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ONSDAG 5 JUNI 2019

Mån - Lör 8-21, Sön 9-21

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

................................................
...................................................................

39,95:-

Grillad Kyckling
Lagerbergs
Sverige, hel
ca 1,05-1,45kg

GRILLAD

Ägg 10-pack
Garant

Laxfilé
Poseidon

/st

BONUSKUND

Frigående, inomhus
Stl L

59,95:-/st

Fryst, naturell
4 X 125g

I BU TIK

20:-/st

.............................................................
BONUSKUND

5:-

/st
max 3köp
/hushåll

Halloumi
Fontana
200g

45:-

2 för

BONUSKUND

Juice
Innocent

20:-/st
BONUSKUND

Flera sorter
900ml

Formpasta

Barilla, flera sorter
500g

Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

Trädgårdsredskap och Träolja till KAMPANJPRISER

99:-

Rek. pris 199:-

249:-

Rek. pris 399:-

Lövräfsa

prima metall
röd eller svart

Tfn. 010-471 95 70

Träolja
Klassisk
o
Kinesisk
3L

129:-

Rek. pris 299:-

TILL SALU
070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18

Hjärtligt välkommen till Järna Frisör

Myrbacka 83, Dala-Järna (mittemot Hemköp)
Tel. 072-908 82 29
Öppettider:
Måndag - fredag 10.00-18.00 Tidsbokning och Drop-In!
Lördag 10.00-16.00

Boka på:

Fira Sveriges nationaldag med oss!
Sveriges nationaldag firas tillsammans med
Äppelbo Hembygdsförening vid hembygdsgården
i Äppelbo med start klockan 11.00 den 6 juni. Välkommen!
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 • vansbro.se

Rör • Bygg
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- en del av din vardag
www.maserfrakt.se | info@maserfrakt.se

INVIGNING av
MATJORD
MINNESSTEN
Vi säljer sållad matjord!

VÄLKOMMEN MED ER BESTÄLLNING
Minnesmärken
0281-10378

Vi fräser bort dina
stubbar snabbt
och effektivt med
vår bandgående
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skogarna mellan Järna, Leksand och Dala-Floda.

ffert, inget jobb är för litet eller
föro
stort!
Kaffe
kaka till självkostnadspris.
Kaffe o kaka till självkostnadspris.
Tfn. 0281 20968

AllaAlla
intresserade
Välkomna
intresseradeär
är Välkomna!

Inbjudan till skogs- och
markägare i Äppelbo.
Möte ang. krisberedskap
och inventering av de resurser
vi har i byn.

anders.strandberg@muntersbygg.se

Med väg till tomt, vid Vansjön, se mer info
på: www.hemnet.se/bostad/16125226.

FASTIGHETSMÄKLARE
LARS-ÅKE JOHANNESSON

070-654 54 62

Alla objekt på internet: www.hemnet.se

e-post: info@dalafastigheter.com

Söndag den 9 juni kl.14-16 Blåbandet, Äppelbo.
Medverkande: Räddningstjänsten
och Rågsvedens såg m.fl.
Anmälan senast 7 juni till Annika Simm Eriksson,
070-5374921 eller Anna-Maria Persson 073-0268097
alt. grossheden@gmail.com
Arrangör: Årets lokalavdelning i Dalarna, LRF Äppelbo

Nu är det dags att boka in

helgen 14-15-16 juni till

GULDMARKNAD
med bl.a Tivoli och Billy Opel på scen

www.muntersbygg.se

Strandnära fritidshus
(30m)

TE RÖJ & PLÅT AB
Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

076-277 41 15, teroj.se

METTÄVLINGAR

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Statligabidrag
bidragtill
tilllokala
lokalanaturvårdsprojekt
naturvårdsprojektärär
Statliga
medfinansiär
för
genomförandet
avdetta
dettaprojekt.
projekt.
medfinansiär för genomförandet av

Tisdag 11 juni kl.18.30-21.30 T.Mete KM
Måndag 17 juni kl.18.00-19.30
ungdomsmete
All övrig info på tel.sv. 22276
SFK Älvkroken

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Vi utbildar inom:

• Arbete på väg • Fallskydd
• Grävmaskin
• Travers
• Hjullastare
• Truck
• Liftutbildning
• Fordonsmonterad kran
• Teleskoplastare
• ESA-14/ESA-röj/EBR

Kontakta oss för mer info!
0281- 200 50 • info@samu.se
www.samu.se

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Onsdag 5 juni

Kl 12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch.

Torsdag 6 juni

Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.

Pingstdagen 9 juni,

50 års konfirmandjubileum
Kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Axelson. Nås kyrkokör.
Kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard,
Robert van Aarem. Ungdomskören.
Kl 11.00 Äppelbo kyrkokör Gudstjänst med
nattvard, Båt Lena.

Underhållning av: Jonas Hansson,
Peter Resare och Alf Bergkvist
Kolbullar, kaffe med dopp samt tipspromenad.
Inträde 50:- helst kontant.
Medtag gärna något att sitta på.
Skyltat: Vin(n)berget från Lindesnäsvägen.

Varmt Välkomna!

Kl 12.00 Nås kyrka Sopplunch.

Utsikten

18:e
året

Musik
i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

&

Två komiska
operor
i samma
föreställning
samt visor &
folkmusik

Musik Anders Emilsson
Libretto Daniel Viklund
Musiker ur bl a Kgl Hovkapellet
Hovsångerskan Ingrid Tobiasson,
Agnes Auer, Anna & Amelie Eiding,
Torbjörn Pettersson, Alf Granberg, m fl
Midsommardagen
lör 22 juni 16.00
sön 23 juni 16.00

förköp & info:

www.musikiladan.se

eller boka på 073-057 75 30

Nås Hembygdsförening
mån 24 juni 19.00

Kaffe och samvaro

Mikael
Emilssons band
och Jan Allan
trumpet. Egna
låtar och gamla
klassiker mm

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond
Ring 070-535 71 31
Buskröjning/vägslåtter

varje onsdag kl 10.30 i Vansbro församlingsgård.

11-kaffe
varje torsdag i Järna församlingshem.
Torsdagar kl.14.30, jämn vecka, vid kyrkstallet i Äppelbo.

OBS! Dessa evenemang är inställda vid röda dagar.

Välkommen till gudstjänst!

Skylift uthyres

Arbetshöjd 11 meter, besiktad
MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Söndagen 9 juni 2019 kl.15.00

Tisdag 11 juni

Promenadträff

ALMS
M
E
N
R
TO
OND
BILREK

Välkomna till en eftermiddag på
försommaren vid
Vinbergets fäbodar

STOR PLANTMARKNAD
Inneväxter och perenner
Ljung
-Svenskodlade
-Hög kvalité
-Låga priser

Vansbro
vid rondellen

Torsdag 6 juni. 10-18
Rulles Blomstertjänst Odensbacken • 073 140 01 86

Syförenings- och församlingsresa
Vi dricker förmiddagskaffe på vägen mot
Säter där vi besöker Biograf & TV museet.
Efter lunch styr vi mot Smedjebacken för
att besöka Norrbärke kyrka och dricka
eftermiddagskaffe.

Onsdag 26 juni eller torsdag 27 juni
Avresa kl. 8.00 från Järna församlingshem
Kostnad 275:-/person, swisha eller betala
kontant. (mat, kaffe och inträden ingår)

Välj vilken dag du vill följa med.

Anmälan senast 20 juni till någon av
nedanstående:
pastorsexpedition 0281-20458, vardagar
mellan 9-12
Monica Bjurström 0281-75715
eller Annacari Jons 0281-75711
Järna med Nås och Äppelbo församling

VÄG • MARK • MASKIN 073-054 14 35, NÅS

Sportsidan

Restauranger
i Vansbro kommun

VAIK

HIF

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Veckans matcher på

D

VANÅVALLEN

Y
ERB

Fotboll
Herrar div.6 Norra

VAIK—Malungs IF

Torsdag 6 juni kl15.00 Herrar Div 4

Lördag 8 juni kl.11.00

Hulåns IF - Äppelbo AIK

VAIK U—Åsens SK

Lördag 8 juni kl15.00 Herrar Div 7 Norra

Matchsponsorer:

Matchsponsorer:

Hulåns IF-Fotbollssektionen

terrabatt

Tor: Helgdag, ingen lunch.
Fre: Stekt fläsk, löksås, potatis.
Pastagratäng med köttfärs.
Mån:Gräddstuvad pytt i panna,
ägg, rödbetor.
Falukorv, stuvade makaroner
Tis: Dragonfisk, potatis.
Pannbiff, lök, gräddsås,
potatis.

VAIK fotboll-en förening för alla!

Ons: Kycklingwok, ris, dressing.
Strömmingslåda, potatis.

Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

har sänkt ROT-avdraget.
gn. Vi kompenserar dig med
att, så att du kan njuta av
en ny IVT-värmepump ger.
mer och billigare varmvatten.

till oss för en fri offert
yl.

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tel. 0281-130 90

20XX

31 mars 2016.
mer information.

7 000 kr
www.hja.se
på utvalda
värmepumpar.*

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

2020
0280 - 131
I MALUNG AB Tel. 0280-131

– Försäljning
– Installation
– Service av

Minnesgåva till:

Vansbro

Demensförening
Inger: 0281-104 76
familjen.magnusson@telia.com

BG: 5385-8742

Fyrklövern
Vansbro

AFTER WORK

OXFILÉ PLANKA

249:- inkl. dryck
fredag 7 juni

Vispa ihop mjöl, ägg och hälften av mjölken till en smidig smet utan klumpar.
Det går bra att använda elvisp när du gör
pannkakssmet.
Tillsätt resten av mjölken, smält smör,
salt och socker. Låt svälla 20 minuter.
Grädda pannkakorna i het stekpanna. Du
behöver bara smöra första laggen, sedan
släpper pannkakorna av sig själva. När
ytan blivit matt och smeten stelnat är det
dags att vända pannkakan. Färgen ska
vara vackert guldbrun. Använd sparsamt
med smet till varje pannkaka så att de
blir tunna och får en frasig spetskant.
Lägg pannkakorna undan för undan på
ett varmt serveringsfat som lämpligen
placeras över en kastrull med hett vatten.
Servera med sylt och grädde.

Norra Allégatan 23

www.dackteam.se

BYGG-TEKNIK

Tor: Helgdag, ingen lunch.
Fre: Fläskfilé med kantarellsås, bea och
potatisgratäng.
Rödtungafilé med remouladsås och
kokt potatis.
Mån: Skomakarlåda (i rödvinsås, bacon,
purjolök) med potatismos.
Stekfisk med kallsås och kokt
potatis.
Tis: Kåldolmar med gräddsås, 		
lingonsylt och kokt potatis.
Fetaost späckad kycklingfilé med
currysås o stekt potatis.
Ons: Grillade grekiska köttfärsbiffar med
tomatsås, tzatziki o stekt potatis.
Smörstekt strömming med skirat
smör, lingonsylt o potatismos.

Pannkaka
3 dl vetemjöl
3 ägg
6 dl mjölk
2 msk smör, smält
0,5 tsk salt
ev 1 tsk socker
smör, till stekning

Välkomna till årets
SILLFEST i Dalasågen
Onsdag den 12 juni kl.13.00

Pris 100:Anmälan senast 9 juni till: Ulla Tällberg Tel 073 086 26 15
eller Sjö Mona Larsson Tel 073 807 76 61

Årsmöte Äppelbo Östra VVO
Lördagen den 29 juni kl.15.00
i Rågsvedens Bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna! Styrelsen

Meny finns på FB-sida
Tel: 0281-100 45

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1 Tfn 0281-71354
Sommaröppet varje dag 11-22

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se
Tel 0281-20698

Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

Tor: Helgdag, ingen lunch.
Fre:		Fläskfilé med pepparsås.
		Panerad torsk.
Mån: Spagetti med köttfärsås.
Stuvad pyttipanna.
Tis: Raggmunk med stekt fläsk.
Strömming med potatismos.
Ons:		Lasagne.
		Stekt korv med mos eller
		pommes.

Lunch klockan 11-14
Pris: 85:Pensionärer: 80:Matlåda: 75:-

0281-109 55
Tor: Ej lunch. Helgdag
Fre: Hemlagad hamburgartallrik.
		Fläsknoisette med bea, rödvinssås,
		stekt potatis el pommes.
Mån:		Fiskgratäng.
		Lammkorv med tomatsås o
		tzatziki.
Tis: Pastagratäng med rökt skinka.
Baconlindad kycklingfilé med
dragonsås.
Ons:		Biff stroganoff med ris.
		Pasta med kycklingsås.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Råsaftcentrifug
ELECTROLUX

995 kr

ESF2000 Ord. pris 1 399 kr

Vi finns i Dala Järna!

Färgbeskrivning logotyper Säljgården AB

Färger loggo EC (fyrfärg): blå = 100% cyan, 60% magenta • grön = 50% cyan, 100% gul, 40% svart.
Färger sigill EC (fyrfärg): blå ”S” = 50% cyan, 30% magenta • grön ”G”= 25% cyan, 50% gul, 20% svart
• ram = 100% cyan, 60% magenta.
Färger loggo PMS (färgblandning): blå = pms 293 C • grön = pms 576 C.
Färger sigill PMS (färgblandning): blå = pms 293 C 50% • grön = pms 576 C 50%.
Färger loggo grå:
Färger sigill grå:

- Revision

MIXER

svart = 100% • grå = 50%.
svart = 100% • grå = 50%.

- Skatterådgivning
ELECTROLUX
ESB7500
Ord. pris 1 395
kr - Årsredovisningar

PMS-loggor
(eps-loggorna
vektoriserade)
- Bokföring
- ärDeklarationer

- Bokslut
Robin Lindkvist
Auktoriserad revisor
070-324 94 26

kr
B 899
C

www.anroli.se
facebook.com/anrolirevision
Myrbacka 85A (Mitt i city)

&
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Allt i bröd
Tårtor
Smörgåstårta
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mm

TorAB.
och fre
Korrektur från Vansbrobladet
ÖPPET
12-17
Ons-sön Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
vårnyheter!
Närproducerat
14-21
eller
Telefon:
0281
719
88 Senast Måndag Klockan 12.00
Mail: vansbrobladet@telia.com
Kom in och inspireras
Välkomna!
Toppkvalitétskött

Nu börjar vi fylla på med

samtidigt som
070-261
66 93på
ryggasstugan.com
REA!
Du fyndar

Saljgardgris_sigil_pms.eps
Saljgardredov_sigil_pms.eps
Saljgardskog_sigil_pms.eps

Butiken fylld med vår & sommarkänsla!

070- 6909422
0281 - 204 08

Hjärtligt välkomna!

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer,
m.m.
Batterier förgeneratorer,
de flesta fordon
070-245 90 84
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100% svart (eps-loggorna är vektoriserade)

Charken öppen:

Ryggåsstugan

Färg, Golv & Inredning, DALA-JÄRNA
Gråa-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)
Tel:
0281-59
60 40
Färg,
Golv & Inredning,
DALA-JÄRNA
Öppet:
Vard
Tel: 0281-5910–18,
60 40lör 10–13
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13

I samarbete med Järna köpmannaförening

Ledig annonsplats

Öppettider:
Ons - fre 10 - 18
Välkomna!

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Fantisera, bli inspirerad hos.........
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Dala-Järna Tfn 0281 21188

Intresseföreningen
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jajarna@telia.com
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www.dala-jarna.se
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Öppet alla dagar
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Förmedlar och värderar
jord- och skogsfastigheter
070-295 73 03
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Beställ griskött till hösten redan NU!
Även ekologiska bondägg säljes på gården

Persienner & reparationer
Gasol & tillbehör • Markiser och vävbyten

Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16 90

0281- 206 89, 070- 691 83 80
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Myrbacka 92, Dala-Järna

PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

Mån-fre 07.00-17.00
0281 - 130 90

Måndag-fredag:

10:00 - 18:00

HUNDTRIMMET

i NORET DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 14 års erfarenhet

DÄCK - FÄLGAR - BILREPARATIONER

Lördag:
0281-210 05

10:00 - 15:00

Vitvaror - Tv - Datorer - Mobiltelefoner

0281 - 200 05

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

ss!
o
a
t
s
Te

VECKANS RADANNONSER
Den 14 juni har vi avslutning för årets studenter. Studenterna beräknas
lämna VUC ca 14.00 och marscherar därefter genom samhället,
Parkgatan-Allégatan-Odd Fellowgatan-Järnvägsgatan -Lokparken.
I Lokparken samlas släkt och vänner för att delta i festligheterna med
tal, betygsutdelning och sång. Kom gärna ut och hurra och gläds med
våra studenter! Se även www.vuc.se
(Vid ihållande regn inställs marschen och aktiviteterna i Lokparken. Betygsutdelning
sker då på VUC och eleverna ”släpps ut” till väntande anhöriga ca 15.00.)

Sökes: Jag söker hus eller gård
att hyra /köpa i eller nära
Dala-Järna Anna

070-849 48 98

Loppis: Grånäs 47 Lördag 8/6
2019 kl.11-16, Hem, stall, trädgård, billigt!
Säljes: Fyrkantsaxel, enaxlad
med gummihjul o drag. Lämplig
till rastkoja mm.

0281-300 61

Sökes: Åkgräsklippare, ev. rep.
objekt eller för reservdelar. Även
gammal moped av intresse.

073-816 97 85, Lars

Sökes: Hjälp med att ta bort sly
och träd i Dala-Järna.

070-604 54 61

Radannonsera

20kr/raden!

Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
hos:

Kallelse
Vi erbjuder bland annat:
Visitkort Broschyrer Kuvert
Flyers
Affischer
Vykort

Kalendrar
RollUp

Medlemmar i Järna Jordägares Samfällighet inbjudes till ÅRSMÖTE enl. nedan
• Tid måndag 17 juni kl.18.30
• Plats Ryggåstugan Snöån
• Ärenden enl. stadgarna

Välkomna!

Frälsningsarmén

1 995:-

Ord. pris 3 925:-
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Följ oss på Facebook & Instagram
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lek och effekt på värmepumpen samt djup på borrhålet som krävs för

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus
Onsdagar kl.13.30-16.00

Öppet hus/CofféHouse.

Vi planerar att ha öppet CofféHouse,
alla onsdagar hela sommaren.
Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Välkomna!

Källartorpskyrkan
Sö 9/6		
			
			
Må 10/6		

11.00 Gudstjänst. Sara och David
Åström.
Insamling till Barnsamariten.
09.00 Bön.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Sö 9/6 11.00
			
Tis11/6 18.00
Välkomna!

Gudstjänst.
Tina Olingård.
Bön.

Myrbackakyrkan
Fred 7/6 17.00
Lörd 8/6 19.00
Sönd 9/6 11.00
				
Månd 10/6 18.30
Välkomna!

Fredax. Avslutning.
Tonår. Avslutning
Kristendomsskolans
avslutning. Kyrkkaffe.
Styrelsen.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med
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Hos oss kommer du få möjligheten att utveckla dina kunskaper tillsammans med dina kollegor för
MONIKA och KENT
Masen 2018 | v. 6 | Sid. 3
att driva affären framåt.

VI FIXAR ALLA TILLSTÅND • FASTA PRISER

Arne Pettersson

Kristian och Hanna
Texas, Tilia
Karoline och Niklas
Ebboth, Baxter
Kalle och Cajsa
ANDERS och ANNILIE
Alexandra
Soﬁa och Simon
Släkt och Vänner
Sörj inte att jag är borta,
gläds åt att jagf unnits.

Begravningen äger rum i
Ärentuna kyrka
tisdag 18 juni kl.11.00.
Däref ter inbjudes till minnesstund i Bygdegården.
Osa till Fenix
Tel: 010-888 6996
senast 10 juni.
Tänk gärna på
Cancerf onden 020 595959

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Grundläggande krav för tjänsterna:
- B-körkort
Skolvägen
6 MORA
• 0250-53
08 80
- Relevanta behörigheter
och
certifieringar
eklundsvvs.se • 0250eklundsvvs.se
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80 08 80 • 0250-53 08 80
www.eklundsvvs.se
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Vi hoppas att du vill bli bli en del av vårt glada gäng på Installationsgruppen och ansöker till oss.
Masen
2018 få
6 | Sid.
3
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar
därför
ansökan
så snart som möjligt.
| v. din
För att ansöka eller mer frågor om tjänsten, maila ditt personliga brev och CV till:
jonas.lundberg@installationsgruppen.com
Du kan också besöka vår hemsida och våra sociala medier för att läsa mer.

Välkommen till Installationsgruppen, vi ser framemot din ansökan!

KONSTUTSTÄLLNING vid JANKENS LADU i Utby, Dala-Järna

Vernissage den 6-7-8-9 juni
Jan-Åke Bertils med gäster

Bortsprungen

Zorro försvann från Saltviksvägen
i Vansbro den 24 maj.
Är det någon som sett honom
så ring 070 233 76 75
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Jakob,0243
Mats,
Lena
eller Malin
- 22
96 22
0243 - 22 96 22

www.enigheten.se
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UNDER FANAN
HUNDRA ÅR AV TACKSAMHET

Kommendör Sven Nilsson
Hundraårsfirandet äger rum i Vansbro Teater
onsdagen den 14 augusti kl. 17.00.
Inga blommor eller presenter, men gärna gåvor till
projekt som presenteras!
Daniel Viklund, Per-Olof Larsson m.fl.
Stor grupp sångare och musiker. Boksläpp!
Vansbro Hembygdsförening bjuder till bords!

VÄLKOMMEN TILL FEST!

HUNDRAÅRINGEN SOM…
Både böcker och filmer om hundraåringen som försvann, har
publicerats under senare år. Nu tycks hundraåringen ha kommit till
rätta. Sven Nilsson är hemma igen.
Vid tjugo års ålder lämnade han föräldrahemmet på Faktorsvägen 7
i Vansbro för att ge sig ut i något okänt. Han förstod att hans framtid
fanns inom Frälsningsarmén.
Väckelsen i Västerdalarna hade stor påverkan på bygdens befolkning.
Redan 1896 började Frälsningsarméns sin verksamhet i Vansbro.
Familjen Nilsson och flera släktingar anslöt sig och engagemanget
blev stort.
Efter utbildningen vid Frälsningsarméns krigsskola arbetade Sven
Nilsson, tillsammans med sin hustru Lisbeth, i Strömstad, Töreboda,
Luleå och Sundsvall. Under en lång period hade han uppdrag inom
Frälsningsarméns barn– och ungdomsverksamhet och uppbar sedan,
under olika perioder, tjänster som ledare för Frälsningsarmén i Norge,
Danmark och Sverige.
Sven Nilsson pensionerades för 33 år sedan och har under årens lopp
besökt Vansbro i olika sammanhang.
De senaste tjugotre åren har Sven Nilsson bott ensam i lägenheten i
Stockholm, men under återkomsten till Vansbro i augusti, har han med
sig många vänner för att fira sitt långa liv och presentera sina memoarer, ”Under fanan, Hundra år av tacksamhet”.
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