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se k o m m u n k o l l e nk o m m u n k o l l e nEn prydnad på köksbordet

En prydnad på köksbordet

 

 

 
 

LUFTGEVÄRSSKYTTE 
                   Start v.39 
  Sittande: Mån o Tor 18.00-19.00  
          Från ca 7år t.o.m vuxen. Kostnad: 15kr 
  Pensionärer: Onsdagar, anmälan 12.00-14.00 

Välkomna till Häradshallen, Storgatan 66! 
Självklart symtomfri! 

Mönsterås Skytteförening 070-245 15 64  |  kjsfastighetsservice@gmail.com070-245 15 64  |  kjsfastighetsservice@gmail.com  

Behöver du hjälp med snickeriarbeten?
All form av nybyggnation, takbyten, altaner m.m.
Vi räknar på jobb inför hösten och kommande säsong!

Kontakta Fastighetsservice AB
F-skattsedelF-skattsedel ROT-avdragROT-avdrag

Cruising iCruising i
MönsteråsMönsterås

Mönsterås Handel välkomnar er till cruising

Lördag 24 september 2022
• Bilarna samlas 

längs Storgatan
fram till kl. 11.00

• Avfärd genom 
 köpingen kl. 14.00

• Butikerna håller 
öppet till kl. 15.00

Varmt välkomna!Varmt välkomna!
Konferencier under dagen: Gunnar Berlevik

www.monsterashandel.se

 
kl. 1kl. 12.30 – 12.30 – 13.303.30

Country,  dansband  
och  Elvis-covers medBakluckBakluckeloppiseloppis

på Torget

NYHET!NYHET! Live i KyrkparkenLive i Kyrkparken

Kom och fynda!

Lions grillar korv  
i Kyrkparken

Nabbens Cyklar

070-414 19 21

Bästa hälsningar
från Pär

Spara annonsen!

Reparation

Service   Försäljning

Jag ska flytta! 
Fr.o.m. 1/10 är adressen 

Nabbevägen 2, T-nabben.

Storg. 17 Mönsterås 0499-123 39

KLIPP IN

Salong 
Hamid’s

"
Drop in

Vardagar 
9.30-17.30

 Lunch kl 13.00-14.00

KALLGARAGE 
UTHYRES

Centralt i Mönsterås 
Ring 076-134 42 22

Lasse Hultman

Radannonser är till för privatpersoner, 
ej företag. Fyll i formuläret på   

www.komkollen.se under fliken 
RADANNONSER. Pris 35 kr per rad. 

HUNDVAKT FINNES
i Mönsterås. Dagtid, 

kväll och natt.
076- 607 88 27

radannonser



- 2 -

kommunkollen nr 17/2022; 22 sept – 5 okt www.komkollen.se

Fredagar kl 9–15  Torget Högsby,   Lördagar kl 9–13  Torget Mönsterås
Bäckströms Frukt & GröntBäckströms Frukt & Grönt  070-28 38 411  070-28 38 411

Handla på torget – genuint, gemytligt & gottHandla på torget – genuint, gemytligt & gott

Svenska, nyrensade lingon – Hösthallon 
Kantareller – Västeråsgurka – Krondill

Prydnadspumpor – Ljung – Bollkryss m.m. 
Ölandspot i 10 kg-säck: King Edward, 

Maris Bard, Puritan
  Sv tomater fr Hagalund – Sv gurka fr Långasjö 

Lokalt odl grönsaker & rotfrukter 
Kroppkakor, isterband, rökt lax, rundrökt  

ål m.m. från Evas Kroppkakor

OBS: lörd 1/10 är vi inte i M-ås, åter igen 8/10

kommunkollen 
den enda annonsplats du behöver!

Nu startar vi upp BINGON 
i puben, Folkets hus, B-måla

Blomstermåla

Onsdag den 5/10 kl 13.30 
Allt beror på er om vi ska fortsätta!

VÄLKOMNA!

www.monsterasbio.se

Stammisar
Lördag 24/9, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 23 min
Romantik, drama

Mamma Mu hittar hem
Söndag 25/9, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 16 min
Familj, animerat

Bränn alla mina brev
Lördag 24/9, kl 19:00
Söndag 25/9, kl 19:00
Söndag 2/10, kl 19:00
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim 1 min
Romantik, drama

Dans och lek med 
Babblarna
Söndag 2/10, kl 15:00
Barntillåten, 70 kr, 40 min
Familj, animerat

Köksluckor
Luckbyte

Måttanpassade
Återförsäljare av Novaflex kök
Åforsvägen 11, Blomstermåla

076-770 04 35

Aron SnickeriAron Snickeri

P.R. Alltjänst
– hjälper dig med allt mellan himmel och jord...nästan!

Ring Pär: 070 600 77 05

Trädgårdsarbete
Snickerijobb m.m.

Rot & Rut

k o m m u n k o l l e nk o m m u n k o l l e n
Stunden är kommen! Det är snart dags att 

tacka för oss. I snart 10 år har vi jobbat med 
att få ihop ett nummer av kommunkollen 

varannan vecka (förutom sommaruppehåll) 
och det är inte utan att vi börjar  

bli lite utmattade. 

Nej skämt åsido, så illa är det inte, men vi 
har nu nått pensionsåldern och tycker det är 
dags att avrunda. Redan när vi startade det 
här projektet var siktet inställt på att hålla 

på i 10 år och den tidpunkten infaller om en 
månad. Vi har således två nummer kvar att 
göra och sedan lägger vi ner pennorna och 

stänger av datorerna för gott. 

Det innebär dock inte att kommunkollen 
läggs ner! Till vår stora glädje har ett företag, 
med stor kompetens inom området, valt att 
ta över utgivningen. Det känns naturligtvis 

jätteroligt och var definitivt inte något vi 
hade räknat med.

I nästa nummer kommer det nya gänget att 
få presentera sig utförligt. Då informerar
vi även om nya kontaktuppgifter, telefon-
nummer osv. Vi kommer att hjälpa våra 

efterträdare att göra övergången så  
smidig och lätt som möjligt för såväl 

annonsörer som läsare.

Men som sagt var, än har vi inte lämnat 
skutan och arbetet fortsätter precis som 
vanligt fram t.o.m. nr 19 som utkommer 

den 20 oktober. 
Väl mött i nästa nummer hälsar Knut och 

Ylva Hävermark, Argus och Bonus.
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Se hela vårt utbildningsutbud och läs mer på 
oskarshamn.se/nova Följ oss på

Vägen till jobb!
YH-kurs
Välfärdsteknik inom vård och omsorg
Halvfart, 50 YH-poäng, 20 veckor
Sista ansökningsdag 12 oktober 2022

Högskolekurs
Konflikter och konflikthantering
Kvartsfart, 7,5 hp
Sista ansökningsdag 17 oktober 2022

Programutbildningar högskola
Sjuksköterskeprogrammet
Helfart, 180 hp (3 år) 
Sista ansökningsdag 17 oktober 2022

Se mer info
på vår 

hemsida!
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: HAN KAN VARA ETT GULLEGRYN?

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 17

Vinnare i nr 16:
Lil Eriksson, Mönsterås

Lotte Rosenqvist, Mönsterås
Göta Stenberg, Oskarshamn

Grattis! Vinnarna har varsitt presentkort från Elgerums 
 Handelsträdgård att vänta med posten.

Lösenordet i nr 16 var: BOKPRIS

HAN KAN VARA ETT GULLEGRYN?

KAN
MEDFÖRA

HATT

KOLERA-
ALTERNATIV

ÄR
NOG

MEMO-
RERAT

BRUKAR
VARA

EN AV FEM

SES INTE I 
TASSEMARKEN

ÄR VÄL 
HUNGER?
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CENTRALT I 
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GÖR MAN 
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VALSDEL
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MED UNGA

SES RUNT 
VÄTTERN

VIKTENHET

VARDAGS-
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HANDJUR
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PREPOSI-
TION

  Bästa krysslösare. Hösten 
är definitivt här. Nu kan 
man med gott samvete kura 
inomhus med en kopp kaffe 
och ett stimulerande kol-
lenkryss. Förra korsordets 
lösenord var BOKPRIS, 
syftande på att det var Alma 
som hade namnsdag. Ett 
välkänt BOKPRIS är Al-
ma-priset, hälsar Red.
 Vi lottar ut tre vinster 
bland de rätta svar som 
kommit in fram till sön-
dag eftermiddag, samma 
vecka som tidningen delas  
ut (i det här fallet 25 sep-
tember). Tre vinnare får 
varsitt tjusigt presentkort 
från Mönsterås Handel.  
  Skicka in det lösenord 
som blir svaret när du sät-
ter ihop bokstäverna RÄTT  
i de rosa rutorna (du har 
god hjälp av ledtråden) till  
ylva@komkollen.se eller 
SMS:a till 070-255 69 01. 
Glöm inte namn och adress! 

kommunkollen ansvarar inte för fel orsakade av otydliga underlag, manus 
eller annonstexter. Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser av främlings-
fientlig, sexistisk eller stötande natur eller från organisationer som förfäktar 

främlingsfientliga, rasistiska eller på annat sätt ojämlika åsikter.

kommunkollen är ett annonsblad för Mönsterås kommun med omnejd 
och delas ut på torsdag, varannan vecka. Upplagan är ca 8.600 ex.  

Mer information hittar du på www.komkollen.se

Nästa nummer kommer ut torsdag den 6 oktober.  
Manusstopp är onsdag 28 september.

Boka i god tid för att vara säker på att få en plats! 
Ansvarig utgivare: Knut Hävermark. 

Adress: Dunhammarsvägen 11, 384 30 Blomstermåla
070-259 84 34, info@komkollen.se, www.komkollen.se

Stolt sponsor av 
kollenkrysset är
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Medlemsträff  med Medlemsträff  med 
GLADA BOKENS GLADA BOKENS 

ORKESTER!ORKESTER!
Onsdag den 28/9 kl. 15.00

Varmt välkomna!

Mönsterås

Sista anmälningsdag 26/9 till Mia Askbom, 
telefon 073 - 324 49 77

MÖNSTERÅS ÄSOMÖNSTERÅS ÄSO
bjuder in jägare och mark-bjuder in jägare och mark-
ägare som är anslutna till ägare som är anslutna till 
Äso:t till årsmöte Äso:t till årsmöte torsdag torsdag 
den 29 sept kl 18.30  den 29 sept kl 18.30  
i Parkskolans matsali Parkskolans matsal

Välkomna hälsar Välkomna hälsar StyrelsenStyrelsen
Inbjuden gäst är polisens eftersöksansvarige.Inbjuden gäst är polisens eftersöksansvarige.

Ålem
MIDDAG PÅ PRO I ÅLEM

Inbjudan till middag med underhållning 
av ”Kalmarkärringen” Yvonne Johnson 

(ståuppare) den 7/10 kl 17:00. 
Pris 140.-/person.

Till denna middag bjuder vi 
in både våra medlemmar och 
blivande pensionärer, 60+are.

Anmälan senast 30/9 till Helén Tellmo 076-118 93 69
Välkomna!

Hennes reportage blev mycket populära och hon umgicks med 
dåtidens kulturelit. Ida var en mycket komplex kvinna. Helt okänslig 
i vissa situationer - stridslysten, egoistisk, svartsjuk, snål och sägs ha 

stalkat Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Samtidigt var hon  
påläst, humoristisk, modig, driftig och generös.

Ida Bäckmann skapade kaos var hon än drog fram.  
Här kommer hon tillbaka och berättar SIN sanning!

Onsdag 5 oktober kl 19.00
Mönsterås bio, Mönsterås

Pris: 200 kr (medlemmar150* kr), ungdomar 75 kr

Biljetter: COOP Mönsterås, 
via Tickster och vid 

entrén innan föreställningen.

Såväl stora som 
små partier 

från företag &  
privatpersoner.

Vi hämtar även
skrotbilar, tar emot 

bilbatterier och  
ordnar transporter!

Lastbil, kranbil.

Innehar F-skattsedel

KRS Skrot & Metall ABKRS Skrot & Metall AB
Johan 072 – 946 04 80Johan 072 – 946 04 80  

Skrot & metallSkrot & metall – –    
vi köper allt!vi köper allt!  

Informationsmöte för medlemmarna i  

Ålems Västra Vägsamfällighet

VÄLKOMNA!  Hälsar STYRELSEN

Torsdag den 6 oktober kl 19.00
 i Blomstermåla Folkets hus
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   I somras flyttade Laban in i vår familj och denna 
bok var den perfekta läsningen inför den lilla ka-
ninungens ankomst. Boken är utgiven av ”Sveri-
ges kaninvälfärdsförening” som strävar efter alla 
tamkaniners rätt till att leva ett stimulerande och 
lyckligt kaninliv och faktagranskad av veterinä-
rer.
   Här får du lära dig allt från vad du bör ge din 
vän att äta till hur den helst vill bo och hur du och 
din kanin kan ha roligt tillsammans på kaninens 
villkor. Boken utgår från vildkaninens naturliga 
beteende och hur du ska tänka för att efterlikna 
detta så långt det är möjligt. Här får du också lära 
dig om olika sjukdomar och problembeteenden 
och hur du kan förebygga dessa.
   En utmärkt bok för den som precis som vi pre-
cis ska skaffa kanin för första gången, men jag 
är övertygad om att även den som haft kaniner i 
sitt liv en längre tid också kan lära sig något nytt 
i denna välskrivna bok!
    Hälsningar Linn Kvist, Mönsterås bibliotek och 
Enehumlans Laban, dvärgvädur.

Allt för dina kaniner  av Anna 
Harenius, Emma Almquist och Linda WernerBOKTIPSET!BOKTIPSET!

I backspegeln...
FAMILJÄRT PÅ FÖRSKOLAN ETTAN
   En torsdagskväll i september bjöd förskolan Ettan i 
Ålems kyrkby in till grillkväll och öppet hus. 
I kvällssolen samlades barn, föräldrar och personal som 
redan finns på Ettan, men även föräldrar som var 
nyfikna på verksamheten och lokalerna tittade förbi 
och bjöds på grillkorv, tipsrunda och trevligt sällskap.
   Ettan, ett föräldrakooperativ som funnits i Ålems kyrk-
by sedan slutet av 80-talet, har i dag drygt 20 barn men 
det finns plats för fler. För den intresserade lyfter Ettans 
personal gärna fram de små barngrupperna, maten som 
lagas av egen kock samt den stora trädgården med det 

Läs mer om förskolan Ettan på 
www.fskettan.se

Text: Mattias Falk
Foto: Jenny Lassen

naturnära läget. 
 Ettans värdeord är gemenskap, 
delaktighet och upptäckar-
glädje, och när grillen slocknat 
och skratten ebbat ut denna 
septemberkväll hade man 
onekligen visat prov 
på alla tre.
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Intresserad? Kontakta Mönsterås Elman AB, 
Christer  Eriksson på tel 070-549 57 56

Säljes med eller utan nuvarande 
verksamhet (elon-butik).

Fastigheten består av 4 lägenheter  
samt butiksyta och lagerutrymmen. 

Uppvärmning: Fjärrvärme. 
Adress: Åsevadsgatan 2, Mönsterås

  Fastighet i centrala Mönsterås Fastighet i centrala Mönsterås 
med attraktivt affärslägemed attraktivt affärsläge

2 5  %  r a b a t t  p å  a l l t 2 5  %  r a b a t t  p å  a l l t 
i n o m h u s s o l s k y d d i n o m h u s s o l s k y d d 

1 6  s e p t  –  1 4  o k t1 6  s e p t  –  1 4  o k t
Sun Off Mönsterås, Sandgatan 9, 383 33 Mönsterås

0499-75 30 30  |  070-600 77 05,  
Par.ragnarsson@sunoff.se  |  www.sunoff.se

SHOWROOM på Sandgatan 9 i Mönsterås. 
Öppet tors 16-18, lörd 10-14 eller efter ök.

Sun Off är Sveriges 
ledande butikskedja inom 
solavskärmning med 
svensktillverkande 
produkter för nordiskt 
klimat. Besök sunoff.se  
eller din närmaste  butik 
så hjälper vi  
dig med inspiration och 
rådgivning för  
din bostad!

ÖPPET
må-fre 9-18, lö 9-13, sö 10-13
Koverhultsvägen 6, MönsteråsKoverhultsvägen 6, Mönsterås
www.elgerum.se  0499-10504www.elgerum.se  0499-10504

OBS: för att hitta till mig; följ skyltningen mot Mönsterås Metall

Höstlökarna Höstlökarna är här!är här!  

Mängder av vackra sorter och mer är på ingående!

Dags att planera och plantera 
för en slösande blomrik vår
fylld av tulpaner, påsk- och
pingstliljor, krokus m.m.
Här finns också härliga amaryllis-Här finns också härliga amaryllis-
lökar för drivning till jul.

Så här blev mandatfördelningen 
i Mönsterås kommun efter årets 

kommunval.
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önskar  Argus!

   började människorna att bära ut saker till lilla hus-
vagnen och fylla det sorgligt underdimensionerade 
kylskåpet med allehanda människofödor. Det är så 
ohyggligt litet så att inte ens vår mat får plats. Alltså, 
vår vanliga mat. Den hämtar Matte upp ur frysen varje 
dag och sedan får vi äta när den inte är så kall och hård 
längre. Det kallas visst ”färskfoder” och är väldigt gott. 
Men det får tydligen inte, under några omständighet-
er, stå framme i värmen för länge. Så då väljs såklart 
vår mat bort, till förmån för härskarfolkets! Dock kol-
lade jag noggrant, och såg att Matte hade köpt något 
slags konserverat kött som blandades upp med vårt 
torra foder, så det gick bra ändå. Egentligen gillar vi 
maten som den är, men om man nu kan få extra för-
måner så är i alla fall inte jag den som tackar nej!
   Så småningom var det äntligen dags att packa in oss, 
och jag tog ett tigersprång in i husvagnen! Och insåg 
att det kanske var tvunget att åka lite bil först. En 
aning slokörad hoppade jag ut igen och intog min plats 
i bilburen. Som tur är syns det ju inte att jag rodnar. 
   Man kan aldrig så noga veta med husvagnar, ibland 
åker man jättelångt innan man får stanna, och ibland 
bara en stund. Döm om vår förvåning när vi denna 
gång svängde ner på en mycket välbekant grusväg och 
parkerade på – BRUKSHUNDKLUBBEN! När Matte 
öppnade bakluckan, ropade vi högt av glädje och för-
sökte kasta oss ut. Det gick ju som vanligt inte, den där 
förargliga burdörren var i vägen. Eftersom jag är lite 
smartare än vissa andra, backade jag genast och satte 
mig ner i min bur och såg välartad ut. Nämligen så hade 
jag hunnit registrera att det var ganska mycket folk på 

...och så här tråkigt blev det!...och så här tråkigt blev det!

Så här roligt trodde vi det skulle bli...Så här roligt trodde vi det skulle bli...

För ett litet tag sedanFör ett litet tag sedan

plats. Fler människor än 
hundar, faktiskt. Och inte 
hade de sina vanliga kläder 
på sig heller, utan var lik-
som lite snyggare. Sådant 
får en erfaren hund att 
dra öronen åt sig. Kunde 
det vara så att detta var en 
tillställning i första hand 
för hussar och mattar?
   Men så illa skulle de väl 
ändå aldrig behandla oss? 
Det luktade fantastiskt 
av grillat kött och alla lät 
glada och hungriga. Nog 
måste det väl ändå bli en 
eller ett par bitar över till 
mig? Jag erbjöd mig att 
göra alla mina konster 
och trick för att bli inbju-
den, men ack nej. Det blev 

hundmat i husvagnen och en vanlig skogsrunda. OK 
då, kanske fick vi ett grisöra också. 
  Det värsta var efter maten, när människorna satte 
igång att LEKA! Ja, alltså, inte med bollar och sådant, 
men det hördes att de hade roligt. De var tydligen upp-
delade i lag, och jag tyckte mig se att Matte var helkass. 
Husse var lite bättre. Men de verkade ha så roligt i alla 
fall, fast de inte vann. Åh, om jag ändå hade fått hjälpa 
min Matte
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Företagarskolan är en utbildning där du kan testa din 
affärsidé, arbeta fram din affärsplan och utvecklas som 
företagare. Genom företagarskolan får du en bra översikt 
om hur du startar eget och driver ett företag. Utbildningen 
innehåller tre träffar:
 

4, 11 och 18 oktober klockan 17:30-20:30 i kommunhuset 
i Mönsterås

Anmäl dig till företagarskolan till kommunens växel, tel. 0499-170 00, 
senast den 27 september. Kostnad 625 kronor inklusive moms.

monsteras.se

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Starta eget? Anmäl dig till 
företagarskolan i höst

Nästa nummer av kommunkollen kommer torsdag 6 oktober. Manus ons 28 sept .

Välkommen till en ny säsong med 
MÖNSTERÅS HANDBOLLSKLUBB

Träningstider för säsongen 22/23
Pojkar födda 2009-2010
Tisdagar 19.00-20.30 B-hallen
Torsdagar 18.15-19.45 A-hallen
Pojkar födda 2012-2013
Tisdagar 18.00-19.00 B-hallen
Torsdagar 17.00-18.15 A-hallen
Pojkar födda 2014-2015
Tisdagar 17.00-18.00 B-hallen
Flickor födda 2010-2011
Tisdagar 18.15-19.30 A-hallen
Torsdagar 18.15-19.30 B-hallen
Flickor födda 2012-2013
Tisdagar 17.15-18.15 A-hallen
Torsdagar 17.15-18.15 B-hallen
Flickor födda 2014-2015
Tisdagar 17.00-18.00 B-hallen
Handbollsskola, pojkar & flickor födda 2016-2018
Söndagar 10.00-11.00 B-hallen

Mönsterås HK, Anton tel 072-548 33 73
antonsoderstrom95@gmail.com

 40-ÅRS
JUBILEUM

SPF Seniorerna Mönsterås styrelse 
Chatrine Pålsson Ahlgren 

Ordförande

ALLA MEDLEMMAR 
hälsas varmt välkomna till jubileumsfest,

lördagen den 15 oktober, på hotell Munken  
i Mönsterås! Festen startar kl 17.00.

Ur programmet 
Musikunderhållning, återblickar, gästerna 
har ordet och naturligtvis dans till levande 

orkester samt, sist men inte minst, god mat!

Anmälan och betalning av självkostnad 
Anmälan senast den 4 okt till Anita Johnsson, 
070-5115851. I samband med detta görs även 

inbetalning av beloppet 200 kr, per person, 
till bankgiro 5549-2086 eller med 

swish 1233990207.

Hjärtligt välkomna!
40 år
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Var sak har sin tid och nu är tiden att bygga upp en stark grön grupp inför valet 
till kommunfullmäktige 2026!
Har du tanker och idéer om sådant som kan bli bättre i vår kommun?  Intresse för 
småföretagande? Vill se en stark, skattefinansierad, offentlig sektor? Vill värna klimat 
och miljö? Vara med och bygga ett inkluderande samhälle där alla behövs och kan bidra?
Om du är intresserad av att vara med och påverka och utgöra en grön kraft, 
kontakta oss så får du veta mer om uppstartsträffen.
Varmt välkommen!
Eva-Karin Holgersson; ordförande Mp Mönsterås
076-83 22 303; monsteras@mp.se

UPPSTART!UPPSTART! För Miljöpartiet de Gröna är med-
mänsklighet grunden för all vår politik, 
något som uttrycks i vårt solidaritetsbegrepp:

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
Solidaritet med kommande generationer.
Solidaritet med världens alla människor.

  Nu är det hög tid att börja 
planera för vårens färgspra-
kande skådespel av allehanda 
lökväxter. Vill man ha prun-
kande, fräscha vårblommor så-
som tulpaner, pingsliljor m.m. 
till nästa vår, är det dags att få 
ner lökarna i jorden nu. De har 
precis börjat dyka upp i buti-
kerna, är nyskördade och fulla 
av livskraft. Anledningen till 
att man sätter dem på hösten 
är att de ska hinna bilda röt-
ter innan tjälen och kylan går 

ner i backen. Så ju förr, dess 
bättre. Dessutom håller de allt 
sämre kvalitet om man köper 
sent på säsongen – intorkade, 
skrumpna och kanske mögli-
ga. Visst, man kan fynda bil-
liga lökar långt in i november, 
men risken för misslyckande 
är uppenbar.
  Slösa gärna med lökar om 
du ända ska plantera. ”Dutta” 
inte ut en här och en där utan 
försök sätta minst 3, 5, 7, eller 
varför inte 9, i grupper så att 

Tips: plantera i balkonglådor eller krukor. Ställ undan på skyddad plats utomhus över 
vintern – gärna övertäckt med jord och löv. Gräv fram när vårsolen börjar lysa och värma.

Hyacinten ser vi oftast som julblomma. 
Men den är perfekt i rabatter, blommar 
länge och sprider den ljuvligaste av dofter.

Mina favoriter är pingstliljorna. De är tåliga, lättodlade 
och fina som snittblommor. Det finns enkla, dubbla, 
rent vita eller gula, intensivt orange-färgade och de som 
doftar makalöst.

Plan(t)era nu för vårens färgexplosion

det uppstår en mass-
effekt (udda antal blir 
alltid snyggast). Var 
inte rädd för att blan-
da färger – det ser bara 
läckert ut och man blir 
glad till sinnet. Undvik 
alltför blöta ställen. 
Risken är stor att lö-
karna ruttnar.
  Planteringen är bu-
senkel! Gräv ett hål, 
ungefär 3 gånger så 
djupt som höjden på 

lökarna. Luckra jorden i bot-
ten och tryck bestämt lökar-
na på plats. Lämpligt avstånd 
framgår av förpackningen. Det 
är ingen nackdel att strö lite 
benmjöl i jorden samtidigt – 
det gillar lökarna. Fyll tillbaka 
jorden och vattna. Sen är det 
bara att invänta våren. Skulle 
någon lök hamna upp och ner, 
är det ingen katastrof. Den nya 
stängeln letar sig alltid upp 
ändå även om det kanske tar 
lite längre tid.
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Besök Kuggåsdammen - 
centralt vatten i Mönsterås
Lördag den 24 september 9.30-12 vid 
Blanka ängars väg i Mönsterås

Som en del av hållbarhetsveckan välkomnar vi 
dig att få veta mer om vårt hållbarhetsarbete 
kopplat till vatten och avfall. Du kan

• höra vad dagvatten är och hur Kuggås 
dagvattendamm fungerar. 

• se sopbil och sopkärl för  
fyrfackssortering av  
hushållsavfall.

• gå tipspromenad på  
tema vatten och vinna  
fina priser från Vatten- 
palatset

Vi bjuder på fika.  
 
Välkommen!

monsteras.se/hallbarhetsvecka

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

        
        
       
 
        
       

Musik i kyrkparken (i kyrkan vid dåligt väder)
Sånggruppen VIPS kl. 10.30
Kören Sång o de´ kl. 11.00

Våffelcafe´ och lotteri i Mönsterås 
församlingshem kl. 11-14.30
Kören Vox Nova underhåller. 

Insamling till ACTs arbete. 

Välkommen till oss på Välkommen till oss på 
Höstmarknaden 1 oktober!Höstmarknaden 1 oktober!

Grattis  
i förskott eller efterskott! 

 
 

 
Denna inbjudan är till dig som fyller eller har fyllt 80, 85, 90 eller där 

över och bor i Mönsterås-Fliseryds pastorat. Vi vill inbjuda dig till 

kyrkan söndagen den 9 oktober. Det blir en festhögmässa med 

förtäring och underhållning efteråt. 

 
För Mönsterås församling gäller tiden 10:00 - 12.30. 

För Fliseryds församling gäller tiden 16:00 - 18:30. 

 
Anmäl dig till festhögmässan och ange särskilda kostallergier.  

Senast den 1 oktober. 

 
Om du inte har möjlighet att komma på festhögmässan men vill att vi 

kommer hem till dig med en blomma så gör vi gärna det.  

 
Så här kontaktar du oss: 

sylvia.martensson@svenskakyrkan.se 

0499-49198, måndag-fredag 10:00-16:00  

 
 

 
 

 
 

 
Magnus Johansson 

kyrkoherde 

 

GRATTIS 
i förskott
eller efterskott!
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Magnus Johansson 
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över och bor i Mönsterås-Fliseryds pastorat. Vi vill inbjuda dig till 
kyrkan söndagen den 9 oktober. Det blir en festhögmässa med 
förtäring och underhållning efteråt. 
 
För Mönsterås församling gäller tiden 10:00 - 12.30. 
För Fliseryds församling gäller tiden 16:00 - 18:30. 
 
Anmäl dig till festhögmässan och ange särskilda kostallergier.  
Senast den 1 oktober. 
 
Om du inte har möjlighet att komma på festhögmässan men vill att vi 
kommer hem till dig med en blomma så gör vi gärna det.  
 
Så här kontaktar du oss: 
sylvia.martensson@svenskakyrkan.se 
0499-49198, måndag-fredag 10:00-16:00  
 
 

 
 
 
 
 
Magnus Johansson 
kyrkoherde 
 

VARM TACK TILL ALLA 
som röstat på oss i valet! 

Vi kommer att förvalta detta 
förtroende efter bästa förmåga.

Chatrine, Madeleine, BjörnChatrine, Madeleine, Björn i Mönsterås kommun

Musikavgift 100:- 

Betalas vid entrén

Hotell Munken 

Hotell Munken Hotell Munken 

Hotell Munken lördag 8/10 kl 19.00Hotell Munken lördag 8/10 kl 19.00
Musiken börjar kl 20.00Musiken börjar kl 20.00

På scenen: Musikkåren & Oskarshamn Concert BandPå scenen: Musikkåren & Oskarshamn Concert Band    

Vi lovar ”gemütlich” stämning i restaurangen Vi lovar ”gemütlich” stämning i restaurangen 
med långbord framför scenen.med långbord framför scenen.

Köket laddar upp med schnitzlar, korv  Köket laddar upp med schnitzlar, korv  
ochoch andra tyska godsaker. andra tyska godsaker.

I baren serverar vi självklart tyskt öl i sejdel I baren serverar vi självklart tyskt öl i sejdel 
så du kan gunga med i ”ompabompa”-musiken.så du kan gunga med i ”ompabompa”-musiken.

Glöm inte att boka bord på 0499-48390Glöm inte att boka bord på 0499-48390



    

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt! 
 

25/9   15 sön. e. trefaldighet. Konfirmandsång 
2/10   Den helige Mikaels dag 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – Tis, Ons, Fre 08.15 
   Lovångsmässa – Tis 18.00 
  Morgonmässa – Tor 08.15 
Ti 27/9  10.00 Tisdagspromenad. Start vid förs.hem. 
   13.30 Andakt, på Torshaga 
   14.00 Höstcafé. Förs.hem. Gäst: Vår nya  
    kyrkoherde Henrik Broman.  
    Allsång och servering 
Ti 4/10      17.00 Bön för fred  i Ukraina och världen. 
  Bön, musik och egen ljuständning 
To 6/10  18.00 Öppet hus. Förs.hem. Vi pysslar och 
   förbereder för vår basar 9/10, till förmån för 
   Världens barn. Välkommen att ta med saker 
   du vill skänka denna kväll inför basaren. 

Besöks- och telefontid (0499-799000): Mån., Ons. och Fre. 09.00-12.00 
www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 
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Varje vecka
Må-Fr 08.30 Morgonbön i Mönsterås förs.hem, sänds  
	 	 även	på	Zoom.	Länk	finns	på	vår	hemsida.	 
 Behöver	du	hjälp	med	att	lära	dig	Zoom?   
	 Skicka	mail	till	dima.matr@svenskakyrkan.se
Lö-Sö 08.30 Morgonbön på Zoom.

Håll	koll	på	församlingens	hemsida	och	sociala	medier; 
www.svenskakyrkan.se/monsteras-fliseryd

Som	vanligt	finns	det	möjlighet	till	samtal	och	stöd.  
Pastorsexpeditionen:	0499-491	90. 

Pastoratets	mailadress:	
monsteras-fliseryds.pastorat@svenskakyrkan.se

Våra	telefontider	är	mån-fre	kl.	10.00-12.00
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, boka ditt besök.

Våra	kyrkor	är	öppna	för	ljuständning	och	bön  
alla	dagar	klockan	8.00-15.00

To 22/9 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
 18.00	 Kören	Sång	å	dé,	kyrkan
Fr 23/9 17.00	 Fredagsmys,	församlingshemmet
Lö 24/9 08.30	 Böndag,	Skogskapellet.	(För	info	se	hemsidan)
Sö 25/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa.	Vox	Nova	medverkar,	kyrkan.		
	 	 Kyrkkaffe	
 12.00	 Dopgudstjänst,	Skogskapellet
Må 26/9 16.00	 Familj	å	dé,	församlingshemmet
 18.30	 Kören	Vox	Nova,	församlingshemmet
Ti 27/9 15.45 Sånggruppen VIPS från åk.3, förs.hemmet
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.00	 Ungdomsgrupp,	församlingshemmet
On 28/9 18.00	 Kören	Vocalis,	församlingshemmet
To 29/9 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
 18.00	 Kören	Sång	å	dé,	kyrkan
Fr 30/9 15.00	 Andakt,	Solhem
Lö 1/10 Höstmarknadsaktiviteter.	(Se	separat	annons)
Sö 2/10 Den helige Mikaels dag 
 10.00	 Högmässa.	Kören	Vocalis	medverkar.	 
	 	 Söndagsskola.	Kyrkkaffe
Ti 4/10 15.45 Sånggruppen VIPS från åk.3, förs.hemmet
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.00	 Ungdomsgrupp,	församlingshemmet
 18.45	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 18.45	 Kören	Go	Gospel,	församlingshemmet
On 5/10 12.00	 Musikandakt	med	bön.	Soppa	serveras	 
	 	 efteråt,	kyrkan
 13.00	 Mönsterås	syförening,	församlingshemmet
 18.00	 Kören	Vocalis,	församlingshemmet
To 6/10 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet	
 18.00	 Kören	Sång	å	dé,	kyrkan	

Mönsterås församling

Fliseryds församling; se annons härintill

        
        
       
 
        
       

To 22/9 15.00 Andakt, Ekåsa
Sö 25/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet
 16.00 Högmässa, kyrkan. Kyrkkaffe
Ti 27/9 13.00 Fliseryds syförening, församlingshemmet
 19.00 Fliseryds kyrkokör, församlingshemmet 
Fr 30/9 08.30 Mat och Prat. Bön gemenskap och frukost,  
  kyrkan
Lö 1/10 11.00 Dopgudstjänst, kyrkan
Sö 2/10 Den helige Mikaels dag
 15-17 Kyrkstökssöndag. Biskop em Jan-Olof  
  Johansson medverkar, kyrkan
 15.00 Aktiviteter för alla åldrar
 16.00 Minimässa. Mingelmat

Fliseryds församling

Missionskyrkan  BlomstermålaMissionskyrkan  Blomstermåla
Sö 25/9 10.00 Gudstjänst 

Per-Erik Bernspång
Sång och musik av Tomas och Julia

Annonsbokning  tel 070-259 84 34, info@komkollen.se   
Upplaga ca 8600 ex. Delas ut på torsdagar, varannan vecka, till 
samtliga hushåll & företag i Mönsterås, Ruda och Påskallavik.  

Ansvarig utgivare: Knut Hävermark, sprinfo ab

        
        
       
 
        
       

För dig som mist en livskamrat, annan anhörig eller 
vän under året. I höst startar vi en ny grupp som ses vid 
ca fem tillfällen. Där delar vi erfarenhet och tankar kring 

sorg och saknad. Det kan vara läkande att tala med 
andra i samma situation. Du anmäler intresse till 

oss för att delta och får då vidare 
information om start.

Leva Vidare-
grupp

Magnus Johansson, kyrkoherde  magnus.johansson@svenskakyrkan.se
Anita Liffner, pedagog  anita.liffner@svenskakyrkan.se

Exp 0499-491 90


