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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

StrandagalanStrandagalan
lördag 29 oktober kl. 18.00

Munken Hotell Mönsterås

STRANDAGALAN 2022

STRANDAGALAN ÄR TILLBAKA!STRANDAGALAN ÄR TILLBAKA!
Efter flera års väntan kan vi återigen genomföra Mönsterås näringslivsgala. 
Med god mat och dryck, fantastiska artistuppträdanden och prestigefyllda 

priser firar vi näringslivet i Mönsterås. 
OBS: I år håller vi till på 

Munken Hotell 
i Mönsterås. 
Välkomna!

strandagalan.se

FULLBOKAT!!!FULLBOKAT!!!

Strömsrums AB

Guldsponsorer

Silversponsorer

monsteras.se

Flygskanning över 
Oknö i oktober
I oktober månad kan du se drönare över  
Oknö. Vi flygskannar för att  
förbättra kommunens kart- 
underlag med nya mätningar.

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Ur innehållet:
 Möt det nya gänget som tar över kommunkollen från 1 november. Se sid 5
 Reportage från Prova-på-dag på Brukshundklubben.   Se sid 6
 Stranda Modellflygklubb satsar på pensionärer.    Se sid 9
 Premiär för Discgolf-turnering.       Se sid 9
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Bästa läsare! Det här är det näst sista numret vi gör inn-
an vi lämnar över till de nya ägarna. Det känns både 

märkligt och vemodigt men också samtidigt skönt. Det är 
så roligt att vi har ett gäng som vill ta över, hälsar Red.

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
Passa på att ladda med potatis inför vintern! 
Ölandspot i 10 kg-säck: Flertal sorter Satina, 

King Edward, Asterix m. fl.
1 säck =100 kr, 2 säckar=160 kr
Prydnadspumpor – Ljung – Bollkryss m.m.
Gravsmyckning, kransar – Svenska äpplen 
  Svenskodlade tomater, gurka och paprika 

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

ål m.m. från Evas Kroppkakor

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

Ring Pär: 070 600 77 05

Trädgårdsarbete
Snickerijobb m.m.

Rot & Rut

www.monsterasbio.se

Stinkisarna
Lördag 8/10, kl 15:00
Söndag 16/10, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 25 min
Äventyr, familj, animerat

Den magiska månresan
Söndag 9/10, kl 15:00
Lördag 15/10, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 25 min
Familj, sci-fi, animerat

Don´t Worry Darling
Lördag 8/10, kl 19:00
Fr 15 år, 100 kr, 2 tim 2 min
Drama, skräck, thriller

Triangle of Sadness
Söndag 9/10, kl 19:00
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim 27 min
Drama, komedi

Amsterdam
Lördag 15/10, kl 19:00
Ej granskad, 100 kr, 2 tim 14 min
Drama, thriller. Stjärnspäckat!

Ticket to Paradise
Söndag 16/10, kl 19:00
Barntillåten år, 100 kr, 1 tim 44 min
Romantik, komedi (George Clooney, Julia Roberts)

Vi erbjuder privatpersoner, företag 
och kommuner professionell och  

säker trädvård för små och stora träd.
Behöver du hjälp med fällning,  
beskärning eller rådgivning?  

Ring eller maila till 070 - 551 61 21 
eller tdtradtjanst@icloud.com

OBS: För privatpersoner gäller 50 % Rut-avdrag  
på arbetskostnaden upp till 100.000 kr!

NYHET: Nu även stubbfräsning

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

MÖJLIGHETER 
FÖR DIG SOM 
FÖRÄLDER!

Nu startar en ny omgång av Värme och 
Ramars COPE-kurser där du får möjlighet 
att utveckla ditt föräldraskap!  
Kurserna är gratis och vi erbjuder även  
kvällsmacka och barnpassning!

Vid detta tillfälle har vi 4 kurskvällar i höst 
och resterande 4 till våren:

COPE 3-12 år hålls i Familjecentralen 
torsdagar med start 13/10, 17.30-19.00

COPE Tonår hålls på Krungårdsskolan 
onsdagar med start 12/10, 17.00-19.00

•

•

För mer information se kommunens 
hemsida monsteras.se (föräldraskapsstöd)
Anmälan eller frågor till  
COPE-samordnare Marina Pålsson 
marina.palsson@monsteras.se 0499-17315

Familjebehandlare Anna Karlsson 
anna.karlsson@monsteras.se 
0499-17337

monsteras.se
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 föreningsnytt
BINGO I SVANEN

19/10, 16/11 och 8/12 
kl 14.00. 25 kr/bricka. 
Medtag eget fika. Reu-
matikerförb Mönsterås

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

www.komkollen/föreningsnytt

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!  

Gratis!  
Vi bjuder 
på fika

Föreläsning: 
Leva och bo 
energismart
Vill du veta mer om hur du kan 
spara energi, vad du ska tänka 
på när du tecknar elavtal och om 
solceller är en bra idé? Kom på 

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

informationsträff med Daniel Hägerby som 
är energi- och klimatrådgivare i Mönsterås 
kommun.  
 
Onsdagen den 12 oktober klockan 18.30 i 
biosalongen på Blomstermåla Folkets hus  

I samarbete med  
Blomstermåla  

Folkets Hus

 
Anmäl dig till Blomstermåla 
Folkets hus på tel. 076-856 50 39  
eller e-post fiket@bmalafh.se 
senast klockan 12 den 12 oktober.  
 
Välkommen!

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

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

VÅNING UTHYRES, 
CENTRALT I M-ÅS

Våning i tvåfamiljshus,  
5 rum och kök, två 

balkonger, badrum samt 
gästtoalett. Tillträde 
1/12, kallhyra 8300, 

fjärrvärme tillkommer. 
076-8816292

radannonser

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Hållbart, klimatsmart och nu  
mer än dubbelt så mycket öppet

Kuggåsvägen 9 i Mönsterås.  
Tel. 0499-178 47

Från och med den 3 oktober har Hjulets butik 
nya utökade öppettider. Välkommen in!

Måndag  10-16
Onsdag  10-16
Fredag  10-13

kommunkollen –   
den enda 

annonsplats 
du behöver 
för lokala 
budskap
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: GÅVA VI KANSKE ÖNSKAR OSS?

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 18

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 17, v. 38

Lösenord: RISOTTO

Vinnare i nr 17:
Laila Lind, Ålem

Margareta Kangefjärd, Mönsterås
Susanne Heurlin, Färjestaden

Grattis! Vinnarna har varsitt presentkort från  
Mönsterås Handel att vänta med posten.

Lösenordet i nr 17 var: RISOTTO

GÅVA VI KANSKE ÖNSKAR OSS?
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  Bästa krysslösare. Hopp-
as du har gott om tid för 
att lösa veckans kryss. Min 
kära hustru testar ju krysset 
på mig innan publicering 
och den här gången fick jag 
verkligen kämpa för att hitta 
de rätta svaren. Förra kors-
ordets lösenord var RISOT-
TO, som man kanske kan 
kalla sin älskade om han 
heter Otto, hälsar Red.
 Vi lottar ut tre vinster 
bland de rätta svar som 
kommit in fram till söndag 
eftermiddag, samma vecka 
som tidningen delas  ut (i 
det här fallet 9 oktober). 
Tre vinnare får varsitt 
kuvert innehållande tre 
Trisslotter.  
  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 20 oktober.  
Manusstopp är onsdag 12 oktober.

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
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Nytt gäng bakom raderna

Annsofie Carlson,
Redaktör kommunkollen
073-526 12 18
info@komkollen.se

Roger Engström,
Försäljning kommunkollen
076-025 90 30
info@komkollen.se

Grafiskt Tryck står redo att ta 
över kommunkollen om ett par 
nummer. Även om det är nya 
ansikten för läsarna så är inte 
kommunkollen ny för dem.
– Vi har jobbat med Knut och Ylva 
Hävermark, som driver kommun-
kollen, i över tjugo år, säger Göran  
Rönnerholm, VD på Grafiskt 
Tryck.

Grafiskt Tryck är ett litet familje-
företag i Oskarshamn som leve-
rerar allt inom traditionellt tryck. 

Det är här kommunkollen 
trycks vilket gör personalen väl-
bekant med tidningen som man 
från och med november tar över. 
Personalen är dock inte bara 
bekant med kommunkollen utan 
även med kommunen.

Rötter i Mönsterås
Carina Rönnerholm, ansvarig för 
ekonomi och administration på 
Grafiskt Tryck, har sina rötter här.

 – Jag växte upp på Jönsö och 
jag minns Mönsterås med värme. 

Det var en trygg plats att växa 
upp på. Det var där jag lärde mig 
att dricka kaffe på Nelssons Café.

– Då har du blivit serverad av 
min mamma och syster, säger  
Roger Engström som även han 
kommer från Mönsterås. 

Tidningsbakgrund
Mellan 1981 och 1996 var han 
gitarrist i dansbandet Spectrum. 
Därefter spenderade han tio år 
som säljare på Nyheterna innan 
han fortsatte  vidare i den gra-
fiska branschen och slutligen  
landade hos Grafiskt Tryck. 

Det var efter gymnasietiden i 
Oskarshamn som det blev natur-
ligt att flytta dit. Han växte dock 
upp på Lagmans gatan i  Möns-
terås vilket får Carina att skratta.

– På gatan bredvid, Älgerums-
vägen, hade jag min första  
lägenhet.

Annsofie Carlson har en bak-
grund som journalist och jobba-
de bland annat på Nyheterna  

i Oskarshamn och Östran/ 
Nyheterna i Kalmar. 

– Som reporter på Nyheterna 
gjorde jag inhopp i Mönsterås. 
Nu ser jag fram emot att lära 
känna Mönsterås på riktigt. 

Sedan 2014 har hon drivit eget 
företag och jobbat med text och 
layout. Annsofie blir redaktör för 
kommunkollen.

Utveckla vidare
För Göran var det inget att 
snacka om. När det var dags för 
Knut och Ylva att gå i pension ville 
han ta över. 

– Jag behövde bara få tag på 
rätt personer för jobbet, och det 
har jag. Vi tar över en väl fung-
erande produkt som vi ser fram 
emot att utveckla vidare, säger 
Göran.

Två andra medarbetare som 
hoppas på ”hopp och lek” på 
sidorna är Flisan, en Chihuahua- 
tjej på 1,4 kg, och Grim, en  
Berner sennen-hane på 55 kg. 

Flisan

Grim

Göran Rönnerholm, 
VD Grafiskt Tryck
070-56 209 55
goran@grafiskttryck.se

Carina Rönnerholm,  
Ekonomi & administration
0491-894 00
carina@grafiskttryck.se
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I backspegeln...
Prova-på-dag med hunden i fokus
   En solig söndag i mitten av september bjöd Mönsterås 
Brukshundklubb in till en uppskattad prova-på-dag på sitt 
träningsområde strax norr om Mönsterås. Ett tjugotal hun-
dar fick testa agility, rallylydnad, personspår och nosework. 
Klubbens mål med dagen var att visa hur roligt man kan ha 
med sin hund oavsett om man vill tävla eller bara hitta på 
någonting tillsammans. 

   I agility ska hunden med vägledning av sin förare ta sig 
över och genom hinder på kortast möjliga tid. En sport som 
är nästan lika rolig att se på som att utöva. 
- Det är en fartfylld och rolig grej att göra tillsammans med 
hunden, berättar instruktören Sara Ek. Agility bygger själv-
förtroende och gör att man blir ett team med sin hund. 

Levi testade nosework och impo-
nerade på både matte Agnetha 
Petersson och instruktörerna.

Elias Carlsten testade agility med mormor 
Lena Hemmingssons hund Vilja. 

    I rallylydnad är samarbete, kontakt och glädje några av grund-
stenarna. Hund och förare ska tillsammans ta sig genom en bana 
av moment att utföra. Mats Gunnarsson var dagens instruktör: 
- Det är roligt att så många vågar testa nytt! Det är inte lätt att 
visa upp en hundsport på ett par timmar men de hinner testa på 
och få en känsla för vad sporten handlar om. 

    Både personspår och nosework berikar hundens största sinne: 
luktsinnet. Genom att använda nosen för att lösa uppgifter får 
hunden mental stimulans och utlopp för ett medfött beteende. 
Ylva Hävermark var instruktör under dagens personspår och 
kände sig väldigt nöjd med hundarnas insats: 
- Det är så fantastiskt att se hundarna i spåret. De är ju gjorda 
för det här! 

   Träning med hund stärker 
kontakten och tilliten mellan 
hund och ägare. Att aktivera 
hunden berikar hundens liv 
och skapar ett ökat välbefin-
nande. Även hundägare bru-
kar finna stort värde i att hitta 
en ny gemenskap med likasin-
nade. Genom prova-på-dagen 
får Mönsterås Brukshundklubb 
möjlighet att väcka intresse 
hos fler hundägare och visa att 
det finns något för alla.

Nikki visade sin talang på agilitybanan tillsammans 
med matte Isabell Eriksson. 

Matti och Claudia Kopf testade personspår. Instruktör 
Ylva Hävermark delade med sig av sina bästa tips.

Jörgen Stavervik körde agility med Lexus som 
snabbt fattade tycke för sporten. 

Mats Gunnarsson är en av klubbens 
instruktörer i rallylydnad och hade 

fyllt träningsplanen med uppdrag för 
hund och förare.

Bruno hängde glatt med Karin 
Österman på rallylydnad.

Hugo Eriksson skötte grillen när Hugo Eriksson skötte grillen när 
klubben bjöd på lunch mellan klubben bjöd på lunch mellan 

träningspassen.träningspassen.

Stort tack till goa Anna 
Broette för detta fina 
bidrag 
till vår 
tidning. 
Red!
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Olika målartekniker nybörjare
Lär dig skillnaderna på akvarell, akryl & olja.
Ledare: Ulf Ragnarsson
Start: Mån 10/10 kl. 13:00-15.15
4 tillfällen │ 1090kr

Jägarskolan
Få de teoretiska kunskaper du behöver för 
att avlägga jägarexamen.
Ledare: Holger Gustafsson
Start: Mån 17/10 kl. 18:00-20:30
16 tillfällen │ 2845kr

Öppna ditt kreativa sinne med måleri
Vedic Art ®, en metod för att nå ett fritt 
skapande inifrån dig själv.
Ledare: Greger Nyström
Start: Tis 18/10 kl. 18:00-20:15
6 tillfällen │ 985kr

Sashiko - Japanskt broderi
Lär dig laga dina kläder på japanskt vis med 
Sashiko-broderi.
Ledare: Lotta Zetterman Englund
Start: Ons 19/10 kl. 13:00-15:15
4 tillfällen │ 1350kr

Hållbar mat varje dag
Vi ser direktsänd föreläsning tillsammans - 
föreläsningen följs upp med samtal.
Samtalsledare: Bo Larsen
Start: Tor 20/10 kl. 18:30-19:30
1 tillfälle │ Kostnadsfritt

Luffarslöjd – heldag 
Testa på luffarslöjd under en heldag – ett 
hantverk med enkla & billiga material.
Ledare: Tommy Karlsson
Start: Sön 23/10 kl. 9:30-16:00
1 tillfälle │ 610kr

Mindfulness
Träna mindfulness kan du bli medveten om 
hur du tänker, känner och agerar i olika 
situationer i livet. 
Ledare: Amanda Karami Hjärtstam
Start: Ons 26/10 kl. 18:00-19:30
8 tillfällen │ 620kr

Pappersslöjd - Klädda askar
Gör en vacker, skräddarsydd ask för praktisk 
förvaring eller present.
Ledare: Carina Ekberg
Start: Lör 29/10 kl. 10:00-16:00
1 tillfälle │ 660kr

Luffarslöjd
Ett hantverk med enkla & billiga material – 
gör allt från korgar och fat till lyktor.
Ledare: Tommy Karlsson
Start: Tis 1/11 kl. 18:00-20:15
4 tillfällen │ 795kr

Akvarell nybörjare
Inspireras till ditt skapande - vi målar och 
lär oss grunderna i akvarell.
Ledare: Ulf Ragnarsson
Start: Ons 2/11 kl. 13:00-15:15
4 tillfällen │ 790kr

Lär dig mer om din iPhone
För dig som vill lära dig mer än att bara 
ringa och sms:a på din iPhone.
Ledare: Elisabeth Wall
Start: Ons 2/11 kl. 14:00-16.15
4 tillfällen │ 675kr

Biodling nybörjare
Lär dig hur ett bisamhälle fungerar.
Ledare: Veine Jernemalm
Start: Ons 9/11 kl. 18:00-20:30
10 tillfällen │ 175kr

Gör skillnad - Från klimatångest till 
handlingskraft!
Vi ser direktsänd föreläsning tillsammans - 
föreläsningen följs upp med samtal.
Samtalsledare: Bo Larsen
Start: Tor 10/11 kl. 18:30-19:30
1 tillfälle │ Kostnadsfritt

Lämna din intresseanmälan! 
Start uppdateras på sv.se/kalmarlan
Konversationsengelska - Dagtid
Bygg upp ditt ordförråd och öva med samtal.
Ledare: Stanley Lindström
5 tillfällen │ 700kr

Konversationsengelska - Kvällstid
Bygg upp ditt ordförråd och öva med samtal.
Ledare: Stanley Lindström
5 tillfällen │ 700kr

VÄLKOMMEN PÅ INSPIRATIONS-
TRÄFF - HANTVERKSCAFÉ
För dig som är intresserad av hantverk, 
såsom virka, sticka och brodera. Träffa 
andra med samma intresse och låt dig 
inspireras. Målet är att starta ett 
hantverkscafé i kamratcirkelformat.
Ledare: Elisabeth Wall
Start: Ons 26/10 kl. 12:30-13:30
1 tillfälle │ Kostnadsfritt

VÄLKOMMEN TILL 
HÖSTENS KURSER I 
MÖNSTERÅS

Anmälan & mer information:
sv.se/kalmarlan ● 0771-20 20 70

Starta en egen cirkel!
Är ni en grupp som vill lära er något 
tillsammans? Bokcirkel, trädgård, förenings-
utveckling, hantverk...?  
Hör av er så hjälper vi till: Elisabeth 
070-455 25 17 ● elisabeth.wall@sv.se

Håll en kurs hos oss!
Vi har alla olika intressen och färdigheter - 
vill du dela med dig av dina? Bli då 
cirkelledare hos oss! Vi söker ledare i bl.a. 
yoga och hantverk. Hör av dig med dina 
idéer på kurser till Elisabeth på 
070-455 25 17 ● elisabeth.wall@sv.se

Alla medlemmar är välkomna till  
medlemsmöte måndag 17 oktober,  

kl 18.30 Kommunhusets matsal. 
Nominering KF presidium och KF valberedning.

Även beslut om nomineringar till  
uppdrag i regionen.

Mötet är tillsammans med KF-gruppen.

VÄLKOMNA!
 

VÄLKOMNA TILL 
MEDLEMSMÖTE

Entré 329:- inkl mat från stor buffé och musikavgift
Ring och boka bord på tel 0499-483 90

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    
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menar  Argus!

  hela tio stycken. Det är tydligen något stort i en 
hunds liv, och Matte var tårögd mest hela dagen. Hon 
sa att det inte är alla rottisar som blir så gamla. Här 
stannade jag upp på vår promenad och ägnade en lång 
stund åt att fundera över vem det egentligen är som är 
gammal. Min energi och glada humör, för att inte tala 
om mitt sinne för humor, är faktiskt helt intakt. Att 
jag går lite långsamt ibland är ju bara för att Husse ska 
hinna med….
   Det blev i alla fall en ganska härlig dag, även om den 
började lite märkligt. Efter morgonrundan skulle na-
turligtvis jubilaren fotograferas (det blev en hel del av 
det) och det ställde jag ju nådigt upp på. Döm om min 
förvåning när det visade sig att jag skulle posera till-
sammans med den märkliga Mackapären, en föga en-
tusiastisk och tillgänglig taxlikande varelse. Han luktar 
dock inte hund överhuvudtaget, och därför beslutade 
jag genast att jag inte skulle dela med mig av min tårta 
till honom. Fast Bonus fick smaka. Om jag ska vara 
ärlig fick han en egen tårta. Kan synas lite orättvist, 
men då slapp jag å andra sidan offra en bit av min. Det 
tog en hel evighet för Matte att laga till läckerheter-
na, men de var värda att vänta på. Jag tror att det var 
småplättar i botten, och korv och ost och skinkost och 
leverpastej! Det tog inte alls lika lång tid att äta den 
som att laga den.
   Jaha, tänkte jag, nu är det väl ändå dags för presenter 
i långa rader. Men icke! Matte säger att det inte finns 
en hund på norra halvklotet som har så många bollar 
som jag. Då säger jag bara att i så fall vill jag hellre bo 
på det södra. Så något paket blev det överhuvudtaget 

...och TÅRTAN!...och TÅRTAN!

MACKAPÄREN och jag...MACKAPÄREN och jag...

Jag har f yllt  år minsann,Jag har f yllt  år minsann,

inte. Dock fick vi varsitt 
riktigt stort och smaskigt 
grisöra, och många klap-
par och extra roliga pro-
menader. Så jag får väl 
vara nöjd ändå.
  Som den fina hund jag 
är, emottog jag folkets 
hyllningar med grace och 
elegans. Matte blev lite 
sentimental och börja-
de prata om gamla tider, 
som äldre människor gör 
ibland. Men jag förstod 
ju hur stolt hon är över 
mig och hur roligt hon har 
haft i mitt sällskap. Och 
jag måste säga att jag är 
ganska nöjd med henne 
också. Vi har tränat och 
tävlat och gått långprome-

nader och lekt och delat matsäckar på våra utflykter. 
Nästan aldrig har vi varit ovänner, även om hon var lite 
upprörd när jag hade ätit upp trettio dumlekakor som 
stod och svalnade. Trots att jag sparade tio stycken åt 
människorna. Mest var hon nog orolig för min hälsa, 
men jag mådde som vanligt alldeles utmärkt. Av detta 
kan man sluta sig till att inte heller gott krut förgås så 
lätt
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   Den 9 oktober är det dags för 
ett stort och spännande evene-
mang vid Mönsterås Golfklubb. 
Då är det premiär för Ålem 
Sparbank Masters – en utma-
nande tävling i populära spor-
ten discgolf.
  Alla är välkomna att som pu-
blik ta del av när delar av den 
svenska eliten tävlar mot lokala 
förmågor i discgolf på den vack-
ra och publikvänliga banan vid 
Mönsterås Golfklubb.
Arrangörerna utlovar spekta-

Premiär för stor tävling i 
Discgolf den 9 oktober

kulära kast med enastående 
precision och dessutom retliga 
missar även från de bästa som 
kan kosta många placeringar i 
resultatlistan! 
  Ålem Sparbank är sponsor för 
arrangemanget som har hela 
15000 kr i prispotten! 
Det finns möjlighet att köpa fika 
i samma shop där man dessut-
om kan ta del av det discutbud 
som finns! Tävlingen startar kl 
10 och beräknas vara klar ca kl 
17.00 Hjärtligt välkomna!

Prova på modellflyg för pensionärer

Har du modellflugit när du var ung eller vill 
prova på något nytt spännande? 

Stranda Modellflygklubb bjuder in till en ”Prova på dag”.
När: den 9 oktober med början kl 10. 

Vid dåligt väder (regn, blåst) den 16 oktober.
Var: Stranda MFK nya flygfält vid Torp (vid Torpavfarten, 

ta av mot Bössemåla, skyltat därifrån).

Under dagen ges möjlighet att prova flygning med eldrivna 
och förbränningsmotordrivna modellflygplan och drönare. 

Dessutom information om modellflyg och klubbens verksamhet.
Flygningen sker med dubbelkommando, läraren kan 

ta över om det blir problem.

Vi bjuder på fika och grillad korv. Hjärtligt välkomna!
Kontakt och info stranda.mfk@telia.com 

Tel: 0706473855, 0705344709

Så här glad blir man efter  

Så här glad blir man efter  

en lyckad flygning!

en lyckad flygning!
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Munken Hotell, Mönsterås 
Tisdag 18 oktober kl. 19.00

Duo Anna & Olof  
Barock folkmusik från Ö till Ö

Anna Ander sång
Olof Ander svensk mandola, engelsk cister, irländsk cittern 

och barockinstrumentet viola d´Amore  

En musikmeny serveras kl. 18.00. Se menyn på Mönsterås Jazz- och 
Kammarmusikförenings facebooksida. Entrébiljetter bokas via 
yvonne.gunnebrant@protonmail.com alt. på 070-370 24 92. 

Maten bokas hos Munken. Tel 0499-483 90. E-post: info@munkenhotell.se

  Stranda Modellflygklubb har under den senaste två åren lagt 
ner enormt mycket jobb och pengar på ett nytt flygfält med till-
hörande stuga i Torp. Klubbmedlemmarnas stora arbetsinsats 
har dock gett ett fantastiskt reultat. Nu har man tillgång till ett 
fantastiskt fint fält med klubbstuga med värme och belysning, 
förråd, laddutrymme och altan med grillplats. För miljöns skull 
har man även investerat i solceller och en robotgräsklippare.
  Utan stödet från markägaren som ställt mark till förfogande 
och bidrag från Mönsterås kommun, Flygsportförbundet och 
SR Energy (vindkraft) hade inte det nya flygfältet kunnat för-

Stranda Modellflygklubb har en stark tro på framtiden!

verkligas.
  Anläggningen har också 
fått fina lovord från besö-
kande modellflygare, tom. 
en tävling i skalaflyg har 
förlagts på platsen.
  Just nu satsar man stort 
på att försöka locka nya 
medlemmar. Tanken är att 
det bland dagens pensio-
närer, som var unga på 60- 
och 70-talet, måste finnas 
flera som i sin ungdom tes-
tat på modellflyg vilket var 
väldigt populärt just under 
dessa decennier. Vi får se 
om det bär frukt.  
  För övrigt erbjuder fältet 
en fantastisk miljö med 
mycket fåglar, bl.a. glada 
och havsörn så en kaffe-
paus hos oss kan vara rik-
tigt avkopplande, hälsar 
Ingmar svensson, en av 
klubbens verkliga eldsjälar.
  Vill du veta mer kan 
du kontakta klubben via 
stranda.mfk@telia.com 
eller tel: 0706473855, 
0705344709
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MITT TIMMERNABBEN

monsteras.se

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Hur kan livsmiljön förbättras i 
Timmernabben?  

Nu bjuder vi in till den andra medborgardialogen  
för ortsanalysarbetet i Timmernabben. 
Ta chansen att vara med och påverka! 

Onsdagen den 25 oktober kl. 18-20
på Nabbens Rökeri & Fisk

Vi bjuder på fika! 
Anmälan kan göras fram till den 23 oktober till 

 kajsa.engman@monsteras.se eller på telefon 0499-170 00.

Välkomna!

Gospelkonsert med projektkören 
Gospelfeeling

under ledning av Jane Klasson och Gunilla Hammarlund

Lördag den 8/10 kl 19.00 i Ålems kyrka
Peter Wärnlund piano, Martin Lind gitarr, 
Ronny Englund bas, Hans Ersson trumpet
Gospelfeeling medverkar även i Gudstjänsten  

söndagen den 9/10 kl. 10.00

Get together!Get together!

Torsdag 13 oktober kl. 14:00 
Strandakyrkan, Kuggåsvägen 1, MönsteråsStrandakyrkan, Kuggåsvägen 1, Mönsterås

Gäst: Marianne Enell från Tranås 
Musik, sång & tal 

 Allsång, lotteri & servering

Välkomna!

Höstens första Dagledigträff!Höstens första Dagledigträff!

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 

G ä l l e r  t . o . m .  3 0  o k tG ä l l e r  t . o . m .  3 0  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!



     

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt! 
 

9/10  Tacksägelsedagen. Medv. av Gospelfeeling. Efteråt 
 basar i förs.hem till förmån för Världens barn. 
16/10   18 sön. efter trefaldighet 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – Tis, Ons, Fre 08.15 
   Lovångsmässa – Tis 18.00 
  Morgonmässa – Tor 08.15 
To 6/10 18.00 I kväll: Öppet hus. Förs.hem. Vi förbereder  
  för basar 9/10, till förmån för Världens barn.  
  Välkommen att ta med saker du vill skänka. 
Lö 8/10    19.00 Konsert: Get together! Gospelfeeling 
Ti 11/10 12.00 Andakt och måltidsgemenskap. Förs.hem 
 13.30 Andakt, Torshaga 
Ti 18/10 14.00 Sång och gemenskap, Hägern i B-måla 

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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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

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

Lördag 8/10 10.00 Kompisdag - klättring i Långehäll
För alla barn, är du under 6 år - ta med en 
vuxen. Samåkning: samling vid kyrkan 9.30

Välkommen!

        
        
       
 
        
       

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 6/10 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
 18.00	 Kören	Sång	å	dé	övar	i	kyrkan
Fr 7/10 15.00	 Andakt,	Prästkullen	
 17.00	 Fredagsmys,	församlingshemmet
Sö 9/10 Tacksägelsedagen 
 10.00	 Högmässa.	Go	Gospel	medverkar.	 
	 	 Födelsedagssöndag.	Kyrkkaffe	
Må 10/10 16.00	 Familj	å	dé,	församlingshemmet
 18.30	 Kören	Vox	Nova	övar	i	församlingshemmet
Ti 11/10 15.45	 Sånggruppen	VIPS	från	åk.3	övar	i	 
	 	 församlingshemmet
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.45	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
On 12/10 18.00	 Kören	Vocalis	övar	i	församlingshemmet
To 13/10 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,församlingshemmet
 18.00	 Kören	Sång	å	dé	övar	i	kyrkan
Sö 16/10 Artonde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa.	Kören	Sång	å	dé	medverkar.		
	 	 Söndagsskola.	Kyrkkaffe
Må 17/10 18.30	 Kören	Vox	Nova	övar	i	församlingshemmet
Ti 18/10 15.45	 Sånggruppen	VIPS	från	åk.	3	övar	i	 
	 	 församlingshemmet
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.45	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 18.45	 Kören	Go	Gospel	övar	i	församlingshemmet
On 19/10 12.00	 Musikandakt	med	bön.	Soppa	serveras	 
	 	 efteråt,	kyrkan
 13.00	 Mönsterås	syförening,	församlingshemmet
 18.00	 Kören	Vocalis	övar	i	församlingshemmet
To 20/10 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet	
 18.00	 Kören	Sång	å	dé	övar	i	församlingshemmet
 18.30	 Andrum.	Meditativ	kvällsbön.	 
	 	 Olof	Sundström,	gitarr,	kyrkan	

Mönsterås församling

        
        
       
 
        
       

Sö 9/10 Tacksägelsedagen
 16.00 Högmässa. Fliseryds kyrkokör medverkar.  
  Födelsedagssöndag. Brödförsäljning, kyrkan.  
  Kyrkkaffe
Ti 11/10 19.00 Fliseryds kyrkokör övar i kyrkan.
Fr 14/10 08.30 Mat och Prat. Bön gemenskap och frukost,  
  kyrkan
Sö 16/10 Artonde söndagen efter trefaldighet
 15-17 Kyrkstökssöndag. kyrkan
 15.00 Aktiviteter för alla åldrar
 16.00 Minimässa. Mingelmat
To 20/10 15.00 Andakt, Ekåsa

Fliseryds församling


