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kommunkollen Alltid på  
köksbordet!

Det firar vi hela november 
tillsammans med er!

• Ballonger till alla barn från  
Leksakspalatset

• Vi bjuder våra färgkunder under  
verkningstiden på ostbricka från  
Livets goda ting

• Hämta ditt bonuskort hos oss  
och ta del av vårt bonussystem
 
• Tag 3 betala för 2 på produkter  
(gäller på ord.pris och inte på olaplex) 

Varmt välkomna! 

Vi gör din vardag vackrareStudio 1 • Häradshövdingegatan 9 • 0499-445 46

NYHET! Nu kan du boka online via bokadirekt.se

Vi välkomnar Jenny Carp till Studio 1!

Linds Måleri AB, Kistlandsgränd 3, Mönsterås
070 - 341 31 12

www.lindsmaleri.se  •  info@lindsmaleri.se

Anlita en målare hos oss  
mellan den 1/11 till 31/3 och få  

25 % rabatt25 % rabatt 
på arbetskostnaden!
Har ni möjlighet att utnyttja 
rotavdrag har ni ytterligare 30 % 
avdrag på arbetskostnaden.

Kanonerbjudande!!!Kanonerbjudande!!!

30 % rabatt 30 % rabatt 
på material!på material!
15 % rabatt15 % rabatt  
på tapeter!på tapeter!Lindsmaleriab

Det händer på...Det händer på...

LUNCH Tisdag -fredag kl. 11-14
 

BUFFE 12 nov kl. 12-16
 

FARS DAG SÖN 13 NOV
Vi hälsar välkommen med en snacks

Jordärtskockssoppa med  
knaperstekt fläsk 

Nattbakad högrev med 
kokt potatis och rödvinssås

Vegetariskt alternativ: Öländska 
vetekorn, confiterade portabello

Crème brûlée
295:-

För de små serveras nattbakad 
högrev, potatis och gräddsås 95:-

Julbordpremiär!Julbordpremiär!
Fredag 25/11, lördag 26/11

från kl. 18 Pris: 550 :-

Övriga julbordsdatum
Fredagar och lördagar från kl. 18

2/12, 3/12, 9/12, 10/12, 16/12, 17/12
Vid större sällskap, minst 40 pers, hör 

av dig för alternativa datum och tider.

Vi börjar servera jultallrikar  
i restaurangen den 15/11.

www.nabbensrokeri.se • 0499-232 32  • Fiskarvägen 2, Timmernabben

ÖPPET I BUTIKEN: TIS-FRE 10-17, LÖRDAGAR 10-14

Bästa  Bästa  
julklappstipset!julklappstipset!
Presentkort • Julkorgar: Liten 450:- 

Mellan 575:- Stor 700:-
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Telefon: 073-526 12 18 
E-post: info@komkollen.se 
Webb: komkollen.se 

Tryck: Grafiskt Tryck AB, Oskarshamn 
Upplaga: 8 500 ex
Ansvarig utgivare: Göran Rönnerholm, 
070-56 209 55, goran@grafiskttryck.se 
Utgivningsdag: Torsdag, jämn vecka
Distrubition: Distribueras med posten  
till samtliga hushåll i Mönsterås, 

Blomstermåla, Fliseryd, Timmernabben, 
Ålem, Påskallavik och Ruda.
Copyright: Materialet omfattas av 
copyright och får inte användas i andra 
sammanhang utan vårt tillstånd.
Manusstopp: Lämna senast kl. 13,  
onsdag veckan innan utgivning.

kommunkollen
Alltid på köksbordet!

Den självklara kanalen  
för lokala budskap

Tveka inte att höra av dig
Och vips så var jag tillbaka. På en tidningssida. Jag har 
gjort det här förr men på sätt och vis känns det som ett 
annat liv. Det är nästan tio år sedan jag jobbade på en 
tidning sist. Tidningsmakeri är magiskt. Färg, form, 
människor, kommunikation, samtal och gemenskap. Jag 
är bara några dagar in på nya jobbet men det behövdes 
inte mer för att komma ihåg varför jag älskar att göra 
tidning. Man vet aldrig vad som händer. Vem som ringer.  
Möjligheten att försöka fånga in vad annonsörer vill nå 
ut med till sina kunder. Charmen att försöka få läsaren 
att komma tillbaka om och om igen. 

Ibland får man ovett. 
Jag kommer säkert att förtjäna det emellanåt. 
Det finaste är att få vara ett betydelsefullt inslag i din, 

läsarens, vardag. Jag hoppas att vi kom
mer att vara det. Vi ska göra vårt bästa för 
att vi ska vara det. 

Det kommer att dyka upp lite nyheter. 
Både vad gäller utformning och innehåll. 

Tveka inte att höra av dig om du har 
synpunkter, tankar och önskemål. 

Eller ovett. 

Annsofie Carlson, Redaktör  
Telefon: 073-526 12 18 

E-post: info@komkollen.se

www.monsterasbio.se

Bros
Torsdag 3/11, kl 20:00
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 55 min
Komedi, Romantik

Tassar av stål
Torsdag 3/11 kl 17:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 37 min
Komedi

BJÖRN
GUSTAFSSON

DAVID
HELLENIUS

JENNIFER
SHERWOOD

DAN
EKBORG

LEGENDEN OM HANK
ALLA 

TALAR
SVENSKA

Lasse-Majas detektivbyrå  
Skorpionens hemlighet
Fredag 4/11, kl 17:00
Söndag 6/11, kl 15:00
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 23 min
Familj

Black Adam
Fredag 4/11, kl 20:00
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim 4 min
Action/Fantasy

Lyle lyle Crocodile
Lördag 5/11, kl 15:00
Söndag 13/11 kl 15:00
Fr 15 år, 100 kr, 1 tim 46 min
Animerat, Äventyr, Komedi

Feed
Lördag 5/11, kl 19:00
Fr 15 år, 100 kr, 1 tim 40 min
Skräck

Året jag slutade prestera  
och började onanera
Söndag 6/11, kl 19:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 40 min
Komedi, Drama

Bränn alla mina brev
Onsdag 9/11, kl 18:00
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim
Drama

Black Panther  
– Wakanda Forever
Fredag 11/11, kl 19:00
Söndag 13/11, kl 19:00
Fr 15 år, 100 kr, 2 tim 41 min
Äventyr, Action, Sci Fi

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
Lördag den 5 november, Alla helgons dag, stängt.

Åter på plats lördagen den 12 november.
Varmt välkomna!

Amaryllisens dag 19 novAmaryllisens dag 19 nov
Ta med ett amaryllisglas så Ta med ett amaryllisglas så 
hjälper jag dig att planterahjälper jag dig att plantera

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

Temakväll:Temakväll:   DörrkransarDörrkransar
16/11 kl 18.30  OBS: förhandsanmälan!

OBS: för att hitta till mig; följ skyltningen mot Mönsterås Metall
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Välkommen till gymnasiemässa! 
Mönsteråsgymnasiet den 8 november kl. 17.30-19.30

BIOGAS! 
Världens renaste bränsle till din bil
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Dags för ett nytt kollenkryss, nr 20

LOTS-

KÄLT AR 

� 
YTA HANEN KALLAS HADE 

TILL- FÖR BOCK PÅ 
BEHÖR (Capreo/us capreo/us) KÄNN 

ÄTS I 
DRAIN JULTID 

GREP- PÅ RE-
PA SURS-

ERNA 

JÖNKÖ- SEN- TRÄSK 
KRONO- I N:a PINGS GLOSA GÅNG- METER FIN-

LÄN ARE LAND 

BEVIS TOFS- PÅ KATT OSKULD 

4 ÄR NU-
MER SPÖ-

HÖGSTA KÄPP 
BETYG 

STRÖM-
SANK- FÖR-
MARK ANDE 

FISK � 
SPÅDAM 

DALA-
ORT 

NÅGOT SOM 
MAN FÅR 
SVÄRA 

LITEN 
Ö I KA-
RIBIEN 

ÄR KOKOSNÖTEN 
EGENTLIGEN ETT 
STORT SÅDANT 

SKY 

KVINN- STÖR-
STA AN FÅGELN 

SÄLJER 
UT 

VEN 

ATACA-
MA ÄR 
TORR 
LYXÅK 

SLITA 
PÅ 

RUSAR 
IVÄG MED 

SVANSEN I 
VÄDRET 

BLESS-
ERAD 

ALLT KROSS 

KANADA DRAG 
TRÄD 

PÅVERK 
ADE 

1 

GUD-
FLYTT- JULI-ANDE 

ING DYK- MAN 
AND 

TON 2 

0.: w 
0::: 

GRAB B 
I BLÅ-
BÄRS-

SKOGEN 

5 

RIGIDA 

KRÅK
FÅGLAR 

JAKA-
RANDA 

3 

LASTA 
BÄR 
BLÅ 
BÄR 

HÖJD 
KAN MAN 
LÄGGA 
TILL VID 

BYTTA 
LINDES 

RBETS 
PLATS 

2 

"KLIBB-
TRÄD" 
FALSK-

HET 

ÄR 
ENÖGD 

LÄNGST 
BORT I 
BORT 
SANN 

FÅ ALLA MOT
STRIDIGA ATT 
SAMLAS SOM 

VÄNNER 

LÄGGER 
JAKTEN 

PÅIS 

FULL 
AV 

HISTO-
RIA 

½DIA-
METER 

SKAD-
AT 

FLYTT-
FÅGEL 

1619-5 
Burmans 

förlag 

Bästa kryssläsare! Här kommer ett nytt kryss som vi hoppas ska ge dig 
stort nöje. Det gäller att klura ut vilka bokstäver som ska in på rutorna 
markerade med siffrorna 1 till 5. Skicka rätt svar till korsord@komkollen.se 
eller sms:a till 073-526 12 18. Glöm inte att skicka med namn och adress. 
Rätt svar vill vi ha senast måndag 7/11! Tre vinnare får tre trisslotter var! 

Förra veckans vinnare och krysslösning hittar du på sidan 14.
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Petzl Pannlampa Zipka 
Svart 200 lumen

Ljusstyrka 200 lumen

Räckvidd 60m

Brinntid 60h

Batterityp 3xAAA

Artikelnummer 4000017207

Duab-Power Elverk 
LT2000IS med inverter

Spänning 230V

Effekt Kontinuerlig 1,6kW

Drivkälla Bensin 4-takt

Bränsleförbrukning ca 1l/h

Artikelnummer 4000035673

Södra vägen 3, Mönsterås
Öppettider:
Mån-fre 8-17
Lör-sön Stängt

Priser inkl. moms.
Med reservation för slutförsäljning, 
tryckfel samt prisändringar.

419 kr7995 kr

Genzo Värmeväst 
Arctic Original

Batteri 6000mAh Li-ion

Drifttid Upp till 18h

Värmelägen 3st

Batteri & laddare Ja, ingår

Storlekar XXS-5XL

Tiger King Dieselkanon 
TK-50K

Drivkälla El 230/Diesel

Effekt 50kW

Tankvolym 50l

Bränsleförbrukning 5l/h

Artikelnummer 4000015439

Tiger King Dieselvärmare 
TKH-130 Infraröd

Drivkälla El 230/Diesel

Effekt 15,1kW

Tankvolym 30l

Bränsleförbrukning 1,2-1,4l/h

Artikelnummer 4000068841

1595 kr5595 kr18 995 kr

Missa inte!

Den 11 november drar vi igång
Black Month. Besök duab.se då 
för att se alla erbjudanden.

Black
Month!

Besök butiken eller duab.se 
för dagsaktuella priser!

0499-143 19
kontakt@duab.se

duab.se
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Ansök om flagga eller 
fana inför nationaldagen
Du, din förening eller den organisation du 
tillhör kan ansöka om en svensk flagga eller 
fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag 
eller Länskommittén Sveriges Nationaldag i 
Kalmar län. 

Flaggor överlämnas i samband med 
kommunens nationaldagsfirande, och fanor 
delas ut vid en ceremoni på länsresidenset i 
Kalmar i nära anslutning till nationaldagen. 

Ansökningsblanketter finns på
nationaldagen.se (ansök senast 1 januari)
lansstyrelsen.se (ansök senast 1 mars)

Caféföreläsning: ”Jag har 
varit på botten och vänt” 
 

MÅNDAG 21 NOVEMBER KL. 18-19:30 PÅ 
MUNKEN HOTELL 
Välkommen till en gripande caféföreläsning 
med mäns våld mot kvinnor i fokus under 
länets uppmärksamhetsvecka ”En vecka fri 
från våld”. 

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

monsteras.se

Emelie Nilsson bor i 
Mönsterås kommun och 
arbetar som samordnare för 
brottsofferjouren. Hör henne 
föreläsa utifrån sina egna 
erfarenheter om misshandel i 
nära relation, medberoende 
och missbruk, sin överrörlighet 
och ADHD. 

Kostnad inkl. fika 50 kronor. 
Anmäl dig till Munken Hotell 
per telefon 0499-483 90. 

Lands

Landsbygdsupproret
Ett musikaliskt manifest med nyskriven musik för 

våra landsbygder. Det är en föreställning om  
drömmar och utopier, om byråkrati och rationalitet. 

Om  hoppet om att våga tro på något. Det blir upp-
hottad lokalpolitik paketerad som folkmusikshow. 

Fre 8/4,  kl 19.00, Munken hotell, M-ås.  Pris: 200 (150) & 50 kr

FOTO: FREDRIKA ERIKSSON

Blomstermåla Folkets Hus, söndag 13 november, kl. 19.
Pris: 200 kr (medlemmar 150 kr) & ungdomar 75 kr.

Biljetter finns på Coop, Mönsterås,  
Tickster och vid föreställningen.



Nr 20/2022 kommunkollen 7 www.komkollen.se

Julshow med lokala talanger
Efter en fantastiskt lyck-
ad audition är fyra loka-
la förmågor uttagna till 
årets julshow på Munken. 

Jessica Björneteg och Hen
ke Svensson visste inte vad 
de kunde förvänta sig när 
de skickade ut en förfrågan 
om audition till en julshow. 
Men ansökningarna trillade 
in och när det var dags för 
audition golvades de av hur 
bra de sökande faktiskt var.

– Wow! Det var överväl
digande, säger Jessica. 

– Vi hade ingen aning om 
vilka som skulle dyka upp. 
Om det skulle fungera. Men 
det var så många som var så 
himla bra, det var svårt att 
välja.

Till sist blev det Emma, 
Sofia, Ylva och Ida som 
knep platserna som servi

triser och showartister på 
Munkens julshow. 

De har träffats en handfull 
gånger och börjar lära kän
na både varandra och den 
show som de snart ska bju
da på. Men faktiskt är det 
så att de redan känner till 
varandra, för även om an
sökningarna kom från hela 

länet så är det fyra mycket 
lokala förmågor. Något som 
Jessica och Henke tycker är 
extra roligt. 

– Alla är från Mönsterås. 
En närproducerad show,  
säger Henke.

Julbord på riktigt
Tjejerna är vana vid att 
sjunga i kör men ingen 
av dem har direkt vana av 
show. Lusten till det har 
funnits men inte någon di
rekt möjlighet förrän nu.

På grund av pandemin har 
julbordfirandet varit i min
dre skala tidigare år men 
Henke och Jessica, som 
står bakom produktionen, 
är glada att äntligen kunna 
genomföra julbord utan res
triktioner.

Större event är inget nytt 
för dem och de vet med sig 

att det är viktigt att hitta de
taljerna som ger det där lilla 
extra.

– Vi försöker alltid hitta 
sådant som inte gästerna 
förväntar sig, det som gör 
att de går härifrån och kän
ner att de verkligen har va
rit med om något speciellt, 
säger Jessica.

– Vi vill att man ska kun
na stanna kvar i Mönsterås 
och få ett riktigt bra jul
bord. Vi inspireras av de 
stora och nöjer oss inte med 
lagom, säger Henke.

När tjejerna går upp på 
scenen och tar ton är det 
svårt att inte bli berörd. Nu 
har de knappt en månad på 
sig innan jul borden sätter i 
gång och det är stor chans 
att tjejerna har minst lika 
roligt som gästerna när bor
den fyller på i december.

Sofia Johansson, Ida Ljunggren, Ylva Holmqvist och Emma Källström har ett späckat schema framöver.

Sofia Johansson, Grimhult, 
mammaledig/operations-
undersköterska

Ida Ljunggren, Mönsterås, 
lastbilschaufför för Waldebjers

Ylva Holmqvist, Blomstermåla, 
receptionist på SSE
 
Emma Källström, Fliseryd,  
anläggningsplanerare på OKG

ARTISTERNA 
ÅRETS JULSHOW
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FÖRENINGSNYTT

TIMMERNABBENS  
BÅTSÄLLSKAP
Årsmöte torsdag 10/11
Korsvirkeshuset, kl. 18 
Välkommen!

ENDAST för info till din förenings medlemmar. 
Kostnad 35 kr/rad. Lämna manus på  

www.komkollen/föreningsnytt

Ivarssons Begravnings-
byrå tar över Begrav-
ningsbyrå Omtanken 
efter Rolf Berkeby och 
Britt Åbinger. Efter 26 år 
av ständig jour har det 
blivit dags att försöka 
sig på pensionärslivet.
– Nu ska vi ha semester, 
säger Rolf Berkeby.

De senaste fyra åren har 
Rolf Berkeby och Britt 
Åbinger drivit begrav
ningsbyrå Omtanken till
sammans. 

De har haft kontor i Os
karshamn, Fliseryd och 
Högsby. Pandemin ställde 
till det och de tvingades 
stänga kontoret i Oskars
hamn och efter det har det 
varit svårt att komma igen. 
Samtidigt så känner de 
båda att det var rätt tid att 
sluta.

– Det har varit en fin tid. 

Tacksamt. Vi har tyckt om 
att kunna hjälpa människor 
i en svår stund, säger Britt. 

Naturligt att ta över
Det är med varm hand som 
de nu lämnar över verk
samheten till Jennie och 
Jimmie Ivarsson på Ivars
sons Begravnings byrå. 
Ivarssons Begravnings
byrå finns i Mönsterås och 
Högsby och är verksamma 
i hela Kalmar län.

– Det blev naturligt att 
ta över. Vi jobbar på lik
nande sätt och har även 
samma leverantörer, säger 
Jimmie Ivarsson.

Här finns också samma 

strävan att kunna erbjuda 
en mer personlig servi
ce. Hela vägen. Och helst 
samma person. 

– Målet är att kunna 
hjälpa till hela vägen, från 
dödsfall till gravsättning. 
Vi försöker också att styra 
så att samma person från 
oss som möter de anhöri
ga, säger Jennie.

Byter lokal
Nu flyttar de in i Omtan
kens lokaler i Högsby och 
passar på att bjuda in till 
öppet hus där besökarna 
får träffa såväl Britt och 
Rolf som Jennie och Jim
mie. 

Lämnar över med varm hand

Rolf Berkeby och Britt Åbinger tillsammans med Jennie och Jimmie Ivarsson från Ivarssons 
Begravningsbyrå som tar över Begravningsbyrå Omtanken.

Målet är att kunna hjälpa till hela 
vägen, från dödsfall till gravsättning.

Jimmie Ivarsson, Ivarssons Begravningsbyrå

”

LOKAL SÖKES
Söker lokal i Mönsterås 

med omnejd
80-100 kvadratmeter

 
Kontakta 072-406 05 21

Julannonsering 
i kommunkollen

Missa inte!

15 december (nr 23)

Julmarknad och  
julskyltning

Manusstopp 9/11

Julhandel och  
julhälsningar

Manusstopp 23/11

Julhandel och  
julhälsningar

Manusstopp 7/11

17 november (nr 21) 

1 december (nr 22)
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BYGGNADEN Logen 420 Arken byggdes 1896, här har spelats teater och revyer under många år. NTO scouterna 
startade 1930 sin lokala verksamhet i denna byggnad. Man beslöt 1917 att hyra ut logen för filmförevisning 
vilket man fortfarande gör. Den översta bilden är från 1930-talet.

VISSTE DU ATT... Den tidiga stumfilmen presenterades till levande musik eller grammofon. I Mönsterås var det 
vikarierande kantor Erneberg som spelade piano. Det lär ha hänt ganska ofta att han inte riktigt lyckades anpas-
sa musikstycket till filmen. Vid Oscar II:s begravning lär han exempelvis ha spelat Gladiatorernas ingångsmarsch.

Läs mer på hembygdsmuseum-monsteras.se

Fö rr &Nu
MED STRANDA HEMBYGDSFÖRENING

Ett nytt inslag i kommunkollen är Förr & Nu där vi med hjälp 
av Stranda Hembygdsförening bläddrar bland minnen. Först 
ut är Logen 420 Arken som i dag rymmer Mönsterås Bio.
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EL-MONTAGE I OSKARSHAMN AB,  Norra Fabriksgatan 3, 572 30 Oskarshamn
Tel. 070-560 04 95 • e-post: mathias@elmontageoskarshamn.se www.elmontageoskarshamn.se 
Org.nr: 556172-7743  • Bankgironr: 725-7645  • Företaget innehar F-skattbevis

SOLCELLER
Vi installera solpaneler på ditt hus i 
Mönsterås, Ålem, Blomstermåla med omnejd

Vill du ha möjligheten att sänka dina 
elkostnader och samtidigt investera i en 
grönare framtid? Att solceller ökar värdet på bostäder 
är också något som stöds av statistik och forskning. 
En färsk studie som bolåneinstitutet SBAB och jämförese-
tjänsten Booli genomfört visar på ett tydligt samband 
mellan slutpriser och solceller. De jämförde hus som sålts 
från 2018 till och med våren 2022, med och utan sol-
paneler och kom fram till att hus med solceller sålts för i 
snitt 135 000 kronor mer.

VI ÄR PROFFS PÅ 
SOLCELLER, LADDBOXAR, ELINSTALLATIONER 
mot  både fö re tag  och  p r i va tpe r soner

LADDBOXAR
Vi erbjuder lösningar för säker, snabb och smart 
elbilsladdning för alla hem och företag

Att installera en laddbox hemma behöver inte kosta 
skjortan. År 2021 infördes exempelvis en skatte-
reduktion för installation för laddbox hemma. Det 
innebär att du kan göra avdrag för upp till hälften 
av vad det kostar att installera och utrusta din ladd-
station. Du kan få dra av upp till 50% av kostnaden
per fastighet, förutsatt att du äger bostaden som 
laddboxen ska installeras i.

För gratis offert
Kontakta Mathias på 070-560 04 95 eller mathias@elmontageoskarshamn.se
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Rönnerholms kök har en unik design. 
Det platsbyggda utseendet bygger på 
panelbrädor, pärlspont, fasspont eller 
plank. Alla skåp har en delning på 60,6 
mm, dvs bredden på en panelbräda. 
Det gör a� inga skarvar syns mellan 
skåpen, e� helt platsbyggt utseende.
   Vi har nu komple�erat de ursprungliga 
modellerna, med Basebo och Shaker. Vi  
levererar kök och badrumsinredningar 
som inte bara ser tradi�onella ut på 
utsidan utan de ska även på insidan ha 
en design och funk�on som är �dstyp-
isk, t.ex. sinkade björklådor
med björkskenor

eller luckor med panelspår och stavar
på baksidan. Det är vi ensamma om. 
   Vi använder inget annat
än trä i våra kök.
Gångjärn från
Eskilstuna
Kulturbeslag
skruvas med spår-
skruv, snäpplås av
�äderstål i luckorna. 
All ytbehandling görs för hand med 
linoljefärg. Vi finns i Falun men gör 
kundbesök och levererar kök i hela 
Sverige (och Norge).

    Björn Rönnerholm, Formgivare

Gruvgatan 42C   791 61 Falun   www.ronnerholms.se   bjorn@ronnerholms.se   070-383 12 31

Inredning helt i trä

Snäpplås

Sinkade björklådor med björkskenor

Stavar och frästa
spår på baksidan
av panellucka

Gångjärn skruvas med spårskruv

PANELKÖK MED
HELT PLATSBYGGT UTSEENDE
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Nya datum för kurser:
Handledarkurs: 

 16/11, 14/12, 7/1
kl 16.30–20.10

Pris: 570 kr/deltagare

Riskutbildning 1:
21/12, 20/1

kl 09.00–12.30
Pris: 900 kr

OBS: Föranmälan krävs 
till samtliga kurser!

Perfekt tid att ta körkort!Perfekt tid att ta körkort!

Ring 0702-83 85 81 vid kursanmälan eller frågor.  www.monsterastrafikskola.seRing 0702-83 85 81 vid kursanmälan eller frågor.  www.monsterastrafikskola.se

Höstpaket med 15 körlektioner  Höstpaket med 15 körlektioner  
++ Riskutbildning Riskutbildning 10.990 kr 10.990 kr
Kan köpas 24/10-14/11 gäller ett år. Betalas i förskott.  
Inskrivningsavgiften ingår.

Redan inskriven?
Redan inskriven?

Köp10 körlektioner för 5.400 kr 

och spara 40 kr per lektion!

Kan köpas 24/10-14/11

Estradören Mattias 
Enn, uppväxt i Sol-
berga utanför Ålem, 
kommer till Ålems 
Församlingshem 7/12 
med en julkonsert. 
Mattias har framträtt 
ofta i sina hemtrakter, 
senast i somras i Pata-
holm. Under decem-
ber gör han en julturné 
i Skåne tillsammans 
med sin pianist Carina 
E Nilsson, också hon 
smålänning och upp-
växt i Rumskulla utan-
för Vimmerby.

En stund av glädje 
På hemvägen passerar 
de Ålem och Högsby 
framträder med tradi-
tionella julsånger, psal-
mer och högläsning. 

– Det blir ett julpro-
gram med mycket mu-
sik och fina texter om 
tro, hopp, längtan, kär-
lek och en påminnelse 
om vår korta stund på 

jorden. En stund av 
glädje, stillhet och frid. 
Så som man vill att ju-
len ska vara. Och som 
julen kunde vara förr i 
tiden, berättar Mattias 
Enn, som är på turné 
för tillfället med ett  
Povel Ramel-program.

– Det ska bli härligt 
att få sjunga på hem-
maplan igen. Det är 

något visst med den 
plats man var barn på, 
och där livet var en be-
kymmerslös lek, säger 
Mattias.

Julkonsert på hemmaplan

Pianist Carina E Nilsson.

Mattias Enn är uppväxt i Solberga.

Lissi, 3 år, övervakar 
arbetet med förskolans 
nya grillplats. Här blir 
det korvgrillning i höst 
och vinter!

Lediga  
platser!   

Kom gärna 
på besök.

Vi är ett föräldrakooperativ  
med trygghet och gemenskap.

Vi erbjuder 20 timmar i veckan 
för alla barn med 15 timmar 
som standard. Vi har små barn-
grupper och mycket tid ute i 
naturen och i vår stora trädgård.  

Ålems Kyrkby
0727-04 93 44
ettan.fsk@outlook.com
www.fskettan.se
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ÖPPET HUS I HÖGSBY
Kyrkogatan 1, Högsby, 5 november kl. 11-15

Kaffe och kaka samt försäljning av ljus och lyktor mm.

Tack till alla som har gett oss sitt 
förtroende under alla år. Tack även 
till alla våra samarbetspartners och 
leverantörer. Vi önskar Jennie och 

Jimmie all lycka i framtiden. 

Britt Åbinger och Rolf Berkeby

Tack!
Vi hälsar alla nya  

och gamla kunder  
välkomna att med  
förtroende vända  

sig till oss. 
Jimmie & Jennie

www.ivarssonsbegravning.se • info@ivarssonsbegravning.se
Högsby 0491-200 59 Mönsterås 0499-100 55

kommmmunkollen alltid på 
köksbordet

Utgivningsplan 2022

NUMMER MATERIAL    UTGIVNING
 21  9/11 v.46 17/11

 22  23/11 v.48 1/12
 23  7/12 v.50 15/12

November

December
 

NUMMER MATERIAL    UTGIVNING
 1  3/1 v.2 12/1
 2  18/1 v.4 26/1
 
 3  1/2 v.6 9/2
 4  15/2 v.8 23/2
 
 5  1/3 v.10 9/3
 6  15/3 v.12 23/3
 
 7 Månd.  27/3 v.14 4/4
 8  12/4 v.16 20/4

Januari

Februari
 

Mars
 

April
 

NUMMER MATERIAL    UTGIVNING
  9   26/4 v.18 4/5
 10 Månd. 8/5 v.20 16/5 

 11   24/5 v.22 1/6
 12  7/6 v.24 15/6
 
 13  24/6 v.26 29/6
 
 14  2/8 v.32 10/8
 15  16/8 v.34 24/8
 
 16  30/8 v.36 7/9
 17  13/9 v.38 21/9
 
 18  27/9 v.40 5/10
 19  11/10 v.42 19/10
 
 20  25/10 v.44 2/11
 21  8/11 v.46 16/11
 
 22  22/11 v.48 30/11
 23  6/12 v.50 14/12

 

Maj

Juni
 

Juli

 Augusti
 

September

Oktober
 

November
 

December
 

 

Utgivningsplan 2023
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Det är morgon och matte skramlar i matburken. Den 
signalen kan man ju inte motstå.

Jag stretchar lite och går ut i köket till henne, hon 
säger att jag är en sömntuta.

Men det är ju så himla skönt att ligga där i min sköna 
korg och softa.

Hade jag varit en pojke hade mitt namn varit Skal
man, för mat och sovklockan är viktig (och mattes knä 
förstås).

Nu tänkte jag och min 
storebror flika in lite i 
spalten ibland efter de 
stora grabbarna.

Presentation: Jag är en 
liten men naggande god 
chihuahuatjej på snart 
nio år. Enligt hundår 
borde det varit jag som 
skulle gått i pension.

Men icke.
Hösten är här, skönt 

man har päls.
Alla människor tar på sig mer och mer. 
Dom säger att dom sparar på elen, och blåser det 

mycket är det jättebra för då blir den billigare.
Men där håller jag verkligen inte med.
Tur matte håller mej kvar i det där snöret man måste 

ha på sig. För när det blåser sidvind får jag slagsida och 
blåser det motvind kommer jag ju inte framåt.

Ska kanske tillägga att jag väger typ 1,5 kg, då förstår 
ni nog.

Annars har jag det väldans bra.
Jag är en kontorshund, får följa med matte varje dag 

till jobbet och där har jag min husse också.
Har även där en go bädd att drömma i. Så med andra 

ord sover jag nog många timmar av min dag.
Tillägger att jag har bästa platsen i soffan hemma ock

så, mina kära klagar lite på det men jag låtsas inte fatta.
Men är man en prinsessa så är man.
”Människor säger att ingenting är omöjligt, men jag 

gör ingenting varje dag” 
(Nalle Puh).

Nu får ni ha det så bra 
och vi hörs en annan 
gång. 

Framöver får ni nog  
träffa storebror också.

Slagsida i blåsväder 

Flisa

KRÖNIKA

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 19, v. 42

Lösenord: SLUTKLÄM

Vinnare kollenkryss, nr 19
Stort grattis till vinsten i förra kollenkrysset! Här är 
vinnarna som får ett kuvert med trisslotter på posten! 

Anne-Marie och Jan Larsson,  
Blomstermåla
Eva Månsson, Osby
Anders Ström, Ålem

Grattis!

Visst är jag väl större än lövet?

När: 17 november, kl 18.00
Var: Räddningstjänsten Ålem
Anmälan: Anmäl senast 15 
november till Margareta Sjöstrand, 
ring 070-375 18 57 eller mejla 
maggan.sjostrand@hotmail.com

Kursen är kostnadsfri!

HLR och Förstahjälpen-kurs
Civilförsvarsföreningen i Mönsterås bjuder in till

LÄR DIG 
RÄDDA 

LIV

Michael tel: 070-7887 518,  mail: mabyggservice@outlook.com

KONTAKTA BYGGSERVICE I MÖNSTERÅS FÖR DITT BYGGPROJEKT
Vi utför alla typer av byggnadsarbeten 
såsom renoveringar, till- och nybygge, 

takbyten, altaner och uterum. 
Vi vänder oss till både företag  

och privatpersoner.
Innehar F-skatt.
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STRANDA HEMBYGDSFÖRENING 
Kvarngatan 26, Mönsterås, 0499-100 01, strandahem@telia.com 

www.hembygdsmuseum-monsteras.se  

BOKA i förväg 
om du vill —  
Inta din plats 

senast 15 
minuter innan 

vi startar Tisdagen den 8 november kl. 18.30  
i Häradssalongen       Entré 50:- 

BERÄTTARKVÄLL PÅ HEMBYGDSGÅRDEN 

Julkonsert
Mattias Enn – sång
Carina E Nilsson – piano

Onsdag 7/12 kl. 14
Ålems Församlingshem
150 kr

Boka via sms: 076-235 06 59
eller mejl: biljett@mattiasenn.se
Betala via Swish: 123 078 86 38

Arr. www.mattiasenn.se

        
        
       
 
        
       

Ursäkta röran på Mönsterås Skogskyrkogård. Vi river för att 
bygga nytt. Störningar kan förekomma under byggperioden.

        
        
       
 
        
       

Kyrkofullmäktige torsdagen den 10 november kl. 19
Kyrkofullmäktige i Mönsterås-Fliseryds pastorat sammanträder. 
Torsdagen den 10 november kl 19.00 i Mönsterås församlings-
hem. Ärenden enligt utsänd kallelse och anslag.  
Emma Källström, ordförande.  
Sammanträdet är offentligt. 

Torsdag 10 november kl. 14:00 
Strandakyrkan, Kuggåsvägen 1, MönsteråsStrandakyrkan, Kuggåsvägen 1, Mönsterås

   
Musik, sång & tal 

 Allsång, lotteri & servering

Välkomna!

Dagledigträff på nytt igen!Dagledigträff på nytt igen!

Ulla-Britt & Rune med team 
samt Mirjam & Peter

        
        
       
 
        
       

Ursäkta röran på Mönsterås Skogskyrkogård. Vi river för att 
bygga nytt. Störningar kan förekomma under byggperioden.

        
        
       
 
        
       

Kyrkofullmäktige torsdagen den 10 november kl. 19
Kyrkofullmäktige i Mönsterås-Fliseryds pastorat sammanträder. 
Torsdagen den 10 november kl 19.00 i Mönsterås församlings-
hem. Ärenden enligt utsänd kallelse och anslag.  
Emma Källström, ordförande.  
Sammanträdet är offentligt. 

Du hittar oss på Kuggåsvägen 1, Facebook, Instagram och 
www.strandakyrkan.se

Välkommen på våra samlingar:

Tisdagar 10.00 Bön för Mönsterås
Onsdagar jämna veckor 17.00 Tweenies, åk 4-6
Torsdagar jämna veckor 18.30 Bibelsamtal
Fredagar 19.00 Comedå 2.0
Söndagar 10.00 Gudstjänst

Söndagsskola ojämna veckor

Fredag 11/11 19.00 Comedå DELUXE
Lördag 12/11 10.00 Kompisdag

Välkommen!

Vi vill rikta ett stort tack till sponsornerna  
för sommarens fordonsträffar!

Vi övar tre onsdagar: 
23/11, 30/11 och 7/12 
kl. 18.00-18.45 i Ålems 
församlingshem
Kontaktperson: Oliver 
Fransson, 0499-799012

Välkommen att vara med  
i årets Lucia-tåg I Ålems 
kyrka tis. 13 dec. kl. 18.30!

Rysligt välkomna 
på årets spökrunda

När: 10 november kl. 18-19.30
Var: Mönsterås ridklubb, Kvistavägen 6
Pris: 40 kr

Mer information: monsterarsrk@
gmail.com eller facebooksidan 
Mönsterås Ridklubb
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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.

To 3/11 18.00	 Kören	Sång	å	dé	övar	i	kyrkan
Fr 4/11 8-19	 Öppet	Skogskapell.	Mönsterås	syförening		
	 	 serverar	fika	på	skogskyrkogården	under	em.
 14-16	 Personal	finns	på	plats	i	Skogskapellet	för	att		
	 	 svara	på	frågor	gällande	gravärenden.
 18.00	 Musikandakt,	Skogskapellet.	Go	Gospel		
	 	 medverkar.	För	den	som	vill	avgår	pastoratets		
	 	 minibuss	från	Mönsterås	kyrka	kl	17.00.	Vid		
	 	 intresse	kontakta	expeditionen,	 
	 	 tel.	0499-491	90	senast	3/11.
Lö 5/11  Alla helgons dag
 10.00	 Läst	mässa,	sakristian	i	kyrkan
 18.00   Minnesgudstjänst med ljuständning och  
	 	 namnuppläsning	av	avlidna	som	kommit		
	 	 pastoratet	tillkänna	från	15/10-21-14/10-22.		
	 	 Vocalis	medverkar,	kyrkan. 
  Söndagen efter alla helgons dag 
Sö 6/11 10.00	 Högmässa.	Solosång	Eva	Pålsson,	kyrkan.		
	 	 Kyrkkaffe.
Må 7/11 16.15 Familj	å	dé,	församlingshemmet
 18.30 Kören	Vox	Nova	övar	i	församlingshemmet
Ti 8/11 15.45 Sånggruppen	VIPS	från	åk.3	övar	i	försam-	
  lingshemmet
 16.30	 Öppet	samtal	kring	söndagens	mässas	ut-	
	 	 formning,	församlingshemmet
 18.00 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.45 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
On 9/11 18.00 Kören	Vocalis	övar	i	församlingshemmet
To 10/11 9.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	Församlingshemmet
 18.00	 Kören	sång	å	dé	övar	i	kyrkan
Fr 11/11 15.00	 Andakt,	Åshaga
Sö 13/11  Söndagen före domsöndagen 
 10.00 Högmässa.	Sofia	Johansson	sjunger	lovsång-	
	 	 er.	Söndagsskola,	kyrkan.	Kyrkkaffe
Må 14/11 18.30 Kören	Vox	Nova	övar	i	församlingshemmet
Ti 15/11 15.45 Sånggruppen	VIPS	från	åk.3	övar	i	försam-	
  lingshemmet
 16.00	 Ungdomsfik,	församlingshemmet
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.45	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 18.45	 Kören	Go	Gospel	övar	i	församlingshemmet
On 16/11 12.00 Musikandakt	med	bön.	Soppa	serveras	efter-	
	 	 åt,	kyrkan
 13.00	 Mönsterås	syförening,	församlingshemmet
 18.00	 Kören	Vocalis	övar	i	församlingshemmet
To 17/11 9.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
 18.30	 Andrum.	Meditativ	kvällsbön.		 	
	 	 Henrik	Augestrand	spelar	och	sjunger,	kyrkan.

Mönsterås församling

    

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt! 
 

6/11  Sön. efter alla helgons dag 
13/11   Sön. före domssöndagen.  
  Sändning av Selom Klu. Lättlunch 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – Tis, Ons, Fre 08.15 
   Lovångsmässa – Tis 18.00 
  Morgonmässa – Tor 08.15 
Lö 5/11 10.00 Högmässa. Alla helgons dag 
 17.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören 
Ti 8/11 12.00 Andakt och måltid. Ålems förs.hem 
 13.30 Andakt, Torshaga 
Ti 15/11 14.00 Sång, gemenskap, andakt. Hägern, B-måla 

Internationella gruppen har i anslutning till Allhelgona-helgen                         
servering fre. 4/11 på kyrkogården mellan kl. 11.00 och 15.30.                
Stilla orgelmusik under fredagen i kyrkan av Gunilla och Jane. 

Besöks- och telefontid (0499-799000): Mån., Ons. och Fre. 09.00-12.00 
www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 

 

 

        
        
       
 
        
       

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

Fr 4/11 14-19 Fliseryds syförening serverar kaffe på kyrko- 
  gården till förmån för Act.
Lö 5/11  Alla helgons dag
 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning och  
  namnuppläsning av avlidna som kommit  
  pastoratet tillkänna från 15/10-21-14/10-22.  
  Fliseryds kyrkokör medverkar, kyrkan.
Sö 6/11  Söndagen efter alla helgons dag
 16.00 Högmässa. Hans Ersson spelar trumpet,  
  kyrkan. Kyrkkaffe.
Ti 8/11 19.00 Fliseryds kyrkokör övar i kyrkan.
Fr 11/11 8.30 Mat och Prat. Bön gemenskap och frukost,  
  kyrkan
Sö 13/11  Söndagen före domsöndagen
 15-17 Kyrkstökssönda, kyrkan
 15.00 Aktiviteter för alla åldrar
 16.00 Minimässa. Mingelmat
To 17/11 15.00 Andakt, Ekåsa

Fliseryds församling

kommunkollen
Alltid på köksbordet!

Den självklara kanalen  
för lokala budskapAnnonsbokning

Ring 070-259 84 34  
eller mejla

info@komkollen.se

kommunkollen


