder vi på kaffe och vigselbakelse i
Coriandergården.
För mer information kontakta Marie Blommé, 0225-488 929.

Bingo på Folkets Hus varje onsdag.
Start 18.30. Insläpp från 17.00.
Välkomna!

Välkomna Säters IF Volleyboll

Välkommen till Säters kyrka
på kärlekens dag!

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun

Nu är det dags att ansöka
om skolskjuts för läsåret
2019/2020
Den elev som av särskilda skäl inte kan ta sig till skolan behöver
ansöka. Från och med ht 2018 inkluderar det även förskoleklass.
Särskilda skäl kan bland annat vara dubbelt boende, funktionsnedsättning eller farlig skolväg.
Vid val av annan skola än placeringsskola behöver man ansöka om
skolskjuts. Detta gäller även de som väljer skola i annan kommun.
Har eleven mer än tre kilometer till skolan behöver ni inte ansöka.
För att kommunen skall kunna garantera skolskjuts till skolstart
hösten 2019 så måste ansökan vara kommunen till handa senast
28 februari 2019.
Ansökan finns på kommunens hemsida www.sater.se/blankett/
barnoch utbildning/ansokanomskolskjuts
Vid frågor vänligen kontakta
trafiksamordnare Cecilia Romlin
tele:Annonsmanus
0225-55161
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.

Nr 4

Tisdag

19
Februari

Manusstopp
Onsdag 13 feb.

Gillar du att läsa, skriva och fika?
Under våren finns det tre bokklubbar och en skrivworkshop
för dig som gillar att drömma dig bort.
Lyssna & Pyssla Vi lyssnar på roliga och spännande berättelser
och pysslar det vi hör. För dig mellan 6-8 år.
Bokfika Vi träffas en gång i månaden och pratar om böcker och
fikar. För dig på mellanstadiet.
Fantastikcirkel Gillar du fantasy, dystopier, skräck och sci-fi? Vi
träffas en gång i månaden och pratar utifrån olika teman. Från 13 år.
Använd din fantasi Skrivarworkshop för alla dagdrömmare,
fantasijunkies och skrivsugna! Vi ses en gång i månaden i Säter och
i Stora Skedvi. Från 11 år.
Tider och datum hittar du på bibliotek.sater.se,
facebook/satersbibliotekoch på biblioteken.
Allt är gratis och ingen föranmälan krävs!
Välkommen!

Kommande nummer
Nr 5

Tisdag

Nr 6

Tisdag

5

19

Manusstopp
Onsdag 27 feb.

Manusstopp
Onsdag 13 mars.

Mars

Mars

Nr 7

Tisdag

2

April

Manusstopp
Onsdag 27 mars.

Kungsvägen 31, Säter • 0225-501 86
annons@hammarstryckeri.se
www.saterbladet.se

www.hammarstryckeri.se
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Varm och skön under!
Boxershorts

153:-

Varma strumpor
från

Bommulsstrumpa
stl. 40-45
5 för

100:-

Ge b
och f ort bra
u
dugli nktionsga u
n
kläde derr!

Var smart,
handla lokalt!

Pigga och
tuffa färger!
Vårens
nyheter
hittar
du hos
Femminile!

100:-

Säter Jönseriksv. 2 SÄTER • 0225-529 60
Öppettider: Vardagar 07.00-17.00 • Lördagar stängt

Komplett färgavdelning
Vi blandar din kulör

Tel. 0225-509 99
070-356 80 56
Östra Långg. 6, Säter

Englesson sängpaket

- lagervara!
Nu
19.990 kr

Sängrådgivning!
Vid en sängrådgivning med
vår kunniga personal går vi
grundligt igenom och testar
sängar för att hitta den bästa sängen just för dig. Inget
köpkrav.
Kontakta butiken för mer
information och bokning.
www.lidensmobler.se

ord. pris 27. 850 kr

Kontinentalsäng Impression
inklusive bäddmadrass och ben.

SÄTER • 0225-59 61 15
Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15
www.lidensmobler.se

SÄTERBLADET

Presentkort
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os
i stan finns h
Runes ur!

KÖPSTAD
Good SÄTER
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Sofia, trafiklärare i rakt nedstigande led!
Sofia Samuelsson, ägare och lärare på trafikskolan.
Hon har en gedigen bakgrund inom trafikskolebranschen, då det
”ligger i släkten”. Både hennes mamma, morbror och morfar har
arbetat som trafiklärare.
Det är Sofia, maken Inge och Anna Olofsson ni träffar på trafikskolan
och ute i bilen. De har alla olika uppgifter och utbildning. Tillsammans bildar de ett bra och komplett team och kan erbjuda en bra
och personlig körutbildning.

BE, utbildningarna för att på ett lagligt och säkert sätt köra större och
tyngre släp-/husvagnar och hästtransporter.
From december 2016 utökade de verksamheten och öppnade en till
trafikskola i Hedemora. Varmt välkomna till Säter eller Hedemora!
Surfa gärna in på hemsidan och kika runt på vad vi kan erbjuda.
www.trafikcenter.nu

TrafikCenter i Dalarna blev utsedda till Årets Nyföretagare i Säters
Kommun 2011 med följande motivering:
”Som en frisk fläkt i en mansdominerad bransch har hon på kort tid
skapat ett gott rykte som lockar kunder från många håll. Med sitt
förhållningssätt, goda bemötande och individuella lösningar stöttar
hon kunder, med olika förutsättningar, att nå sina mål!”
En utmärkelse och sanning som de ska vara mycket stolta över!
Trafikskolan ligger i stora lokaler på Östra Långgatan 14, en trappa
ner. Här hålls lektioner och eleverna kan sitta och ha självstudier.
Som elev får du hjälp med att utforma din körutbildning så att det
passar just dig. Det finns många alternativ att välja på och idag
används nästan uteslutande digitalt material.
Trafikskolan erbjuder även AM utbildning, (för de som ska köra
EU-moped, mopedbil eller EPA-traktor) samt de populära B96 och

Butiker i säter
finns för din skull

Anna Olofsson, Inge och Sofia Samuelsson.

!wow

Prova vår mest effektiva
behandling Dermapen 4 som
jobbar både på fina linjer och
rynkor, stora porer, akne,
ärr och mycket mycket mer.

Erbjudande 1 Prova-på- behandling Ansikte 1795:- (o.p. 2195)

Körkort till sommaren?
Ny Teorikurs i Säter tisdag 19/2.
Välkommen in till oss, så hjälper vi dig!
Kontakta oss för en personlig inskrivning
för att komma igång snabbare.

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

www.trafikcenter.nu
SÄTERBLADET

Erbjudande 2 Vid bokning av dermapenbehandling får du ett
”extra område” på köpet, prisexempel:
Boka dermapen ansikte/hals 2650:- få dekolletagebehandling
på köpet (anikte/hals/dekolletage o.p. 3350kr)
Boka gärna en gratis konsultation för att se vilken behandling
som skulle passa dig bäst.
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Välkomna!

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

www.facebook.com/pausbylinda

oG
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Handla lok
för din ege alt
n skull!

Ny kollektion i butiken
– NIPPON – en hyllning
till tanken om skönhet
i det enkla…
Vid köp av
minst 4 rullar,
bjuder vi på
limmet!

Kvalité & Tradition sedan 1963

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

Vi ♥
lokal handel

Det är vi på Svensk Fastighetsförmedling som är
nummer 1 på din lokala bostadsmarknad. Tack vare våra
kunders fina rekommendationer och vår passion för din
bostadsaffär är vi det självklara valet för dig när du ska
välja mäklare. Vi ger dig trygghet och bäst betalt i ditt livs
största affär. Kontakta oss om du vill ha en värdering av
din nuvarande bostad.
Varmt välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Säter.

MARIA BJÖRKMAN
Fastighetsmäklare

VICTORIA OHLSSON
Fastighetsmäklare

ELLEN BACKÅKERS
Mäklarassistent

Letar du present till
Alla Hjärtans Dag?
I vår butik finns både fint och
gott att ge till den du tycker om.
Välkommen in.
Öppettider: Månd-fre: 10-18, Lörd: 10-16

SÄTER | STORGATAN 13 | TEL 0225-536 60 | WWW.SVENSKFAST.SE/SATER

SÄTERBLADET

Handla LOKALT
för ett levande
SÄTER!

Good SÄTER
KÖPSTAD
bye!

- handla lokalt
Summering av 2018

2018 var ganska turbulent år på paus by linda. Året började med
en för Linda, planerad utlandsflytt som gick i stöpet. Stina anslöt till
salongen i full styrka för att sedan bromsa men utan att försvinna.
Pernilla, lade ner den egna verksamheten men är i allra högsta grad
kvar i verksamheten, nu som anställd.

Med Dermapen4 kan du göra såväl ytliga uppfräschningar som mer
djupgående ärr- och rynkreducerande behandlingar. Jag och mina
kunder med mig kan intyga, det funkar!

Tre nya behandlingskoncept togs in på salongen, först CooLifting
– inslussning av hyaluronsyra (fukt) med hjälp av högtryck och kyla .
Vaxning av ögonbryn med “Brows by Mii”. Även nagelvården fick
sig en uppryckning då salongen tog in något som Linda länge gått
och suktat efter, CND Shellac, gelélacket som sitter i 14 dagar +
dessutom, UTAN att skada den naturliga nageln, så coolt.
Produktsortimentet ändrades något, dels i och med att Pernillas produkter till viss del försvann men även tillskott så som högeffektiv
hudvård från Dermaceutic och makeupprodukter från Mii.
Det nya året inleds som det gamla avslutades, med en ny apparat. I detta fall uppdateras en gammal trotjänare och älskling,
–Dermapen! Salongen går från den analoga “trean” till den digitala
Dermapen4. Med 16 nålar istället för 12 och med ökning av både
djup och hastighet, ges möjlighet till ännu bättre resultat än tidigare.
Från tidigare ca 1300 kanaler i sekunden skapas nu så mycket som
1700 (!) Dessutom gör den, pga motorns vibrationer och mer stabila
funktion mindre ont.

Linda, Stina och Pernilla

15%

PÅ ALLT I BUTIKEN
under

torsdag 7/2 - fredag 8/2
Gäller ord.pris och kan inte
kombineras med
andra erbjudanden.
Välkommen önskar Per,
Petronella & Therese.
Följ oss på:

Måndag-fredag 10-18
Lunchstängt 13-13.45
Lördag 10-14
SÄTERBLADET

Tel. 0225-514 04
Vasagatan 6, SÄTER

0225-501 12 • Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
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SÄTERBLADET

Stöd de lok
a
företagen la

Handla och trivs i Säters kommun

Prisvärda bilar - tryggt och enkelt
SÄTERBLADET

Behöver ni hjälp
att nå ut?
Ska ert företag ha
utskick eller reklam?

Skicka ett

vykort!
Vi trycker och
adresserar.

ag
Skog e n s d
1 mar s

Biblioteket i februari

Under februari drar vi igång många aktiviteter på biblioteket
och i fixoteket.
Bebiscafé, för föräldralediga och små barn.
Pyssla och lyssna, för dig 6-8 år.
Bokfika, för dig på mellanstadiet.
Fantastikcirkel, för dig som är 13 år och uppåt.
Fixotekspyssel, för hela familjen.
Legobygge, på avancerad nivå.
Skrivarworkshop – använd din fantasi, för dig 11 år och uppåt.
Sportlovsaktiviteter hela veckan, för barn och unga.
Seniorcaféer fortsätter i Säter och Gustafs och IT-café i Stora
Skedvi.
Advokatjour, för dig som har juridiska frågor.
Besök bibliotek.sater.se för
aktuella datum och tider.
Varmt välkomna!

Kungsvägen 31, Säter • 0225-501 86
info@hammarstryckeri.se
www.hammarstryckeri.se
TRYCK - POSTERS - ROLLUP - LAYOUT - HEMSIDOR

SÄTERBLADET

Badstugatan 7 - Tel. 502 63

Torsdagar kl 19 Bibel och bön
Söndagar kl 18-20: Internationellt café
Sönd. 10 febr. kl.11: Gudstjänst med predikan av Peder Claesson.
Torsd.14 febr. kl.14: Trivselträff för alla daglediga. Kurt Fossélius
		 spelar skivor med C.E.Olivebring, Rune Lindsten m.fl.
Sönd. 17 febr. kl.11: Gudstjänst. Sång, musik och undervisning av Lotta 		
		Stevens.
Tisd. 19 febr. kl.14: Stickcafé.
Sönd. 24 febr. kl.11: Nattvardsgudstjänst. Predikan av Anna Gyllenbielke.

Läs Säterbladet
på nätet

saterbladet.se

Går du i byggtankar?
Kontakta Lars Engström
lars.engstrom@brahus.se
Mobil: 0706-61 17 07
Över 100 års erfarenhet av husbyggnation

TRYCKSAKER - LAYOUT - HEMSIDOR - STORFORMATUTSKRIFTER

Handla och trivs i Säters kommun

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

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

0225-501 86
www.hammarstryckeri.se

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
ÅRSMÖTE för SOLVARBO
BYSTUGEFÖRENING den
10 februari klockan 15.00.
Plats: Solvarbo bystuga.
LUNDGRENS
Onsdag 20 Feb kl 13
SOPPLUNCH I ORD OCH TON
Presentation av böcker och sång
Elvira Birgitta Holm, Karin
Jarl-Nidén, Erland Nidén, Göran

Föreningsnytt
VOLONTÄR I NORBO
BYSTUGA 13/2 kl. 13-15
Vi serverar mat, kaffe och kaka,
till en kostnad av 50 kr. Anmäl till
Gunbritt, tel. 070 250 62 80
Alla välkomna! Silvbergs PRO

Grattis

Fyndet
SÄLJES
BÄNKDISKMASKIN, sparsamt använd. B55, D50, H45.
+ microugn. 1500:- (sterbhus).
Tel. 073 625 65 15

DIVERSE
HJÄLP MED dragkedjor, uppfållning, omsömnad mm.
Tel. 073 912 43 31

Fyndet-annonser

GRATTIS JOHN, 30 ÅR
”Hipp hipp hurra!”
/Mamma och Pappa

20:-/produkt!
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.

Endast privatpersoner kan annonsera
här. Fyndet-annonser skall betalas vid
inlämnandet. Skicka annonserna via post
eller lämna gärna in manuset direkt.

annons@hammarstryckeri.se

SÄTERBLADET

Handla och trivs i Säters kommun
6

10 februari 11:00 Gudstjänst
på Skedvigården

Kyrka för Fairtrade

Din lokala rörmokare

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

!
!!

Arkhyttans
kapell

Välkomna till Jessica
0225-523 99 - Ö Långg 6, Säter

11 februari 13:00 ”Trasmöte”
17 februari 11:00 Bibel & bön

På gång 5 februari - 21 februari

Kyrka för Fairtrade

Tisdag 5 februari
Coriandergården i Säter:
10.00 Mötesplats Fairtrade. Smörgås, kaffe och kaka 20 kr.
Onsdag 6 februari
Gustafs kyrka:
18.00 Mässa. Marie Blommé och Daniel Larsson. 		
Minna Heimo, flöjter.
Torsdag 7 februari
Församlingshemmet Stora Skedvi:
11.00 Daglediga. Solveig och Leif från Gagnef spelar, sjunger
och berättar historier. Andakt, servering och lotteri.
Säters kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Marie Blommé och Thomas Bernhardt.
Fredag 8 februari
Säters kyrka:
18.00 Fika före sinnesrogudstjänst.
18.30 Sinnesrogudstjänst. Katarina Engvall Thunell och
Marie Blommé.
Lördag 9 februari
Sjukhuskyrkan/Rotundan:
10.30 Mässa. Samtal. Snackamacka. Marie Blommé,
Gerd Wichmann och Thomas Bernhardt.
Söndag 10 februari – 5:e söndagen e. trettondedagen.
Gustafs kyrka:
11.00 Gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och Esther 		
Schwarzrock. Säterbygdens Barnkör.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 EFS-gudstjänst. Mikael Demasure, predikan.
Carina Holmbäck, sång. Olof Gustavsson, musik.
Med flera.
Säters kyrka:
11.00 Mässa. Marie Blommé och Thomas Bernhardt.
Göte Widström, solosång.
Silvbergs kyrka:
18.00 Körkonsert. Ceciliakören under ledning av
Helena Nilsson. Esther Schwarzrock, ackompanjatör.
Marie Blommé.
Onsdag 13 februari
Gustafs kyrka:
08.00 Morgonbön. Birgitta Lagerqvist och Daniel Larsson.
Efter hälsas alla deltagare välkommen in på en kopp
kaffe och en smörgås. Detta är en nyhet vi kommer
fira en gång i månaden med start denna dag!
Gustafs församlingsgård:
11.00 Mitt på dagen-träff. Sång och musik med Elias Engvall. Soppa, smörgås, kaffe och kaka 40 kr.

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

Torsdag 14 februari
Coriandergården i Säter:
11.00 Lunchmusik under ledning av Thomas Bernhardt.
Soppa, smörgås kaffe och kaka 40 kr.
Säters kyrka:
16.00-20.00 Drop-in-vigsel. Gunnel Wigg-Bergqvist,
Marie Blommé, Thomas Bernhardt, Lena Ehnvik,
solosång. Se separat annons.
Lördag 16 februari
Sjukhuskyrkan Rotundan:
10.30 Gudstjänst. Gerd Wichmann och Daniel Larsson.
Gustafs kyrka:
18.00 Lord of the Rings. Musik ur filmtrilogin Lord of
The Rings med Säterbygdens projektör och instrumentalister under ledning av Daniel Larsson. 		
Extrainsatt konsert, överblivna biljetter släpps vid
porten kl 17.00. Fri entré, gåva till musikverksamheten.
Söndag 17 februari – Septuagesima
Gustafs kyrka:
11.00 Psalmsångsgudstjänst. Sture Lundqvist och Daniel
Larsson. Om du vill vara med i kören eller spela
med i bandet, välkomna på repetition i kyrkan
09.45.
Stora Skedvi kyrka:
11.00 Söndagsgudstjänst. Jan-Olov Jansson och
Ingeborg Björnbom.
Måndag 18 februari
Gustafs kyrka:
09.30 Morgonmässa med Västerås stifts kyrkomusikerförening. Sture Lundqvist och Daniel Larsson.
Alla hälsas varmt välkomna!
Coriandergården i Säter:
18.00 Samtalsgrupp. Tro och liv. Gerd Wichmann.
Tisdag 19 februari
Coriandergården i Säter:
10.00 Mötesplats Fairtrade. Smörgås, kaffe och kaka
20 kr.
Onsdag 20 februari
Församlingsgården i Gustafs:
11.00 Stickcafé. Sofia Myrsell.
Fågelsången i Säter:
15.00 Andakt. Marie Blommé och Thomas Bernhardt.
Gustafs kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Marie Blommé och Daniel Larsson.
Åza Alvemark, solist.
Torsdag 21 februari
Församlingshemmet i Stora Skedvi.
11.00-13.00 Daglediga. Andakt, servering, lotteri.
Säters kyrka:
18.00 Kvällsmässa. Jörgen Dicander och
Thomas Bernhardt.

Gudstjänster och övriga församlingsaktiviteter, se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/saterbygden www.facebook.com/saterbygdensforsamling
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Säterbygdens Begravningsbyrå
Din personliga begravningsbyrå

Vill du bli volontär?

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.

I Säterbygdens församling har vi volontärer som engagerar sig och gör våra öppna mötesplatser möjliga, är du
intresserad att veta mer och göra en insats för medmänniskan besök vår hemsida
www. Svenskakyrkan.se/saterbygden för mer info eller
kontakta Sofia: sofia.myrsell@svenskakyrkan.se,
0225-488 906.
Gustafs församlingsgård
• Enbackaträffen: Kaffe och allsång
Tisdagar kl 11.00-12.00 (Första tisdagen i månaden är
träffen på Enbackagården och då är träffen i första hand
för de boende och dess anhöriga).
• Mitt på dagen träff: Olika programpunkter och
sopplunch med fika, 40 kr.
Onsdagar 11-00-13.00, udda veckor start 13/2.
• Stickcafé: Ta med ditt eget hantverk, vi bjuder på fika.
Onsdagar 11.00-13.00, jämna veckor, start 20/2.
NYHET!
• Fysisk rörelse: Lättare träning som gör gott för
kropp och själ. Fredag kl 11.00-12.00,
v.8, v.10, v.12 v.14.
Stora Skedvi församlingshem
• Daglediga: Lotteri och olika programpunkter,
smörgås och kaka 30 kr.
Torsdagar 11.00-13.00, jämna veckor, start 7/2.
Säter, Coriandergården
• Måndagsträffen: Smörgås och Kaffe 10 kr.
Måndagar kl 10.00-11.30.
• Tro och Liv: Samtalsgrupp (Lokal; barn och ungdom).
Måndagar 18.00-20.00, jämna veckor.
• Mötesplats Fairtrade: Smörgås, kaffe och kaka 20 kr.
Tisdagar 10.00-11.30, jämna veckor (OBS ny tid!)
• Sopplunch: Sopplunch, kaffe och kaka 40 kr.
Torsdagar 11.00-12.30, udda veckor .
• Pubafton: Alkoholfri bar och underhållning 10 kr/
dryck.
Onsdag kl 18.00-20.00 20/3, 24/4, 22/5 Fågelsången,
Säter.
• Torsdagsträffen: Fika och vid några tillfällen underhållning. Torsdagar 14.00-15.30.

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

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

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
Nystart 2019!
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.

