
   
Annonsbeställning: 076-810 84 38, 070-554 19 45  
andreas@spanskavillan.com n www.stockapublishing.com   

GGladaladaHudikbladetHudikbladet
Information & annonser till alla hushåll i Hudiksvall, Enånger, Forsa, Iggesund, Njutånger och Näsviken

Nästa nummer:           Manusstopp:17/4  Tis 4/4 Nr 145

20 MARS
2023

Önskar köpa gammal Bil, Moped, MC oavsett märke och skick. 
Fin eller renoveringsobjekt, även delar som tank, dörrar, flyglar, lyktor plåtar osv. Tel:073-809 97 480650-59 50 50 · Ullsättersvägen 26, 824 34 Hudiksvall

stamnas.se · verkstad@stamnas.se        SAtuninghudiksvall        stamnas_verkstad

10% RABATT
På Bilvårdsprodukter 
och Däckhotell. 
Vid uppvisning av annonsen. Klipp ur eller fota! Gäller t.o.m. 30/4
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FÖNSTERKAMPANJ

GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER
30% RABATT PÅ 

FÖNSTER

Däck- och 
hjulbyte
Nya och beg. däck

Däckhotell • Bildelar • Service • Gasol

0650 – 74 32 00
vbd.nu  ·  info@vbd.nu 
Välsta 110, Hudiksvall

Mån – Fre 8 – 17
Lunchstängt 11 – 12
Följ oss på

Skrotbilar 
hämtas
Ring för mer info

från 300kr

DelsboDäckservice
Daniel Winther 070-2290222

D . W I N T H E R  0 7 0 - 2 2 9 0 2 2 2

DelsboDäckservice

ALLT INOM ANLÄGGNING, 
GRÄV & MARKARBETEN
Hälsinge Gräv & Entreprenad
Daniel Winther 070-2290222 D . W I N T H E R  0 7 0 - 2 2 9 0 2 2 2

Däckomläggning inkl. 
Balansering
fr 200:-/hjulet
Hjulskifte
300:-/Bil
Balansering
100:-/Hjulet

Köp dina nya däck och fälgar hos oss!

Balansering på bil
600:-/st
Lagning av punktering
200:-/st
Lägger även om dina 
däck som du köpt 
själv utan tillägg!

Även kväll och helger enligt ök. Vid frågor 
kontakta oss. Kvitto lämnas på utfört jobb.

Vill du dela med dig av din 
kunskap och inspirera andra?

Vi söker cirkelledare

Läs mer 
och ansök 

via vår 
hemsida

Vi utbildar dig som är ny ledare inom SV Gävleborg. 
Välkommen till ett spännande och utvecklande uppdrag!
sv.se/gavleborg | gavleborg@sv.se | 020-120 28 08

Just nu söker vi ledare i:
•  Hantverk

•  Dans för dig, dans hela livet

•  Sittande yoga

•  Biodling

•  Dator & mobiltelefon

•  Språk

•  Skrivande

•  Läsning & litteratur

•  Miljö & hållbarhet
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Mån – Fre 8 – 17
Lunchstängt 11 – 12
Följ oss på

VÅRKAMPANJ
RABATT PÅ SOLSKYDD
GÄLLER T.O.M 28 APRIL

Markiser · Persienner · Lameller
Plisséer · Rullgardiner

Kostnadsfria hembesök för mätning och konsultation

0650-102 96
KUNGSG. 51 H-VALL

CITYSOLSKYDD.SE

NNordanstigordanstigarnarn
Informationsblad för ALLA i Nordanstig

Annonsbeställning: 065074 13 45, 070554 1945, 076810 8438 
christer@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   

Annonsbeställning: 070554 19 45 eller 076-810 84 38 
christer@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   Nästa utdelning: 5/12       Manusstopp: Onsdag 23/11
Annonsbeställning: 070554 19 45 eller 076810 84 38 
christer@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   Nästa utdelning: 3/4      Manusstopp:  Onsdag 22/3

Nr Nr 407407

MARS 
20232020

BERGSJÖVERKEN FASTIGHETER AB
Tel: 070-635 5104  -  eric@erpab.com

Bjåsta 129, 829 53 Bergsjö

• Pallplatser uthyres  
• Distribution av lager 

• Kontor  
• Industrilokaler  
• Lagerhotell 

TAK, SKORSTEN ELLER 
ANNAT PLÅTARBETE?

Forsavägen 5 
829 95 Harmånger 

0652-307 81• 070-677 55 15

Forsavägen 5 • 829 95 Harmånger  
0652-307 81• 070-677 55 15 

harmangersplat.com

flertal kaminer i lager  
– för snabb leverans!

Forsavägen 5 • 829 95 Harmånger • 0652-307 81 • 070-677 55 15 • varmebutiken.nu

Välkommen att kontakta oss idag! 

Välkommen att kontakta oss idag!
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POLARIS 
ROADSHOW 
HÅLL UTKIK FÖR DATUM!

SPARA UPP 
TILL 8 000 KR
GÄLLER T.O.M. 14/4

KA M PA N J 
HUSQVARNA EXTREME SKYDDSKLÄDER HUSQVARNA EXTREME SKYDDSKLÄDER 

HÄLSINGLANDS STÖRSTA HÄSTBUTIK

15%
UPP TILL

RABATTVINTERREA
     på snöslungor

SKOTERSLÄP

BJÖRNLYAN
JUST NU - KAMPANJPRIS!

Butiken fylls med
VÅRENS NYHETER!

HÖG TID ATT SERVA 
ALLA TRÄDGÅRDS-
MASKINER! 
VI HÄMTAR/LÄMNAR VID ÖNSKEMÅL

Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

0650-54 34 34
www.xyzmaskin.se
Hallstaåsv. 37, H-VALL

ROBOTSÄSONGEN 
NÄRMAR SIG
KONTAKTA OSS FÖR 
GRATIS KONSULTATION.

FOTBOLLSKLUBBAR!
HUSQVARNA CEORA KLARAR 
UPP TILL 8 FOTBOLLSPLANER. 
KONTAKTA OSS FÖR MER INFO.

#jeanne 
Ett storslaget och visuellt drama om 
klasskillnader och klimatförändringar.
På norra sidan av en sjö finns stora villor 
med privata bryggor. På södra sidan finns 
ett höghus med trasig hiss. De unga på de 
olika sidorna träffar aldrig varandra. Unga i 

norr tror att unga från söder inte existerar. Unga från söder tror att unga i norr är gjorda av 
guld. Men sjön mellan dem håller på att torka ut. Klimatkrisen påverkar alla, rik som fattig. 
Eller gör den verkligen det?
Lilla Jeanne har fått lära sig att de som har lite kommer att ha mindre, och de som har 
mycket kommer att få mer. I ett försök att få tillbaka det överskott som hon anser tillhör 
de oprivilegierade försöker hon korsa den frusna sjön och ta del av guldet. Hon kommer 
aldrig tillbaka, men historien slutar inte där.
Genom denna historia, om den unga idealisten och om oss som idealiserar henne, får vi syn 
på vårt samhälles olika mekanismer.
Plats: Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall   När: Tisdag 18/4 kl. 19.00. 
Biljetter: Ordinarie 250 kr, scenpass 200 kr, ungdom t.o.m. 25 år 80 kr. 

Foto: Fredrika Eriksson
18
april

Scenkonst Hudiksvall - en del av Riksteatern • Adress: Stationsg. 7, 824 71 Delsbo
Mejl: scenkonst@dellenkultur.nu • Hemsida: riksteatern.se/hudiksvall

Med reservation för ev. tryckfel eller slutförsäljning

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Carmen med 
förhinder 
Ett explosivt och dansant musikdrama av 
en älskad klassiker.
Den här sprakande föreställningen med 
sex medverkande musiker, dansare och 

skådespelare ger ett nutida perspektiv på den klassiska operan Carmen. Ett drama som 
fördjupas, utmanas och kompletteras, när huvudrollsinnehavaren Salamanca Taikon 
Gonzalez och andra romers berättelser om att vara rom i Sverige idag vävs ihop med 
Bizets skildring av Carmen. 
Gränserna är stundtals upplösta mellan scen och salong såväl som i förhållande till origi-
nalversionen från 1800-talet Resultatet blir en Carmen gestaltad på alla plan – sceniskt, 
musikaliskt, scenografiskt och koreografiskt. I de flesta länder där romer varit en del av 
samhället har de influerat den regionala musiken såpass att man idag ser deras avtryck 
som ett självklart inslag i majoritetskulturen. Bizets musik blandas med flamenco, jazz, 
romsk folkmusik, hiphop och nyskriven kollektivt komponerad musik.
Årsmöte med något ätbart ca 20.30 efter föreställningen.
Plats: Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall   När: Onsdag 29/3 kl. 19.00. 
Biljetter: Ordinarie 250 kr, scenpass 200 kr, ungdom t.o.m. 25 år 80 kr. 

29
mars

Det passar sig inte 
En lustfylld uppläxning om konsten att 
leva rätt. I en vibrerande samtid av lag-
stadgat samtycke och bristande vandel, 
kan vi lära oss något av dåtidens syn på 
rätt och fel i sällskapslivet?
Folkteatern Gävleborg sätter upp etiketts-

boken Det passar sig inte från 1886 i ett allkonstverk inspirerad av revy, samtidspolitik, 
Monty Python och Roy Andersson. En lika drastisk som humoristisk helafton där vi matas 
med sociala regelverk genom högtidlig musik, svettiga danser, snörda kostymer och 
bländande ljus.
Det passar sig inte vill undersöka mänskliga drivkrafter som fåfänga, makt och bestraff-
ning. Vårt trängande behov av underordning, förakt och revolt men också om sårbarhet, 
intimitet och omsorg. Och om kraften i att misslyckas som möjlig lösning och frigörelse. 
Föreställningen ställer också frågan om vad konsekvensen blir av ett regelbrott. Med 
döden som insats vill föreställningen syna samtidens vurm för nykonservativa ideal och 
arvet från det sena 1800-talets svenska samhällsutveckling.
Teaterbussen: Avgång kl 13.00 från Bergsjö Busstorget via Jättendals Brandstation  
ca 13.10, från Hudiksvalls station kl 13.50, från Delsbo torg kl 14.15. 
Sista anmälningsdag: tors 20 april. Bussresan är gratis för medlemmar, 70 kr  
icke-medlemmar. Teaterbiljetter och ev. bussresa swish/kontant på bussen. 
Plats: Slottescenen, Ljusdal   När: Lördag 29/4 kl. 15.00. 
Biljetter: Ordinarie 250 kr, scenpass 200 kr, ungdom t.o.m. 25 år 100 kr, 
scenpass ungdom 50:-.

29
april

Biljettbokning via Scenkonst Hudiksvalls hemsida. För resterande biljetter till
föreställningar i Delsbo/Hudiksvall: swish eller kontanter på plats en timme innan.

Meditera Med Mera finns nu både i Delsbo och 
Hudiksvall (onsdagar) och erbjuder Dig healing, 
meditation, chakrabalansering, massage, 
återhämtning och andlig vägledning. 
Butik i Delsbo med kristaller, smycken m.m. 
För öppettider följ mig på sociala medier.

Meditationer erbjuds regelbundet på 
tisdagar i Delsbo kl 18-19 och i Hudiksvall onsdagar kl 17.30-18.30.

mediteramedmera.com
bokadirekt.se 
Köpmangatan 4, Delsbo
Storgatan 58 A (Hudikyoga), Hudik
Ni hittar mig på

Larm utan abonnemang 
Ring för rådgivning 

Torbjörn 0650-322 12

27NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2023-03-07

Anki Sulser
anki.sulser@hfastighetsbyra.se

070 - 375 75 31

"Anki gjorde ett fantastiskt bra 
jobb. Höll mig uppdaterad genom
hela processen samt visade stort
engagemang och lyhördhet mot

mig som säljare samt mot 
intressenter. Ångrar inte mitt val 

av mäklare"

3/4

Ring eller meddela din beställning medan du är i kiosken 
Västra Tullgatan 11, Hudiksvall - Tel: 073-156 60 09 

hudik@korvolle.se

Korvolles påskkorv
Påskkorvkasse för  
400:- med korv a´la 
• Serben balkan
• Piskan
• Lönnmördarn´s dotter
• Pusta vevstake

Ring eller meddela din beställning medan du är i kiosken 
Västra Tullgatan 11, Hudiksvall - Tel: 073-156 60 09 

hudik@korvolle.se

Korvolles påskkorv
Påskkorvkasse för  
400:- med korv a´la 
• Serben balkan
• Sigge Hills orkester
• Lönnmördarn´s dotter
• Pusta vevstake

Nordanstigarn & Glada Hudik 20 mars

Dellenbygden 6 mars

5NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2022-10-23

Pelletsvärme
Från Polar Pellets, Bergsjö
Våra tjänster
	Återförsäljare till Baxis hela 

sortiment av pellets- och  
vedpannor. Vi monterar din 
panna - oavsett märke.

	Polar pelletsbrännare från 
12 kW till 100 kW.

	Vi utför rökgasanalys med intrimning av din 
utrustning - oavsett märke.

	Våra installatörer hjälper dig gärna med andra 
VVS-frågor och/eller installationer.

	Försäljning och distribution av pellets.

Kontakta oss på 0652-719 56 eller 
info@polarpellets.se

Annonseringsförslag 2, rullande (95x100 mm)

Nordanstigarn (en gång/månad) 
Glada Hudikbladet (en gång/månad) 
Dellenbygden (en gång/månad)

Pris totalt per utgivning, exkl. moms: 2340 kr

Ord. pris 2940 kr



POLARIS 
ROADSHOW 
HÅLL UTKIK FÖR DATUM!

SPARA UPP 
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GÄLLER T.O.M. 14/4

KA M PA N J 
HUSQVARNA EXTREME SKYDDSKLÄDER HUSQVARNA EXTREME SKYDDSKLÄDER 

HÄLSINGLANDS STÖRSTA HÄSTBUTIK

15%
UPP TILL

RABATTVINTERREA
     på snöslungor

SKOTERSLÄP

BJÖRNLYAN
JUST NU - KAMPANJPRIS!

Butiken fylls med
VÅRENS NYHETER!

HÖG TID ATT SERVA 
ALLA TRÄDGÅRDS-
MASKINER! 
VI HÄMTAR/LÄMNAR VID ÖNSKEMÅL

Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

0650-54 34 34
www.xyzmaskin.se
Hallstaåsv. 37, H-VALL

ROBOTSÄSONGEN 
NÄRMAR SIG
KONTAKTA OSS FÖR 
GRATIS KONSULTATION.

FOTBOLLSKLUBBAR!
HUSQVARNA CEORA KLARAR 
UPP TILL 8 FOTBOLLSPLANER. 
KONTAKTA OSS FÖR MER INFO.
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Korsord halv 22 20221007

Sida 1
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MED
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FLOD I
AFRIKA

TJUT I
PLURAL

SLÄTT
I

AFRIKA

Nordanstigarn nr 403
Du har chans att vinna en 
Trisslott!

Skicka in din lösning snarast till: 
Nordanstigarn, Strandvägen 33 
824 96 STOCKA

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ej använt

PMS: WARM RED C

PMS: YELLOW C

PMS: BLACK C

FUNDERAR NI PÅ SOLCELLER?
Kontakta oss så hjälper vi er gärna. 

Vi har egna elektriker och installatörer 
med många års erfarenhet av solel. 

Fri offert och projektering.

BESÖK VÅR HEMSIDA ELLER RING OSS FÖR MER INFORMATION
Emil 0652-100 05  ·  www.solelo.nu  ·  www.kollinsel.com

  
Du bjuder gästen,

Du bjuder gästen,

          
  vi fixar resten!

          
  vi fixar resten!

Catering när den är som bästCatering när den är som bäst

Tel - 0700 911 900Tel - 0700 911 900

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!
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Mattias Klint 070-311 12 49 — klint@hvp.nu — www.hvp.nu

Upprepningsannons 
Nordanstigarn      385:-
Nordanstigarn och Glada Hudikbladet 690:- 
Alla tre annonsbladen    982:-

Alternativ 1 
Nordanstigarn         2265:- 
Nordanstigarn, Glada Hudikbladet     4078:-  
Nordanstigarn, Glada Hudikbladet samt Dellenbygdenbladet 5775:- (delas ut till ca 26 000 hushåll)

Alternativ 2
Nordanstigarn      1200:-
Nordanstigarn och Glada Hudikbladet 2160:- 
Alla tre annonsbladen    3060:-

Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Skog & Schakt 
Hälsingland

Vatten och avlopp
Dränering

Kompletta grunder för 
hus m.m.

Jordvärme
Fuktisolering

Dikning
Trädfällning

Slyröjning
Flisvedhantering                               

Trädklippning
Dikesröjning

Röjning av vägkanter
Anläggning av 

gräsmattor
m.m.

Ring för information: Jonas 070-679 62 51

Öppet Mån-Fre 7-16
Lunchstängt 11-12

www.krusanga.com

Beställ en container eller kom till oss

Vi köper även koppar, mässing, aluminium,  
rostfritt, bilbatterier, elmotorer och kabel.

VI KÖPERVI KÖPER
ERT SKROTERT SKROT
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SPARA
ENERGI!
En otät garageport läcker både pengar och energi. 

Med en motor till din garageport kan du förhindra onödigt 
läckage i garaget. Motorn stänger porten genom att trycka 
fast den i spjärn. Spjärnet försluter mellanrummet mellan 
portens sektioner på ett bättre sätt än manuell stängning 
där man bara drar ner garageporten och låser den med ett 
traditionellt lås. 

Sundsvall 
Tfn 060- 56 80 70

Hudiksvall 
Tfn 0650-15070

532 000 kr

SÅLD I SÖDERHAMN

Ulf Boström | Din auktionsmäklare

  Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn,  
Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig

  072-092 10 84

  ulf.bostrom@klaravik.se

Skanna QR-koden för  
att läsa mer om att sälja  
på Klaravik.se

Behöver ditt företag hjälp med försäljningen? Jag  hjälper dig från 
start till mål.  Medan jag tar bilder,  startar  auktionen och sköter all  
kontakt med budgivare kan du lugnt jobba på som vanligt.

Klaravik.se är marknadsplatsen som samlar 90 000 besök – per dag. 
Varje vecka byter flera tusen maskiner, verktyg och fordon ägare 
genom oss.

Sälj företagets  
maskiner, verktyg & 
 fordon på klaravik.se



ALLT INOM 
MARKENTREPRENAD 
Dränering · Avlopp · Husgrund 

Tomtplanering

0650-59 50 50 · Ullsättersvägen 26, 824 34 Hudiksvall
stamnas.se · info@stamnas.se              Stamnäs Entreprenad

0650-59 50 50 · Ullsättersvägen 26, 824 34 Hudiksvall
stamnas.se · verkstad@stamnas.se        SAtuninghudiksvall       stamnas_verkstad

En grym Kallavfettning - Endast 99:- 

BUTIK

kontroll av däck, balansering och tvätt.

Riktigt bra bilvårdsprodukter 
till riktigt bra priser!
I mars och April bjuder vi på tvättsvamp till alla som handlar. 
Vi har även Glykol, Spolarvätska och ad-blue.

VERKSTAD
Däck och fälgar till konkurrenskraftiga priser. 
Vi monterar även däck ni köpt online. 

Däckhotell från 849:- per säsong 
Inkl. skifte, kontroll av däck, balansering och tvätt.

Däckskifte 299:- 

BILVÅRD
Utvändig handtvätt inkl. flygrostborttagning  499:-
Kallavfettning, Alkalisk avfettning, Flygrostborttagning, schampo, keramisk vattenavrinning.

Utvändig handtvätt 349:- 
Kallavfettning, Alkalisk avfettning, schampo, keramisk vattenavrinning. 

Invändig tvätt/rengöring från  299:- 

Rekond från 1499:- 

Välj bort 
automattvätten 

för en riktigt 
ren bil!

Vi ser fram emot att hjälpa er! 0650-59 50 50 · order@stamnas.se

Återförsäljare för



ALLT INOM 
MARKENTREPRENAD 
Dränering · Avlopp · Husgrund 

Tomtplanering

0650-59 50 50 · Ullsättersvägen 26, 824 34 Hudiksvall
stamnas.se · info@stamnas.se              Stamnäs Entreprenad

0650-59 50 50 · Ullsättersvägen 26, 824 34 Hudiksvall
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En grym Kallavfettning - Endast 99:- 

BUTIK

kontroll av däck, balansering och tvätt.

Riktigt bra bilvårdsprodukter 
till riktigt bra priser!
I mars och April bjuder vi på tvättsvamp till alla som handlar. 
Vi har även Glykol, Spolarvätska och ad-blue.

VERKSTAD
Däck och fälgar till konkurrenskraftiga priser. 
Vi monterar även däck ni köpt online. 

Däckhotell från 849:- per säsong 
Inkl. skifte, kontroll av däck, balansering och tvätt.

Däckskifte 299:- 

BILVÅRD
Utvändig handtvätt inkl. flygrostborttagning  499:-
Kallavfettning, Alkalisk avfettning, Flygrostborttagning, schampo, keramisk vattenavrinning.

Utvändig handtvätt 349:- 
Kallavfettning, Alkalisk avfettning, schampo, keramisk vattenavrinning. 

Invändig tvätt/rengöring från  299:- 

Rekond från 1499:- 

Välj bort 
automattvätten 

för en riktigt 
ren bil!

Vi ser fram emot att hjälpa er! 0650-59 50 50 · order@stamnas.se

Återförsäljare för
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Söndag 19 mars, midfastosöndagen
11.00 i Högs församlingshem: Gudstjänst. Livets bröd. 

Söndag 26 mars, jungfru Marie bebådelsedag
11.00 i Forsa kyrka: Familjegudstjänst. Guds mäktiga verk. 
Sång av barnkören Together. Barnens Bibelutdelning.
Kyrklunch i Mariagården efter gudstjänsten.
14.00 på Forsagården: Andakt.
15.30 på Rosenborg: Andakt. 

Söndag 2 april, palmsöndagen
11.00 i Forsa kyrka: Mässa. Vägen till korset. 

Måndag 3 april
18.30 i Forsa kyrka: Passionsandakt med orgelmusik.

Tisdag 4 april
8.30 i Forsa kyrka: Mässa.
18.30 i Forsa kyrka: Passionsandakt med sång av inTro-kören.

Onsdag 5 april
18.30 i Forsa kyrka: Passionsandakt med sång av kyrkokören.

Skärtorsdagen
18.30 i Forsa kyrka: Skärtorsdagsmässa. Det nya förbundet.

Långfredagen
11.00 i Högs kyrka: Långfredagsgudstjänst. Korset.
Sång av Helén Tanzborn.

Påskdagen
11.00 i Forsa kyrka: Påskdagsmässa med drama. 
Kristus är uppstånden. Barnkören Together, kyrkokören och 
inTro-kören medverkar med sång och ett härligt musikdrama 
om Jesu död och uppståndelse. Efteråt blir det kyrkkaffe. 

Annandag påsk
18.00 i Högs kyrka: Musikgudstjänst. Möte med den 
uppståndne. Anne-Lii Lindström, Maria Blank, Torbjörn 
Sjöström och Patrik Larsén framför sång och musik där 
påskens budskap står i centrum.  

Söndag 16 april, andra söndagen i påsktiden
11.00 i Forsa kyrka: Gudstjänst. Påskens vittnen. 

Med reservation för ändringar.

FORSA-HÖGS FÖRSAMLING

 

FORSA-HÖGS FÖRSAMLING, Uppsala stift. Prästgården 113, 824 62 Forsa (besöksadress Mariagården)
Telefon exp: 0650-320 33. Telefontid månd, onsd, torsd kl. 10-12. Ibland finns personal på plats även andra tider. 
Kyrkogårdsförvaltningen: 0650-321 71 (administration), 0650-320 35 (arbetsledning).
E-post: forsa-hogs.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/forsahog
Facebook: www.facebook.com/forsahog
Vi samarbetar med

FORSA KYRKA
Onsdag 26 april kl. 19.00

Med Forsa-Högs kyrkokör och inTro-kören

Biljetter:
tommynilsson.nu

Telefon 073-54 11 632

Gud, ge oss mod och uthållighet att hålla fast vid påsken. 
Varje påskdag hör vi berättelsen om livets seger över döden. 

Det är svårt att tro. Det är svårt att ta till sig.

Men nu ber vi dig: Lär oss tillit, 
uthållighet, ihärdighet.

Du har gett liv åt din son, 
Jesus Kristus, på påskdagen.

Därför har all sorg, all bitterhet, all 
grämelse och besvikelse fått en ny ram. 

Ingenting är omöjligt för dig, Gud.
Livet är starkare än all död i hela världen.

Martin Lind, Kyrkoårets gudstjänster 2022-2023.

U
tgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33 824 96 Stocka       Tryck: Sib-Tryck H

olding AB | 2023-03-09        G
ruppförsändelse till hushåll.       För frågor om

 distribution, kontakta Svensk D
irektreklam

  0650-59 09 90
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MÖBELTAPETSERING · MÖBELLACKERING
Vi klär om: Möbler, husvagnsdynor, båtdynor, mc-dynor, skoter-dynor, kapell.

Vi lackerar allt inom: Möbler, kök, hus, övrig inredning.

HÄMTNING OCH LEVERANS I HELA HÄLSINGLAND

RING ELLER MEJLA FÖR GRATIS PRISFÖRFRÅGAN
lasse@refactory.se 070-241 13 97 · alex@refactory.se 076-312 33 73

Björnängsvägen 2, 826 40 Söderhamn · refactory.se



 

          
Bild Pixabay                                                                      Bild Pixabay  

 

Markägarkonferens 
Konferensen vänder sig till turistföretagare på landsbygden och till 
markägare som berörs av turismen.  
Vi kommer att belysa vad som gäller för turism på annans mark. 
Allemansrätten och avtal med markägare.  
 
För att bedriva hållbar och framgångsrik naturturism behövs ett gott samarbete 
mellan markägare och naturturismföretagare. Det kan regleras i muntliga avtal, 
skriftliga avtal eller inga avtal alls.  
Till exempel kan samverkan ske kring campingplatser, vindskydd, faciliteter, 
leder och anläggningsarbeten.  
Hur kan markägare få betalt för att upplåta mark? 
 

Datum: 30 mars på Järvsöbaden 

Kostnad: Du betalar för fika och lunch 
 
Anmälan senast 20 mars i länsstyrelsen i Gävleborgs kalender  

eller till: sara.danvind@lansstyrelsen.se , 010-225 14 08 

 

  

 

          
Bild Pixabay                                                                      Bild Pixabay  
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För att bedriva hållbar och framgångsrik naturturism behövs ett gott samarbete 
mellan markägare och naturturismföretagare. Det kan regleras i muntliga avtal, 
skriftliga avtal eller inga avtal alls.  
Till exempel kan samverkan ske kring campingplatser, vindskydd, faciliteter, 
leder och anläggningsarbeten.  
Hur kan markägare få betalt för att upplåta mark? 
 

Datum: 30 mars på Järvsöbaden 

Kostnad: Du betalar för fika och lunch 
 
Anmälan senast 20 mars i länsstyrelsen i Gävleborgs kalender  

eller till: sara.danvind@lansstyrelsen.se , 010-225 14 08 

 

  

Markägarkonferens 
Konferensen vänder sig till turistföretagare på landsbygden 
och till markägare som berörs av turismen.   
Vi kommer att belysa vad som gäller för turism på annans mark. 
Allemansrätten och avtal med markägare. 

För att bedriva hållbar och framgångsrik naturturism behövs ett gott samarbete 
mellan markägare och naturturismföretagare. Det kan regleras i muntliga avtal, 
skriftliga avtal eller inga avtal alls.   
Till exempel kan samverkan ske kring campingplatser, vindskydd, faciliteter, 
leder och anläggningsarbeten.   
Hur kan markägare få betalt för att upplåta mark? 

Datum: 30 mars på Järvsöbaden  Kostnad: Du betalar för fika och lunch 

Anmälan senast 20 mars i länsstyrelsen i Gävleborgs kalender 
eller till: sara.danvind@lansstyrelsen.se , 010-225 14 08 

09.30  Fika

10.00  Länsstyrelsen hälsar välkommen

10.10  LRF, Anders Blomberg, äganderättsexpert. 
 Pratar om turism på annans mark och avtalsfrågor

12.00  Lunch

13.00  Fredrik Jelk från Cykla Järvsö berättar om sin  
  verksamhet och samarbetet med markägarna

13.30  Markägare berättar

14.00  Workshop

14.30  Fika

15.00  Presentation från workshop

15.30  Diskussion om hinder och möjligheter 
 i mitt företag

16.00  Avslutning

Bild Pixabay Bild Pixabay

Program 30 mars

Välkomna!
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Muggar
Personliga presenter med foto, bild & text

T-shirts Choklad/ /
info@tryckpresent.se 

0705461450

Vi har presenterna för dig!
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BESVÄRLIGA TRÄD?BESVÄRLIGA TRÄD?

Hälsinge Avancerad   Hälsinge Avancerad   
Träd Fällning ABTräd Fällning AB

Kontakta  Kontakta  
Hälsinge A.T.F.  Hälsinge A.T.F.  
för experthjälpför experthjälp

072-559 61 27072-559 61 27
www.halsingeatf.se

Vi hjälper dig medVi hjälper dig med
Fällning och beskärning 

Bortforsling 
Manuell avverkning 

Stubbfräsning
stubbfrasninghalsingland.se

För: För: Grävning av grunder, avloppsanläggningar  Grävning av grunder, avloppsanläggningar  
och infiltrationer, anläggning av vägar, planering, transporter, och infiltrationer, anläggning av vägar, planering, transporter, 
lyftarbeten, rivningsprojekt m.m.lyftarbeten, rivningsprojekt m.m.

Vi har det som behövs!Vi har det som behövs!

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

Industrivägen 
Strömsbruk

0650-74 02 15 
070-217 82 92
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direktoptik.se

Få rabatt på 
ditt köp

HHuuddiikkssvvaallll,,  VVäässttrraa  TTuullllggaattaann  1111,,  00665500--441166556655,,  vvaarrdd  99--1188,,  llöörr  1100--1155  
SSuunnddssvvaallll,,  EEssppllaannaaddeenn  1100,,  006600--117766226600,,  vvaarrdd  99--1188,,  llöörr  1100--1155    
GGäävvllee,,  NNoorrrraa  KKuunnggssggaattaann  11,,  002266--112288222200,,  vvaarrdd  993300--1188,,  llöörr  1100--1155
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  I ruinerna av ett liv      - en resa i krigets Ukraina
Det är kallt. Himlen är grå och det blåser. Vi befinner oss i Mykolaiv i södra Ukraina och trots att 
det här, till skillnad mot för i Kharkiv som vi befann oss i bara någon dag tidigare, är nästan snöfritt 
här känner man tydligt att det är vinter och början av februari.  

Skyddsvästen känns tung över bröstet och dess remmar skavar över axlarna. 
Vi är trötta. Trötta efter de långa sträckorna vi kört tvärs över landet på osäkra 
vägar, trötta av den konstanta anspänning som det innebär att befinna sig i ett 
land i krig och av allt det vi upplever på plats och av de livsöden vi får ta del av. 
Samtidigt blir vi vid varje möte, vare sig det är med ukrainsk militär, borgmästare, 
mottagare av bistånd eller lokala volontärer än mer övertygade om den orubbli-
ga och starka framtidstro som lever i ukrainarna, trots allt de genomlider.  

Flyglarmen har ljudit till och från varje dag och natt sedan vi passerade gränsen 
in till Ukraina, en vardag för de ukrainare som befinner sig i landet, ovant för oss. 
Ljudet av flyglarmet, hur genomträngande det är och den ångestladdade käns-
la som infinner sig är svår att beskriva för någon som själv inte upplevt den på 
plats. Inom tätbebyggt område så hör du flyglarmet i princip vart än du befinner 
dig, i mindre byar eller i en bil längs vägen, så förlitar du dig på varningar via 
flyglarmsappar. Plötsligt börjar mobilen vibrera, larmet ljuder och rösten som 
tillhör Mark Hamill (känd som Luke Skywalker från Star wars) säger allvarsamt 
”Attention, air raid alert, precede to the nearest shelter. Dont be careless, your 
overconfident is your weakness.”.  Känslan av spänd oro och osäkerhet är över-
hängande fram till att rösten återkommer, nu med orden ”Attention, the air alert 
is over. May the force be with you.”. Vi klarade oss undan en attack. 

Konsekvenserna av kriget är påtagliga här i de östra och sydliga regionerna, 
check-pointsen och sandsäckarna är fler, den militära närvaron högre och 
skadade byggnader vanligare än intakta. Vi kör genom Mykolaivs centrum och 
stannar till vid ett  gatukök för att få i oss något varmt, på andra sidan vägen ser 
vi ytterligare ett av många igenbommade apotek som ännu inte kunnat öppna 
pga plundringar och förstörelse. Före oss i kön betjänas tre stycken militärklädda 
män från ukrainska armén, de nickar uppskattat åt våra fordon med det röda 
korset - symbolen för humanitärt stöd och våra kläder med loggan ”Skicka vidare 
till Ukraina”. Vi utbyter några meningar, de får sin mat och innan de går till sin bil 
för att återvända mot fronten så avslutar vi med fraserna ”Slava ukraini” (ära åt 
ukraina) och ”Heroiam slava” (ära åt hjältarna).

Innan vi hinner få vår mat så stannar en bil till lite längre ner på gatan. Med stor 
möda tar sig en äldre man ut ur förarsätet och rör sig mot bakluckan. När tre-fyra 
hemlösa hundar som på given signal kommer lufsande mot bilen så förstår vi att 
det inte är första gången mannen är här för att ge de fyrfotade något att äta. Han 
häller ut hundmaten direkt på gatan, betraktar dom kort under tiden de äter, 
sätter sig sedan i bilen igen och åker iväg.

Vi får till slut vår mat, tackar den unga mannen i gatuköket och sätter oss i bilarna 
för att återfå någon värme i kroppen och för att återigen komma på rull. Vi äter 
under färd och tar sikte på två mindre byar (Luch och Posad-Pokrovske) mellan 
Mykolaiv och Kherson.

Redan i utkanten av byn Luch blir tecknen på krigets närhet än tydligare, här syns 
stora grävda pjäsvärn på var sida av den enda väg som leder in i byn, vägen som 
i sin tur är perforerad av artilleri och nedslag och på vissa ställen sticker rester 
av granater upp ur vägbanan. Förutom att parera extra noga när vi kör så blir vi 
även tillsagda att inte gå utanför vägarna, inte gå på fält eller beträda gräsmat-
tor. Här finns nämligen fortfarande otaliga blindgångare och minor som man 
ännu inte hunnit desarmera. Vid ett tillfälle kör vi med hjulen på var sida om en 
”fjärils-mina”. 

På plats i Luch och Posad-Pokrovske ser vi en än värre och mer omfattande förö-
delse än vad vi upplevt vid våra tidigare resor, här är ungefär 90% av byggnader-
na skadade i den by som före kriget bestod av ca 1200 invånare. 
Tydliga skotthål i husväggarna, inrasade tak, fönsterrutor ersatta av 
plywood eller bara öppna gapande hål i fasaden. Ingen el, ingen gas,  
ingen värme och inget vatten. Trots att vi upplever husen som helt  
obeboeliga så bor fortfarande ca 65 personer kvar, de flesta i källarna. 

Vi lämnar över kaminer, byggplast, elverk, mat, ljus, varma sockor och  
kläder, vi kramas om av de som bor där, samtidigt så tittar vi på   
förstörelsen och har svårt att sätta ord på känslorna.   
Vart börjar man när allt omkring en är raserat? När man saknar pengar till 
återuppbyggnad? När situationen är lika illa för dina grannar och alla  
kämpar för överlevnad och för att hålla näsan över vattenytan?   
Hur hittar man styrkan att kämpa vidare när fronten är bara några mil 
bort? Svaret är inte enkelt men oundvikligt  - för att man måste. 

Om människorna i Ukraina orkar så måste vi också orka, därför fortsätter 
vi vårt ideella arbete. För Ukraina, för frihet, för trygghet och demokrati.  Gå in 
på vår Facebooksida för att läsa fler skildringar från kriget, ta del av vårt arbete 
och se hur du kan hjälpa till!

Vill du stötta vårt ideella arbete?

SWISH: 123-233 46 39 
KONTO: 9060 2180227 (Länsförsäkringar) 
KONTAKT: 070-281 1062 www.fb.com/skickavidaretillukraina
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PK'S RESTAURANG · HÅSTAGATAN 16, HUDIKSVALL · 0650-311 07 · PK-S.SE
Öppet Mån-Fre 11-14 & kvällstid Onsdag – Lördag 17-sent.

Pk's hittar du på bottenplan av Hotell Temperance med ingång från Bjälkgatan.

BREAKING NEWS!

Alla vardagar 11-14, se lunchguiden för meny.
120 kr inkl. sallad, bröd, dricka och kaffe, 

Pensionärer äter för 85 kr efter kl 13.

Grindsäter Trio Band (delar av Stöldgods) blir 
sommarens husband på vår stora veranda med 

plats för över 300 personer.
Efter midsommar rockar de loss varje onsdag. 

Gästartister. 2 barer öppna. Grillarna är glödheta!

VÄLKOMMEN TILL 
LUNCH HOS PK'S

LÖRDAG DEN 25 MARS 
HÅRDROCKSKVÄLL MED BASTARDS OF DIRT

Öppet till kl 01.00 i Tempelsalen. Showtime kl 21.30. Musikavgift 60 kr.

KVÄLLAR PÅ PK´S APRIL-SOMMAR
ALLA ONSDAGAR  - TVÅ FÖR EN PÅ MATEN 

Köp två rätter, vi bjuder på den ena. 

PLANKSTEKSTORSDAG FRÅN 17  
Hudiksvalls godaste plankor serveras på torsdagar!

Välj mellan kött, fisk eller vegetariskt. 199 kr inkl en öl/vin eller alkoholfritt.

 ALLA FREDAGAR KÖR VI AFTERWORK 16-18
Stor stark/vin eller alkoholfritt och kvällens erbjudande från köket 99 kr.

FAMILJELÖRDAG PÅ PK´S FRÅN KLOCKAN 16
Alla barn äter gratis från barnmenyn.

THOMAS JÄRVHEDEN 27 MAJ 
SÄKRA DIN BILJETT REDAN NU, DET 

KOMMER BLI ÅRETS ROLIGASTE KVÄLL!
Skratta och njut av den unika kombon fantastisk 

sångröst och sjuka texter i Sveriges Roligaste Konsert. 
Showen hålls i festsalen, boka gärna bord i restaurangen innan.

Pris 395 kr. 
Köp biljett på vår hemsida eller på Pk´s. Vi tar Glada Hudik presentkort.

BOKA DIN FEST, BRÖLLOP, KALAS, 
MINNESSTUND ELLER SLÄKTTRÄFF HOS OSS. 

Lokal för upp till 100 
personer, bra priser 
på mat och dryck.


