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vårens mode
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Mycket på gång i Virserum
Komplett kök
eller luckbyte?
Vi hjälper dig hela
vägen

Härlig shoppingkväll
EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!

Vi hjälper dig hela vägen. Vare sig det gäller ett nytt kök på befintliga stommar
eller ett komplett kök måttanpassat utifrån dina önskemål.

Boka ett kostnadsfritt hembesök på 0763-140 187

Tillverkat i Falkenberg sedan 1980
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25 maj

UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 25 maj. Då är det hög tid för
uteliv med allt vad det innebär och
det kommer märkas i tidningen.
Tipsa oss gärna om trevliga
reportage!

TRYCKERI
Pressgrannar AB
MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90

Vi på Magasinet önskar en riktigt
härlig maj månad!
MAGASI

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
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899:-

599:Ord. 899:-

Overshirt. Grön.

1299:Ord. 1699:-

Trenchcoat. Khakigrön. 149999

www.sandstroms.nu

Vindjacka. Röd, beige och navy.

Jacka. Beige och grön.

Dunjacka. Beige. 89995

Softshell Jacket. Svart. 1299:-

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.
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Valborgsmässofirande

aktuellt

Valborg - visste du det här?
Valborg firas i norra Europa, förutom i Sverige i de baltiska länderna, Tyskland,
Slovakien och Nederländerna. Seden grundar sig i en förkristen tysk tradition,
men på 700-talet blev en engelsk nunna skickad till Tyskland för att sätta stopp
för hedendomen. Hon hette Walpurgis och förknippas med striden mot hednatron.
Walpurgis dog år 779 och blev senare helgonförklarad första maj, då man i stället
för häxor kom att fira S:ta Walpurgis.
Valborgsmässoafton har länge förknippats med trollkonst och spökerier.
Häxor sades rida på kvastar för att festa
med djävulen, precis som vid påsk, därför försökte man skrämma bort oknytt
med skott, rop och eldar.
Under vikingatiden firades Segerblot
vid den här tiden på året. Det var ljuset
och värmen som segrade över kyla och
mörker.
Lite så känns det väl nu också, vi får
äntligen ta på oss lite tunnare sommarkläder, även om man brukar frysa
rejält. Men kvällen är ljus och snart är
det sommar på riktigt.

Frödinge: Firande vid badplatsen i Frödinge. Grinderums
Intresseförening är arrangör.
Djursdala: Valborgsmässofirande på Lindstorps kulle
vid Djursdala hembygdsgård.
Underhållning, vårtalare, kaffeservering och lotterier. Arr:
Djursdala Hembygdsförening.

Storebro: Firandet i Storebro
arrangeras av Storebro IF.
Musikunderhållning och vårtal
samt sång av Storebrokören.
Hultsfred: Hultsfred Scoutkår
bjuder in till valborgsfirande.
Ny plats i år är inne i Folkets
Park. Försäljning av lotter, fika,
fiskdamm och chokladhjul.

VÄSTERVIK Valborgsfirandet i Västervik brukar vara en välbesökt tillställning. Familjer går mangrant ner på stan
för att prata med vänner och bekanta,
titta på elden och köpa remmar. Det är
som en slags förövning på Visfestivalen,
men bara för Västervikarna. I år blir det
äntligen ett riktigt firande, med vårtal,
manskör och allt som ska vara med.

I Ankarsrum firas Valborg i Bruksparken
där Hembygdsföreningen ordnar med
majbrasa, varmkorv, kaffe och fyrverkerier. Den som vill åka till Ankarsrum
med stil väljer Smalspåret från Västervik som kör en specialtur. Tågresenärerna åker tillbaka tio minuter efter
fyrverkerierna som avslutar kvällen.

VIMMERBY/ HULTSFRED
Vimmerby: Vid sjön Nossen
tänds brasan om vädret tillåter. Det är Vimmerby Camping
som ordnar firandet.

Rumskulla: I Rumskulla hålls
firandet i Tyresbo. Taborförsamlingen arrangerar det hela.

Här kan du fira valborg:

Firandet i Fiskarehamnen startar med
körsång, därpå följer vårtalet som i år
hålls av Gränsö Slotts Per Johansson.
Majbrasan tänds av Westervik Twirling
Troop som även bjuder på en eldshow.
Kvällen avslutas med en garanterat
svängig spelning med Slak Henrys XL.

På lördag är det valborgsmässoafton. Här är några
firanden i Vimmerby och
Hultsfreds kommuner.

Vena: Vena Hembygdsförening
ordnar valborgsfirande i Vena
hembygdsgård i samarbete
med Vena scoutkår. Sång av
Vena-Kristdala manskör, vårtal, lotterier och servering

I Överum firar man vid Vallonen, Överums musikkår och en sånggrupp medverkar. Efter brasan kan man gå på pubafton med trubadur på Vallonen.
I Odensvi tänds brasan vid Kyrksjöbadet,
här sjunger kyrkokören, det blir vårtal,
servering och fyrverkerier.
Loftahammar har firande på Kapelludden där brasan tänds, även här sjunger
manskören och det blir vårtal och fyrverkeri.

I Edsbruk blir det traditionellt firande
vid badplatsen, vårtal, körsång, korv,
lotterier och fyrverkerier utlovas.
Lofta firar valborgsmässoafton vid hembygdsgården. Här kan man få kaffe och
kaka, vårtal och fyrverkeri.
Hjorted satsar på barnen och erbjuder
hoppborg, förutom lotterier och korvförsäljning. Firandet sker vid Himalajaskolans skolgård.

Virserum: Lions Club i Virserum arrangerar traditionellt
valborgsmässofirande på
Strömsholmen. Musik med
Rosenfors Musikkår, vårtal,
och utdelning av ungdomsledarstipendium.
Mörlunda-Tveta: Hembygdsföreningen ordnar ett firande på
Blåbärskullen. Vårtal och sång
av Mörlunda kyrkokör.
Järnforsen: Firande vid Järnsjön av Järnforsens samhällsförening. Rosenfors Musikkår
står för musikunderhållningen
och ett vårtal kommer hållas.

Modern majblomma till välgörande ändamål
Har du provat att köpa en Majblomma i år? Visst går det att betala med kontanter, men många
barn har även en liten webshop där de säljer majblommorna.

Onsdagstur

VÄSTERVIK På Stora Torget i Västervik står Alea Hederberg och Annalisa Ngo och
säljer Majblommor från varsin liten grön väska. Pedagogiskt förklarar de hur man
handlar om man inte har kontanter på sig.
– Du skannar QR-koden i min väska med din kamera, då kommer du
till min webshop och där beställer du vilken majblomma du vill ha. Sen
betalar du med swish, när köpet har gått igenom får du din blomma.

med moped
HULTSFRED

Se hit alla moppefantaster! Den 4 maj drar
Hultsfreds Hembygdsförening igång konceptet
”Onsdagstur med moped”. Premiärturen går till
hembygdsgården i Vena. Samling sker vid
kaffestugan i hembygdsparken i Hultsfred.
Glöm inte att ta med fika!

Det går även bra att beställa sin blomma från barnens webshop direkt
på nätet och få den levererad hem i brevlådan. För Alea och Annalisa är det andra året de säljer Majblommor, i år går det mycket
bättre än förra året, men de orkar inte vara ute på stan varje dag.
– Vi går runt och säljer kanske fyra gånger i veckan, men sen
har man ofta nån sport eller aktivitet man ska gå på, berättar de.
Tjejerna går i klass 5A på Marieborgsskolan, av det de tjänar in får
de behålla tio procent själva, klassen får tio procent och resterande
80 procent går till barnfattigdom och Ukraina.
Annalisa Ngo och Alea Hederberg säljer majblommor.
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Överlåt vårens
att göra-lista till oss!
Vi kan till exempel hjälpa till med:

när?
Pensio ra
ext
Jobba !
hos oss

✅ Beskärning av träd
✅ Målning & tapetsering
✅ Hemstädning & fönsterputs

✅ Allmänt trädgårdsarbete
✅ Snickeri & ombyggnad
✅ Diverse fixartjänster i hemmet

📞📞📞 📞📞📞📞📞📞📞📞 📞📞📞 📞📞📞 • vastervik@veteranpoolen.se

Monterat och klart

Fullservice
för Ditt
företag!

1972-2022 • 50 ÅR!

inkl plåtarbete och lister

65.900:efter rotav
drag

Prisexempel Villa
10 fönster och 1 fönsterdörr
Underhållsfria energifönster 3-glas.

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

• Installation

av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 65.900:-

• Service
V.Tullen Hultsfredsvägen 1, VIMMERBY • 0492-100 42 • www.rosins.net

0470-70 17 40

GLASVECKOR HOS ÖNSKA

20%
FRÅN

RABATT PÅ
UTVALDA GLAS

®

Vid Stora Torget

Erbjudandet gäller tom 30 april
eller så långt lagret gäller
HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

Blommor för alla tillfällen!
NU är ute-trädgården fylld med
härliga växter till din trädgård.

Just nu!

Från egen odling

Pelargon 35:-/st
Finns i många fina färger!

www.hagelins.com
Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån–fre 9–18, lör 9–15, sön 10–13

PLATSEN
DÄR ALLT
BÖRJADE
u ts tä llning a r

Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

På gården Näs föddes
Astrid Anna Emilia Ericsson
den 14 november 1907.
På platsen där hon växte upp,
kan du idag besöka hennes
barndomshem vid guidade
visningar, se utställningen
om Astrid Lindgrens liv och
verk, vandra i trädgårdarna
och se spännande tillfälliga
utställningar.

tr ä dgå r da r

ba r n do m s h em
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krönika

Barnpanelen svarar
Text och foto: Eva Harrysson
VIMMERBY

Magasinet träffade barn på Astrid Lindgrens Skolas
fritidshem Solen och Tallen för att ställa några frågor:
1

Kläder för
vanligt folk

2
3

Vad är det bästa med våren?
Vad brukar du göra på fritiden?
Vilken superkraft skulle du vilja ha?

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Var finns alla vanliga kläder? Den frågan ställer jag mig allt oftare
när jag är ute och shoppar. Förr var det alltid lätt att köpa nya kläder.
Nu för tiden är det allt oftare en utmaning att hitta något man gillar.
Kanske är det en åldersgrej, men jag upplever allt oftare att plaggen
som frontas i butikerna inte funkar för mig.
Exempelvis ska det vara mycket overzize just nu. Coolt på en 15-åring
– absolut. På mig ser det bara formlöst ut och får mig att likna en
avlägsen släkting till Svamp Bob Fyrkant.

Mollie Eklund, 8 år:
1
2
3

Hittar jag en modell på en tröja som jag gillar är ofta färgen eller
mönstret fel. Hittar jag en blus med en kulör som jag älskar kan man
ge sig den på att den har gigantiska ballongärmar eller öppen rygg.

– Blommorna.
– Spela tv-spel, mest Fortnight.
– Att kunna skapa eld.

Moltas Mejer, 6 år:
1
2

3

– Att man kan cykla och spela fotboll.
– Spelar på paddan, kollar på tv. Leker
med Lego, Star Wars och Batman.
– Att kunna teleportera mig, och att
bli väldigt snabb och stark.

Vad hände med ”less is more” och kläder för vanliga människor? Jag vill
ha snygga och stilrena plagg som inte sticker ut allt för mycket. Ibland
tycker jag att modebranschen krånglar till allt alldeles för mycket.
När jag skulle åka tåg till Stockholm för en tid sedan lyxade jag till det
med att köpa ett glossigt modemagasin att inspireras av inför stundande shoppingrunda. Men när jag såg dessa så kallade ”stiltips” höll jag
på att smälla av. Det ena var värre än det andra och outfitsen som presenterades kändes snarare som en parodi på kläder än seriösa modereportage. Jag fick kämpa med att inte skratta högt åt de helt osannolika kreationerna som presenterades.

Ture Lundqvist, 8 år:
1

2
3

Supertrendigt - eller? Bebisinspirerad mössa var
en av kreationerna som dök upp i modemagasinet...

– Att det börjar bli varmt ute så man
kan ta av sig jackan.
– Vara på mitt rum, leka och se på tv.
– Att kunna styra grejer
som går på el.

Colin Sleman, 6 år:
1
2

3

– Att få springa utan tröja.
– Spelar Play-Station,
helst Super-Skurkar.
– Att kunna göra allt
som Spindelmannen kan.

... och ”Långa Farbrornpyjamas” var en annan.

Vem köper egentligen dessa plagg? Jag må vara en lantis men jag har
svårt att tro att ens de coolaste stockholmarna vill klä sig i något som
ser ut som en bebismössa eller en pyjamasliknande dräkt som för
tankarna till Långa Farbrorn.
För er som undrar kan jag ge lugnande besked – det finns ingen
anledning till oro när det gäller mitt klädbestånd. Jag har en garderob
som är mer än välfylld och hade jag använt allt som finns där så hade
jag inte behövt köpa nya kläder på ett par år.
I stället för mer shopping får det helt enkelt bli en djupdykning i min
egen garderob. Bra för både plånboken och miljön!

Tilde Johansson, 7 år:
1

2

3

– Att det är påsk för då får man
påskägg.
– På lördagarna äter jag godis.
Annars leker jag mest med
kompisar, förr gick jag på simskola.
– Alla superkrafter, men mest
skulle jag vilja kunna skapa eld.

Hilma Samme, 8 år:
1

2

3

– När det blir påsk för då målar
man ägg och får påsklov.
– Åker någonstans och sover över,
eller bara är hemma. Ibland går vi
ut till någon park.
– Att kunna flyga, då skulle jag
flyga till många olika länder.

APRIL 2022
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RESERVERA

FÖR HORNMARKEN

Topp

19995
Klänning

KISE
MARKEN

39995

Kjol

29995

FIRA IN
VÅREN!

Lördag 14 maj

Kärcher
högtryckstvättar

Lions Club Kisa
www.kisemarken.se

fr. 1.595:-

Klänningar
nu inkomna!

395:Gasolgrillar
från BroilKing
och Bluegaz

495:-

fr. 4.990:-

FOOTWEAR

Storgatan 27 VIMMERBY
0492-103 14

Rönnbärsgatan 7, Vimmerby
Tel: 0492-660 70
Öppet: Vardagar 07–18 | Lördagar 10–14

STORA TORGET,
VIMMERBY

BILENS DAG
Miljö │ Liten │ Familje │ Sport │ Terräng │ Öppen │ Stor │ Snabb │ Elbilar

LÖRDAG 7 MAJ
KL 10-14 PÅ
TORGET I
VIMMERBY

Bilfirmorna i
Vimmerby fyller torget
med bilnyheter!

Massor av
nya bilar
visas

Unikt tillfälle
- massor av bilmärken på
ett och samma ställe!

LÖRDAG 7 MAJ
KL 10-14 PÅ
TORGET I
VIMMERBY

TÄVLINGAR!

MC-KORTEGE

Vid varje bilfirma finns det
en tävlingsuppgift.

Håll utkik efter den mäktiga MC-kortegen
som kommer passera torget.

CHANS ATT VINNA
WEEKENDBILAR!

(ca-tider är kl 12 Storgatan upp och några
minuter senare Sevedegatan ner)

I samarbete med Vimmerby Handel, Vimmerby Tidning & Sparbanksstiftelsen Vimmerby

Tryggare kan ingen vara

7
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Hjärtat

Taggade för
campingsommar
Serveringen är själva
hjärtat av campingen
och här är det liv och
rörelse om sommaren.
Foto: Privat

För första gången sedan de tog över campingen kan
Rickard Hägglund och Erica Hammarlund se fram
emot en säsong fri från restriktioner.
– 2021 blev bättre än förväntat men självklart har vi
ännu större förhoppningar på 2022, säger paret som är
taggade inför årets campingsäsong.
HULTSFRED Om bara några dagar, den
29 april, öppnar Hultsfreds Strandcamping för säsongen. Rickard Hägglund och Erica Hammarlund tog över
campingen vid årsskiftet 2020 och har
alltså inte fått uppleva en campingsäsong utan Corona-restriktioner.
– 2020 blev en katastrofsommar, säger
Erica Hammarlund. 2021 blev betydligt
bättre än vad vi hade vågat hoppas på

och inför årets säsong är förväntningarna ännu högre.
– Vi har en riktigt bra känsla, bokningarna har börjat trilla in och det
känns över lag jättebra, säger Rikard
Hägglund. Just nu är vi i full gång med
att rensa, städa och ställa upp grejer till
öppningsdatum.
Det är med andra ord bäddat för en
riktig kanonsommar.
– I år är också många evenemang till-

”Vi brinner
för turism och
värdskap och
genom vårt
jobb får vi
vara en del
av folks
semester.”

baka, förklarar Erica Hammarlund. Det
börjar med valborgsmässofirandet och
fortsätter med upptäckardagen, midsommarfirandet och marknaden. Vi har
verkligen bästa läget här med närheten
till sjön, hembygdsparken och alla skojiga evenemang.
– Dessutom har vi en ny discogolfbana alldeles intill som många har upptäckt, fortsätter Rickard.
Sedan paret tog över campingen har de
satsat en hel del på utveckling och upprustning. Receptions- och cafébyggnaden har fått en rejäl om- och utbyggnad.
De har också investerat i nya elstolpar
och renoverat servicebyggnaderna.
– I år blir det inga större projekt utan
vi ska fortsätta att utveckla det vi har,
finlira het enkelt, säger Erica.
– Framför allt vill vi lägga fokuset på

cafét och utbudet i vår servering, fortsätter Rickard. De matiga våfflorna är
lite av vårt signum och kanske dyker det
upp fler kreativa sorter.
En nyhet inför sommaren är att öppettiderna i caféet förlängs.
– Det är något som har efterfrågats av
våra gäster. Det är inte bara campinggäster utan även Hultsfredsbor som
uppskattar cafét och det var precis det
vi hoppades när vi tog över campingen
– att kunna skapa en mötesplats även
för lokalbefolkningen.
Att campingen är uppskattad har de fått
flera bevis på. Inte minst genom utmärkelserna Travelers Choice 2021 från Trip
Adviser och Campers Choice 2022.
– Verkligen jätteroligt och ett kvitto
på att vi håller på med rätt grejer.
Eva Harrysson

Om bara några dagar öppnar campingen för säsongen. Här finns 100 campingtomter med el
och 17 stugor. Foto: Eva Harrysson

gsoppet 24 9

ndag
U-SOFFA Sö
ANCONA

Klädd i tyg
grå.
kl.Maja.
13Svart
.00eller
-17
.00
Längd 330cm

d mängder av erbjudanden i butiken
Pris Fritt lev&mont

Passa På!
8.995:-

Representant
Ingemar Beijer
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KamPanj På

UDANDE
PÅ &
TRÄDGÅRDSMÖBLER
F RITT LEV
MONT INOM 2 0 MIL S RADIE , MED UNDANTAG AV EN S TAKA HÄMTPRI S ER
Öppettider from 2/5: Mån-fre 9-18
Vi bjuder på
å! TRÄDGÅRDSTÄLT
Lunchstängt 12.30-13.30
RA
TRÄDGÅRDSGLÄDJE FRÅN
SE VÅRT STORA
TRÄDGÅRDSTÄLT!
å
kaffe & hembakat

-25%
i samarbete med

är på plats lördag
och söndag.

Lö 10-14 • Hämtlagret vard 9-12.30

På reK. PrIser

67

Mörlunda-tveta
röda Kors-krets.

%er

Hämta biljett
i butiken.

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
BÄDDSOFFOR
OCH SOFFGRUPPER
Anna-Lena
Lindqvist, leg sjukgymnast

- 20% I HELGEN

DIN KÖKS- OCH BADRUMSSPECIALIST

NJ PÅ

-15%
R
B
Vi är certifierade plattsättare
enligt BKR.

BYGGMATERIAL, FÖNSTER, DÖRRAR, GOLV, FÄRG & MYCKET MER
Turbingatan 16, 598 21 Vimmerby│www.carlenskogs.woody.se│0492-757 50

WWW.GRASPARULLE.SE

Nilssons Bilhall

Sugen på en förändring?

Vi bjuder på kaffe och hembakat i samarbete
Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets.

BKR.SE - Byggkeramikrådet

Hämta biljett
• Auktoriserad service för Toyota
i butiken.
ENOVERINGS
YGGARNA
Gäller hela sortimentet
• Auktoriserad service för BMW
Vimmerby
0492-103
33,sida
070-565
36 lördag 23/9 & söndag 24/9
ErbjudandEna
på dEnna
gällEr86
Endast
• Skadeverkstad
www.renoveringsbyggarna.se
Sök till
nom 20 milS radie, med undantag• av
enStaka
hämtpriSer
Fastighetsskötarutbildningen
AC-service
ÖPPET: Må 9-19, ti-fr 9-18
på
• 4-hjulsmätning
Lunchstängt 12.30-13.30
10-14 • Hämtlagret vard. 9-12.30
• Vindrutebyte
61
• Däckförsäljning

PÅ REK. PRISER

62

mtpriSer

valitetsmöbler till Smålandspriser
år
i branschen

5:-

Vi vill bli fler som inte skräpar ner. Vill du hjälpa till?
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp
eller swisha 90 02 817.

Kvalitetsmöbler till

Boka tid på 0492-79
794.
Vi bjuder på kaffe ochM
hembakat
öbler i samarbete
med Mörlunda-tvetaåröda
g
p väKors-krets.
Varmt
välkommen!
Hämta
biljett
Smålandspriser

Ansökan är öppen

till 15 maj!

i butiken.

ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 30/3 & söndag 31/3
ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9

20 20
milS
radie,
av
enStaka
hämtpriSer
om
milS
radie,med
med undantag
undantag av
enStaka
hämtpriSer

62

Ser

9-18

Yd.13.30
9-12.30

,ndspriser
.61
.
år
i branschen

t

alitetsmöbler till Smålandspriser

lerr
MMööbble
v
v
å
ppå ägg

Kvalitetsmöbler till Smålandspriser

DACKARNAS HEMMAMATCHER 2022

-

MATCHSTART
19.00
ALLA FÖDDA -04 ELLER SENARE FRI ENTRÉ
TISDAG

10 MAJ

DACKARNA - INDIANERNA

TORSDAG 19 MAJ

DACKARNA - LEJONEN

TISDAG

31 MAJ

DACKARNA - VÄSTERVIK

TISDAG

14 JUNI

DACKARNA - SMEDERNA

TISDAG

12 JULI

DACKARNA - ROSPIGGARNA

TISDAG

9 AUG.

DACKARNA - MASARNA

TISDAG

23 AUG.

DACKARNA - PIRATERNA

VINN BILJETT TILL VALFRI
HEMMAMATCH 2022 (grundserien)!

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
Kraftpaketet med inbyggd WiFi, cirkulationsläge med effektiv värmespridning och
garanterad drift ned till -35ºC. Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.
Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa,
0494-69 91 00
Rimforsa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-684 00
www.ternstedtinvent.se

Skicka in rätt svar till
Vimmerby Tidning,
598 80 Vimmerby senast 30/4.

Vad händer på Skrotfrag Arena 17/9 2022?
Märk kuvertet med ”Speedway”.
1 Gocart-VM
Vinnarna får sina biljetter i
X Motocross-VM
brevlådan senast 6/5. Lycka till!
2 GP Speedway
facebook.com/Dackarna

instagram.com/dackarnamalilla

twitter.com/DackarnaMalilla
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STICKCAFÉ:

Kluriga
mönster, fika
och skönt småprat
Varje tisdag träffas tiotalet damer för att sticka och
handarbeta. Tillsammans för de vidare en lång tradition av kvinnligt hantverk och ett sätt att umgås. De
inspirerar varandra, löser problem i stort och smått
och så fikar de så klart.
VÄSTERVIK Det finns ett lugn och en
slags förtrolighet över damerna i stickcafét. De slår sig ner runt bordet och
plockar fram sina projekt. Ett lågt klirr
av stickor, ett färdigt alster beundras

och någon visar ett nytt mönster. Runt
bordet syns allehanda projekt, men ganska många stumpor.
– Just nu gör vi många strumpor som
ska till Ukraina, det är lätt och går bra

att göra av restgarner, men vi gör allt
möjligt, det blir en del tröjor och ganska mycket dockkläder, berättar Carita
Karlsson som är en av de medlemmar
som har varit med längst.

att förstå nu för tiden. Vi tar ofta inspiration från Internet och då är instruktionen på engelska, så då får man lära
sig lite engelska, säger Lotta Fiebig som
jobbar med ett par färgglada strumpor.

Syftet med gruppen, som drivs som studiecirkel, är att hjälpa och inspirera
varandra i handarbetet. Stickning som
hobby har förändrats mycket, från att
man bara kunde köpa färdiga paket med
mönster och garn är det numera helt
fritt, men ibland lite större utmaning.
– En del stickbeskrivningar är svåra

Ett lite annorlunda projekt för stickcafét
var medverkan i Street Artfestivalen
Bank! som under tre år hölls i Västervik. Street Art kan ta alla möjliga uttryck
och gerillastickning är ett av dem. Alla
cementsälarna i stan fick en halsduk och
stan blev mjuk och färgglad av stickade
och virkade detaljer lite här och där.
– Jag klädde in en stol och ett bord i
virkat garn, det var en utmaning, minns
Carita Karlsson.
Nu vill Biblioteket köpa in en del alster
från Bank! för en utställning, det är
bland annat virkade och stickade paraplyer och små stickade husfasader. I år
planeras inga extraprojekt, det räcker
gott med att träffas och handarbeta
tillsammans.
Vad är grejen med stickning?
– Det är avkopplande och så är det bra
för lederna, säger någon
– Man får lugn och ro, det är lite som
att meditera eller gå i skogen och plocka
svamp, säger någon annan.

Tips Inspiration
Stickcafét´s tips på bra inspiration:
• Pinterest.se
• Ravelry.com

Medlemmarna i Västerviks Stickcafé träffas, hantverkar och har det trevligt varje vecka.
Att sticka är avkoppling och så blir det nåt fint på köpet. Foto: Åsa Thaberman

Har man det trevligare ihop om man
har något för händerna?
– Det är ju en gammal tradition att göra
hantverk tillsammans, som en variant
av dåtidens symöten. Varje vecka fikar
vi ihop, vi har varit på restaurang och
rest till Kalmar. Vi är en skönt avslappnad grupp, man kan vara sig själv och
vi pratar om allt trots att vi inte kände
varandra från början.
Åsa Thaberman

RANA
LOUNGEGRUPP
R
INKL BORD & DYNO

12.990:-

NU ÄR DET BARBEQUE PÅ GÅNG
Nytt
hos oss

3.499:-

15.999:WEBER GENESIS II EP-335 GASOLGRILL
Gourmet BBQ System-grillgaller, Sear-station,
kraftfulla brännare, sidobrännare, elektronisk
tändning.

MASTER-TOUCH GBS E-5750 Lyxig klotgrill
perfekt för grillentusiasten. Kolgrillen har en
stängd askfångare, en bekväm lockhållare och
ett GBS-grillgaller

2.395:-

7.999:BROIL KING 410 CROWN Fyra brännare rostfritt
stål, tvåsidiga grillgaller i gjutjärn och ett grillsystem med rostfria stålvågor, Flav-R-Wave™. .

569:-

Fr.895:-

UTOMHUSKRUKA JOY Fantastiska krukor från
Wikholm form som lätt hittar sin plats i trädgården eller den fina uteplatsen. Flera modeller
och storlekar

DEMIDEKK ULTIMATE 10 L VIT En unik kombination av alkydolja och akryl – vilket ger en
suverän hållbarhet. Det förbättrade receptet gör
färgen extra vattenfast

Vimmerby Södra Industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00
Öppettider: Vardagar 06.30-18 Lördag 9-14 Söndag 11-14
Med reservation för tryckfel eller slutförsäljning

materialmannen.se

FALU RÖDFÄRG 10 L Klassisk slamfärg för
träfasader, en svensk kulturhistoria på burk.

KOMP LET T SET

4.295:MUURIKKA PRO 78 cm Stekhäll, skyddspåse,
D-500 gasbrännare med långa ben, 2 gasringar
och reglage 14,1 kW samt silava stekfett på tub.

Nyhet!

179:-

LYCKE TRÄOLJA 2,7L Transparent vattenburen
träolja för träytor utomhus. Lycke Träolja passar
till årlig inoljning av obehandlade tryckimpregnerade eller tidigare oljade träytor utomhus.
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vårmode
Shopping på torget
Marianne har en blekt turkos top från B Young och
vida djungelmönstrade byxor från Soya Concept.
Göran har ett par diskret rutiga byxor och en
ljusblå pikétröja från Jack &Jones.
Allt från Carolinas Garderob i Gamleby.

Pastell,
pastell, pastell
VÄSTERVIK Carolina Grönqvist driver egen
klädaffär i Gamleby; Carolinas Garderob. Hon
tillhör ingen kedja utan kan plocka godbitarna
från flera leverantörer. Till Magasinets vårmodespecial har hon valt ut kläder till två barn
och två lite mer mogna medborgare, men allt
går i samma stil.
– Det är mycket pastellfärger i vår, så jag
har valt blommor och pasteller till alla modeller, både barn, dam och herr, det är signifikativt för våren -22 tycker jag.
– Mina leverantörer har tolkat pasteller på
lite olika sätt, det är allt från riktigt starka
80-talsfärger till pasteller i en mer dov tonskala.

Vårmode!
Solen värmer allt mer och det är dags att komma ut ur det gråa
vinteridet. I skyltfönstren blommar der av vårkläder. Kanske är det
dags att köpa något nytt? Vi har låtit lokala butiker välja ut vad de
tycker är mest typiskt för vårens mode. Som vanligt är det alldeles
vanliga människor som visar kläderna.
Text och foto: Åsa Thaberman och Eva Harrysson

”.... det är allt från riktigt starka 80-talsfärger till pasteller i en mer dov tonskala.”

Carolina Grönqvist, butiksägare

Lillebror Milton har på sig T-shirt, mönstrad med blommor och
fåglar, jeansshorts och keps från Name It.
Storasyster Isabella har en blekrosa top med liten puffärm och
volangkjol med resårmidja från Name it.
Allt från Carolinas Garderob, Gamleby.
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Färg,
klänningar
och linne
Lisa har ett blått blommönstrat matchande set med blus och byxa från Holly& Whyte från Lindex.

VÄSTERVIK Från Lindex i Västervik kommer
tre modeller. Vi fotar i strålande, men kyligt
väder vid hamnen och snackar lite sommarmode under tiden.
– Till början av säsongen har vi fått in
mycket färg, pasteller och även starkare färger. Det är väldigt mycket klänningar, gärna
med puffärm.

– I år ser man också många set, det kan
vara byxa och blus eller shorts och tröja som
hör ihop.
– Linnetrenden bara ökar, längre fram
kommer det in mer kläder av linne, allt från
byxor, skjortor, klänningar och skjortklänningar. Linnekläderna är ofta i mer neutrala
toner, men även senap och kornblått.

Philip Hultqvist är uppklädd inför sommarens festligheter i en ljusgrå kostym
från Hugo Boss. Ljusblå skjorta och mörkblå slips från Stenström. Bälte från
Hugo Boss och skor från Ralph Lauren. Samtliga plagg från Home of Brands i
Vimmerby.

VÅRENS MODE:

Ljust och
lättburet
VIMMERBY Vårens mode är lika
med glädje och färg och ljusa lättburna plagg. Kenan Hamod,
butiksansvarig på Home
of Brands i Vimmerby
tycker att vårens ”must
have” är den klassiska
linneskjortan.
– Ett plagg som är
supersnyggt till både
dam och herr, och
som håller stilmässigt
i många år, säger han.

Fler modetips
på nästa sida!

Therese har en beige och svart kortärmad kaftanklänning med knytskärp och knäppning fram,
Lindex.

Lotta har en grön t-shirt, lång blommönstrad
klänning med stor puffärm och jeans i modellen
Tova. Allt från Lindex.

Stilrena och våriga plagg till
både henne och honom på
Home of Brands i Vimmerby.
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vårmode
Fortsättning från föregående uppslag.

Flätad sommarväska
från Lexington som funkar
till både stranden och
shoppingrundan.
Finns på Home of Brands
i Vimmerby.

Romantiska toner
VIMMERBY Home of Brands i Vimmerby tipsar om en sommarfräsch outfit för
henne. Vit blus från Hugo Boss, blåmönstrad kjol från Dry Lake och matchande scarf
från Stenström.

Starka färger i vår
HULTSFRED Starka och härliga färger i grönt och rosa kännetecknar
vårens nyckelplagg på damsidan från Zaags i Hultsfred. På herrsidan
är det mer neutrala toner, men åt det ljusare hållet. På både dam- och
herrsidan är linneplagget ett givet kort till den här årstiden.
Jenny har på sig en mönstrad blus med knytdetalj vid halsen från Yest.
Ärtgröna vida byxor med sned knäppning från samma märke. Till det
halsband och handväska från JNY. Vita sneakers från Blend.
Johannes bär ett par småmönstrade byxor från Lindberg med matchande bälte på köpet. Till det en vit luvtröja från samma märke. Över den
en vårjacka från Blend och sneakers från Blend.

Linnekläder för honom
VIMMERBY Vårens måste-plagg för honom är
linneplagget, som funkar lika bra som skjorta eller
byxa. Emanuel Boigs på Boston i Vimmerby har på
sig en ljusblå linneskjorta från Superdry och matchar
den med ljusbeige linnebyxor från Frilivin. Vita sneakers
från Ombre.

Bekvämt på
fötterna
VIMMERBY Vårens snyggaste skor behöver inte vara
högklackade! Bekväma sandaler fungerar lika bra till vardag
som till fest. På Sko-Nisse i
Vimmerby finns skinnsandaler
från Sweet i olika färger och
modeller.
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LÄS TIDNINGEN

Alla nummer finns på webben
TÄVLA

Skicka in svar till Annonspusslet
INFORMATION

Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

Butiken Downstairs var välbesökt under Tjejkvällen i Vimmerby.

Mingelbilder från
Tjejkväll i Vimmerby
Text och foto: Jimmy Karlsson

Det var många som passade på att ge sig ut på stan i Vimmerby förra torsdagen när de flesta butiker hade kvällsöppet för en ”Tjejkväll”. Även om det stundtals kunde verka
en aning glest på gator och torget var det desto mer trångt i
butikerna och på serveringarna. Precis som det ska vara.

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Garageprdorivrent

magasinetvvh.se

Vi erbjuder kompletta lösningar.
Från kostnadsfri konsultation
till klart arbete!

Moto

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar
från

17.400:-*
inkl.
ROT-avdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

*Prisex. gäller lagerport i storlek
2350/2450x2000 mm (bxh), vit, modell
Trend. Kostnader för resor och ev.
ombyggnads- och elarbeten tillkommer.

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27
Västervik | www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00
Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

Diana Kolk från Ingatorp och Angelique Schneider från Mariannelund är
på Tjejkväll för första gången. ”Det är jätteroligt och vi har fyndat en del
redan” säger de när vi träffar på dem i butiken Till Dej.

Gustafssons lyser
upp er tillvaro!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

Jonathan Samuelsson från Motorsport som gästar torget på Tjejkvällen
demonstrerar elcyklar för Gunilla Broms från Vimmerby. Till vänster hennes man Torbjörn.

”Det är jätteroligt att det ordnas en tjejkväll. Det behövs verkligen” säger
systrarna My och Åse Samuelsen från Vimmerby som har egen tid med
besök på både restaurang och i butiker.

www.brg.nu

VIMMERBY Tegelbruksgatan 9 | Telefon: 0492-122 99
VÄSTERVIK Perugatan 52 | Telefon: 0490-342 50
OSKARSHAMN Klämnavägen 7 | Telefon: 0491-186 00

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

16

APRIL 2022

på kartan Virserum

Det händer mycket positivt i
Virserum tycker Frank Axelsson,
Jan-Olof Svenson, Carolina Jonsson, Roberth Sundberg och
Jan Sjöström. Foto: Eva Harrysson

”Det finns en urkraft i Virserum”
I sydvästra utkanten av
Hultsfreds kommun, med
bara några kilometer till
länsgränsen mot Kronoberg,
ligger Hultsfreds kommuns
nästa största ort Virserum.
HULTSFRED Magasinet har träffat ett gäng
eldsjälar som bor och verkar på orten. De
är rörande överens om att i Virserum blåser positiva vindar och mycket är på gång
i samhället framöver.
Efter ett par års stiltje under pandemin
bubblar det nu av iver och inspiration och
inför sommaren väntar flera stora tilldragelser på orten. Virserums Marknad med
anor från medeltiden är en av dem. Besöket av tv-programmet Antikrundan en
annan.
– Ja, det är full fart framåt,
säger Jan Sjösten, som är
aktiv i samhällsföreningen och ansvarig för
marknaden. Det blir
fantastiskt roligt att få
ordna marknad igen och
det ser riktigt bra ut med
bokade knallar och tivoli
redan nu.
Virserums Konsthall och
Bolags-området
utgör själva hjärtat

Dackestupet är en sport- och fritidsanläggning som erbjuder cykling på sommaren ...och skidåkning på vintern. Foto: Dackestupet
av Virserum. Här arbetar Carolina Jansson
sedan tio år tillbaka, på senare tid i rollen
som konsthallschef. Hon berättar att Virserums Konsthall är närmast unik i Sverige
som en av få konsthallar på landsbygden.
– Konsthallen är lite av en mötesplats
på orten och vi jobbar ständigt hårt för
samhället. Det var faktiskt bygdens folk
som var med och byggde konsthallen en

gång i tiden.
Frank Axelsson, ordförande i Bolaget
Hembygdsförening fyller i:
– Virserums Konsthall är väl känt i
konstsverige, det är verkligen en tillgång
och gör samhället levande. Besöker man
konsthallen går man gärna runt och kikar
på övriga Bolagsområdet. Här finns telemuseum, möbelindustrimuseum, Café

Nils Dacke är en välkänd symbol för Virserum och har en självklar plats på välkomstskylten. Foto: Eva Harrysson

Flotten, örtagården, Stinsen och Sveriges
största vävstuga. Vi ordnar också en stor
julmarknad här varje år.
Den 27 augusti blir det feststämning i Virserum när SVT:s tv-program Antikrundan
gästar orten. Programmet kommer att
spelas in på konsthallen och i och kring
Bolagsområdet.
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Valborgsmässoafton är också den
lokala handelns dag. Hur stöttar du den
lokala handeln?

•

P

Ammie Envall, Västervik

– Det gör jag genom att inte
internethandla mer än jag
behöver. Jag försöker leta
efter saker lokalt i första
hand.

– Jag handlar lokalt i den
mån det går, finns inte det
som jag vill ha försöker jag
tänka om och ändra mina
planer så jag kan handla
lokalt. Vad det gäller mat
försöker jag köpa närproducerat så ofta det går.

Fredrik Milton, Djursdala

Helena Kjelllgren,
Vimmerby

•

Kulturområdet Bolaget i Virserum är välbesökt av
såväl ortsbor som turister. Foto: Bolaget

Elin Öhrling, Västervik

Å

KA RTA

N
Fakta Virserum
Befolkning: Virserum hade 2 233 invånare i
december 2020. Av dem bor 1 838 i tätorten.
Historia: Virserum nämns 1278 som Widisrum,
röjning i skogen. Redan på 1100-talet byggdes
den första kyrkan. På samma plats står dagens
kyrka från 1880-talet.

VÄSTERVIK

VIMMERBY

Dackefejden: Gustaf Vasa kuvade 1543 de
upproriska bönderna under Nils Dackes ledning. Den avgörande striden antas ha stått på
sjön Hjortens is nära Virserum.
Järnväg: Virserum fick järnväg till Växjö 1912.
Järnvägen till Hultsfred blev klar 1921.

– Jag handlar lokalt så mycket jag kan, det mesta man
behöver finns här hemma.
När det gäller matvaror
handlar jag helst det som är
närproduerat.

Källa: Hultsfreds kommun

HULTSFRED

– Jag handlar alltid i lokala
mataffärer, stöttar småaffärer i den mån jag kan,
ibland beställer jag via
nätet beroende på artikel
och märke.

VIRSERUM

Cykla runt KRÖN
VIMMERBY Dags att damma av cykeln! Söndagen den
8 maj arrangeras Krön Runt, ett motionslopp på cykel.
Sträckan är 23 kilometer på belagd väg och arrangör är
Vimmerby Motionsidrottsförening. Start och mål är vid
Motorsport i Vimmerby.

Region Kalmar län har satsat 16 miljoner kronor på en ny ambulansstation.
En otroligt viktig satsning för Virserumsborna som har långt till närmsta
sjukhus. Foto: Eva Harrysson

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

Finns det något ni saknar i Virserum?
– En sjönära camping eller ställplats för husvagnar och husbilar,
säger Jan-Olof Svensson. Det är
något vi verkligen arbetar för. Virserum är en turistort och behöver
en camping.

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

– Jag tror inte det finns många
jämnstora orter som har det här
utbudet, säger Roberth Sundberg.

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • iL
f Ä•N T
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a A•R f•o L
Sry
F Ög
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S ÄHKaRnI N
I Fk s
• aTm
RY G G H A N S A • F
Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

Virserum som ort är starkt förknippad med Dackefejden. Och man
kan konstatera att Dackeandan lever
kvar i samhället nu 500 år senare.

– Det finns en urkraft i Virserum,
säger Roberth Sundbergh. Här hjälps
vi åt och ser till att saker fungerar.
Som exempel på det lyfter han
det samverkansprojekt som pågår
mellan föreningarna på orten, liksom det breda utbudet av butiker
och samhällsservice, trots ortens
storlek. Här finns bland annat en
friskola med cirka 300 elever från
förskoleklass upp till årskurs nio,
två matbutiker, en köttbutik, två
frisörer, sportbutik, el-, färg- och
byggfirmor, sportbutik samt många
aktiva föreningar.

BILSKADOR
Bilskador
Bilskado
Bilskador
LACKERING
TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

– Verkligen superroligt för Virserum och hela närområdet, säger
Roberth Sundberg, som driver matbutik på orten samtidigt som han är
engagerad i Dackestupet med skidbacke och cykelleder. Vi tror att det
kommer dra väldigt mycket folk från
olika håll. Det är inte för inte som
Virseum kallas för trelänsröset, med
det geografiska läget vi har.

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L K S A M

lackering
lackerin
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Datastyrd
· Datastyrd fyrhjulinställning

· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Rostskydd
· Byte
av vindrutor
Anlitad
av ALLA
försäkringsbolag

Leif
Anders

Anders
Fredrik

Oliver
Leif

Conny
Albin

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Ronnie
Mattias
Mattias
Leif

Jimmy
Jörgen
Jörgen
Oliver

Fredrik
Oliver
Oliver
Conny

Tim
Abbas

Abbas
Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy
Fredrik

Anlitad av
Anlitad av
Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag
AllA försäkringsbolag
Ronnie

Jimmy

Anders
Leif MatsAnders

försäkringsbolag
Patrik
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Patrik

Fredrik

0492-132
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0492-107
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0492-10703
0
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0492-107
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6
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www.autoriktlackservice.se
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www.autoriktab.se
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Läraren Ida Nyman och eleverna
Marah Diab, Linn Janson och
Saga Cederfelt diskuterar tillskärning. Foto: Åsa Thaberman

Designdrömmar i Gamleby
Att bli designer är en
dröm för många ungdomar. På Gamleby
Folkhögskola finns en
utbildning som rekommenderas som bra
grund av fler större
designutbildningar.
Här kan man utbilda
sig under två år, först
en grundutbildning
på ett år och sedan
ett påbyggnadsår där
man får specialisera
sig ytterligare.

Möt tre tjejer som vill jobba med design

VÄSTERVIK Just nu går tio elever på grundutbildningen och sju
på påbyggnadsåret. Ett kreativt
lugn råder i textilsalen där tjejerna som går andra året just nu
jobbar med sin avslutande kollektion.
– Vi kommer att ha en modevisning med elevernas kollektioner här på skolan i slutet av maj,
berättar läraren Ida Nyman.
Nyckelordet för årets kollektion är förändring, men det är
fritt fram för eleverna att tolka
det som de själva vill. Kollektionen måste dock bestå av minst
en uppsättning plagg, det ska
innehålla något återanvänt,
något tryckt och något från ett
hantverk som stickning, virkning eller broderi.
– Just remake är viktigt för oss
på skolan, vi pratar mycket om
textilindustrin, hur man tänker
hållbart, hur man kan återanvända textil och att använda
hållbara material i sin designprocess, berättar Ida Nyman.

Saga Cederfelt inspireras av 1700-talet och
Korea.

Linn Janson vill jobba med scenkostymer
och inspireras av historiska plagg.

Marah Diab vill att alla som bär hennes
kläder ska känna sig extra fina.

Saga Cederfelt

Linn Janson

Marah Diab

Varför började du här?
– Min dröm sedan jag var liten är
att bli modedesigner. Jag har pluggat modevetenskap tidigare och nu
kände jag att det var dags att ta tag
i det praktiska för att gå vidare med
min designdröm.
Hur ser din plan ut?
– Just nu håller jag på med ansökningar till Beckmans och Textilhögskolan i Borås, båda är utbildningar
som startar i höst.
Berätta om din kollektion.
– Jag påbörjade min kollektion redan
i vårt historiska projekt och då valde
jag 1700-talet. Jag är väldigt intresserad av Korea, jag har både pluggat
koreanska och haft en utbytestermin
i Sydkorea, så jag har tagit inspiration från den traditionella dräkten på
1700-talet i Korea. Det blir nån slags
blandning av rokoko och den koreanska dräkten.

Varför började du här?
– Jag hoppas på att komma in på utbildningen för Scenkostym på tillskärarakademien och jag såg att utbildningen
här har ett historiskt projekt och det
lockade mig.
Vad ska du bli?
– Jag vill jobba med kläder för teater,
opera eller film. Man kan vara skräddare
eller kostymör och jag kan även tänka
mig till att läsa till modist, målet är att
kunna göra kläder som är lite mer kopplade till konst än till mode.
Berätta om din kollektion.
– Jag har tänkt lite historiskt. I varje
outfit finns ett plagg som är historiskt.
De historiska plaggen tänker jag matcha
mot mer moderna plagg, så det blir en
brytning. En outfit är en top i empirestil
och en minikjol med eget tryck. Trots att
det är plagg med inspiration från olika
tidsåldrar blev det modernt ihop, det är
kul tycker jag.

Varför började du här?
– Jag sökte till flera designskolor efter
gymnasiet, bland annat Beckmans i
Stockholm, men de ville att man skulle
ha lite mer kunskap innan man började.
De rekommenderade Gamleby och jag
sökte hit och kom in direkt.
Vad ska du bli?
– Jag vill bli designer, jag vill förstå hur
det funkar med kläder, förstå hur allt är
gjort. Jag har verkligen fått lära mig om
kvalitet här, att förstå vilket plagg som
är av bra kvalitet och vilket som inte är
värt att betala för. I framtiden vill jag bli
designer och ha mitt eget märke, jag har
redan gjort en logga.
Berätta om din kollektion.
– Temat för min kollektion är förändring, jag vill att folk ska kunna känna
sig fina och fixade i min kläder varje
dag. Jag har designat tre olika outfits, en
klänning och kappa, en med byxor och
virkad bikinitop och en linnedräkt med
en tunn top. Jag vill kombinera olika
material, tunna och grova material och
rött är alltid med, för det är min färg.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Magasinets

4.

Roland Svensson, Vimmerby
Birgitta Stridh, Vimmerby
May-Britt Karlsson, Hultsfred
Hjördis Karlsson, Hultsfred
Marina Karlsson, Västervik
Gunnel Johansson, Västervik
Inga-Lill Carlsson, Västervik
Hjördis Johansson, Gamleby

Facit annonspussel mars -22:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frödinge bygdegård
Riksteatern Hultsfred
Astrid Lindgrens Hembygd
Önska
Autorikt Vimmerby Lackservice
G&B Din fönsterleverantör
Frank Johnssons måleri
Törnvalls möbler

VÅRNYHETER FRÅN

Lions Club Kisa
www.kisemarken.se

Lördag 14 maj

KISE
MARKEN
3:e–10:e pris 100:-

Överlåt vårens
att
göra-lista till
8.
Vi kan till exempel hjälpa till med:

✅ Beskärning av träd
✅ Allmänt trädgå
✅ Målning & tapetseringPå gården ✅
Snickeri & omb
Näs föddes
Astrid Anna✅
Emilia
Ericsson fixartjä
✅ Hemstädning & fönsterputs
Diverse

PLATSEN
DÄR ALLT
BÖRJADE

när?
Pensio ra
ext
Jobba !
hos oss

LÖRDAG 7 MAJ
KL 10-14 PÅ
TORGET I
VIMMERBY

1:a pris 1000:- Kenneth Carlsson, Hultsfred
2:a pris 500:- Ann Tambour, Vimmerby

esmaleri.se | 0495-10021

Unikt tillfälle
- massor av bilmärken på
ett och samma ställe!

av annonspusslet mars 2022

d, tisd, torsd och fred 08.30–17.00

Tryggare kan ingen vara

Grattis! till vinnarna

Massor av
nya bilar
visas

6.

MC-KORTEGE

7.

Håll utkik efter den mäktiga MC-kortegen
som kommer passera torget.

Ord. 899:-

Overshirt. Grön.

till 15 maj!

5.
(ca-tider är kl 12 Storgatan upp och några
minuter senare Sevedegatan ner)

599:-

Ansökan är öppen

Ord. 1699:-

Jacka. Beige och grön.

1299:-

3.

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Bilfirmorna i
Vimmerby fyller torget
med bilnyheter!

Sök till
Fastighetsskötarutbildningen
på

2.

BILENS DAG

2:a pris
3-10:e pris

1000:- presentkort
500:- presentkort
100:- presentkort

TÄVLINGAR!

Vid varje bilfirma finns det
en tävlingsuppgift.

1.

I samarbete med Vimmerby Handel, Vimmerby Tidning & Sparbanksstiftelsen Vimmerby

899:-

Sugen på en förändring?

1:a pris
CHANS ATT VINNA
WEEKENDBILAR!

Vindjacka. Röd, beige och navy.

Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)

LÖRDAG 7 MAJ
KL 10-14 PÅ
TORGET I
VIMMERBY

Annonspussel

📞📞📞📞📞📞 📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞 📞📞📞📞📞📞 📞📞📞📞📞📞

den 14 november 1907.
På platsen där hon växte upp,
kan du idag besöka hennes
barndomshem vid guidade
visningar, se utställningen
om Astrid Lindgrens liv och
verk, vandra i trädgårdarna
se spännande tillfälliga
•och
vastervik@veteranpoole
utställningar.



1. ..........................................................................................................utställningar
5. ........................................................................................................
trädgårdar
barndo
Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................
Namn: ..........................................................................................................

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

Tel. ..................................................................................................................

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 11 maj 2022.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

Sprider glädje med musiken
Vena Musikkår kämpar tappert för att hålla musiken vid liv och föra traditionen vidare. Officiellt startade orkestern 1938 men det finns belägg för att den har anor tillbaka till 1800-talet.
– Vi är inne på vårt 85:e år och vi kör minst 85 år till, säger föreningens nytillträdde ordförande Monica Örmander.
Att spela i kyrktornet på
Kristihimmelsfärdsdag är en
mångårig tradition för Vena
Musikkår. Bilden är tagen för
ett antal decennier sedan.
Foto: Vena Musikkår

Monica Örmander är nytillträdd
ordförande i Vena Musikkår. Som
musiker i orkestern är hon dock
betydligt mer rutinerad. Ända
sedan början av 1980-talet har
hon spelat klarinett i musikkåren.
Foto: Eva Harrysson
HULTSFRE D Även om Monica
är ny på ordförandeposten är
hon långt ifrån någon gröngöling inom musikkåren. Hon
började själv spela klarinett i
orkestern 1981 och har varit
med sedan dess. Genom åren
har det blivit otaliga framträdanden på nyår, valborg,
första maj och nationaldagen. Och inte att förglömma
otaliga klättringar i kyrktrapporna för att spela i Venas
kyrktorn på Kristihimmelsfärdsdagen.
Utöver de mer fasta punkterna under året är musikkåren med sin pampiga musik
ofta ett givet inslag vid invigningar och firanden av olika
slag.
När den här intervjun görs laddar
orkestern för en ”nyvårskonsert” i påsk.
– Nyårskonserten blev inställd på grund av pandemin,
så därför kör vi vad vi kallar
en ”nyvårskonsert” i stället.

Längre fram väntar marschmusik vid första maj och koraler i kyrktornet på Kristihimmelsfärdsdagen.
Orkestern har idag en ensemble på cirka 25 personer. Åldersfördelningen är blandad,
från 15 år upp till 92. Kurt
Snygg, orkesterns ålderman
och ansikte utåt under 70
år, är fortfarande aktiv, numera som hedersdirigent
och trumpetare. Dirigent för
orkestern är numera Christoffer Johansson.
Utmaningen på senare år är att
hitta fler musiker, framför allt
till de tyngre instrumenten
som horn och trombon.
– Det här är ett problem
som alla musikkårer upplever, säger Monica. För att inte
vara så sårbara skulle det vara

önskvärt att vi vore runt 35
musiker.
För att fånga in yngre musiker måste musikkåren ha
nära kontakt med musikskolan.
– Vi samarbetar också med
Rosenfors Musikkår när det
behövs. Framöver planerar
vi för en konsert tillsammans med musikskoleelever,
ett arrangemang som kultur- och fritid är involverade
i. Förhoppningsvis kan en
sådan grej ge ringar på vattnet för både musiker och publik.
Vad hoppas du kunna bidra
med som nytillträdd ordförande?
– Jag hoppas att vi får bestå
som orkester så att vi kan
behålla den här traditionen.
Även om majoriteten av den

Vena Musikkår är ett uppskattat inslag vid många olika evenemang i
Hultsfreds kommun men även i grannkommunerna. Foto: Vena Musikkår
musik vi spelar är traditionell
försöker vi ligga i tiden och
även spela nyare musik. Vi
vill ha bredden för att kunna

Ny samlingsplats FÖR SKAPANDE
VÄSTERVIK I höst får alla som är intresserade av hantverk och konstnärligt skapande en ny mötesplats.

När Kulturenheten tar över lokalerna i Bryggaren kommer en del ytor att bli: Werkstan. Tanken är att hålla
öppet för hantverkssugna, ibland ha kurser och workshops för alla åldrar. Här kommer finnas utrustning för
keramik och måleri i första hand, men verksamheten kan växa och ändras efter önskemål, berättar Maria
Rudbo, kulturchef och Peter Andersson som är ansvarig för Bryggaren.

Maria Rudbo och Peter Andersson gläntar på dörren till Werkstan.

tilltala både gammal och ung.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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Måla med en riktig konstnär

KAFFE OCH
KREATIVITET

Det är så tyst att man kan höra en knappnål falla. Konstnären Ermias Ekube visar hur han bygger upp
ett porträtt och berättar med en lugn röst på engelska. Eleverna i årskurs nio på Ellen Keyskolan följer
hans arbete, snart ska de jobba med sitt självporträtt. Att få måla med en riktig konstnär, på stor duk
och med professionella verktyg och material händer inte varje dag.

HULTSFRED Är du intresserad

av skapande aktivitetet? Eller
kanske bara sugen på kaffe och
umgänge en stund? En torsdag
i månaden, nästa gång den 12
maj, finns Virserums Konsthalls
konstpedagog på plats under
några timmar med nybryggt kaffe och skapande aktivitet. Aktiviteten är meditativ och till för alla.
Man är välkommen att komma
när du vill och stanna så länge
det passar dig. Konsthallen bjuder på kaffe, även om man bara
vill komma för att ta en kopp och
umgås en stund.

VÄSTERVIK För att barn och
ungdomar i grundskolan ska
få uppleva och själva medverka i kultur av olika slag
finns Skapande Skola, ett
statsbidrag från Kulturrådet.
Tanken är att elever ska få
möta riktiga kulturutövare
och att de i sin tur får ersättning för det. En konstnär
som har bred erfarenhet av
att jobba med ungdomar är
Ermias Ekube.
– Det här skiljer sig från
min vanliga kreativa process, men det är roligt och
utmanande, speciellt att få
i gång deras skapande och
koncentration. Att göra en
demonstration och märka
att alla blir helt tysta är en
bra känsla.

Vattendans
VÄSTERVIK På Valborgsmässoafton kan du få ta del av en
dansföreställning av och med
Västerviks KoKo, Kommunkoreograf Gabriella Engdahl. Föreställningen ”The normal world” tar
inte plats på en vanlig scen utan
kommer att visas i simhallen, där
de fyra dansarna utforskar begreppet identitet iförda uppblåsbara kostymer. Föreställningen
blandar humor och allvar i en
surrealistisk atmosfär. Låter helt
galet, nästan lite koko och är väl
inget man vill missa att uppleva!?

När Ermias börjar sin demonstration står eleverna i
en halvcirkel bakom honom,
de allra flesta följer hans
arbete med intresse. Han
målar ett självporträtt i akrylfärg och har tagit en selfie
som han tittar på, tanken är
att eleverna ska göra likadant.
– Titta här, ser ni att ljuset
utifrån har en blå ton och att
ljuset från lamporna inne är
varmare, försök att få med
det, instruerar Ermias.
Efter tio minuters genomgång
går eleverna till sina egna
stafflin och dukar. Elsa Östin
har kommit i gång ordentligt
med sitt självporträtt.
– Det här var nytt och
spännande, jag har inte provat förut och Ermias har ett
lite annorlunda sätt att måla
på. Sen var det lite kul att
prata engelska med honom
också.
– I skolan får man inte
möjlighet att jobba så länge
och att få så mycket coaching
och så är det häftigt att träffa

Ermias Ekube visar Sara Strömbäck hur hon ska gå vidare med sitt porträtt. Foto: Åsa Thaberman
någon som gör det på riktigt,
säger kompisen Liza Wiman.
Wilhelm Kupiec har fått lite
hjälp att skissa upp sitt porträtt men jobbar nu intensivt
med akrylfärgerna. Grunden

till ett ansikte växer fram på
duken.
– Det är kul att få göra något annat än det vanliga, något lite mer komplicerat och
med riktiga färger och så är
det bra att de kommer duk-

 Visste du att... Erna ställer ut senare i år. Du får stilla din nyfikenhet lite, men i höst har han
utställning på Lofta Caffé. 16: september till 2:a oktober kan du se hans tavlor.

tigt folk utifrån och visar oss.
Det var både lätt och svårt,
men det blir nog bra till slut,
man får prova sig fram.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Konst

på Warmbadhuset
VIMMERBY

Den som är konstintresserad kan bege sig till
Warmbadhuset i Vimmerby där en vårsalong pågår
just nu. I utställningen visas konstverk av konstnärerna Bergliot Kvarnare och Lars Isacson under
rubriken “Inför landskapet” och tavlorna visar ett
naturlyriskt måleri. Arrangör för utställningen är
Vimmerby Konstförening och utställningen pågår till
och med den 8 maj.
Wilhelm Kupiec har kommit en bra bit på sitt självporträtt och känner sig nöjd. Foto: Åsa Thaberman

Elsa Östin är färdig med sitt
porträtt, visst kan man se att
det är hon. Foto: Åsa Thaberman
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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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AUKTION

Järnforsens Auktionshall

Tillbaka till barndomen

Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.
Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se

YRKESHJÄLP

HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn! Text: Jenny Nilsson / © CNP AB • Foto: CNP AB

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

Vem kan ha missat DeLorean DMC-12 från kultfilmerna om tonåringen Marty McFly och uppfinnaren Emmett Brown? Vi snackar naturligtvis om ”Tillbaka till framtiden” och vad passar bättre än att
Lego nu släpper en fräck byggsats för vuxna bestående av inte mindre än 1872 delar. Här kan man ta
ut svängarna ordentligt och bygga
tre olika versioner
beroende på vilken
film man föredrar.
Med alla bitar på
plats har man en
trettiofem centimeter lång kärra
med öppningsbara
måsvingedörrar.

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR
Rickard 070-207 52 56
Fredrik 072-521 75 86
www.thuressons.se
RE

Magas
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GR

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

GIONE

S

Priset för en resa
tillbaka till barndomen kostar 1 899
kronor.

IDNI

Nå ut till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.
Västervik 0490-25 86 00 / V-by, H-fred 0492-58 60 90

MOTOR

Subaru Forester XS 2.0i Drag. 4WD. Aut
Årsmodell: 2019 Miltal: 3700 Ort: Kisa

Årsmodell: 2015 Miltal: 9900 Ort: Kisa

119000 kr

Årsmodell: 2019 Miltal: 2999 Ort: Kisa

Isuzu D-Max Crew Cab 1.9 4WD Automat
Årsmodell: 2017 Miltal: 14400 Ort: Kisa

Subaru XV 2.0D Manuell. Extraljus. Nyservad.

209000 kr

Opel Astra 1.4 5D Halvkombi Manuell 125hk

Opel Corsa Enjoy 1.4 90hk
Årsmodell: 2019 Miltal: 2901 Ort: Kisa

Subaru Outback Summit Automat

259900 kr

264000 kr

169900 kr

Opel Combo Skåp L1 1.5 101hk Drag
Årsmodell: 2021 Miltal: 300 Ort: Kisa

274250 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 5500 Ort: Kisa

179900 kr

Opel Astra 1.5 Diesel LÅGMILARE Manuell
Årsmodell: 2020 Miltal: 2600 Ort: Kisa

195000 kr

134900 kr

Opel Corsa 1.2 Turbo 6vxl 100hk
Årsmodell: 2020 Miltal: 4500 Ort: Kisa

159900 kr

Volvo V90 Cross Country D4 AWD Drag

Opel Vivaro 9 SITS 1.6 CDTI
Årsmodell: 2017 Miltal: 6871 Ort: Kisa

Opel Corsa 1.2 Manuell. 75hk. 2020
Årsmodell: 2020 Miltal: 4203 Ort: Kisa

269000 kr

Årsmodell: 2020 Miltal: 10200 Ort: Kisa

d

NG

389900 kr
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600
CYKLAR
I LAGER

MOTORSPORTPRIS

7.295:ORD. 7.800:-

LÄMNA LAGOM
BAKOM DIG
TOYOTA C-HR HYBRID

SKEPPSHULT
SMILE
I GENOMSNITT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

L/100 KM

50% 4,5-5,3

Easy Privatleasing från 3.495 kr/mån.
Fri uppgradering från Active till X Edition (värde 22.300 kr)
LÅG
Från 285.900 kr (Ord. pris från 308.200 kr)
FORDONSSKATT

FRÅN 1.644 KR/ÅR

ALLTID
AUTOMAT

MED
FLEX PRIVATLEASING

101-121 1.500
CO G/KM
²

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA

FLEX PRIVATLEASING

MIL/ÅR

Namnet berättar ju
egentligen allt; en cykel
som du blir glad av.
Dessutom med lås, korg
och belysning = allt
det praktiska på plats.
3-växlad. Pakethållare
med snabbfäste för olika
korgar och väskor. Finns i
flera färger.

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30
ORD. ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14

14.995:-

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning: 4,9-5,3 l/100 km och 110-120 g/km. Finansiering via Toyota Financial Services:
exempel med Easy Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil
(10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från
Transportstyrelsen tillkommer. Easy Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 30 april 2022. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är
giltigt t o m 30 april 2022. Kan inte kombineras med Easy Privatleasing, andra avtal eller rabatter. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris
från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara
extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.

MARVIL
E-MOTION COMFORT

Mycket prisvärd och elegant
3-växlad elcykel. Lågt insteg,
lätt att kliva på och av. Tre
assistanslägen. Fotbroms.
Komplett med godkänt lås,
korg och belysning, Finns i
flera färger.

MOTORSPORTKAMPANJ!

18.990:ORD. 24.990:-

DELBETALA

878:/ MÅN*

All begränsningsslinga
ingår
Vi fräser ner slingan i
gräsmattan
Maskininställningar
på plats
Genomgång vanliga
funktioner
Resa inom 50 km från
våra butiker

HONDA MIIMO 310

Klarar upp till 1500m2 gräsmatta. Klipper automatiskt och känner själv av när den behöver ladda. Flera
klippstartpunkter. Enkel programmering med hjälp av guidefunktion. Lång livslängd på batteriet. Klarar upp
till 24 graders lutning (45%).

MOTORSPORTKAMPANJ!

DELBETALA

1.704:-

37.900:ORD. 43.900:-

/ MÅN*

HUSQVARNA R 214C

Effektiv Rider med 94 cm Combi klippdäck, BioClip® och bakutkast. Pedalstyrd hydrostatisk växellåda, lättåtkomliga kontroller och automatiskt ingrepp av bladet gör klippning till ett nöje. Klippaggregatet lutas lätt
upp i serviceläge för enkel rengöring efter klippning. Monterad & körklar!

Ring för service: Månd, tisd, torsd och fred 08.30–17.00

www.stensturesmaleri.se | 0495-10021

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
*Räntefri delbetalning, exempel på 23 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.

