
 Nr 23/2022 Annonsblad för Mönsterås, Blomstermåla, Fliseryd, Timmernabben, Ålem, Påskallavik och Ruda 

kommunkollen Alltid på  
köksbordet!

Priserna gäller tom 26 december 2022. Med reservation för slutförsäljning.

Kavring. Pågen. 550 gram. Jfpris 54,45/kg. 

Prinskorv.  570 gram. 
Jfpris 87,63/kg.  

Kroppkakor små vita.  
Blekingekroppkakan. 830 
gram. Jfpris 66,20/kg. 

5495

/st

4995

2995

/st

Öppettider 
Julafton 8-13

Juldagen 10-17
Annandag Jul 8-22
Övriga dagar 8-22

Vi önskar alla  
våra härliga kunder 

en  God jul och  
Gott nytt År!

Svetsare är ett bristyrke och det finns goda möjligheter till arbete i våra kommuner.
Kom gärna på besök i våra lokaler på Industrigatan i Högsby och träffa lärare och elever.

Kontakta studie- och yrkesvägledare på epost ulrika.claesson@hogsby.se eller telefon 0491-293 51. 

Vill du studera till svetsare i vår?

Vi utför reparationer med högsta kvalité och till bästa pris 
på dom flesta bilmärken. Ej plåt- och försäkringsskador. 

SÖDDES 
BILSERVICE

Södra vägen 9, Mönsterås Tel: 0499-128 20

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år 
önskarönskar



kommunkollen Nr 23/2022 www.komkollen.se2  

 
 

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

God jul och gott nytt år!

www.monsterasbio.se

Avatar – The way of water
Söndag 18/12  kl 19:00
Fredag 23/12  kl 21:00
100 kr, 3 tim 10 min
Action, Äventyr, Drama, Fantasy

Mästerkatten 2
Onsdag 21/12, kl 18:00
Fredag 23/12, kl. 18:00
Tisdag 27/12, kl 16:00
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 43 min
Äventyr, Komedi, Animerat, Fantasy

Håkan Bråkan
Måndag 26/12, kl 15:00
Tisdag 27/12, kl. 16:00
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 29 min
Action, Äventyr, Familj

Ufo Sweden
Måndag 26/12, kl. 19:00
Tisdag 27/12, kl. 19:00
Fr 11 år, 100 kr, 1 tim 55 min
Sci-Fi

Klara Ko firar jul
Onsdag 28/12, kl. 14:00
GRATIS, 1 tim 9 min
Familj, Animerat

Karl-Bertil Jonssons jul
Onsdag 28/12, kl. 17:00
Barntillåten, GRATIS,  
1 tim 44 min
Komedi, Familj

Nötknäpparen och  
den magiska flöjten
Torsdag 29/12, kl 14:00
GRATIS, 1 tim 28 min
Animerat, Familj

Lill-Zlatan och  
morbror raring
Torsdag 29/12, kl. 17:00
Barntillåten, GRATIS,  
1 tim 20 min
Familj

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
Vi besöker Mönsterås fram till den 17 december.  

Åter igen den 7 januari. Varmt välkomna!

Nu har du årets sista nummer i handen! Nästa år ses vi för-
stås igen men med en del förändringar som vi hoppas ska vara 
till det bättre. Den torsdagsutgivning som vi har lovat har inte 
fungerat med förändrad postutdelning. En del har fått tidning-
en på torsdag, andra på fredag, en del så sent som på måndag-
en och vissa inte alls. 

Från och med nästa år så ändrar vi utdelningsdag till tisdag 
och utökar samtidigt vår upplaga från 8 500 till 10 500, det 
betyder att vi når ännu fler och dessutom samtidigt. 

På grund av helgdagar kommer vi även att byta utgivnings-
vecka till jämn fram till sommaruppehållet och därefter tillba-
ka till ojämn. Det betyder att vi inte hörs på ett tag, nummer 
1/2023 kommer 24/1. Vi ber om ursäkt för avbrottet som det 
medför men hoppas på att utgivningen kommer att fungera 
bättre och gör det värt väntan. 

Tills dess, missa inte julhälsningarna som finns på sidan 
8-9 i det här numret. Ja, hälsningarna dyker upp lite överallt  
i tidningen tillsammans med trevliga julklapps erbjudanden 
och annat att roa sig med. 

Jag önskar dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år!

Annsofie Carlson, Redaktör  
Telefon: 073-526 12 18 

E-post: info@komkollen.se

ÖPPET: må-fre 9-18, lö 9-13, sö 10-13
Koverhultsv. 6, Mönsterås  0499-10504Koverhultsv. 6, Mönsterås  0499-10504

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

OBS: Sista temakvällarna 
inför julen

20/12 & 21/12   Julgrupper, kl 18.3020/12 & 21/12   Julgrupper, kl 18.30

   Vill ni anordna en egen kväll med 

kompisgänget, jobbet eller en  förening 

– hör av er så ordnar vi det!

OBS: alltid anmälan minst en dag i förväg!

God Jul & Gott Nytt År önskar Berith och Erik
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Vägbeskrivning: Sväng in vid Statoil, kör rakt fram 
över järnvägskorsning, sväng höger vid vår skylt.

Ljungnäsvägen 2, Mönsterås
Telefon 0499-429 29  www.ankarblom.se

Vi önskar er alla en

Ska du inte gå i pension snart?
Ja, frågan får jag varje dag och jag har faktiskt inget svar. Jag vet att varje människa är lika 
ung som då inombords även om spegeln säger något helt annorlunda. Det är alltid roligt 
att möta våra patienter, ung som gammal. I 43 år har jag mött Mönsteråsarna. I början 
medelålders i livets mitt, nu pigga pensionärer. Jag har väldigt roligt på jobbet i mötet 
med våra patienter. Vi gör tillsammans skillnad och tandhälsan är viktig för kroppshälsan. 
Mönsterås har fått nya invånare från världens alla hörn och olika människoöden passerar 
förbi hos oss.  Alltid lika intressant, men ibland hänger jag inte med i kultursvängningar-
na. För mig är alla välkomna till oss och vår kommun, men kravet måste vara att alla ska 
bidra till en positiv utveckling av vårt samhälle. 
Vi önskar dig så innerligt en God Jul och ett Gott Nytt År. Men männen i vår omvärld vill ha krig 
och elände. Det som sker i Ukraina är fruktansvärt grymt och orättvist. Vi kommer att skicka ett eko-
nomiskt bidrag till UNHCR. Det är alltså du som bidrar till att lindra eländet i Ukraina genom oss.
Ha nu härliga helger med max en nubbe till sillen. Snart vänder det och ljuset kommer åter.

Hans Ankarblom med personal

God Jul & ett Gott Nytt År

Vår nye medarbetare Marwan.

Älgerumsv. 24, Mönsterås | 0499 – 441 00 | blommorblandannat@telia.com00 | blommorblandannat@telia.com

(ord pris på hyacinter 29:-/st)

(ord pris 299:-)

Hyacinter (Svenskodlade) 3 för 50:-

Trendig & hållbar Rumsgran 199:-

God jul och gott nytt år!

Förbeställ blommor Förbeställ blommor 
inför julen!inför julen!

Erbjudandet gäller 15/12-18/12.

Nytt år och nya möjligheter
Välkommen till den lilla mysiga yogastudion med Sound
Måndagar 18:15-19:30 start 6/2
Yinyoga med Sound 

Tisdagar 13:00-14:15 start 10/1
Stolsyoga – Mjuka enkla rörelser  
sittande och/eller stående 

Tisdagar 18:15-19:30 start 3/1
Meditativ Yoga 

Yoga året om till 
Drop in-priser!

www.soundyoga.se • Cathrin, 076-165 88 91
Södra Tingsgatan 1 A (gamla musikhörnan) i Mönsterås
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Dags för ett nytt kollenkryss, nr 23

Anmälningsavgifte 
till 2023 års 

maratonlopp! 
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Ni fortsätter imponera! ”Spätta” var ordet vi sökte i förra krysset. 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 19/12. 
Tre vinnare får tre trisslotter var! 

Förra veckans vinnare och krysslösning finns på sidan 18.
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Läckerheter till Läckerheter till Jul & NyårJul & Nyår
hittar du hos oss!hittar du hos oss!  

Vad passar väl bättre till Nyårsfirandet än 
en hel kasse skaldjur och läckra tillbehör! 

Halv hummer, fyra havskräftor, 200 gr 
räkor, en näve musslor, tre ostar, bröd 

och två såser. Parmesan- och  
kantarellpaj. Hallonmousse med  

choklad & marräng.
398 :- /person

Öppet i butiken jul & nyår

398:-398:-

Ordinarie tider: tis till fre kl 10-17, lör kl 10-14
Mån till tors 19/12- 22/12 kl 10-17, fre 23/12 kl 10-16, tors och fre 29-30/12 

kl 10-17,  31/12 Nyårsafton Endast utlämning av beställningar kl 9-11

Restaurangen stängd från 22/12.

Varmrökt lax jägarmix 500 g
Gravad lax skivad 200 gr
Kallrökt lax skivad 200 gr

Löksill 3 fileér
Krämig sill 280 ml

Romsås 500 ml

Julkassen – ett  
måste i julstressen!

499:-499:-

Jultallrik, kall
Till Uppesittarkvällen!

159:-159:-

0499-232 32  |  nabbensrokeri.se | info@nabbensrokeri.se0499-232 32  |  nabbensrokeri.se | info@nabbensrokeri.se

Naturligtvis kan Ni alltid beställa 
våra klassiska plankor och annat 

gott till helgernas fester.

Nyårsfesten!Nyårsfesten!

Egen kassa för utlämning av varor till jul & nyår!

19/12 sista dag för beställning till jul
27/12 sista dag för beställning till nyår

Julklappstips!  Presentkorgar med mat & delikatesser!

God jul och
 

gott nytt år 

önskar

God jul och 
gott nytt år 

önskar 
kommunkollen
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Konstutställning
Mönsterås Bibliotek

Annandag jul – Nyårsafton
26 – 31 december 11.00 – 15.00

Greger Nyström ”Nära Nu”
Måleri, unik 3-Dimensionell teknik

3D-Glasögon finns i lokalen

Samarrangemang med Mönsterås bibliotek  
och Studieförbundet Vuxenskolan

välkommen till butiken som gör din jul godare

Erbjudande!Erbjudande!
Dansk Danbo Gold 

smaksatt med Kummin

23.90:- HG

Storgatan 45, Mönsterås, Tel: 076-00 66 717
Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14
Vi finns på Facebook & Instagram 

@livetsgodatingdelikatessbutik

Öppet varje dag fram till 23/12
Erbjudandet gäller till den 23/12 eller så långt lagret räcker.

Erbjudande 15/12-23/12  

15 % på alla barnkläder

Medicinsk massageterapeut

Sjögatan 24, Mönsterås | info@hela-kroppen.se | Boka på 070-610 39 95

Exklusivt erbjudande!
20/12-22/12

Kika in till mig på  
praktiken & boka, betala  

för en behandling 
i januari så får du 

15 % rabatt.

Öppettider
Tisdag 20/12
Onsdag 21/12 
Torsdag 22/12

13:00-17:00

Varmt välkommen!

Önskar dig en lugn 
och skön julhelg.

Petra

STÄNGTSTÄNGT
för semesterför semester

den 27/12 – 8/1den 27/12 – 8/1
Välkommen återVälkommen åter  

måndag 9/1måndag 9/1

GOD JUL &GOD JUL &
GOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅR

tel 0499 – 226 32

kommunkollen
Alltid på köksbordet!

Den självklara kanalen  
för lokala budskap

Alltid på köksbordet

Den självklara kanalen 
för lokala budskap
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Görans Mc-shop
Din cykelhandlare i Mönsterås!

6 995:-

Storgatan 65, Mönsterås • 0499-103 90

3-vxl CYKEL
från

15 000:-
ELCYKEL
från

6 995:-
BARNCYKLAR
från

Leksakspalatset Häradshövdingegatan 7, Mönsterås
leksakspalatset@telia.com  |  079-333 51 50

Facebook & Instagram @leksakspalatset

ÖppettiderÖppettider
Mån – fre 10-18, Lör 17/12  & Sön 18/12  10-16 

Radiostyrd Dino Truck 

799:-

Bamsebyn/ 
Villa Villekulla 
med lekplatta

499:-

Erbjudanden gäller t.o.m 23/12, så långt lagret räcker.

Välkommen att handla Välkommen att handla 
julklapparna i en riktig julklapparna i en riktig 

leksaksaffär!leksaksaffär!

(ord 999 :-)

GallerianGallerian
med himlen som tak

Måndag-fredag  10-18
Lördag   17/12 10-16
Söndag   18/12 10-16
Julklappskväll  21/12 10-20

Ett presentkort från Mönsterås Handel är alltid  
uppskattat och kan användas i mer än 40 butiker. 

Finns till försäljning hos Mönsterås 
Sport och El-Center.

Julklappstips!Julklappstips!

Öppettider

Butikerna har öppet alla dagar fram till jul!

Stresshantering k Högkänslighet 
k  Livscoachning & samtalsterapi 
k Healing: Reiki & Life Alignment 

k Jobbcoaching

Har stressen tagit över, skaver 
livet eller kroppen? Eller vill du 
utvecklas och stärka dig själv?

Tar även möten online • För privatpersoner och företag 
Köpmangatan 4, Oskarshamn • gladaskoldpaddan.se

JULKLAPPSTIPS!
BADRUMSVÅG

249 :-
(ord 325 :-)

Älgerumsvägen 30, Mönsterås, tel 0499-430 32 

Öppet: Mån-Fre 13-17, Lördag 10-13
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Styrelsen i Djurens vänner i Mönsterås 
önskar alla sina medlemmar och följare 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Praktik & Butik Kropp & Själ, FotHälsan Mönsterås, Coop, Åsens 
Blommor Mönsterås, Blommor bland annat, Champex Animal, 
ICA Supermarket Algots, Hannakeramik, Hellen´s Betong 
& pyssel, SewNice, Studio 1, Butik cillashem, Butik 
Drömhem Mönsterås, Nelsons Cafe, Eva Munther, 
Mönsterås Sport, Livets Goda Ting.

Tack till alla Er som köpt lotter i vårt jullotteri!
Tack till våra sponsorer som skänkt vinster till lotteriet:

God Jul och Gott Nytt År
samt ett varmt tack för i år till 

sponsorer, medlemmar och all publik.

God Jul God Jul 
och och 
Gott Gott 
Nytt Nytt 
ÅrÅr

Pernilla, Lotta, Pernilla, Lotta, 
Camilla, Sofie, Camilla, Sofie, 
Johanna & KarlJohanna & Karl

önskas 
alla våra 

kunder av

Skrot och metall Skrot och metall 
köpes! Även efter köpes! Även efter 

jul...så klartjul...så klart

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

Vi önskar allaVi önskar alla
våra kunder och våra kunder och 
vänner God Jul & vänner God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År  

God Jul o Gott Nytt År 

till er alla önskar vi  

i Mönsterås Cruisers!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
TILLÖNSKAS

Anställda Kunder Vänner

Vi tackar alla våra kunder och önskarVi tackar alla våra kunder och önskar

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
Bosse, Anders, Hugo,
Martina, Adam & Jonas

OBS: Kom ihåg att hålla 
värmepumpens filter rena!  

Öppetider
Måndag, tisdag,torsdag och fredag

08.00-16.00
Lunchstängt 11.30-12.30

Onsdag 08.00-11.30

Vi Önskar God Jul & Gott Nytt År
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Blomstermåla IK vill tacka

Södra Cell, Bevi, Ålems Sparbank, Sydsvenska El, ICA Ålem, Incita AB, 
Algots, COOP Blomstermåla, Byggvaruhuset, Rör-Karlssons, Stranda 

Fastighetsbyrå, Preem ålem, G-A Karlsson & Son, Ålems Energi, Mönsterås 
LBC, Moppes Bildelar, Klassons Begravningsbyrå, TJ:s industriservice, 

Apptronic Automation AB, Karlbergs Måleri, Ålems Optik.

alla sponsorer och medlemmar för det gångna året.
Vi önskar er alla en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

God jul och ett Gott God jul och ett Gott 
Nytt År önskarNytt År önskar

Mönsterås
GuMMiverkstad aB

Roger Martinsson

Tel. 0499 – 121 10

Vi önskar alla gamla och nya  Vi önskar alla gamla och nya  
kunder  kunder  GOD JUL och GOD JUL och 

GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!
Hälsar Roger & Alexander med personalHälsar Roger & Alexander med personal

Mönsterås Gummiverkstad ABMönsterås Gummiverkstad AB
0499-121 10 Storg. 81, Mönsterås0499-121 10 Storg. 81, Mönsterås

Önskar kunder vänner och 
alla vi känner en riktig 

god jul o ett gott nytt år!

073-036 21 36 | monsteras.allservice@mail.com | www.monsteras-allservice.se073-036 21 36 | monsteras.allservice@mail.com | www.monsteras-allservice.se

Nabbens Cyklar

070-414 19 21
Reparation • Service • Försäljning

Nabbevägen 2, Timmernabben

Tack för i år gamla och nya kunder, 
vi ses igen efter helgerna! 

God jul och gott nytt år 
önskar 

God JulGod Jul & &
Gott Nytt ÅGott Nytt Årr!!

Vi önskar er alla en riktigt

Årets julgåva  skänker vi till 
Musikhjälpen 2022 

”En tryggare barndom på 
flykt från krig”

Vi önskar alla kunderVi önskar alla kunder
God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År

Verkstadsgatan 14, 383 36 Mönsterås

Din personliga bank
God Jul & Gott Nytt År!

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2022

SP
ARB

ANKERNA

BANK

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2022

SP
ARB

ANKERNA

BANK
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Under mellandagarna kan 
man besöka en unik tre-
dimensionell konstutställ-
ning på Mönsterås Bibli-
otek. Konstnären Greger 
Nyström har utvecklat en 
egen teknik och låter besö-
karna bära 3D-glasögon för 
att uppleva djupet i verken. 

Utställningen, som finns till-
gänglig under mellandagarna, 
heter Nära Nu.

– Det handlar om närvaro. 
Jag märker i mitt liv att jag har 
kommit närmare nuet. Närma-
re kärnan i mig själv och det 
kommer fram i måleriet. 

Det är andra året som 
han ställer ut på Mönsterås  
Bibliotek. Premiären förra året 
omgavs av restriktioner under 
pandemin och även om det 
fortfarande vidtas försiktig-
hetsåtgärder så ser han fram 
emot en utställning med färre 
begränsningar.

– Jag har känt att det är dags 
för mig att bekanta mig med 
Mönsterås, säger han.

Lång paus från måleriet
Ett cancerbesked gjorde 
att Greger Nyström hittade  
tillbaka till konsten efter 
många års uppehåll. 

– Tolv år hade gått utan att 
jag målade. Jag hade ett bra ar-
bete och fokuserade på det men  
sedan började energin att sina.

Det visade sig vara cancer. 
– Jag var svårt sjuk, det var 

riktigt illa, men det var på väg 
ner i sjukdomen som jag kom 
tillbaka till målandet. 

Idag är det två år sedan ope-
rationen och Greger Nyström 
mår bra. Hans målande har 
varit en stor hjälp under sjuk-
domstiden.

Hans måleri är intuitivt och 
börjar ofta i något inom ho-

nom själv som han vill gräva 
i. Ett ord kan inspirera.

– Jag uttrycker ofta olika 
sidor i mig själv, både goda 
sidor och sidor hos mig själv 
som jag inte är stolt över men 
ändå har. Som att uttrycka  
avund. Då börjar jag där och 
gör en skiss utifrån det.

Ny teknik
Målandet har alltid funnits 
med Greger Nyström och  
utvecklas ständigt. 

– Mitt måleri har förändrats. 
Sättet att lägga på färgen har 
kommit till mig och det har  
utvecklats till en stil som pas-
sar mig. 

Hans 3D-teknik kom av en 
händelse när han tog på sig 
3D-glasögon för att granska 
en målning som han arbetade 
med.

– Wow, det var ju dit jag  
ville. Därifrån har jag med-
vetet börjat lägga om färgerna 
för att få fram djupet i mål-
ningarna. 

Kräver tålamod
Hans konst är abstrakt expres-
sionistisk och får ett ytterliga-
re djup med hans speciella tek-
nik.Greger Nyström vet att det 

abstrakta måleriet för många 
kan upplevas frustrerande. 

– Det tar en stund innan 
den ovane börjar att tolka 
målningen. Först kan det upp-
levas som ”bara färg” innan 
man kan ställa om, innan man 
får det djupare seendet. Men 
3D-glasögonen kan underlätta 
litegrann.

Greger Nyström hoppas på 
att även de som sällan går på 
konstutställningar ska komma. 

Han har en förhoppning om 
att besökaren ska ta sig tid att 
tolka verken.

– Ge akt på dina egna käns-

lor. Gå gärna en runda med 
3D-glasögonen och sedan en 
runda utan för att se skillna-
den. Om man sedan vill kan 
man ta en tredje runda med  
utställningsinformationen.

Ja, titlarna är ju en bra led-
tråd för den ovane?

– Nej, ett villospår! Då sö-
ker man efter det i målningar-
na. Det intressanta är vad be-
sökaren själv ser i verket. Vad 
var och en ser är ju rätt, säger 
Greger Nyström som finns 
på plats under utställningen  
i Mönsterås bibliotek.

Ny tredimensionell teknik ger 
djup i kommande utställning

Ett av utställningsverken. Greger Nyström 
bär 3D-glasögon när han målar sina 
3D-alster. FOTO: PRIVAT

Det intressanta är vad besökaren själv 
ser i verket. Vad var och en ser är ju rätt.

Greger Nyström

”

Konstutställningen Nära Nu 
kan besökas på Mönsterås 
Bibliotek

Utställningens öppettider
Annandag Jul 26 dec. 11-15
Tisdag 27 dec. 11-15
Onsdag 28 dec. 11-15
Torsdag 29 dec. 11-15
Fredag 30 dec. 11-15
Nyårsafton  31 dec. 11-15

3D-glasögon finns i lokalen.

NÄRA NU

KONSTUTSTÄLLNING
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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!  

Klipp ut och spara!Klipp ut och spara!Vi köper Vi köper 
ditt gamla ditt gamla 
guld!guld!

Storgatan 21Storgatan 21
383 30 Mönsterås383 30 Mönsterås  

0499-100 770499-100 77

– men även silver och tandguld

Fr.o.m 20230101 kommer Kommunkollen i 
brevlådan på tisdagar och manusstopp 
blir då tisdagen veckan innan utdelning. 

NUMMER MATERIAL    UTGIVNING
 1  17/1 v.4 24/1
 
 2  31/1 v.6 7/2
 3  14/2 v.8 21/2
 
 4  28/2 v.10 7/3
 5  14/3 v.12 21/3
 
 6  28/3 v.14 4/4
 7   11/4 v.16 18/4
 
 8  25/4 v.18 2/5

Januari

Februari

Mars
 

April  
  
  
Maj  
  
 

NUMMER MATERIAL    UTGIVNING
  9   9/5 v.20 16/5
 10   23/5 v.22 30/5 

 11 Månd.  5/6 v.24 13/6
 12  20/6 v.26 27/6
 
 13  4/7 v.28 11/7
 
 14  8/8 v.33 15/8
 15  22/8 v.35 29/8
 
 16  5/9 v.37 12/9
 17  19/9 v.39 26/9
 
 18  3/10 v.41 10/10
 19  17/10 v.43 24/10
 
 20  31/10 v.45 7/11
 21  14/11 v.47 21/11
 
 22  28/11 v.49 2/12
 23  12/12 v.51 19/12

 

Maj

Juni
 

Juli

 Augusti
 

September

Oktober
 

November
 

December
 

 

Utgivningsplan 2023

Nu utökar vi upplagan från 8 500 till 10 500 Nu utökar vi upplagan från 8 500 till 10 500 
hushåll i Mönsterås med omnejdhushåll i Mönsterås med omnejd

kommmmunkollen alltid på 
köksbordet

kommunkollen
Alltid på köksbordet!

Den självklara kanalen  
för lokala budskapAnnonsbokning

Ring 070-259 84 34  
eller mejla

info@komkollen.se

kommunkollen
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Alsteråvägen 3, Ålem | 0499-238 53, 073-829 44 70 | strandatapetseri.se

Julöppettider fr.o.m. 1/12:
Måndag-torsdag ......10-18
Fredag ............................10-16
Lördag ...........................10-15
Söndag ...........................11-15

Julklappskväll
Måndag 19 december

Öppet till kl. 20.00
Vi bjuder på grillad korv och 

varm choklad (från kl. 17.00).

Kvällens erbjudande:
Tag 3 betala för 2
gäller allt julpynt

på alla plädar &
påslakanset

10%

Medlem i 
Mönsterås 

Handel

Vid köp av badlakan, 
medföljer en matchande 
handduk på köpet!

på lampfötter
& skärmar

20%

Åsens BlommorÅsens Blommor
God  Jul  &  Gott  Nytt  ÅrGod  Jul  &  Gott  Nytt  År

önskar vi påönskar vi på

ÖPPET I JUL & NYÅR: 
Julafton 9-12, Juldagen stängt,

Annandagen 10-13
Nyårsafton 10-13 Nyårsdagen stängt

VÄLKOMNA!

Så här hämtar vi ditt avfall vid jul, 
nyår och trettonhelgen

I år hämtar vi soporna på annandag jul och  
trettondagen enligt ordinarie schema. Det  
innebär att du ställer ut ditt sopkärl som vanligt - 
trots att det är röd dag.

Öppettider på Mörkeskog vid jul, 
nyår och trettonhelgen

Mörkeskogs avfallsanläggning har stängt röda 
dagar samt julafton och nyårsafton.

Tisdag 27 december, kl. 7-16
Onsdag 28 december, kl. 7-16
Torsdag 29 december, kl. 7-18
Fredag 30 december, kl. 7-16

Måndag 2 januari, kl. 7-18
Tisdag 3 januari, kl. 7-16
Onsdag 4 januari, kl. 7-16
Torsdag (trettondagsafton), kl. 7-18
Lördag 7 januari, kl. 10-14

MED ÖNSKAN OM EN RIKTIGT

God Jul och  
Gott Nytt År

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

monsteras.se
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Snart är det dags att söka 
till gymnasiet. Mönsterås-
gymnasiet erbjuder en miljö 
med studiefokus, stöttning 
och utmaningar.

Det vankas jul även på Möns-
teråsgymnasiet. Julstjärnorna 
ger ett varmt sken i den lugna 
skolkorridoren. 

I kafeterian sitter några 
elever och pratar och det väl-
bekanta ljudet av en pingisboll 
studsar mellan väggarna. Här 
läser Angel Garcia och Ang-
elina Jansson sista året och de 
känner att de gjorde rätt val av 
gymnasieskola.

– Jag tycker om att det är lite 
mindre. Det är inte fullproppat 
med folk och man får tid till 
det man behöver. Det är lätt 
att få tid med lärarna, säger  
Angelina.

Bra förutsättningar
Båda lyfter fram lugnet som 
en av de stora fördelarna med 
att läsa på Mönsteråsgymna-
siet. 

– Jag trivs. Det är inte så 
stora klasser och det är lugnt. 
Man känner de flesta, säger 
Angel. 

Mönsteråsgymnasiet är en 
mindre skola och tar vara på 
möjligheterna som det ger. 
Den stillsamma miljön, när-
heten till lärarna och närheten 
till det lokala arbetslivet ger 
eleverna bra förutsättningar 
för framtiden. 

– Alla får jobba i sin egen 
takt och får den hjälp de behö-
ver, säger Angelina. 

Aktiv elevkår
De mindre klasserna ger trygg-
het och tid med lärarna som är 
viktig men de får också känna 
på de större sammanhangen 

eftersom klasserna slås sam-
man för allmänna ämnen.                      

Även om båda framhåller 
fokuset på studier som något 
av skolans största styrkor så 
händer det även andra saker. 

Fotbollsturneringar, lådbils-
tävlingar och en uppskattad 
inspark av förstaårselever-
na. Angel Garcia spelar även  
i ett skolband som uppträder 

ibland. Aktiviteterna gör att 
eleverna lär känna varandra 
över både klasser och årskurser. 

– Elevkåren fixar väldigt 
mycket, det är roligt, säger 
Angelina.

Försprång efter studierna
Båda känner att de har ett för-
språng gentemot elever som 
har valt större gymnasieskolor. 

Angel som har pluggat tek-
nik har haft möjligheten att 
läsa matte på högre nivå vil-
ket gör honom väl förberedd 
för universitetsutbildningen 
som han vill söka till våren.  

– Jag ska söka Rymdtek-
nik i Luleå, säger Angel och  
berättar att en eventuell flytt till  
Luleå också lockar eftersom 
det finns bra fiske där.
För Angelina, som läser  
handel, har praktiktiden varit 
värdefull.

– Vi har haft jättemycket 
praktik. Det var så jag fick mitt 
första jobb. 

Hon vet inte vad hon ska  
hitta på när hon går ut skolan 
till sommaren men än finns tid 
att fundera. 

En sista termin på 
Mönsterås gymnasiet återstår.

Ger ett försprång till både 
högre studier och arbetsliv

DAGS ATT SÖKA TILL GYMNASIET

Angelina Jansson och Angel Garcia läser årskurs tre på Mönsteråsgymnasiet.

• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Introduktionsprogram
• Industritekniska programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet

PROGRAM ATT SÖKA

Sök senast  
15 februari
Mer information på 

monsterasgymnasiet.se

Alla får jobba 
i sin egen takt 
och får den 
hjälp som de 
behöver.

Angelina Jansson, 
Försäljning- och  
serviceprogrammet, 
årskurs 3

”
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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. 

Kontakta 
Norell fastighetsservice AB

F-skattsedel • ROT-avdrag

Lägenheter 
uthyres!

Vi önskar alla våra kunder 
en riktigt God Jul och ett 

Gott Nytt År!

Allt inom solskydd; markiser, persienner, gardiner, 
vävar m.m. Egen tillverkning i Oskarshamn.

info@opm-solskydd.se

0499-200 44         0491-76 16 90         0480-871 11

Utställning finns på Åsavägen 41, Oskarshamn

OPM-SOLSKYDD
MÖNSTERÅS-OSKARSHAMN-KALMAR

Lediga förskoleplatser  
 

Kom gärna på besök!

Ålems Kyrkby 
fskettan.se
0727-04 93 44
ettan.fsk@outlook.com

Trygghet 
Gemenskap 

Upptäckarglädje

Vi erbjuder 20 timmar 
i veckan för barn med 
15 som standard.
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TRYCKSAKER
Kärnan i vårt erbjudande är trycktjänster. Små eller stora upplagor.      
   Färg eller inte. Små eller stora format. Starkast i detalj.
      När trycket är färdigt lägger vi på slutfinish. Stansar,
         perforerar, numrerar, falsar, wire-o och häftar.

GIVEAWAYS  

   ORIGINAL OCH LAYOUT
För att underlätta ditt tryckjobb kan vi ge kompetent rådgivning och           
  erbjuda tjänster för original och layout

G r a f i s k t  T r y c k  A B
Tel. 0491-894 00  •  Mail: info@grafiskttryck.se  •  Webb: www.grafiskttryck.se

Vi levererar även alla möjliga produkter vad gäller giveaways 
   Från pennor och muggar till magnetskyltar och reflexvästar 
      tryckt med Er logotype eller kanske ett unikt budskap.
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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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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!  

Storg. 17 Mönsterås 0499-123 39

KLIPP IN

Salong 
Hamid’s

"
Drop in
Vardagar 

9.30-17.30
 Lunch kl. 13-14

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT HYRA 
HUS PÅ STRÖMSRUM/IDHULT?

Gör en intresseanmälan till vår mail:
uthyrning.stromsrum@gmail.com

Skriv vem du är, vilka behov du har samt  
kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig om/när  
vi har något passande hus hyresledigt.

STRÖMSRUMS AB

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@telia.com

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

God Jul & Gott Nytt TrädårGod Jul & Gott Nytt Trädår
önskar Tim och Marie Dawsonönskar Tim och Marie Dawson

Medlemsmöte
Blomstermåla

PRO Blomstermåla har medlemsmöte/grötfest 
måndagen den 9 januari 2023, kl. 14

Gröna rummet, Folkets hus

Håkan Knutsson berättar och visar bilder från 
sina vandringar i naturen. Det serveras julgröt 

med skinksmörgås och kaffe med kaka. Lotteri.

BILVERKSTADEN
Servar, reparerar alla bilmärken.  
Även gräsklippare, motorsågar, etc. 
Vid service ingår däckbyte. Värde 400 kr.
070-261 95 42

Måndagen den 19 december kl. 18.30
Lokal: Parkskolans matsal, ingång sporthallarna
Brickpris 25 kr. Potter spelas ut. Skinklotteri.  

Vi bjuder på kaffe. Välkomna!

JULBINGO med BLOMSTERMÅLA IK

Blomstermåla IK ÅRSMÖTE

Välkomna hälsar StyrelsenVälkomna hälsar Styrelsen

Torsdag 15/12 kl 18.30 i Klubbhuset
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Jag har inte gillat julen på många år. När mamma – som älska-
de att samla familjen, duka fint och skämma bort oss med jul-
klappar och god mat – gick bort efter en längre sjukdomstid så 
var det svårt att hålla kvar i traditionerna. Försöken var många 
men för mig blev julen en tid att sörja det som varit snarare än 
att glädjas åt allt som faktiskt finns kvar.  

Så fick jag en liten pojke vars tindrande ögon är svåra att 
motså. Jag älskar att ha en anledning att släpa omkring på 
honom till släkt och vänner när det är jul. Äta hans halvätna 
lussekatter och slå in stort och smått som så småningom ska 
läggas under granen. Och så fick julen en större mening igen. 

Trots det så fortsätter jag att säga att jag inte gillar julen. 
Men det hindrar mig inte att älska nästan allt som hör till ju-
len. När novembermörkret har pågått lite för länge och börjar 
ta sig in i sinnet kommer advent som en räddande ängel. Änt-
ligen får man börja njuta av det varma ljuset från stakar och 
stjärnor. Ju närmare julafton (eller ledigheten?) desto gladare 
kastar vi omtänksamma hälsningar om en god jul mellan oss. 
Det är en fin tid, tiden fram till jul. Bara man lyckas hålla den 
relativt stressfri. 

Min strategi är att skjuta på precis allt till dagen innan julaf-
ton (precis som jag skriver den här krönikan dagen innan läm-
ning till tryck). På så vis slipper man den konstanta stressen. 
Som i stället blir väldigt intensiv när den väl slår till. Tidigare 
i veckan försökte min far diskutera vår årliga tradition att göra 
Janssons frestelse tillsammans. Jag hyssjade honom snabbt. 

Inte än. Vi är inte där än.
Men ja, jag älskar Janssons och köttbullar också. Fast. Allra 

bäst är julmaten på en tallrik på magen framför en trött julfilm 
dagen efter festligheterna. 

Ett stressmoment är julklapparna. Tre julklappar ligger 
redan i min strumplåda. Jag blir lika glad varenda gång jag ser 
dem. Imponerad av min framförhållning (eller artiga inköp 
från jultidningarna som barnen säljer). Tyvärr har jag en käns-
la av att jag kommer att få svälja min självgodhet gällande 
dessa klappar när jag har femtioelva julklappar kvar att köpa 
dagen innan jultomten knackar på dörren. 

Men som skrivet. Jag drar av plåstret snabbt sen. 
I alla fall, den här stressfria strategin gör utrymme för för-

väntningar. Förväntningar på julen visst, men sedan börjar de 
riktigt stora förväntningarna komma krypande. Ett nytt år!

Nya, skinande vita ark i dagboken/kalendern med plats för 
allt det där som blir livet. Vi vet alla vad den där nya dagbo-
ken betyder – en chans att börja om och förstås göra allt lite 
bättre än föregående år. 

Så – trots trevliga fartgupp som julklappar, julstök, 
och nyårsmiddag – ser jag allra mest 
fram emot att kasta ut julen och pynta 
huset med krispiga tulpaner och hopp 
om att 2023 kommer bli ett år som 
går till historien. Att 2023 antagligen 
kommer att traska på i samma lunk som 
föregående – med lagom mycket fram-
gång och motgång – låtsas jag inte om. 

Ambivalent inställning till jul

Annsofie Carlson

KRÖNIKA

Vinnare kollenkryss, nr 22
Stort grattis till vinsten i förra kollenkrysset! Här är 
vinnarna som får ett kuvert med trisslotter på posten!

Annika Jakobsson, Ålem
Rigmor Berndtsson, Blomstermåla
Inga-Marie Larsson, Mönsterås

Grattis!

VINTERÅGLAR INPÅ KNUTEN. Missa inte Sveriges 
största fågelräkning. Sista helgen i januari räknar vi hur 
många fåglar vi ser vid våra fågelmatningar runt om i 
landet. Läs mer på vinterfaglar.se.
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Du hittar oss på Kuggåsvägen 1, Facebook, Instagram och 
www.strandakyrkan.se

Välkommen på våra samlingar:

Fredag 16/12 19.00 Comedå - Terminsavslutning

Måndag 26/12 17.00 Strandakyrkans Stora
Musik o sång-gudstjänst
Se särskild annons

Söndag 1/1 2023 16.00 Gudstjänst, vi ber för det nya året

Vi önskar dig en 
God Jul och God ny fortsättning!

Strandakyrkans Stora 

Musik o sång-gudstjänst

Annandagen 26/12 kl.17
Insamling till missionsprojekt i Ecuador

Glöggmingel efteråt

Kuggåsvägen 1, www.strandakyrkan.se

Foto: Jens Bergh

Ålems vackra julgran pryder nu sin 
plats vid kyrkans parkering. 

Julen 2022 skänktes den av Anders 
Johansson och Yvonne Kaspersson,  

Gubbemåla-Ödebo.

Ålems församling tackar  
er varmt för detta!

        
        
       
 
        
       

Lev Vidare-grupp
För dig som mist en livskamrat, annan anhörig eller vän under året.
19 januari 2023 startar vi en ny grupp som ses vid ca fem till-
fällen. 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 infor-
mation om start.

Magnus Johansson, kyrkoherde  
magnus.johansson@svenskakyrkan.se

Anita Liffner, pedagog  
anita.liffner@svenskakyrkan.se

Exp 0499-491 90

        
        
       
 
        
       

Fira jul med oss!
Julmat, lekar, julquiz och umgås  

från kl.12:3O fram till och med Kalles jul, 
i Mönsterås församlingshem.

Vi avslutar med julbön i Mönsterås kyrka kl 17:00.
Varmt välkommen att vara med 

och fira julafton med oss. 
Anmäl dig senast den 20 december till Dima Matr:

dima.matr@svenskakyrkan.se , 
0499 - 49183, 072–2313473

kommunkollen
Alltid på köksbordet!

Den självklara kanalen  
för lokala budskapAnnonsbokning

Ring 070-259 84 34  
eller mejla

info@komkollen.se

kommunkollen



kommunkollen Nr 23/2022 www.komkollen.se20  

        
        
       
 
        
       

Varje vecka 
Må-Fr 08.30 Morgonbön i Mönsterås församlingshem,  
	 	 sänds	även	på	zoom.	Länk	finns	på	vår	hem	
  sida. Behöver du hjälp med att lära dig zoom  
  skicka mail till dima.matr@svenskakyrkan.se                                                                     
Lö-Sö 08.30 Morgonbön på Zoom.

To 15/12 9.30 Kyrkis. Öppen verksamhet för dig som är  
  hemma med barn, församlingshemmet
Fr 16/12 13.00 Språkcafé, församlingshemmet
 17.00 Fredagsmys, församlingshemmet

Sö 18/12  Fjärde söndagen i advent
 10.00 Söndagsmässa. Söndagsskola. Kören Sång å  
  dé medverkar, kyrkan. Kyrkkaffe 
Må 19/12 16.15 Familj å dé. Bibelutdelning till årets 3- och  
  6-åringar, församlingshemmet
 18.30 Kören Vox Nova övar i församlingshemmet
Ti 20/12 15.45 Sånggruppen VIPS från åk.3 övar i  
  församlingshemmet
 18.00 Veckomässa, församlingshemmet. Kaffe
Fr 23/12 15.00 Andakt, Solhem

Lö 24/12  Julafton 
 12.30 Julbord med aktiviteter, församlingshemmet  
  (se separat annons)
 17.00 Julbön. Andreas Landin medverkar med sång,  
  kyrkan. 
 23.00 Midnattsmässa. Körsångare ur våra olika  
  körer medverkar, kyrkan. Kyrkkaffe

Sö 25/12  Juldagen
 18.00 Mässa, församlingshemmet. Kaffe
Ti 27/12 18.00 Veckomässa, församlingshemmet. Kaffe

Sö 1/1   Nyårsdagen
 10.00 Söndagsmässa. Maria Abrahamsson  
  medverkar med sång, kyrkan. Kyrkkaffe
Må 2/1 18.30 Kören Vox Nova över i kyrkan
Ti 3/1 15.45 Sånggruppen VIPS från åk.3 övar i kyrkan
 18.00 Veckomässa, församlingshemmet. Kaffe

Fr 6/1  Trettondedag jul
 16.00 Musikmässa. En festlig gudstjänst med  
  nattvard. Besök av de tre vise männen. Kören  
  Vox Nova och sånggruppen VIPS medverkar.
  Kyrkkaffe 

Sö 8/1  Första söndagen efter trettondedagen 
 10.00 Söndagsmässa. Söndagsskola, kyrkan. Kyrkkaffe
Ti 10/1 18.00 Veckomässa, församlingshemmet. Kaffe  
 

Mönsterås församling

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

 

   
    
 
 
 

Julens och nyårets gudstjänster 
i Ålems församling 2022-2023 

 
Sö 18/12  10.00 Högmässa. 4 sön. i advent.                                           
Ti 20/12 13.30 Andakt på Torshaga  
  18.00 Lovsångsmässa i sakristian 
To 22/12 08.15 Morgonmässa i sakristian 
Lö 24/12 10.00 Samling vid krubban. Barnens bibel 
  17.00 Julbön. Sång: Simon Leisjö 
  23.00 Julnattsmässa. Julnattskören (Kom med!) 
Sö 25/12 07.00 Julotta. Kyrkokören & Mattias Enn 
Må 26/12 10.00 Annandagsmässa. Sång: Peter och Mia 
Lö 31/12 17.00 Nyårsbön. Trumpet: Hans Ersson 
Sö 1/1  17.00 Högmässa. Nyårsdagen.  
    Sång: Barbro Rindbäck 
Fr 6/1  10.00 Trettondagsmässa.  
    Vi sjunger julens sånger och psalmer 
Sö 8/1  10.00 Högmässa. 1 sön. efter trettondedagen 
Ti 10/1 18.00 Lovsångsmässa i sakristian 
To 12/1 08.15 Morgonmässa i sakristian 

 
Ålems vackra julgran pryder nu sin plats vid kyrkans parkering.                                         

Tack Anders Johansson och Yvonne Kaspersson,  
Gubbemåla-Ödebo, för den! 

www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 

        
        
       
 
        
       

To 15/12 15.00 Andakt, Ekåsa
Fr 16/12  Fliseryds syförenings säljer lotter vid Ica

Sö 18/12  Fjärde söndagen i advent
 15-17 Kyrkstökssöndag
 15.00 Aktiviteter för alla åldrar
 16.00 Minimässa. Mingelmat
Ti 20/12 18.30 Fliseryds kyrkokör övar i kyrkan.  

Lö 24/12  Julafton
 10.00 Om julens budskap för stora och små.  
  Bibelutdelning till årets 3- och 6-åringar, kyrkan. 

Sö 25/12  Juldagen
 07.00 Julotta. Fliseryds kyrkokör medverkar, kyrkan. 
  Fackeltåg. Samling vid kyrkan kl. 06.00 

Må 26/12 Annandag Jul
 16.00 Mässa, kyrkan. Kyrkkaffe

Lö 31/12  Nyårsafton
 16.00 Nyårsbön. Leds av Helene och Tom Walle,  
  kyrkan. 

Sö 8/1  Första söndagen efter trettondedagen
 15-17 Kyrkstökssöndag
 15.00 Aktiviteter för alla åldrar
 16.00 Minimässa. Mingelmat  
Fr 13/1 18.00 Knutsdans. Dans kring granen och godispåsar  
  till barnen, vid Fliseryds kyrka.

Fliseryds församling

        
        
       
 
        
       

Lev Vidare-grupp
För dig som mist en livskamrat, annan anhörig eller vän under året.
19 januari 2023 startar vi en ny grupp som ses vid ca fem till-
fällen. 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 infor-
mation om start.

Magnus Johansson, kyrkoherde  
magnus.johansson@svenskakyrkan.se

Anita Liffner, pedagog  
anita.liffner@svenskakyrkan.se

Exp 0499-491 90
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