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FJÄRIL i Säter

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi på AB Karl Hedin i Säter

Blommor, plantor, delikatesser
och ost från Holland
Binderi till högtidsdagar,
förmedling.

Vi önskar er
God Jul och Gott Nytt År!
Annet och John

Merry Ch
M
Christmas
it

Kristinegatan 5, Säter Tel. 070-634 11 45

önskar
med personal!

Fyndet-annonser 20:-/produkt!

Säter Jönseriksv. 2 SÄTER • 0225-529 60
Endast privatpersoner
kan annonsera här.
Öppettider: Vardagar 07.00-17.00
• Lördagar stängt

Fyndet-annonser skall betalas vid inlämnandet.
Skicka annonserna via post eller lämna
Komplett färgavdelning
gärna in manuset direkt.
Vi blandar din kulör

I samarbete med

God Hjul &
Gott Nytt
År!

Vi önskar alla en

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

God Jul & Gott Nytt År

God Jul och
Gott Nytt År!

önskar sina kunder

Kliniken har öppet alla helgfria vardagar, ring för information.

Säter: tel. 0225-49 45 30

Vid akuta besvär som inte kan vänta, ring Region Dalarnas växel, tel. 023-49 00 00

Tel. 070-686 43 49
Nedernora, Stora Skedvi

Jag önskar alla

och Gott Nytt År!
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Badstugatan 7 - Tel. 502 63

www.folkansater.se
I år skulle det ha blivit det 31:a året vi visar
film på julafton. En tradition som uppskattas av
många. Flera har hört av sig. Vilken film blir
det? Blir det någon visning 2020?

På grund av Covid-19 kan vi ej inbjuda till gudstjänster.
Vi hänvisar till gudstjänster på Internet, (YouTube m.m).
Vi önskar Er alla en
FRIDFULL JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Läs det glada julbudskapet i Bibeln: Lukas 2:1-20

Vi har länge diskuterat och bollat
olika alternativ om hur vi skulle
kunna lösa det utifrån gällande
restriktioner.
Tyvärr har vi tagit beslutet om att ställa
in all vår verksamhet för resten av året
och med det är även 2020 års julaftonsbio
inställd.

85x27 mm 340:RENOVERING • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD
Kontakta

Ett stort tack till alla besökare och
gäster som besökt oss under
detta speciella år.
Vi vill även tacka alla som
hjälpt till på olika sätt för att
underlätta vardagen.

Sedan 1986

Tel. 070-892 22 91
076-044 13 43

Med det vill vi önska alla
en riktigt God Jul och Gott nytt år!
Personal & Styrelsen

Folkets Hus Säter

Rörmokare till Er tjänst i Säter - 070 377 46 10

För AVHÄMTNING

www.gafood.se

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

Måndag - fredag kl. 08-15
Tel. 0225-536 63
Beställ våra goda

SMÖRGÅSTÅRTOR

Skönvik • Säter

Vi ger ett tryggt stöd i en svår stund.

Komplett begravningsceremoni från 14 395:- Kista i furu
- Transport inom kommunen
- Begravningsbyråns totala arvode

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

500 16

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 2020!
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.
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KONSTALMANACKA 2021

Nu kan du beställa 2021 års konstalmanacka
med motiv av Anders Björnhager.

A4

180:-

A5

Beställ den på www.henningsons.se eller 0243-24 97 40.

160:Arkhyttans
kapell
Arkhyttans Equmeniaförsamling önskar

God Jul

!
!

”I varje hjärta armt och mörkt,
sänd du en stråle blid
en stråle av Guds kärleks ljus,
i signad juletid”

Juldagen kl. 10-12 är kapellet
öppet för enskild andakt
(max 8 personer samtidigt)

!

!

www.arkhyttanskapell.se

Vi önskar dig en riktigt
God Jul & ett Gott Nytt År!
Vi har ordinarie öppettider förutom på
de röda dagarna då vi har stängt.
Välkommen!

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

God jul &
Gott nytt år!

Går du i byggtankar?
Kontakta Lars Engström
lars.engstrom@brahus.se
Mobil: 0706-61 17 07
Över 100 års erfarenhet av husbyggnation
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Säters IF Fotboll önskar alla en riktigt

Säterbygdens Begravningsbyrå

FOTBOLL

Din personliga begravningsbyrå
Vi hjälper Er att skapa en personlig och
minnesvärd begravning. Välkommen till oss.

Ninnie Nilsson Leif Eriksson Peter Lundkvist Marie Onkka

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

Johanna Norlander

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

God Jul och ett Gott Nytt År!
Ett speciellt TACK till våra sponsorer och
alla som jobbar ideellt - Ni gör att fotbollen lever vidare i Säter!

Säterbygdens församling
Svea Bemanning
Säterbostäder
Paus by Linda
KJ Bygg
Sätergrillen
JLT Bygg
Socialdemokraterna Säter
Säters Färg
Karl Hedin Bygghandel
AU Ställning
Dalarnas försäkringsbolag
Maserfrakt
Dalarnas rör
Boliden
Moströms Däck&Bilservice
Handelsbanken
Säters Cykel o Motor
Åkessons bygg o montage
US rör
SBB
Tempo Stora Skedvi
Loxodonta
Bäckens Måleri

Dalform
Hanspers Skog
PH fönster
ICA Supermarket
Gustafs korv
Södra Dalarnas Sparbank
Bilgruvan
Åberg & Partners
Kapitalförvaltning AB
Gåfood
Dala Energi
Säters Padel
Malmlings Bil
Centerpartiet Säter
Säters Begravningsbyrå
Midroc
Säters Golvtjänst
Svensk Fastighetsförmedling
Hammars Tryckeri
ViNi Ekonomikonsult
Skyltstället
Hedemora Energi
Coop Säter

REASTART
28/12 kl.10.00
Stor utställningsrea och massor av erbjudanden.
Extra rea på belysning och inredningsdetaljer.

SÄTER • 0225-59 61 15 • Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15 • www.lidensmobler.se
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2020 är snart slut och jag kan se tillbaka på ett år då
Säters kommun ökat farten i utvecklingen trots att vi
tillsammans har kämpat mot en pandemi som härjar
i världen.
Säters kommun är en bra kommun att leva i, men
framtida behov och krav gör att vi aldrig kan vila,
utan måste fortsätta utveckla och anpassa.
Så, 2020 har vi bland annat satsat på:
• Att tillsammans med föreningar planera för mer fritid och idrott som boule inomhus, padel utomhus och
planer för en skateboardpark i centrala Säter.
• Att våra byar ska ha tillgång till bra kommunikationer i form av fiber, där Silvbergsområdet är det största
området som nu byggs.
• Att renovera och bygga nya gång och cykelstråk där bymiljövägen i Mora by är en av vägarna som nu är färdig
för säkrare trafik.
• Att renovera våra fritidsanläggningar i Säterdalen, skönvikshallen, Enbackahallen och ridskolan.
• Att inviga vårt största bygge av 74 nya lägenheter i Centrala Säter och 14 lägenheter är på gång i Stora skedvi.
• Att bygga vårt nya äldreboende på prästgärdet i centrala Säter med planerad inflyttning 2022.
En hel del av det en kommun gör tar lite tid att genomföra, men när det väl är klart, då blir det bra.
I Säters Kommun är den öppna arbetslösheten nu på ca 2,5% trots den stora osäkerheten på arbetsmarknaden
vilket är en av de lägsta i landet.
Jag hoppas att alla invånare känner att vi lever i en kommun som vi kan vara stolta över, och att vi tillsammans
kan göra den ännu bättre. Vi ses 2021. Då väntar ett nytt år, med nya möjligheter!
Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande

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 här nedan eller på saterbladet.se

Fyndet
DIVERSE

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 i FÖRENINGSNYTT!

HJÄLP med DRAGKEDJOR,
uppfållning, omsömnad,
omklädsel m.m. 073 912 43 31

Fyndet-annonser 30:-/produkt!
Fyndet-annonser med bild 150:-/produkt!
Endast privatpersoner kan annonsera här. Fyndet-annonser skall betalas vid
inlämnandet. Skicka annonserna via post eller lämna gärna in manuset direkt.

Tel. 0225-501 86

Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

annons@hammarstryckeri.se
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till

God Jul &
Gott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt
År!

25%
på julsaker

God Jul

D-vitamin &
ljuvligt doftljus i
fin julklappspåse
300:-

Öppet:
Må-ti 08.00-16.00
On
13.00-21.00
Tor
10.00-16.00

önskar

Välkomna!

Gudrun

Boka tid på

Från den 2 januari 2019
har jag öppet måndag-onsdag. Tider???

God Jul!

Tel. 0225-500 40

God Jul & Gott Nytt År!

Boka 2 valfria behandlingar
och få 50% på den 2:a

God Jul önskar

0225 - 523 33

Boka tid på 070-524 96 10
Skenshyttan 82

Månd • Tisd • Ons

Varmt välkomna, sms:a
mig så löser vi det!
Jag säljer även presentkort

God Jul & ett
Gott Nytt År!
För tidsbokning - SMS
till 070-304 21 32

God Jul

Tidsbokning på
www.bokadirekt.se
070-643 80 24

Three By Mee
Skönhet, Hälsa & Nagelvård
Diplomerad
Lash Lift- & Nagelterapeut
Maria Sellberg

3 par kashmirstrumpor
för 120kr op 150kr
God Jul
Säter: mån-tisd (endast tisd fr.o.m. 2021)
Borlänge: onsd-fred

Välkomna
bokadirekt.se
070 318 19 33
Järnvägsgatan 24, Säter
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0225-400 58

Öppettider
måndag-torsdag 10-17
Lunchstängt
13-14

Vasagatan 4, Säter

Ps. Om du
är frisör
Öppet:
och söker en
arbetsplats.
Kontakta mig.
Jag kan erbjuda
flera olika
alternativ. Ds

Cert. massageterapeut
Malin Wikström

t.o.m. V.53

En riktigt

Gustav Adolfsv. 7A, SÄTER
Tel. 0225-524 87

personlig service

Från
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Vi har många
bra julklappstips
och säljer även
presentkort.
Vi jobbar fram
till 23/12, då har
vi öppet kl. 8-18

Välkomna till oss på
Marie, Ann och Martina

Vasaplan, Säter Tel. 0225 - 506 00

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

1

HÅRRESANDE

s!
Julklappstip

5Å

God Jul &
Gott Nytt År!

Handla
JUBILEUoch trivs i Säters kommun
R
M

God Jul &
Gott Nytt År!
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Unna dig själv eller någon du tycker
om en ”paus Glow”
- paus by lindas populära signaturbehandling.

En 60 min. ansiktsbehandling med extra allt
Helena Olsson

DAM- & HERRFRISERING

Frisör

Ring för att boka tid

072-718 98 67

Kemisk peeling • CooLift
Mikroström • Ansiktsmassage
Specialmask
Hand-, fot-, eller skalpmassage

God jul &
Gott Nytt År!

Sköt om dina
händer. Återfuktande handmask
och veganska
nagellack.

1.500kr

(ord.pris 1.895kr)

För mer info och bokning

www.pausbylinda.se
Välkommen till oss

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

www.pausbylinda.se

Frisyrstudion

Backa 62, Gustafs
Tel. 0243-680 81

God Jul & ett Gott Nytt År!

God Jultränare
&
Personlig
för Nytt
din hud
Gott
År!
Leg sjuksköterska

Ge bort en julklapp

Lymfdrängemassage 60 min 500:-

Sara Kungsmark
Hudterapeut
Leg. Specialistsjuksköterska

070-668 33 93
Åsgränd 11, Säter

Lenas Massage
Kristineg. 10, Säter Tel. 070-132 23 20

sarak_se

God Jul &
Gott Nytt År!
Välkomna att boka på

076 - 777 26 96

Aetherius
fotvård
f.d. fotvården på Falu lasarett

Boka medicinsk fotvård i Ages kiosk.
God jul &
Fotvård - Gym - Spinningevent
tt År!
Gott Ny

Välkommen med din bokning!

Ann-Louise Westbom • 070-693 68 53

annlouise@aetherius.se •

www.aetherius.se

En God Jul och
ett Gott Nytt År
från oss på

Vi vill önska alla våra kunder en
God Jul & ett Gott Nytt År!
helisporthalsa.bokadirekt.se
Om du inte varit hos oss tidigare
boka ett förstagångsbesök

Missionshuset, Solvarbo

i Solvarbo - 0243-241 180

Järnvägsgatan 24, Säter 070-408 43 30
SÄTERBLADET

SÄTERBLADET
SÄTERBLADET
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och
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Helene
Dam & Herr • Solarium
Kungsvägen 12, 783 35 SÄTER

ytt År!
N
t
t
o
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Önskar

Tel. 0225-529 80

Vi tackar våra gäster för
det gångna året och önskar
en God Jul & Gott Nytt År!

För akuta besvär har vi jouröppet
4–5 januari. Tel. 0225-532 92

God Jul &
Gott Nytt År!

S P L I T Z

God jul &
Gott nytt år!

Nu är vi här
Nya Käringberget, Leksand
Gamla Käringberget, Leksand
Knippboheden, Leksand
Nyheden, Rättvik
Västanå, Rättvik
Södra Mockfjärd-Ersholen, Gagnef
Gagnefs kyrkby etapp 2, Gagnef
Burhagen, Säter
Åsen, Säter
Enbacka, Säter

Vi bygger ett snabbt och framtidssäkert fibernät
i vår stora fibersatsning 2015. Var med från början.
Kontakta oss, vi svarar på alla dina frågor om
framtidens fibernät, tillgängligt redan i dag.
Välkommen!

dalaenergi.se/fibernat

VI ÄR SPECIALISERADE PÅ:
Avloppsanläggningar,
utbildade av

Tel. 0225-539 02 • www.dalaavlopp.se
VI UTFÖR:
VI SÄLJER:
ger dig bredd,
kvalité och
pris
Dräneringar
Avloppsanläggningar
Husgrunder
Grustransporter
Kranbilstransporter
Uthyrning av container

Markduk
Matjord
Grus

Kontakta oss för ett hembesök.
Vi lämnar kostnadsfria offerter!

K-J Bygg AB är ett moderns och flexibelt bygg- och anläggningsföretag
med lång erfarenhet.
Vi kan hjälpa dig med allt från enklare uppdrag till totalentreprenader.
Tack vare vår mångåriga erfarenhet, kunniga personal och kompletta
utbud kan vi utföra prisvärda kvalitetsarbeten.
K-J Bygg AB ska förvalta kunskap och erfarenhet så att våra tjänster
inte bara motsvarar – utan överträffar – dina behov och förväntningar.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert.

K‐J Bygg AB Box 33 783 21 Säter
Tel. 0225‐331 70 Mob. 070‐335 47 55
www.kjbygg.se

KATHARINAS FOTVÅRD
Katharina Jakobs

Medicinsk fotterapeut
Tel 0225-25 64 40

Håll dig varm i vinter!
Vetevärmare
från BEJLAS
olika färger

NU 179:o.p. 239:-

JULKLAPPSTIPS!

Köp ett
presentkort!

Måndag 21/12 kl 10-20 och
tisdag 22/12 kl 8-18 har vi

Passa på!
Våra otroligt
populära
Kashmir ullsocka.

EXTRA

JULÖPPET!

Kashmir-socka
stl. 36-45
NU 79:- o.p. 99:-

Välkommen in!

Erbj. gäller t.o.m. 23 dec. eller så långt lagret räcker

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

070 324 21 26

www.tandlakaredegerman.se

Tel. 0225-514 04
Vasagatan 6, SÄTER

Vi bjuder på glögg
och pepparkakor

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

www.trafikcenter.nu
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God Jul &
Gott Nytt År!

Kolla bilen inför julresan - vi har:

Glykol • Lampor • Spolarvätska
• Torkarblad och mycket mera

önskar Säterbostäder

Öppettider under
Jul och Nyår:

Vi önskar alla en

God Jul och
Gott Nytt År!

23/12
Julafton
Juldagen
Annandagen
Nyårsafton
Nyårsdagen

8-20
8-15
9-20
9-24
8-19
9-20

Macken i Säter - Frendo
Bergslagsgatan 32, Säter • Tel. 0225-500 26

070-517 48 34

Önskar våra kunder

God jul &
Gott nytt år!

God jul & Gott Nytt År!
Önskar

Utgivningar 2021

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

14 26 9 23
Torsdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Januari

Januari

Februari

Februari

Manusstopp
Torsdag 7 januari

Manusstopp
Onsdag 20 januari

Manusstopp
Onsdag 3 februari

annons@hammarstryckeri.se

0225-501 86

Manusstopp
Onsdag 17 februari

www.saterbladet.se

SÄTERBLADET

Kära församlingsbor!
Det nya kyrkoåret har inletts, Julen står för dörren och
ett nytt år väntar oss. Ingen av oss hade väl kunnat ana
vad 2020 skulle bli för ett år men med gemensamma
krafter har vi tagit oss igenom det. Tiden har varit svår
för många och ingen har egentligen klarat sig helt från
pandemins verkningar. Människor i vår närhet har blivit sjuka, några har till och med och sorgligt nog dött.
På olika sätt är vi alla drabbade och förlusterna har
varit stora. Bara försöken att beskriva tiden i konstruktiva ordalag har varit en kamp. Vi har kämpat på med
att ställa om och inte ställa in, hålla ut och hålla i och
försöka koncentrera oss på vad vi kan göra och vad vi
lär oss.
Trots allt så har det blivit Advent och trots allt så
nalkas Julen. Högtiderna kommer till oss med ljus och
glädje, för de är inte beroende av världens villkor. För
precis ett år sedan var jag senaste gången i Betlehem,
i den stad där Jesus föddes. Staden är ockuperad och
muren som är byggd som en del av ockupationen löper
rakt igenom staden. Ockupationen har drabbat staden
hårt, turistnäringen har påverkats, arbetslösheten har
växt och markområden har konfiskerats för att nämna något om de hårda villkor som blivit invånarnas i
skuggan av ockupationen. Trots det firas Advent och
Jul uthålligt, trofast, ja nästan trotsigt. Staden pyntas
varje år till fest, gudstjänster firas, julmusik spelas
överallt; traditionerna upprätthålls. Till och med i den
hårda verkligheten blir det Advent och Jul. För minnet
av Fredsfurstens födelse är inte beroende av världens
omständigheter. Det ljus som föddes i Betlehem för
över tvåtusen år sedan, strålar fortfarande därifrån
med maningen till varje människa om att leva sitt liv i
fred och försoning; det strålar hit till oss och lyser upp
vinterns och tidens mörker. Som profeten Jesaja skrev:
”det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Ja
över dem som bor i dödskuggans land skiner ljuset
klart”. Det blir jul också i år, för ljuset är starkare än
mörkret och Betlehems strålar skiner inte bara över
världens krig och konflikter, inte bara över mörka och
svåra tider utan över hela vår tillvaro, ja till och med
över dödsskuggans dal.
Som kyrkoherde i Säterbygdens församling ser jag
tillbaka på ett första år här. När jag tänker på det året
ser jag många ljuspunkter som också inspirerar till att
se framtiden an med tillförsikt för den kyrkliga församlingen. Under omständigheterna har det kyrkliga
livet ändå levt tack vare goda medarbetare och stort
engagemang av alla er som älskar er kyrka; volontärer,
kyrkvärdar, körsångare och alla ni som kommer till
gudstjänster, konserter och verksamheter. Den tid som
kommer nu är vanligtvis kyrkans bästa; miljöerna, ljusen, musiken, de välkända texterna betyder så mycket
för så många men i år kan vi inte ses till fysiska möten.
Därför spelar vi in och finns online. Så håll utkik på
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vår hemsida efter gudstjänster och konserter. Vill du ha
en psalmbok för att i hemmet kunna följa med i sånger
och texter så hör av dig till någon av oss som arbetar i
församlingen, så får du en hemkörd.
Jag hann uppleva vad Säterbygdens församling är före
pandemin bröt ut. Det är en församling som sjuder av
liv och rörelse; vi förvaltar fyra historiska kyrkor och
det kyrkoliv som hör till dem. I församlingen finns
verksamheter för människor i alla åldrar som i allt
försöker leva upp till mottot gemenskap genom hela
livet. De dagliga verksamheterna samlar såväl unga
familjer, barn och ungdomar som daglediga pensionärer till mötesplatser. Dessutom förvaltar församlingen
ett levande kulturarv i sitt kyrkomusikaliska liv. Allt
det som församlingen är och gör bärs av alla som är
medlemmar i kyrkan och för att kunna träda fram som
församlingen gör behöver vi vara många som delar på
det ansvaret. Jag vill därför tacka alla er som trofast är
medlemmar i Svenska kyrkan och därmed stämmer in i
och tar ansvar för bygdens kyrkoliv. Till er som av någon anledning gått ur kyrkan vill jag säga välkommen
tillbaka! Ni behövs i Svenska kyrkan som värnar sin
folkkyrkliga öppenhet, där alla är välkomna både att
delta i verksamheter och gudstjänstliv men också till
att ta ansvar för kyrkan och allt den förvaltar genom
att vara eller bli medlem.
Nu ser vi med hopp och längtan fram emot ett 2021
och jag önskar er alla Välsignade helger.
Pehr-Albin Edén,
kyrkoherde i Säterbygdens församling
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Kyrka för Fairtrade

Torsdag 17 december
Säters kyrka
12:12 Webbsänd lunchkonsert Orgel12punkt12
‘När det lider mot jul’. Sånger i juletid med Lena
Ehnvik, sång och Thomas Bernhardt, piano/orgel.
Söndag 20 december – Fjärde advent
Säters kyrka

Länk till webbsändningarna hittar ni på

www.svenskakyrkan.se/saterbygden
Sändningen finns tillgänglig 7 dagar efter
angiven dag och tid.

11:00 Webbsänd gudstjänst på fjärde advent. Pehr-Albin
Edén och Minna Larsson Heimo. Jennie Tiderman
Österberg, sopran.
Torsdag 24 december – Julafton
Gustafs kyrka
9:00

Webbsänd julberättelse och julspel. Birgitta Lagerqvist, Katarina Engvall Thunell, Maria Lissel och
Minna Larsson Heimo.
Silvbergs kyrka

11:00 Webbsänd julbön. Pehr-Albin Edén och Daniel
Larsson. Erik Nilsson, baryton.
Fredag 25 december - Juldagen
Stora Skedvi kyrka
06:00 Webbsänd julotta. Forshaga Susanne Brännhammar
och Thomas Bernhardt. Göran Sundmark, sång
Lördag 26 december – Annandag jul
Gustafs kyrka
11:00 Webbsänd annandagsgudstjänst. Birgitta Lagerqvist
och Daniel Larsson. Erik Nilsson, baryton.

Få din egen psalmbok hem till dej!
Meddela namn, adress och telefonnummer så får
du en psalmbok levererad hem!
Ring till expeditionen 0225-29 16 00 eller
maila saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se.

Kyrkorna i Gustafs, Stora Skedvi och Säter
är öppna onsdag – fredag 09.00 – 15.00.
Välkommen att beskåda våra julkrubbor i december!
Försäljning av Fair Trade-varor finns i våra kyrkor.

Folder med julevangeliet finns att hämta i våra kyrkor!
Foldern innehåller julevangeliet och en julkrubba i form
av ett dekalark med krubbfigurer som kan flyttas runt!
Följ oss på sociala medier

Säterbygdens församling

Söndag 27 december
Silvbergs kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och
Minna Larsson Heimo.
Torsdag 31 december - Nyårsafton
Silvbergs kyrka
11:00 Webbsänd nyårsbön. Forshaga Susanne Brännhammar och Daniel Larsson. Erik Nilsson, baryton.
Fredag 1 januari - Nyårsdagen
Säters kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst med 4-händig musik. PehrAlbin Edén, Thomas Bernhardt och Daniel Larsson.
Söndag 3 januari
Gustafs kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst. Birgitta Lagerqvist och
Daniel Larsson. Erik Nilsson, baryton.
Onsdag 6 januari - Trettondagen
Stora Skedvi kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst. Forshaga Susanne Brännhammar och Thomas Bernhardt. Amelie och
Christina Barrling, sång.

Församlingsexpeditionen
P.g.a. av rådande omständigheter är
församlingsexpeditionen stängd för besök tills vidare.
Expeditionens telefontider är:
Måndag, tisdag och torsdag 9.00 – 15.00
(Lunch 12.00 – 13.00) Onsdag 13.00 – 15.00
Expeditionens telefontider under
jul- och nyårshelgerna:
Måndag 21 december – onsdag 23 december:
9.00 – 15.00 (Lunch 12.00 – 12.30)
Måndag 28 december – tisdag 29 december:
9.00 – 15.00 (Lunch 12.00 – 12.30)
Måndag 4 januari 9.00 – 15.00 (Lunch 12.00 – 12.30)
Tisdag 5 januari 9.00 – 12.00
Torsdag 7 januari – fredag 8 januari 9.00 – 15.00
(Lunch 12.00 – 12.30)

Telefonnummer 0225- 29 16 00

Söndag 10 januari
Silvbergs kyrka
11:00 Webbsänd gudstjänst. Jörgen Dicander och
Minna Larsson Heimo.

www.svenskakyrkan.se/saterbygden
www.facebook.com/saterbygdensforsamling
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Hedemora

Klubbpris

Aladdin/
Paradis

Marabou, 400-500g,
jfr-pris 99,90-124,88/kg

49.95 st

Färsk laxfilé

Falkenberg, Salmo salar,
odlad Norge, hel sida,
vakuumförpackad, ca 1-1,5kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 51

99 kr/kg

Klubbpris
Julskinka

Kokt julskinka
Garant, Sverige, ca 2-3kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 51

39.95 kg

Klubbpris

Sill 5 kr

Garant, flera sorter,
220/110-220g,
jfr-pris 22,73-45,45/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 51

Från deliktessen och vårt eget kök:
Drömsill
Lingonsill
Specialsill
Skagenröra
Hovmästarsås
Grillade revben med vår egen krydda

Klubbpris

Åseda gräddost

Arla, fetthalt 38%, 500g, jfr-pris 60,00/kg
Max 1 köp/hushåll/vecka 5

30 kr/st

Rödbetssallad

Rydbergs, 400g, jfr-pris 25,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 51

10 kr

Klubbpris

Ananas
Costa Rica, klass 1
jfr-pris ca 10,00/kg

10 kr/st
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