Nr 9 2022 november

VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED

VÄSTERVIK

Härlig gemenskap
i klätterklubben

HULTSFRED

Julkänsla i Hultsfred

VIMMERBY

Uppträdanden på torget

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

innehåll november
04

Aktuellt

06
06-18
10-13

Krönika
Lokalt
Advent

19
20-21
22

R

IONEN

S

Magasinet

Västervik Vimmerby Hultsfred

G

Ta del av tips på adventspynt,
hur julblommor kan arrangeras,
julinspirerade recept m.m.

Annonspussel
Nöje & kultur
Korsord

EG

RA

TISTIDNIN

G

Magasinet är en annonstidning
från försäljningsavdelningen
på Vimmerby Tidning och
Västerviks-Tidningen.

Arrangera
julblommor

ANSVARIG UTGIVARE
Christoffer Nielsen
Öst Media AB 556663-3045

MED EXPERTENS RÅD

ARTIKLAR OCH FOTO
Amanda Ahlin, tel. 073-821 33 07
amanda.ahlin@ntm.se
Eva Lundberg, tel. 076-143 15 50
eva.lundberg@ntm.se
FORMGIVNING
Malin Jonsson
malin.jonsson@ntm.se
ANNONS VIMMERBY HULTSFRED
Marcuz Isaksson, Michael Karlsson,
Robert Svensson, Annelie Gustavsson
och Sandra Ek
Tel. 0492-160 09
fornamn.efternamn@ostmedia.se

Nästa nummer

ANNONS VÄSTERVIK
Eeva Laine, Eva Wirenfelt,
Axel Ericsson och Olle Vik Hoffman
Tel. 0490-666 40
fornamn.efternamn@ostmedia.se

16 dec

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

Nästa nummer av Magasinet
kommer ut den 16 december.
Då gör vi oss redo för det nya året.
Vi kommer till exempel fördjupa
oss i träning och hur man hittar
ett inre lugn. Dessutom gör vi en
nyårsresumè och tittar tillbaka på
tidigare reportage i Magasinet.

TRYCKERI
Pressgrannar AB
MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby

Vi ses i mitten av december!

MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik

Hör gärna av dig till oss
på redaktionen
amanda.ahlin@ntm.se
eva.lundberg@ntm.se

www.magasinetvvh.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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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

JÄRNVAROR • BYGGMATERIAL • FÄRG
Hos oss hittar du bland annat fönster, virke, marksten, tak, färg,
verktyg, varor för byggnadsvård. Vi kan leverera alla produkter
till hela Östergötland och Småland.
Ödängsvägen 4- 59038 Kisa
Vardagar 7-18 • Lördag 9-13
0494-104 00 • info@jarnochbygg.se
jarnochbygg.se •

jarnochbygg

Kontakta vår byggsäljare Linus
om du vill ha hjälp att räkna
på material till ditt projekt.
Tel. 070-410 63 30
linus.sunderling@jarnochbygg.se

DIN KOMPLETTA
LEVERANTÖR
STORT UTBUD AV MASKINER
OCH VERKTYG. VI LEVERERAR
TILL HELA ÖSTERGÖTLAND
OCH SMÅLAND.

VÅRA L
IF

TAR
Saxliftar
Diesel/B
atteri
Bomlifta
r Diesel/
Batteri
Pelarlifta
r Batteri
Släpvag
nsliftar

BILUTHYRNING!

Personbilar • Minibussar
Transportbilar • Miljöbilar

Se alla våra liftar och andra maskiner på allertrental.se

Boka direkt på
0494-77 30 77 eller allertrental.se
Ödängsvägen 7D, 590 38 Kisa • Vardagar 07:00-16:00 •

allertrental

Robert Allert • 070-495 09 90 • robert.allert@jarnochbygg.se
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aktuellt

Julmarknadstider!
Att gå på julmarknad är
för många en lika självklar del av jultraditionen
som att äta julbord eller
pynta granen. Men var
kommer egentligen den
juliga traditionen ifrån?
För nästan sexhundra år sedan och mitt
under självaste medeltiden arrangerades den första julmarknaden i Tyskland.
Syftet med marknaden var att skapa en
möjlighet för folket att hamstra förnödenheter inför den kommande kalla
vintern. Allt eftersom åren gick blev
marknaden till en stående tradition och
tack vare emigranter från Tyskland fick
traditionen en stor spridning till fler delar av världen. Idag arrangeras hundratals julmarknader årligen i Sverige och
ses som ett självklart inslag i julfirandet.

Säsongen för julmarknader är äntligen
här och det är dags att ta tillfället i
akt att besök någon av de många
marknaderna under november och
december. Varför inte njuta av glögg
och pepparkakor, hitta unika julklappar och strosa bland vackra juldekorationer på någon av följande
julmarknader?

Julmarknaden på
Astrid Lindgrens Näs
VIMMERBY Finns det något mer magiskt än jul i ren Astrid Lindgren-anda?
På julmarknaden på Astrid Lindgrens
Näs har du möjlighet att ta del av matoch konsthantverk i stämningsfull miljö. Vid förhandsbokning kan du även
delta i en guidad visning av författarens
barndomshem.
När: Fredag till söndag 9 – 11 december

Fängslande julmarknad
i Västervik
VÄSTERVIK Ännu en gång bjuder
Hotell Fängelset in till en mysig hantverks- och julmarknad i sin fängslande
miljö i centrala Västervik. Lokalerna
som en gång fungerade som häkte är
idag ombyggt till ett trivsamt hotell.
När: Lördag 10 december

Julmarknad i klassisk miljö
HULTSFRED På julmarknaden i Virserum erbjuds en traditionell marknad i
klassisk miljö bland de röda husen på
bolagsområdet. Med ett utbud av såväl
granar, kransar och konsthantverk som
karameller, charkuterier och ostkakor
finns det något för alla. För de yngre
erbjuds även tomtesmyg.
När: Lördag 26 november

LETA EFTER TOMTAR I SKOGEN
VIMMERBY / HULTSFRED Tisdag den
29 november är det åter igen dags för Tomtesmyg i Vimmerby. Starten är vid VOKstugan. Glöm inte att medta ficklampa och
penna så att tomtebrickor och bingobrickor
kan fyllas i. Alla som tävlar kan vinna fina
priser och träffa tomtefar. Arrangör är Kor-

pen i samarbete med Vimmerby orienteringsklubb.
Vid Ryssebostugan startar årets tomtemys som går längs elljusspåret i Mörlunda
lördag den 26 november. Det kommer finnas ljusslingor och eldkorgar utmed spå-

ret, men en rekommendation är ändå att
ta med ficklampa så att både tomtar och
tipspromenadsfrågor hittas. Under kvällen
dras en prisvinnare i tävlingen. Arrangör
är Friluftsfrämjandet i samarbete med
Mörlunda-Tveta hembygdsförening och
Rosenfors IK.

Ropa in julklapp
på auktion
HULTSFRED Ta chansen att ropa in en handgjord

Lär dig att
ÅKA SKRIDSKOR
VÄSTERVIK Nu kan barn
lära sig att åka skridskor
tillsammans med Tjust Bandy
– helt gratis! Från och med
november anordnas
lektioner på Tjustvallen
i Gamleby. Gå in på
www.tjustbandy.se för
mer information och
anmälan.

julklapp i Lönneberga församlingshem onsdag den
30 november. Under auktionskvällen säljs varor, lotter,
hembakad ostkaka och det bjuds på kaffe med dopp.
Församlingsherde Arja Bergström håller även en kort
andakt. Arrangör av Lönneberga kyrkliga syförenings
julauktion är Aspelands pastorat.

Trasmattan ”Blå skymning”, vävd i Lönneberga
vävstuga, är ett av utropen under auktionskvällen
i Lönneberga församlingshem. Foto: Privat

Skyltsöndag på Kopparslagaren
HULTSFRED Under skyltsöndagen den 27 november bjuder Galleri Kopparslagaren i

Hultsfred in till aktiviteter och utställningar i sina hus och i trädgården.
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GOD

JUL

Adventsfint!

Vid Stora Torget

BLACK

HELGE SWAHN

Ölglas 40 cl med citat.

WEEKEND

179:- (ord pris 229:-)

Beställ gärna dina julblommor i god tid för
hämtning eller leverans. Vi kan också hjälpa
dig att förmedla blommor i Sverige
och nästan hela välden.

FREDAG - LÖRDAG - SÖNDAG
med erbjudanden du inte får missa…

Butterfly skål
30 cm Guldfärgad

369:- (ord. pris 449:-)

JULSTJÄRNOR
från egen odling

Enkla

Röda, vita, lime, aprikos

Butterfly Queen Bricka
31 cm

50%
VÄSKOR
30 -

399:-

Butterfly ljusstake
7 cm Guldfärgad

219:-

röda, vita, aprikos 85:-/st

2 st

DÖRRKRANSAR

Egen tillverkning
i olika prislägen

Många olika sorter
från 125:-

PÅ UTVALDA
VAROR

349:-/set

(ord. pris 499:-)

150:-

Gäller t.o.m. 28 november

AMARYLLIS

Glöggkolv
1 liter på smidesställning
Glöggmugg
glas 18 cl. 4-pack

120:-

Grenade

20%

Ljuskopp
med citat

599:-

4 st

35:-/st

SVENSKA PARLJUS & BLOCKLJUS
FRÅN VIO LJUSFABRIK

149:-

(ord. pris 239:-)

Glasburk med porslinslock, 30 cl,

Gäller fredag 25/11-söndag 27/11

2-pack. 149:- (ord. pris 209:-)
Vid Stora
Torget

Blomgatan VIMMERBY, 0492-318 90

www.hagelins.com
HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

FOOTWEAR

25%

Julmarknad
9- 11 dec e m be r

Gäller på lagervaror och ej på nedsatta priser

Brandvarnare

Nödlampa

GELIA. Optisk brandvarnare. 9 V batteri,
fästplatta och skruv medföljer.
Ord. pris 144:-

Tänds automatiskt vid
strömavbrott. Brinntid ca
3 tim. Ord. pris 1191:-

Hörselskydd
XSTREAM BT/LD.
Streama musik med
utmärkt ljudkvalitet.

1 995:-

659:-

249:-

Nu har du chansen att uppleva julstämningen på
Astrid Lindgrens Näs! Välkommen hit till hennes
barndoms gård på en traditionell julmarknad med äkta
hantverk – en härlig blandning av konst- och mathantverk
och tillverkning, slöjdande, och andra påhitt.

HELLBERG.
Utformat för
barn. Även i
grönt och blått.
Ord. pris 279:-

199:-

Bits/Spärrnyckelsats Verktygsväska
BAHCO. 18 Bits, 5 hylsor,
spärrnyckel, adapter och
bitshållare. Ord. pris 361:-

ÖPPETTIDER:
Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Alla söndagar till jul 10-14

Astrid Lindgrens Näs

på Hultafors verktyg

99:-

STORA TORGET,
VIMMERBY

Bahco 3100TB. 24 l.
Ord. pris 574:-

395:Mån-Fre 7-18 | Lör 9-13
0492-757 50
carlenskogs.se

Fre

Öppettider:

13:00-19:00

Pris: 8–14

år

Lör och Sön

20

kr.

11:00-17:00

Från 15

år

Säsongskort gratis entré

60

kr.
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I detta nummer av Magasinet anammar vi advent och
allt som hör till. På mittuppslaget kan du ta del av
smaskiga recept, läsa om julgranens spännande historia och prova på att pyssla ditt eget julpynt. Vi har även
gjort nedslag i vad som kommer att hända på årets
julskyltning i Vimmerby, Västervik och Hultsfred, som
du kan läsa om på sidan 8 respektive 14. Sidan 18 är
för dig som, precis som jag, har en hund i hemmet. Där
tipsar vi om hur du som matte och husse kan ta hand
om samt aktivera din hund under vintermånaderna.
Allt detta och mycket mer finns nu i din hand, redo att
läsas. Så värm på glöggen, plocka fram pepparkakorna
och kryp upp i en trevlig fåtölj – nu välkomnar vi
advent!

Varma hälsningar
Eva Lundberg
eva.lundberg@ntm.se

VIMMERBY Höstens elpriser
har varit skyhöga och många
funderar över sin elkonsumtion
och förbrukningskostnad. Med
julen alldeles runt hörnet börjar
det samtidigt att klia i fingrarna
efter att få plocka fram julstjärnorna, adventsljusstakarna och
ljusslingorna.
– Mitt allra bästa tips är att
lysa med måtta! Självklart så
behöver man inte stryka all sin
julbelysning från listan med juldekorationer, men man behöver
kanske inte heller satsa större
än någonsin och ha lampor som
lyser upp ett helt kvarter som de
har i USA, menar Anders Håårdh, elhandlare på Vimmerby
Energi & Miljö.
Ett annat bra sätt för att hålla
sina elkostnader nere är att se
till att antingen byta ut alla
lampor mot LED-lampor, eller
ännu bättre köpa nya ljuskällor
som redan från början har LED.
Många av de nya ljuskällorna är
idag generellt mer energisnåla
än äldre modeller.
– Vanliga glödlampor drar 27
gånger mer än LED-lampor. Det
är en stor skillnad. Med andra
ord kan man sänka förbrukningen ganska mycket med enkla
medel bara genom att byta ut
lampan, berättar Anders.
Han fortsätter:
– Om du har en julstjärna, en
ljusslinga i granen och tre adventsljusstakar tända i hemmet
kommer dessa tillsammans att
förbruka 0,026 kWh per timme,
vilket med ett elpris på 1,5 kr/
kWh resulterar i runt 4 öre/kWh.
Anders poängterar även att det
viktigaste är att fråga sig själv
om all belysning verkligen måste vara tänd dygnet runt hela
december?
– Tänk till: måste granen lysa
när ingen är hemma eller är det
bättre att vi tänder den när vi är
hemma och kan njuta av den?
Oavsett vad det kostar så måste vi se längre än till priset – vi
måste även göra vad vi kan för
att sänka vår energiförbrukning.
Amanda Ahlin

Tips Anders 4 bästa tips för elen i jul!
1. Släck din belysning när du inte är hemma.
2. Byt ut dina lampor mot LED-lampor.
3. Om du inte har möjlighet att ha LED-lampor kan du installera en timer
på de vanliga lamporna så de bara lyser när de verkligen behöver göra det.
4. Släck alla skärmar och börja umgås! 25% av privatpersoner elkonsumtion går till
mediekonsumtion. Dessutom är väl julen till för att göra saker tillsammans, som att pussla,
spela spel och prata.

at

Precis som för många andra är första advent mitt startskott för julen och allt vad som komma skall. Vi plockar
fram adventsljusstakar, hänger glimrande stjärnor i
fönstren och njuter av första koppen värmande glögg.
Vissa, inklusive jag själv, nöjer mig inte med adventspyntet utan tar i stället tillfället i akt och plockar fram
alla mina julpynt – granen kläs i vackra dekorationer,
tomtarna intar sina platser på diverse möbler och såväl
hyacinter som amaryllisar pryder mitt fönsterbleck
och matbord. Hemmet fylls direkt av värme, glädje,
längtan och förväntan. Snart börjar julstöket i köket
när pepparkakshus ska byggas, lussekatter bakas och
julskinkan kokas. Julmusiken är ständigt närvarande
på radion, i köpcentrum och i matbutiken. Men oavsett
om man tillhör de som helst smyger i gång julen och
nöjer sig med en adventsljusstake till första advent
eller om man är en av dem som tar in all jul på en gång
så är det något alldeles speciellt som händer när första
advent väntar alldeles runt hörnet. Håller du inte med?

Är du en av de som känner en viss oro över din julbelysning efter
den senaste tidens höga elpriser? Då kan du vara lugn – det går att
lysa upp julen hemma utan att bli ruinerad.

riv

Advent,
du är varmt
välkommen

Låt julen lysa
med måtta

:P

krönika

o

to
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NI HITTAR

Tunika

Guld, röd och svart

399:-

I VÅR BUTIK!

Ord. 499:-

Storgatan 24, Västervik | 0490-188 74 | www.herbertsguld.se

HENLEY - JUST - TAKE A SHOT

En Riktigt God Jul!

Armbandsur
fr.

349:-

Hultsfredsvägen 1, Vimmerby
0492-100 42 www.rosins.net
Mån-tor 9.30-18.00, Fre 9.30-14.00

Hoodie
Navy

699:-

Pyjamas

2-delad, 100% bomull

599:-

Gustafssons lyser
upp er tillvaro!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning

Axelremsväska

699:Handskar

199:-

Besök vår
hemsida

www.brg.nu

Massor med
julgodis att
pynta dig själv
eller någon du
tycker om!

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

Ullsockor

99:/par

EN GOD JUL. SEDAN 1923.
LINKÖPING i-HUSET & Trädgårdstorget • NORRKÖPING N:a Promenaden
JÖNKÖPING Bredgränd • KISA • MOTALA • TRANÅS • VETLANDA • VIMMERBY • VÄSTERVIK
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Julstämning på hästgård
HULTSFRED Lördag den 3 december öppnar Bjärkhults gård

utanför Vena, upp för besökare. Under eftermiddagen kan man
bland annat träffa gårdens hästar, få en träningslektion i paddocken och se några av hästarna tränas i frihetsdressyr. Vid
förbokning finns även möjlighet att bli fotograferad i stallmiljö.
Kanske blir det årets julkort att skicka till släkt och vänner?
Julfotografering i stallet. Foto: Ulla Geertsen-Elm

Tomteparaden tillbaka
för sjätte gången
VÄSTERVIK Lördagen den 10 december fylls återigen Västerviks centrum med
tomtar, stora som små, när Västerviks
Rotary Klubbs Tomteparad går av stapeln.
Alla som vill delta i paraden samlas på Stora
Torget klockan 12.00.

Centrum får återigen liv
i julens anda
Glimmande ljus, umgänge
med familj och klappar
under granen – julen
väntar alldeles runt hörnet
och självklart vill Vimmerby Handel ännu en gång
inviga julen och dess magi
med sin stämningsfulla
julskyltningssöndag.
VIMMERBY Den 27 november går startskottet för julen och Vimmerby centrum
gör sig redo för julhandeln. Liv och rörelse fyller gatorna när Vimmerby Handels
Julskyltningssöndag tar plats på första
advent. Besökarna kommer att kunna
uppleva den traditionsenliga paketauktionen i samarbete med Lions, en tipspromenad med Korpen genom centrums
butiker och aktiviteter som gratis ponnyridning, brandbilar och jullotteri.
– Vi hoppas kunna fylla Vimmerby
centrum med glädje, gemenskap, skratt
och julklappsshopping. Självklart kommer tomten att finnas på plats och han
väntar ivrigt på barnens önskelistor. På
Rådhustorget tar marknadsknallarna
plats och det kommer att finnas såväl
grillad korv, brända mandlar, glögg och
pepparkakor som heminredning, fotoalmanackor och varm choklad till försäljning, berättar Michael Karlsson som är
aktivitetsansvarig på Vimmerby Handel.

Vimmerbys egen Joyvoicekör kommer att medverka på torget under julskyltningssöndagen. Foto: Privat

Under eftermiddagen och kvällen kommer
besökarna även kunna njuta av musik.
Johannes Widergren kommer för första
gången spela på Julskyltningssöndagen
och han ser fram emot sitt uppträdande.
– Det ska bli jätteroligt och jag hoppas kunna bidra med bra musik som får
människor att stanna upp. Jag kommer
att bjuda på mina egna låtar som är Bob
Dylan-inspirerade och faller inom genren countryblues, och självklart slänga in
en och annan jullåt, berättar Johannes.
Scenen kommer även att fyllas med Vimmerbykören från Joyvoice. Klädda i glitter och röda toner kommer de att sjunga
både populära låtar som de flesta känner
igen tillsammans med jullåtarna som
många kan sjunga med i.
– När höstterminen drog i gång hade
vi redan detta gig bokat och hela kören blev supertaggade från dag ett! Det
känns jättekul och vi håller tummarna
för att vår glädje för sång och musik
smittar av sig på publiken. Tillsammans
kommer vi kunna skapa en väldigt fin
och speciell stämning.
Amanda Ahlin

Johannes Widergren kommer att uppträda i Vimmerby centrum
under julskyltningssöndagen 27 november.

Michael Karlsson, som är aktivitetsansvarig i Vimmerby handel,
hoppas på en härlig dag med många besökare på sta’n.

”Vi hoppas kunna fylla Vimmerby centrum med
glädje, gemenskap, skratt och julklappsshopping.
Självklart kommer tomten att finnas på plats och
han väntar ivrigt på barnens önskelistor.”
Michael Karlsson, aktivitetsansvarig

1:a pris

2:a pris

ulJ

10.000

kr

JULHANDLA
I VIMMERBY

ptiposnpnyridning
r
o
m
e
n
a
d
brandbilar
GRATIS

och mycket mer
...

250 st Tröstpriser

5.000

kr

á

100

kr

lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

Så här gör du!

SKYLTSÖNDAGEN
DEN 27/11

Fyll i, klipp ur och ta med kupongerna när du handlar. Ge kupongen till
butiken* och få en stämpel när du handlar för minst 100:-.
En kupong/köp. Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i
Tävlingen pågår under perioden 27/11 - 31/12 2022

BUTIKERNA HAR
ÖPPET 12.00-16.00

En kupong per köp

rek.tider. en del har öppet längre

* Gäller i de flesta medlemsbutiker.

- ju fler gånger du handlar, desto fler chanser har du!

Lycka till!
PROGRAM (PÅ TORGET)
12.30
13.15
14.00

JOHANNES WIDERGREN
Mix av americana, folk, singer/
songwriter och country&blues
JOYVOICE
Mäktig och stämningsfull körsång
LIONS PAKETAUKTION
Kom & Bjud!

TIPSPROMENAD Start Torget kl 12-15 Arr:Korpen
Grillad korv, glögg, kaffe, pepparkakor, mandelrosteriet,
honung, Vimmerby Fotoklubb, Hemlängtan,
varm choklad, hembakat m.m

DESSUTOM

Tomten kl 12-14
Brandinfo & Brandbilar m.m kl 13-14
Gratis Ponnyridning kl 12-15 VIRF
BUTIKSAKTIVITETER JULLOTTERIET
1:a pris 10.000:-, 2:a pris 5.000:- 250 st tröstpriser à 100:(mer info i butikerna)

Ca-tider & reserv. för ändringar

ulJ
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ulJ
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ulJ
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

Över 60 butiker i Astrid Lindgrens Vimmerby
- en del av upplevelsen

27 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2022
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

27 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2022
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

27 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2022
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

1:a och 2:a pris består av presentkort från Vimmerby Handel. Vinnarna meddelas personligen samt via annons i
Vimmerby Tidning. Tröstpriserna består av presentkort från respektive butik. Vinnarna meddelas personligen
+ anslås i butikerna. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL

Aktivitet i samarbete med

Albins | Avite/Nordwaystore | Bakfickan | Bladhs | Boston Weekend | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Coop Konsum | Cubus
Djurproffsen | Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | ELON i Vimmerby | Elon Ljud & Bild | Engströms Bil | Finapaket.se
Fiore Floristdesign | Frisörateljén | Green Fika | Hagelins | Hammargrens Ur & Optik Hemlängtan i Frödinge | Hemtex | Hippoteket
Home of Brands | Hudvårdskompaniet | Hälsoboden | Ica Kvantum | Ica Supermarket | Intermezzo | Intersport | JF Autodelar | Jörans Kakel
KBJ Möbler | Kahnli Kläder | Landrins Bil | Lekia | Lills Lugna | Lindeborgs Blommor | Lindex | Länsförsäkringar | Lönneberga Slöjd & Snickeri
Magnussons Däck MaterialMännen | Miltons Guld | Motorsport | Nordsjö Idé&Design-Möllers Färg | RC Design | Rosins Pappershandel Rost&Kardemumma | Sandströms | Sibylla | Skobes | Stuneks | Tempo | Thornbergs Foto | Till Dej | Ultimate Sound&Music
Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank | Vimmerby Stadshotell | Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska
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advent

Äntligen – nu pyntar vi till advent

N

är det är dags att börja plocka
fram sina adventsstjärnor, ljusstakar och ljusslingor finns det
egentligen inga regler för vad
som gäller, men många väljer att lysa upp
mörkret lagom till första advent. För den
inredningsintresserade Vimmerbybon
Emma Carlsson är det tumregeln ju tidigare desto bättre som gäller.
— Månaderna november och december
är mysiga tycker jag, fastän det är väldigt
mörkt ute. När det kommer till jul och allt
som hör till är jag nog lite gammalmodig av mig. Jag vill helst att advent- och
julpyntet ska vara på plats redan innan
första advent, berättar Emma.
Oavsett om du är en person som helst
pyntar ditt hem mer traditionellt med
granna tomtar, juldukar och nejlikoprydda apelsiner eller om du hellre föredrar
en mer avskalad och modern julkänsla
så går just advent att se om startskottet
för julen.
– Även om jag gärna startar julen tidigt
så är jag inte så traditionell av mig när
det kommer till pyntet. Jag satsar mer på
jordnära färger som grått, vitt, beige och
grönt. Men i år har jag faktiskt köpt min
första tomte, skrattar Emma.
Ett enkelt sätt att plocka in de traditionella julfärgerna rött och grönt är att
addera färg på till exempel soffkuddar,
plädar, ljus och dukar.
– Julblommor som amaryllis, hyacinter
och julstjärnor höjer julstämningen avsevärt och jag placerar gärna ut dem på
flera ställen runt om i hemmet. Inte nog
med att de är vackra, de sprider även en
härlig doft i rummet, menar Emma och
fortsätter:
– Över lag så gillar jag att ta hjälp av
naturen för att skapa julkänsla hemma,
såväl inne som ute. Granris och mossa
gör sig fint i en vas med vatten, tillsammans med en plantering eller som en del
av juldukningen.
Men även om julpyntet må vara en stor
del av julen så finns det vissa saker som
ändå är viktigare.
– Det bästa med julen är att få träffa
familj, släkt och vänner. Det finns få sa-

Foto: Privat

VIMMERBY När det är som
mörkast utomhus låter vi i stället
ljuset ta plats i våra fönster, trädgårdar och runt om i hemmet – vi
pratar så klart om adventspyntet.

Emmas 3 bästa
adventspynttips!
1. Placera ljuskällor i olika
former runt om i hemmet.
Levande ljus,
ljusstakar, stjärnor och ljusslingor. Det skapar en mysig
stämning i mörkret.
2. Se det fina i det enkla!
Det behöver inte vara dyrt
och komplicerat att pynta
till jul. Sätt granris i en vas
och pynta med små julkulor
eller samla julkulor i en
skål tillsammans med en
ljusslinga och du har vackra
dekorationer direkt.
3. Återanvänd! Man
behöver inte köpa nytt pynt
varje år. Dessutom kan du
enkelt uppdatera det du har
med hjälp av till exempel
sprayfärg.

ker som slår umgänget på julafton och
juldagen. Men varför ska man egentligen
vänta så länge? Passa på att umgås hela
vägen fram – ha glöggkvällar mitt i veckan, adventsfika, baka lussekatter och gör
julbestyren tillsammans. Att samlas är
det viktigaste med julen, avslutar Emma.
Amanda Ahlin

Foto: Privat
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Trendspaning!
En ny typ av juldekoration
florerar på sociala medier –
nämligen att med hjälp
av en kvist och mossa
bygga ett eget julträd!
Emma blandar gärna glänsande guld med naturliga inslag, som grankvistar och kottar.
Foto: Eva Harrysson/ Privat
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FLANELLSKJORTOR
i bra kvalitet
Finns i flera färger

Jag
glömmer
aldrig
när vi
träffades.

Jultröja

Välkommen in!

Flera färger o mönster

49995

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

Stöd forskningen om
Alzheimers sjukdom.
Swisha till 90 112 55.
Din gåva gör skillnad.

Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

Det lackar
mot jul!
Svensk Mästare i
Konstinramning 2022

Ett hantverk värt att åka för
Kvalitetsinramning av konst,
foto, broderier, objekt m m

Våra öppettider i helgerna
23/12 & 27-30/12 kl. 10-13.00
2/1 - 4/1 kl. 10-13.00

En Riktigt God Jul!

Jul-, Nyårs- & Trettonafton 5/1 STÄNGT
Andra tider och dagar efter
överenskommelse.

Kallingar
5-pack

699:-

Varmt välkomna hälsar
Mia & Annika!

Businessskjortor

699:-

Kallingar
9-pack

999:-

Tel 070-366 06 71 www.rambutik.se

Ord. 899:-

Veckans goda
erbjudanden!

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

Priserna gäller t o m 30/11.

Handla andra varor* för
300:- så får du köpa

mån-fre 7-21, lör-sön 8-21
Lammullströjor

89 49:- 69:90

2 för

/kg

/st

Hushållsost

Smör

Arla
Ca:1,1-2,2 kg Fetthalt 17-26%.
Jfr pris 89:90/kg.

499:(ord. 699:-)

Arla. 500g.
Flera olika sorter. Gäller ej Ekologiskt.
Jfr pris 98:00/kg
Max 2 köp/hushåll.

Kostym

Pyjamas

Ullmix.
Blå, marin, svart

2-delad

399:-

1495:-

Ord. 499:-

Ord.pris 2200:-

Kaffe

Löfbergs 450g
Jfr pris 76:67/kg
Max 1 köp/hushåll
Gäller ej FAIR.

28:- 30:-

Halländskt Vörtbröd

/st

Ica Selection. 1000g.
Gäller russin och skivat.
Jfr pris 28:00/kg

/st

Julstrumpor

Juliga kuliga mönster

Julskinka

Skinnhandskar

399:-

Scan 130-150g. Skivad.
Jfr pris 200-230,77/kg.

119:-

39:/par

Tumhandske
i nötnappa med
5-fingerfoder

599:-

/kg

Färsk Minutfilé

Kronfågel. Ursprung Sverige. Ca:550-650g.
Orginal, bitar, strimlor. Jfr pris 119:00/kg
Max 2 köp/hushåll.

Varmt välkomna önskar
Anders & Helen
med medarbetare

EN GOD JUL. SEDAN 1923.
LINKÖPING i-HUSET & Trädgårdstorget • NORRKÖPING N:a Promenaden
JÖNKÖPING Bredgränd • KISA • MOTALA • TRANÅS • VETLANDA • VIMMERBY • VÄSTERVIK
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advent
Gör planeten
en tjänst i jul
– pynta hållbart
Julen har under de senaste åren
blivit alltmer en kommersiell
högtid som bidrar till stor konsumtion. Här är några tips på
hur du kan delta i julens trevligheter på ett hållbart sätt.

NOVEMBER 2022

Så kan växter anvä
Testa gärna att använda
klassiker på nya sätt, som att
lägga dörrkransen på bordet
och använda som ljusstake.

När julen närmar sig fylls våra flöden av nya, trendiga julpynt som
vi vill fylla vår hem med för att få
fram julstämningen. Men finns det
inte redan julpynt i den där lådan
i förrådet? Om så är fallet, men att
det ändå kliar i fingrarna för att köpa
nytt så finns ett annat alternativ –
hållbart julpynt!
• Det kan vara så enkelt som att stiga
ut i trädgården eller närmaste skog
med familjen för att plocka på sig
kottar och stenar som kan användas
som dekoration på julbordet. Med
målarfärg och en återvunnen röd
tygbit kan en sten göras om till en
gullig jultomte. Ett annat exempel
är att göra en krans av grankvistar
som omsluts av ett fint rött band. Låt
fantasin flöda!
• För att få till den härliga doften
som fyller hemmet under decembermånad kan du ta sig till närmsta
matbutik för att köpa ett antal apelsiner som sedan kan pyntas med
nejlikor.
• Köp julpyntet secondhand! De
flesta secondhand-butiker tar fram
juliga varor som de sparat under det
gångna året under julmånaderna.
Där kan du till exempel köpa fint
porslin, tyger och dekorativa inredningsprylar i juligt tema.
• Försök att bortse från trender och
njut av det som redan finns hemma.
Att återanvända det julpynt du redan har är det mest hållbara alternativet. De prylar som ligger där i lådan
symboliserar de jular som upplevts
innan och de traditioner du bär med
dig från din barndom.

1

Visste du att... det fina glittret
som viras runt julgranen och trappräcket faktiskt innehåller mikroplaster
som kan göra skada för vår natur. I
stället för att köpa glitter kan du testa
att göra girlanger av grankvistar.

HISTORIEN

om julgranen
Julgranen tillhör den klassiska
jultraditionen - vi klär och pyntar
den, lägger klappar under den och
dansar kring den. Men varför har
vi egentligen julgran?
Historien om julgranen började i Tyskland
redan på 1400-talet. Människorna tog in
och pyntade trädet i syfte att skydda mot
onda krafter och farliga väsen. Att klä hemmet i grönt sades vara beskyddande och
det var vanligt att dekorera hemmet med
gröna kvistar vid högtider. Andra exempel
är påskris eller midsommarblomster. Tiden
gick och under slutet av 1800-talet hade julgranen, mer åt dagens moderna användning, tagit sig till Sverige. Man pyntade
med levande ljus, äpplen och sötsaker.
Sanningen är att mycket av dagens
tradition kring just granen bottnar
i att den är enkel att växa i Sverige,
den klarar sig fint även under vinterhalvåret och är därför praktisk.
Konceptet med julgran har byggts
ut, både med pynt, dans, julklappar
och julstjärna, som sägs komma
från Betlehemsstjärnan. Om inte
annat har julgranen idag ett
symboliskt värde för juletid med
barrdoft, vackra julgranskulor
och glimmande ljus.

Växter spelar onekligen en stor roll för julstämningen.
Julgranen, en krans på ytterdörren och en härlig
amaryllis att placera på matbordet är några exempel
på hur växterna förgyller tillvaron under den mörka
tiden på året. Här kommer några tips på hur du kan
använda växter som julpynt.

D

et finns en del klassiker när
det kommer till julblommor
så som amaryllis, hyacint
och julstjärnan. De är i all
sin enkelhet väldigt fina och kräver
dessutom minimal skötsel. Men Nicole
som arbetar som ansvarig för växthus
och plantering på Blomsterlandet, menar att det även finns andra, kreativa
alternativ som kan passa som pynt
till julmånaden.

- För de som vill ha lite mer roliga och
annorlunda alternativ finns julstjärnan
numera i andra färger än den klassiska
röda. De finns både i spräckliga mönster
och med tvåfärgade blad.
Förutom det vill Nicole även belysa
sin personliga favorit – julrosen. Den
kan vara lite svårare att ha inomhus eftersom den trivs i sval temperatur.
Eva Lundberg

”Kransar kan användas på
många olika sätt. Prova att
göra om dem till adventsljusstake genom att placera
blockljus i kransen eller
trä runt en kruka.”

Så gör du din egen
julgranskula – i bokpapper
De finaste julgranskulorna gör du busenkelt helt själv.
Ett perfekt julpyssel som passar både i granen och
som dekoration.
Du behöver:
• Överbliven bok eller tapet
• Sax
• Lim

• Ett papper
• Snöre

Så här gör man:
1. Rita din form och klipp ut den i
vanligt papper.

2. Riv/klipp av sidor från boke
varandra och vik rakt över. Pl
och klipp ut formen så att de
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ändas som julpynt

RECEPT

Pepparkakss’mores
Traditionellt sätt förknippas s’mores
med campingkulturen. Där grillas
marshmallows över öppen eld och
bäddas sedan in mellan två kex tillsammans med en smält chokladbit.
Här är ett recept på en julig variant
på den populära sötsaken.
Ingredienser
1 påse marshmallows
500 g valfri choklad
1 paket pepparkakor
Så här gör du

Nicoles tips
för att arrangera
julblommor

1. Sätt ugnen på
150 grader, och var
noga med att det
inte blir högre än
så, för du vill inte
bränna sönder hela
första plåten och
sätta i gång brandalarmet (se bild)!

För att pynta med julblommor
finns det en del tips och tricks som
Nicole gärna delar med sig av.

2. Därefter lägger du ut pepparkakorna på
en plåt med varsin marshmallow på varje
kaka. Stoppa in dem i ugnen i fem minuter
och ta ut dem när de ser ut att ha svullnat
upp och blivit mjuka.

• Använd dig av olika höjder i sitt
blomsterarrangemang. För att få till lite
volym kan du även använda eukalyptus
och strån i vasen.
• Ett annat tips är att ta vara på naturmaterial som till exempel kottar,
mossa och kanelstänger som passar i
krukan och runt om växterna. Mossan
håller även växterna fuktiga under en
längre tid.

Nicole menar att man kan hitta fina detaljer till sina blomsterarrangemang ute
i skogen bland kottar och bär. Ta med en familjemedlem eller vän på en rolig
utflykt och leta efter naturmaterial att dekorera julbordet med.

• Andra sätt att använda växter som
julpynt är att hänga snittamaryllis och
amaryllis i lök uppochned i fönsterna.
Nicole menar att om den hängs i löken
och fått stå och dra i vatten innan, behövs den inte vattnas. Då har den allt
den behöver i löken. Hängs den däremot
i stjälken kan den behöva vattnas, och
det fungerar bra eftersom stjälken då är
ihålig.

• För att pynta julbordet kan man
klippa av julrosor och julstjärnor för att
få in lite färg och julig känsla. Blandat
med mossa och kottar blir det ett ännu
finare blomsterarrangemang som pynt
på bordet.

en, lägg två sidor på
lacera mallen på sidorna
en blir dubbel.

• Det sista som Nicole vill tipsa om

3. Då får du utklippta “fjärdedelar” - redo att limmas
ihop.

är att vara kreativ med hur kransar används. I stället för att bara hänga de på
dörren kan man även inkorporera dem i
pyntet på andra sätt. Du kan till exempel
göra dem till en adventsljusstake genom
att placera blockljus i kransen eller trä
den runt en kruka för att göra den mer
julig.

4. Limma ihop, först två och två. Sedan två stycken
med ett snöre i mitten. Anpassa längden på snöret
efter tycke.

3. Lägg på en liten
chokladbit på varje
marshmallow och
stoppa sedan in
plåten i ugnen igen
i ungefär två till tre
minuter. När du tar
ut dem ska de vara
gyllenbruna och
chokladen ska ha
börjat smälta.
4. Sedan är det bara att vänta på att
det ska svalna och njuta av resultatet!
Ett perfekt tillbehör till julaftonskvällen eller en adventsfika när snön
faller utanför fönstren.

5. Häng i granen eller som dekoration. Klar!
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I Västerviks kommun hålls aktiviteter under kommande adventhögtider både i Västervik och Gamleby. Foto: Privat

”Njut av julstämningen
i stadskärnan”
När den första snön har fallit och julmusik spelas i alla
butiker vet man att det snart är dags för första advent.
Västervik Framåt och Citysamverkan bjuder i år på
härlig julstämning varje advent i form av marknader,
ponnyridning, musik och god mat.
VÄSTERVIK Första advent närmar sig
med stormsteg och om det är några
som har fullt upp med planeringen
inför decembermånad så är det Maria
Björkman, som arbetar som platsutvecklare, och hennes kollegor som arrangerar Jul i Västervik och Gamlebyjul.
Nytt för i år i Västervik är att i stället
för att endast satsa på julskyltningen
den första advent kommer varje advent
vara fylld med juliga aktiviteter.
– I år ska vi fördela evenemanget
till alla söndagarna. Innan har vi haft
julskyltning första advent och allt vårt
fokus har legat där. Det ska bli så kul

att få bidra med julstämning och gemenskap under hela december, säger
Maria.
Startskottet för Jul i Västervik kommer
alltså vara första advent, den 27e november och vara öppet mellan 12–16.
Resterande söndagar kommer det vara
öppet mellan 12–15.
– Vi vill att alla ska känna att de kan
åka hit och tycka att det är mysigt att
strosa omkring, umgås med nära och
kära och njuta av julstämningen. Det
kommer vara en mötesplats för både
barn och vuxna.

Jul i Västervik bidrar till mer liv och aktivitet i stadskärnan vilket också påverkar
lokala verksamheter och aktörer.
– Det kommer finnas torghandlare
som säljer närproducerade varor och
julgodis, trubadur, utställare och lite
överraskningar. Dessutom kommer julskyltningen den första advent avslutas
med en fantastisk eldshow.
Förutom Jul i Västervik arrangerar Västervik Framåt och Bysamverkan tillsammans med Gamleby Företagarförening
även Gamleby jul som Maria har jobbat
med att arrangera i flera år.
– Gamleby jul äger rum den andra advent. Skillnaden mellan de olika evenemangen är att Gamleby jul i år kommer
vara mer marknadsförsäljning än tidigare. Vi försöker rikta oss mot lokala aktörer och utställare för att främja dem.
Hon fortsätter:
– Något som brukar vara väldigt upp-

skattat bland barnen under Gamleby jul
är att de kan delta i en tomteparad, där
tomen går längst fram och slår i trumman, dans kring granen och julshow.
Även under denna dag kommer dessutom en eldshow äga rum.
De aktiviteter och evenemang som
Västervik Framåt, Citysamverkan och
Bysamverkan arrangerar runt juletid
bidrar till gemenskap för staden.
– Det är jätteviktigt att ha en stadskärna där man vill vara. Att få umgås
med nära och kära och hitta på roliga
saker tillsammans är ju särskilt viktigt
kring julen. Passa på att njuta av julstämningen i stadskärnan, strosa runt,
shoppa inför julen, ät god julmat och
upptäck alla de roliga evenemang och
aktiviteter som anordnas, säger Maria
avslutningsvis.
Eva Lundberg

”En fantastisk
känsla av jul”
Efter förra årets succé är Hultsfred
Handel återigen tillbaka med sitt
evenemang Julskyltning i Hultsfred
på första advent.
HULTSFRED Jenny Nilsson på Hultsfred
Handel ser fram emot den 27 november:
– Förra året blev så otroligt lyckat och
uppskattades av så många att vi slog besöksrekord, så självklart ville vi anordna
detta igen.

Jenny Nilsson, Hultsfred Handel, berättar
att julskyltningssöndagen kommer att ta
plats i Köpingsparken och Folkets park i år.
Foto: Privat

Årets upplägg kommer att se något annorlunda ut på grund av de ombyggnationer som just nu pågår på Tors Plan.
Aktiviteterna kommer i stället att ta
plats i Köpingsparken och Folkets park.
– Precis som tidigare år kommer vi

Traditionsenligt skyltas ”juligt” vid julskyltningssöndagen. Här har Palace Hotell och Zaags
julpyntat ordentligt intill skyltfönstret för klädbutiken. Foto: Privat
att erbjuda transporter i form av smalspåret och häst och vagn så att de som
vill smidigt kan ta sig mellan de olika
platserna, säger Jenny.
Under söndagen kommer alla butiker att
hålla extraöppet och marknadsknallar
kommer att erbjuda försäljning av lotter, hantverk, varmchoklad och annat
gott. Självklart kommer tomten att finnas på plats i tomtelandet och dela ut
godispåsar till alla barn.
– Vi har många återkommande favoriter i år, men även en och annan nyhet.

Det lilla tivolit har en helt ny karusell
och nytt för i år är även att räddningstjänsten kommer att finnas på plats och
bland annat visa upp sina fordon. Det
årliga jullotteriet är tillbaka och de som
handlar i butikerna kommer kunna vara
med och tävla om femtio hemliga paket
till ett värde av totalt 20 000 kronor. Det
är både en spännande och uppskattad
aktivitet, säger Jenny och fortsätter:
– Vi hoppas på att precis som förra
året kunna ge våra besökare en fantastisk känsla av jul.
Amanda Ahlin
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VÄLKOMMEN IN!

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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
lackering
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

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Conny Albin Ronnie
Jimmy
Fredrik
Mattias
Oliver
Jörgen
LeifMattias
Oliver Jörgen
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
Linus

Patrik

TimLinus

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

Helgen 26-27 november
visar vi vårt nya
undersökningsrum!

Vi finns när du behöver oss!

Fredrik

Patrik
Patrik

Vi demonstrerar
våra instrument.

Brunnsgatan 4, VÄSTERVIK

0492-132
33
0492-107
03
0492-132
33 03
0492-1070490-334
03
0492-132
0492-107
0492-132 33
33
50 • 070-675 28 62
0492-107
03
Blomgatan
6
Vimmerby
Blomgatan
6
Vimmerby
Blomgatan
6 Vimmerby
Blomgatan
6 Vimmerby
www.autoriktlackservice.se www.vasterviksbegravningsbyra.se
www.autoriktab.se
www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se
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

Sevedegatan 37 • VIMMERBY
www.hammargrensoptik.se
Tel. 0492-101 14

Sry
F Ög
Rg
S ÄHKaRnI N
I Fk s
• aTm
RY G G H A N S A • F O L K S A M
L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • iL
f Ä•N T
sG
a A•R f•o L

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

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

Dags för lunch?
En lunchguide bara för dig.

65.900:efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr
av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 65.900:-

minlunchguide.se

0470-70 17 40

du är alltid
VÄLKOMMEN TILL
BOKHANDELN

¨

vimmerby
bokhandel
15% BLACK
FRIDAY-RABATT

PÅ ETT HELT KÖP DEN 25/11

¨

Högläsning,vimmerby
mingel och signering med
Carl Abrahamsson
den 26/11 från kl 12.00
bokhandel
Stora Torgetpå
8 • 0492-123
10
Fina erbjudanden
skyltsöndagen

www.mitsubishielectric.se

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

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

vimmerby bokhandel
BÖCKER - VINYL - KAFFE
VVS

Vent

Plåt

Kyla

El

Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerbybokhandel.se

vimmerby bokhandel

¨
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Klättring – en rolig aktivitet
för både stora och små
Tidigare i höst gick första deltävlingen i Smålandscupen av stapeln och Västerviks klätterklubb gjorde mycket
bra ifrån sig. Nu satsar klätterklubben på att ta sig vidare i tävlingen, men framför allt på att fortsätta ha kul
tillsammans och njuta av den gemenskap som klubben medför.
VÄSTERVIK Ju kyligare temperaturerna
blir desto svårare blir det att vistas utomhus och hitta på roliga aktiviteter.
Inomhusklättring däremot är oberoende av vädret och är dessutom uppskattat
i alla möjliga åldrar. Robert Klingstedt,
som är ledamot i styrelsen hos Västervik
Climbing Center, menar att klättring är
ett mycket trevligt sätt att umgås.
– Många vuxna börjar klättra när de
ser sina barn klättra. Det är verkligen
ett intresse för alla åldrar. De minsta
är i princip födda här på klättercentret
tänkte jag säga, säger Robert och skrattar.
Han fortsätter:
– De små barn vars föräldrar klättrar
här kryper runt på mattan och innan de
ens kan gå sitter de på väggen. Sedan
finns de även de som är över sjuttio år
som klättrar här. Det passar verkligen
alla.

Den ideella föreningen Västervik Climbing Center hyr en lokal av kommunen
där de håller på med inomhusklättring.
Det är fritt för alla att komma dit, men
de har även särskilda träningsgrupper
för barn från sju år och uppåt.
– De är ett gäng ungdomar som tränar ihop, de peppar varandra och kör
även styrketräning tillsammans. Inför
tävlingarna så är det bara träning, träning och träning som gäller. Men ibland
gör vi även tävlingssimuleringar. På
tävlingarna brukar det gå till så att det
finns ungefär 50 olika banor som man
ska klättra från botten till toppen. Den
som klarar så många som möjligt får
mest poäng, berättar Robert.
Precis som många andra föräldrar fick
även Robert upp ögonen för klättringen
när han följde med sin son till klättercentret för första gången.

– Jag började klättra i samband med
att min son Oskar började för ungefär
tio år sedan. När jag såg honom prova på
kunde jag inte sitta still. Nu kör vi oftast
två gånger i veckan och det visade sig
vara ett bra drag att prova på klättring
med tanke på att Oskar är småländsk
mästare i sin klass nu, säger Robert.
Den första deltävlingen för den här säsong ägde rum den 22a oktober. Alla
deltagarna från Västerviks Klätterklubb
gjorde mycket bra ifrån sig, och Oskar
vann till och med sin klass.
– Det känns jättekul att ha vunnit.
Jag tycker att man mår så bra fysiskt av
klättringen och det är kul med gemenskapen vi har i klubben, säger Oskar.

Klättringen har bidragit med gemenskap och många roliga stunder för både Robert och hans son Oskar. Foto: Privat

Eva Lundberg
eva.lundberg@ntm.se

Oskar tog hem vinsten i första deltävlingen.
Foto: Privat

BLACK WEEK
KAMPANJPRISER

UTVALDA SOFFOR

50% RABATT

MIX SOFFA

Gäller Mix, Prime, Haga & Chegall
Utvalda utföranden.
BEGRÄNSAT ANTAL

2.398:-/modul

FR.
FR. 4.795:-/modul
TRAPP ADVENTSLJUSSTAKE

BLOCKLJUS 7,8x12,9 cm

(319:-)

(259:-)

259:-

199:-

Batteri

ELDFAT 22,5 x 66,5 cm

1.399:(1.749:-)

MARY JULSTJÄRNA 46 cm

799:(999:-)

MOON SÄNGKOLLEKTION

LAMINO FÅTÖLJ & FOTPALL

25% RABATT

(ORD PRIS 24.039-)

Vimmerby Södra industrigatan 17, Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492- 177 00
Öppettider: Vardagar 06.30-18 Lördag 09-14 Söndag 11-14
Med reservation för tryckfel eller slutförsäljning. Gäller t.o.m 28 november

materialmannen.se

16.990:-

MATERIALMÄNNEN

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

18

NOVEMBER 2022

Så tar du hand om
din hund under vintern
Snö, slask och rusk kan kännas som en bra anledning att stanna hemma i värmen i stället för att ta sig ut i kylan. Men har du en hund i hemmet så är inte det ett alternativ. Enligt Monica Olsson, ordförande och instruktör
hos Vimmerby Brukshundklubb, är hundens behov för motion och stimulans minst lika stort som under vilken
annan årstid som helst.
VIMMERBY – Man kan inte bara ge upp,
krypa ihop i soffan och sedan sucka över
att hunden blir odräglig om man inte
gett sig ut på ordentliga promenader och
hittat på roliga aktiviteter med sin hund.
Stannar man bara hemma får inte hunden den motion och mentala stimulans
som den behöver. Fortsätt med det du
gjort med din hund innan, men anpassa
dig efter årstiden och använd fantasin,
säger Monica.
För att se till att hunden mår bra under vinterhalvåret har Monica några
handfasta tips som hon delar med sig av.
1 Reflex i mörkret
– Var noga med att använda reflexer och
var rädd om både dig själv, din hund och
medtrafikanterna. Det är så otäckt när
man kör bil och en hundägare med flexikoppel och en hund utan reflex går förbi.
I skog och mark kan det vara svårt att
vistas i mörkret, men försök att lämna
trottoaren, hitta parker, gå upp på en
mur, låt hunden hoppa över ett staket,
gå balansgång och kryp under saker.
Tänk lite ”hundparkour” - hundar gillar
att utmanas fysiskt.

Ta ett nytt varv
– Vad är syftet med promenaden? Ska du
på en snabb lunchpromenad och behöver veta hur lång tid det kommer ta är
det självklart praktiskt att gå sin givna
promenadrunda. Men vill du ge hunden
nya intryck och mental stimulans kan du
med fördel röra dig mot andra promenadstråk, det ger hunden ny information
att ta in.
2

Kyla och utstyrsel
– Det är svårt att ge några generella riktlinjer gällande utstyrsel till hundar eftersom det finns så många olika sorters
pälsar. En Siberian Huskey som är avlad
för att leva i arktiska klimat behöver ju
ingenting, men en nakenhund eller hun3

”Se till att hunden får positiva
upplevelser av alla väder och miljöer.
Undvik inte att utsätta hunden för
vinterns väder och kyla.”
dar med väldigt lite underhundsfett kan
behöva ett extra lager med kläder. De
flesta raser klarar mer än vad man tror,
så länge de håller sig i rörelse.
4 Regn
– När det regnar ute, vilket det kan göra
mycket under vinterhalvåret, bör man
se till att hunden kommer in i värmen
efter att ha blivit blöt, och inte lämnas
i en kall bil. Jag själv har en stor, robust
Airedale Terrier som klarar alla väder
utan problem, men jag kan ändå sätta
på henne ett regntäcke om jag vet att vi
ska träna en heldag i regnet.
5 Nosaktiviteter
– Doftmolekylerna påverkas av kyla och
snö, men milt och blött väder funkar bra
för spårning av olika slag. Men är det
snöigt och kallt kan man fortfarande
gömma leksaker, göra godissök eller
ta fram några nya leksaker i nysnön.
Många hundar älskar snö.

Nilssons Bilhall

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

7 Smörj in tassarna
– Man ska definitivt vara uppmärksam
på tassarna. Har hunden gått på saltade vägar ska man duscha av dem, salt
är inte bra. Har man en pälshund där

PAKETAUKTION
på Torget i Vimmerby
söndag 27/11 kl 14.00

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

• Auktoriserad service för Toyota
• Auktoriserad service för BMW
• Skadeverkstad
• AC-service
• 4-hjulsmätning
• Vindrutebyte
• Däckförsäljning

6 Inlärning
– Inlärning kan man göra både inomhus
och utomhus. Är det kallt är det inte så
bra att stå stilla ute, hunden måste hålla
i gång för att inte tassarna ska bli kalla.
Men inomhus kan du lära hunden nya
tricks som till exempel att rulla runt,
spela död, gå zick-zack mellan benen,
sitt fint och så vidare. Om du och din
hund i vanliga fall brukar hålla på med
till exempel agility, rally, lydnad eller ”nosework” kan man träna på små
detaljer och lära in nya delar hemma i
köket. Andra exempel är kroppskontroll,
försök få hunden att stå med en, två eller fyra tassar på en pall. Eller öva på
bakdelskontroll, låt hunden följa efter
dig när du går.

Var med och bjud på fina paket från butikerna
i Vimmerby. Ropar du in något paket så är du
dessutom med i en utlottning
Utropare
av många fina vinster.
Lasse
on

Oskarss

Vinster:

1000:- i presentkort VIMMERBY HANDEL
2x500:- i presentkort från VIMMERBY HANDEL
500:- i presentkort på
Passa
ÅTERBRUKSBUTIKEN fixpaå daintt
Lions
Vimmerby

i
samarbete
med

julklapp a
ar!

pälsen växer ska man se till att hålla
det kortklippt mellan trampdynorna
för att undvika isklumpar i pälsen. På
trampdynorna kan det även förekomma
sprickor när det är kallt ute, då finns det
salvor till tassarna som man kan använda för att smörja in. Är din hunds
hud generellt torr, kan det vara bra att
smörja inifrån med hjälp av olika kosttillskott, som till exempel laxolja.
Ett genomgående tema för alla dessa tips
är att anpassa sig efter sin egen hund
gällande både yttre egenskaper och
personlighet.
– Se till att hunden får positiva upplevelser av alla väder och miljöer. Undvik inte att utsätta hunden för vinterns
väder och kyla. Hundarna måste få tillräckligt med motion och stimulans för
att må bra, säger Monica avslutningsvis.
Eva Lundberg
eva.lundberg@ntm.se

Det är vi som
trycker tidningen
som du håller
i din hand

www.pressgrannar.se
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Om jag vinner, önskar jag presentkort från:

Västerviks Handel
MATERIALMÄNNEN
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Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel
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Säsongskort gratis entré

60

11:00-17:00

STORT UTBUD AV MASKINER
OCH VERKTYG. VI LEVERERAR
TILL HELA ÖSTERGÖTLAND
OCH SMÅLAND.

Personbilar • Minibussar
Öppettider:
Transportbilar • Miljöbilar

9-11 dec e m be r

DIN KOMPLETTA
LEVERANTÖR

Astrid Lindgrens Näs
jarnochbygg.se •

Lör och Sön

Nu har du chansen att uppleva julstämningen på
Astrid Lindgrens Näs! Välkommen hit till hennes
barndoms gård på en traditionell julmarknad med äkta
hantverk – en härlig blandning av konst- och mathantverk
och tillverkning, slöjdande, och andra påhitt.

Julmarknad

jarnochbygg

0494-104 00 • info@jarnochbygg.se

Vardagar 7-18 • Lördag 9-13

¨

Businessskjortor

Ord. 899:-

699:-

Ödängsvägen 4- 59038 Kisa

LAMINO
FÅTÖLJ & FOTPALL
Högläsning,
mingel och signering med
vimmerby
16.990:Carl Abrahamsson den 26/11 från kl 12.00
(ORD PRIS 24.039-) bokhandel
Stora Torgetpå
8 • 0492-123
10
Fina erbjudanden
skyltsöndagen

BILUTHYRNING!

Kontakta vår byggsäljare Linus
om du vill ha hjälp att räkna
på material till ditt projekt.

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR

En Riktigt God Jul!

5-pack

Kallingar

699:-

9-pack

Lammullströjor

Storgatan 24, Västervik | 0490-188 74 | www.herbertsguld.se

I VÅR BUTIK!
NI HITTAR

Hans Johansson, Västervik

499:(ord. 699:-)

1.
Anns fotvård
Saga Elmstedt, Målilla
2.
Tjejkväll/ V-by handel/ V-by tidning
Marita Helling-Karlsson, V-by
3.
ICA Supermarket
Helene Nilsson, Västervik
4. Hagelins
Inger Ritzman, Gamleby
merby Södra industrigatan 17, Västervik Folkparksvägen 605.Tel vxl
0492- 177stadshotell
00
Västerviks
ettider: Vardagar
06.30-18
Lördag
09-14 Söndag 11-14
Ann
Melin,
Silverdalen
6.
Jul
på
Tindered
reservation för tryckfel eller slutförsäljning. Gäller t.o.m 28 november
Berith Fredricson, Storebro
7.
Ternstedt invent comfort
aterialmannen.se
Sigbritt Larsson, Hultsfred
8. Hammargrens Ur & Optik

PÅ ETT HELT KÖP
8. DEN 25/11

Kostym

Facit annonspussel okt -22:

¨

vimmerby
bokhandel
15% BLACK
FRIDAY-RABATT

Ullmix.
Blå, marin, svart

1:a pris 1000:- Marie-Louise Elebring, Gamleby
2:a pris 500:- Anita Lindqvist, Vimmerby

Ord.pris 2200:-

Julstrumpor

Juliga kuliga mönster

39:/par

av annonspusslet oktober 2022

7.

1495:-

EN GOD JUL. SEDAN 1923.

Grattis! till vinnarna

Kallingar

Rickard 070-207 52 56
Fredrik 072-521 75 86
www.thuressons.se

5.

999:-

Hos oss hittar du bland annat fönster, virke, marksten, tak, färg,
verktyg, varor för byggnadsvård. Vi kan leverera alla produkter
till hela Östergötland och Småland.

(1.749:-)

2-delad

JÄRNVAROR • BYGGMATERIAL • FÄRG

22,5 x 66,5 cm

Pyjamas

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

7,8x12,9 cm

(259:-)

399:-

(999:-)

25% RABATT

3:e–10:e pris 100:-

Ord. 499:-

Skinnhandskar

799:-

599:-

MOON SÄNGKOLLEKTION

du är alltid
BLOCKLJUS
ELDFAT
VÄLKOMMEN
TILL
1.399:199:4. Batteri
BOKHANDELN

MARY JULSTJÄRNA 46 cm

Tumhandske
i nötnappa med
5-fingerfoder

6.

399:-

LINKÖPING i-HUSET & Trädgårdstorget • NORRKÖPING N:a Promenaden
JÖNKÖPING Bredgränd • KISA • MOTALA • TRANÅS • VETLANDA • VIMMERBY • VÄSTERVIK

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

3.

Vi finns när du behöver oss!

(319:-)

3-10:e pris

50% RABATT

2.398:-/modul

FR.
FR. 4.795:-/modul

259:-

2:a prisSOFFOR
UTVALDA

Gäller Mix, Prime, Haga & Chegall
Utvalda utföranden.
2.
BEGRÄNSAT ANTAL

1.

TRAPP ADVENTSLJUSSTAKE

1000:- presentkort
500:- presentkort
100:- presentkort
Brunnsgatan 4, VÄSTERVIK
0490-334 50 • 070-675 28 62

MIX SOFFA

1:a pris

www.vasterviksbegravningsbyra.se

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.)

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 2 december 2022.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

Open Stage:

”Något nytt varje gång”
På Stadshotellet i Västervik hålls konserter som alla är välkomna att delta i. Konceptet kallas för Open Stage och
här finns en plats för alla typer av instrument, musikgenrer och låtar: ”Alla pengar vi får in går oavkortat till
Barncancerfonden”, säger Ylva Zanton.
VÄSTERVIK Historien bakom Open
Stage i Västervik började med att Ylva
Zanton och Ulf Ebegård satte sig ned
och diskuterade fram konceptet. De ville
skapa en öppen scen i Västervik för att
föra samman musiker under otvingade
former. Per Malmborg var även med i ett
tidigt skede och ansvarade för att filma
och dokumentera konserterna.
– Vi hittade snabbt en bra form för
konceptet. Vi ville både ha bokade artister men samtidigt hålla kvällarna
öppna för spontana framträdanden. Hos
oss ska man känna sig välkommen och
kunna vara sig själv, säger Ylva.
Medlem i styrelsen för Open Stage är
även Emelie Sallermo. Enligt henne är
det bästa med konserterna att få uppleva så mycket ny musik.

”Alla pengar vi
drar in går oavkortat till Barncancerfonden.”

– Man får verkligen höra något nytt
varje gång. Vi försöker alltid att få till en
blandning av genrer och målet är att få
upp ögonen för något man kanske inte
skulle ha lyssnat på i vanliga fall, säger
Emelie.
För att alla ska känna sig välkomna
har de ingen obligatorisk entréavgift,

GLÄDJEKÄLLANS JULKONSERT
VÄSTERVIK Torsdagen den 15 december bjuder Glädjekällan in till en kostnadsfri
julkonsert i Marieborgskyrkan där du får chansen att lyssna till den dagliga verksamhetens duktiga deltagare.
Glädjekällan uppträder i Marieborgskyrkan i mitten av december. Foto: vastervik.com

utan de som vill och har möjlighet
skänka valfri summa till Barncancerfonden.
– Alla pengar vi drar in går oavkortat
till Barncancerfonden. Det finns även
en tanke bakom Open Stage-konceptet:
artisterna spelar för välgörenhet och
publiken kan välja att skänka en slant
om de vill.

Den 25 november äger den sista konserten
för året rum. Det kommer bjudas på en
färgstark show med artister som Sanna
Hogman, William Jarl, Euphonia Jazz
Band och Gravy Train. Dessutom finns
det också utrymme under kvällen för
god mat och dryck.
– Artisterna tycker det är kul att spela hos oss för att vår publik är väldigt
lyssnande och uppskattande. Vi har
många artister som framför sitt eget
material, och det är även något som vi
vill främja. Det är väldigt speciellt med
de som verkligen lägger ner sin själ i en
låt och framför den, säger Ylva.
Emelie instämmer och tillägger:
– Det är en sådan välkomnande atmosfär hos oss vilket jag tror bidrar till
att folk vågar gå upp på scenen, det
känns nog ganska riskfritt.
– Den bästa känslan är att känna att
vi fyller en funktion för unga människor som kanske aldrig ens stått på
en scen innan. När de vågar sig upp
på scenen känner jag verkligen att vi
har ett viktigt jobb, säger Ylva avslutningsvis.
Eva Lundberg
eva.lundberg@ntm.se
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Julens nya
snackis
”Det bästa är att fokus skiftas
från materiella saker och presenter till bus, gemenskap och skoj”,
menar Amanda Strömqvist.
VIMMERBY Vad som började som en
idé till ett barnkalas har nu mynnat ut
i en uppskattad julaktivitet för såväl
stora som små – och så skapades Nisseprat.
– När min då blivande fyraåring skulle ha ett litet kalas för sina närmaste
vänner hemma hos oss ville jag göra
något lite extra för att skapa en röd tråd
genom kalaset. Då kom jag på idén att
skapa en nisseröst. Tomtenissen hälsade barnen välkomna till kalaset och
presenterade alla lekar. Barnen blev

Någon där?
Amanda Strömqvist berättar att idén med
tomterösten kom till vid planeringen av ett
barnkalas. Foto: Privat
knäpptysta och helt uppslukade varje
gång rösten drog i gång, berättar grundaren av Nisseprat, Amanda Strömqvist,
som är född och uppvuxen i Vimmerby.
Det lyckade kalaset gjorde att Amanda
började fundera över om hon kunde
bygga vidare på nisserösten. Hon planerade upp bus till hela december och
skapade hälsningar från tomtenissen.
– Tanken var först att bara använda
det till mina egna barn, men när jag
berättade för kompisar ville de också
ha mina ljudfiler och jag insåg att det
jag hade skapat kanske skulle kunna
glädja fler barn och familjer. Då skapade jag Nisseprat. Barnkalaset
var i november förra året så
jag var minst sagt ute i sista
minuten, men det var ändå
drygt hundra familjer som
hann hoppa på tåget så det
var jättekul!
Upplägget för Amandas Nisseprat är kopplat till den stora trenden att sätta upp en
Nissedörr hemma i december.

I många svenska hem
flyttar små tomtenissar in
när det lackar mot jul.
Kanske är 2022 året då
tomtenissen även lämnar
efter sig ett inspelat
meddelande?
Foto: Privat

– En liten tomtenisse flyttar då hem
och busar med barnen medan de sover.
För att väcka tomtenissen till liv och
göra det hela mer verkligt för barnen
har jag skapat röstmeddelanden från
tomtenissen där hen själv berättar
varje morgon om busen som gjorts
under natten eller ger barnen något
litet uppdrag.

och greppbar. Som småbarnsförälder
vet jag hur svårt det är att få ihop vardagen så för föräldrarna hoppas jag
kunna underlätta, berättar Amanda
och fortsätter:
– Förutom ljudfilerna skapar jag
nämligen en PDF-fil som det bara är
att följa dag för dag där man tydligt
ser vad ljudfilerna innehåller och vad
som eventuellt behövs förberedas.
Tomtenissen kan ju av förklarliga skäl
tyvärr inte busa själv. Men tanken är
att allting ska vara väldigt enkelt och
snabbt att genomföra så även en stressad småbarnsförälder, som jag själv, ska
kunna komma undan enkelt och ändå
skapa julmagi för barnen.

Vad tomtenissen hittar på kan vara alltifrån att tomtenissen ber om att få ett
julkort hen kan hänga upp hemma till
att nissen gömt ett gosedjur i kylen
eller utmanar barnen i en ta-på-digkläder-så-snabbt-du-kan-tävling.
– För barnen hoppas jag att Nisseprat ska göra väntan på jul både rolig och spännande. Att det förstärker
magin som julen innebär när man är
liten och gör tomtenissen mer verklig

Amanda Ahlin
amanda.ahlin@ntm.se

LÖNNEBERGA KYRKA FIRAR ADVENT MED

150-årsjubileum
HULTSFRED Lönneberga kyrka fyller 150 år (den

nuvarande kyrkan byggdes år 1872) och detta uppmärksammas med ett jubileum söndag 27 november
i samband med adventsmässan. Det kommer att bjudas på historik om kyrkan där även sköldar och medeltida inventarier lyfts fram i ljuset. Några föremål
som blir omtalade är 1300-talskrucifixet, ljusstaken
vid predikstolen och den gamla altartavlan. Under
jubileet medverkar även Lönneberga och Vena kyrkokörer.

 Visste du att... Lönneberga kyrka står vänd åt
fel håll? Kyrktornet är placerat i den östra änden,
och koret med altaret vetter åt väster.

Adventskonsert
i Lönneberga
HULTSFRED

Söndagen den 4 december anordnar
Lönneberga Kyrka en adventskonsert
med där instrumenten orgel
och trombon står i centrum.
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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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MOTOR

AUKTION

DIVERSE

Hedra någon med en

minnesgåva.

Järnforsens Auktionshall
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

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Din gåva gör skillnad.

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

srf.nu/minnesgava • ring: 08-39 92 30

DIVERSE
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.

LÖRDAG-SÖNDAG

LÖRDAG-SÖNDAG

150:-

30:-/lit

ORD. 229:-

AKTUELLT ORD. 35,45:-

TA MED
DUNK!

HUSQVARNA SÅGKEDJEOLJA 5 LITER
Mineralbaserad kedjesmörjolja. Lågt slitage på kedjan pga tillsatser som förbättrar smörjningen.

ASPEN 2T LÖSVIKT

Färdigblandad 2-takt alkylatbensin för motorsåg,
röjsåg, trimmer mm. Max 50 liter per kund.

LÖRDAG-SÖNDAG

7.900:-

HANTAGSVÄRME!

26-27 NOV

ORD. 10.690:-

ÖPPET HUS VIMMERBY
LÖR 10-14 SÖN 12-16

STIHL MS 261 C-M VW

Proffssåg för gallring, fällning och kvistning i klena till medelgrova bestånd.
Svärdet Light 04 samt ny smalare .325” RS Pro-sågkedja för högre skäreffekt. 50,2 cm3. 3 kW. 5,1 kg.

LÖRDAG-SÖNDAG

Lördag och söndag den 26-27 nov bjuder
vi in till öppet hus i Vimmerby. Jubileumserbjudanden, tårta och utställning från vår
historia. Fira med oss!
FÖRST
TILL
KVARN!

LÖRDAG-SÖNDAG

3.750:ORD. 6.495:-

3-PACK

300:-

LÖRDAG -SÖNDA G

3-PACK

20%
PÅ ALLA

SKOGSKLÄDER

SÅGKEDJOR 12” 13” 14”

Husqvarna/Stihl 1,1mm, 1,3mm och 1,5mm.
Max 3st trepack/kund.

LÖRDAG -SÖNDA G

LÖRDAG -SÖNDA G

50%

50%

PÅ ALLA

PÅ ALLA

BARNCYKLAR

EKEBÄCK 3-VÄXLAD

CYKELHJÄLMAR

28” damcykel i klassisk stil. Utrustad med korg,
belysning och godkänt lås. Max 1st per kund.

FLERA VAROR MED UPP TILL 50% RABATT I VÅR BUTIK
LÖRDAG -SÖNDA G

HANDLA
OCH FÅ EN
MÖSSA

500:-

LÖRDAG -SÖNDA G

SPECIALPRISER PÅ

ORD. 1.249:-

LÖRDAG -SÖNDA G

60:ORD. 135:-

LÖRDAG -SÖNDA G

345:ORD. 559:-

ROBOTKLIPPARE
JULKLAPPS-

60%T
RABAT

BILLIGARE
BLIR DET
INTE!

OXFORD KÄTTINGLÅS

Godkänt kedjelås inkl. hänglås/bromsskivelås och kedja. Klass 3. Pefekt för
moped, ATV, gräsklippare mm.

ANNONSEN GÄLLER

VIMMERBYBUTIKEN

RÄNTEFRI
DELBETALNING

REPARATION
& SERVICE

RESERVDELAR
& TILLBEHÖR

Gäller lagervaror i vår butik i Vimmerby den 26-27/11. Så länge lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
*Räntefri delbetalning, exempel på 12 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. Santander Consumer Bank.

TIPS!

JULKLAPPS-

TIPS!

EUREKA VINTERHANDSKE

Varmfodradodrad. Nitrilbeläggning.
Stl 8-12.

CELLFAST YXA

Universell yxa. Komposit. 260mm. 0,6kg.
Max 1st per kund.

