
SID 7: 
MÅNGA VILLE HÖRA OM 
TILLVÄXT FINSPÅNG

SID 15: 
NU INVIGS CENTRUM
KYRKANS ÖPPNA KYRKA
 

SID 11: 
COOP FINSPÅNG GER 
TILLBAKA TILL DE ÄLDRE

SID 19: 
MARIA HAR GÅTT I MÅL 
MED SIN FORSKNING

Fokus
Årg. 14  | 20 november - 3 december  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 19   |   2019

BÄTTRE TV FINNS INTE!

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60
ALLTID FRI SUPPORT – direkt i butiken och på telefon!

mån-fre 9-18 (lunch 13-14)En smart affär.
50 ÅR I FINSPÅNG 
Vi vet vad vi pratar om  
och har egen verkstad.

Canal Digitals grymma  
allemansbox! 
All utrustning och  
installation ingår    0:- 
På köpet:  
Presentkort Coop  
värde 500 kr!

FLER SUPERBUD I BUTIKEN: 
Mobiltelefoner Huawei  

30% rabatt på alla modeller!

Bombox med FM-radio  
(ord. 1 995:-)  995:-

Demo-TV 50% rabatt! 
Ex. 65” (ord. 11 995:-)  5 998:- 

  

Panasonic-TV 
55”  

8 900:-  
(ord. 11 900:-)   

Med reservation för slutförsäljning.

10
18

1

AUDIO VIDEO - FInspång
Stora Allén 27 • Tel 0122-149 60

Öppettider: mån - fre 9-18 (lunch 13-14)

BYT TV-BOX! 
– och FÅ mat på köpet

Supermobilen! 
Samsung Galaxy S10e 

5 995:-  

BLACK FRIDAY
Högtalare  
för TV, surfplatta,  
mobil och dator! 
Bluetooth, laddningsbar 

298:-  (ord. 995:-) 

      

25 cm

STOR OCH KRAFTFULL!  

Panasonic-TV 
65”  

5 000:- 
rabatt  
(ord. 15 990:-)
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TIB-Möbler
EM Ljusfallshammar
Tel. 0122 - 402 20 www.tibmobler.se

Måndag - Fredag 10-18 
Lördag 10-14 

Finspång

Norrköping

Borensberg
Motala

Vadstena

Rejmyre

Mjölby

Linköping

Hallsberg

Kumla
Örebro

Vingåker Katrineholm

Ljusfallshammar

Söderköping

Pålsboda

Skärblacka

Svärtinge

60+
1958->

60+
1958->

6000m² möbler och inredning

Black week! 
By Ekens. 

Ny skön
komfort 19.995:-

Ekens Estrad
Kontinentalsäng

Komplett kontinentalsäng 
160 - 180x200cm i färgen Granit 
inkl. bäddmadrass Fastex Trens, 
djupknappad gavel och svängt 
ben i ek samt mittben. 
Ord. pris 35 582:-

VÅRENS RESOR MED HÄLLESTÁ BUSS!

0122-505 92
www.hallestabuss.se

Gå in på vår hemsida för mer information och uppdatering. Välkommen!

TEATER & SHOW  
Häxorna i Eastwick,  22/2 (inkl. egen tid på sta´n) 1.395:-/person
Så som i himmelen,  29/2 (inkl. egen tid på sta´n) 1.295:-/person
En värsting till syster,  4/4 (inkl. egen tid på sta´n) 1.295:-/person

MÄSSOR
MC-mässa i Göteborg,  25/1 (inkl. entrébiljett) 495:- alt 545:-/person
(Hällestad/Finspång/Norrköping 545:- och Linköping/Motala 495:-)
Sy & Hantverksfestival i Älvsjö,  14/2, 15/2 (inkl. entrébiljett) 395:-/person
Antikmässa i Älvsjö,  14/2, 15/2 (inkl. entrébiljett) 410:-/person
Nordiska trädgårdar i Älvsjö,  27/3, 28/3 (inkl. entrébiljett) 410:-/person

ENDAGSRESOR
Vårens resor till Ullared presenteras inom kort
Stockholm på egen hand 250:-/person
14/2, 15/2, 22/2, 29/2, 27/3, 28/3, 4/4

PS. Boka din resa på vår hemsida www.hallestabuss.se!
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Ingen människa 
är en ö
Jag tror de flesta då och då upp-
skattar lite tid för sig själv. Kanske 
i soffan med en film, i hängmattan 
med en bok, med hög musik i bilen 
eller i skogens tystnad. Är det inte 
ett mänskligt behov att vi alla, mer 
eller mindre, behöver eget utrymme? 
Men vad händer när tiden för sig själv 
inte är självvald? Då är det plötsligt 
inte så trevligt att återigen sitta själv 
framför TV:n eller äta i ensamhet vid 
ett bord med plats för fyra. Jag tror 
många delar rädslan att något skulle 
hända dem som står oss närmast. 
 
Inte minst för den äldre generationen 
finns risken att uppleva ensamhet. 
Där har aktiviteter och besök av 
vänner och familj en större funktion 
än vi kanske anar. Ett tillsynes enkelt 
besök kan betyda så mycket.   
För ingen människa är en ö.  
 
RPG i Finspång (sidan 11) är ett av 
flera utmärkta exempel på samman-
hang där den enkla gemenskapen  
är det största syftet. Trevlig läsning! 

                                                FILIP EWERTSSON 
                                                     filip@totalmedia.se 

 

INLEDARE

Fokus Finspång når 12 695 hushåll och 520 företag i Finspångs 
kommun och Svärtinge 21 gånger per år.
Annonsbokning, produktion och reklamationer  
Total Media & Reklam, Norrköpingsvägen 38, Finspång
0122-173 00  |  www.fokusfinspang.se 
Ansvarig utgivare Andreas Ramlöv, andreas@totalmedia.se
Tryck LTAB, Linköping  |  Distribution Postnord AB

Material framställt av Fokus Finspång får ej användas utan 
medgivande. Förmedlingsavgift 10 % av annonsstorlek, lägsta 
avgift 100 kr. 

Söker ni ny tandläkare?
Nu har vi möjlighet att ta emot nya 

patienter i våra nyrenoverade lokaler mitt  
i Norrköping. Vi har varierande öppettider 
för att tillgodose de flesta patienters behov. 

Ring gärna och boka en tid på: 
011-13 08 73

Välkomna!

Drottninggatan 64, Norrköping 
www.tandlakarnajansson.se

F I N S P Å N G S  S L O T T  |  Bokning och information o122-815 04
F I N S P O N G H O U S E . S E @ S I E M E N S . C O M

Jul på Finspångs Slott
Mellan den 25/11-20/12 dukar vi upp vårt  

traditionsenliga julbord på Restaurang Slottsmässen. 

Vi välkomnar både stora och små sällskap,  
för både lunch-, kvälls- och helgbuffé.

Skäm bort familj och vänner lite extra i år.  
Hotell Gästflygeln har öppet hela julhelgen.

Kontakta oss så berättar vi mer. 
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UNG I FOKUS

EBBA JARDSTÅL  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

Vikten av att 
bli stöttad
Som jag nämnt i ett av de tidigare 
numren håller jag på med ridning, 
har en egen häst och tävlar i 
hoppning. Torsdagar är veckans 
höjdpunkt, för då är det träning.

Då ridsporten oftast är individuell 
vill jag i detta nummer lyfta vikten 
av stöd utifrån. Jag har inte ett helt 
lag som stöttar mig som exempel- 
vis en fotbollsspelare har, dock 
har jag väldigt många andra att 
luta mig mot. De som stöttar mig 
mest är helt klart mina föräldrar, 
som trots minusgrader och mörker 
aldrig skulle missa en träning eller  
tävling. Som betalar, kör och  
peppar i alla väder trots att det 
ibland känns som att det inte 
är värt det. Sedan har vi ju min 
tränare, en utomstående person 
som vet så otroligt mycket om mig 
och som vet exakt hur jag skulle 
agera i vissa situationer. Som varje 
torsdag tjatar om vad jag kan göra 
bättre, bara för att jag ska komma 
någonstans. Jag tror inte bara min 
tränare har fått mig att bli bättre på 
att rida utan även fått mig att växa 
som person. 

Hoppas ni har det bra i höstmörkret 
och att ni också har en speciell 
person som stöttar er.

Just nu är det extra förmånligt för privata hushåll att byta till FinspongsEl. 
Inledningsvis bjuder vi nämligen på den fasta avgiften. 

Välj mellan två alternativ:

3 avgiftsfria månader! 

Den fasta avgiften 0:– i tre månader om du väljer 
Rörligt Elavtal eller 1 års Fast Elavtal. Värde 105 kronor.

6 avgiftsfria månader!

Den fasta avgiften 0:– i sex månader om du  
väljer Fast Elavtal i 3 eller 5 år. Värde 210 kronor.

Som företagskund får du ett avtal som är skräddarsytt för din verksamhet.

Läs mer på finspangstekniska.se eller ring oss på 0122-851 80

FinspongsEl:
Hållbar el för både 
hushåll och företag!

Vi bjuder på den fasta avgiften

Vinterkampanj!

www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72

V
A

D
 B

EH
Ö

V
ER

 
D

U
 H

JÄ
LP

 M
ED

?

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

Bor du i bostadsrätt eller villa  
och håller på att göra om?

HYR VÅRA NYA 
CONTAINERAR.

Smartare och smidigare!  
Perfekt för ris- och trädgårdsavfall.



05w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

INGET LUSSEBAK  
UTAN SAFFRAN!

SAFFRAN

10 kr/ST
COOP 0,5 gram ord. pris 18.95 kr  

Max 5 st/hushåll

BERGSLAGSHALLEN

Coop Bergslagshallen 010-74 74 570     www.coop.se             Gilla oss på Facebook!

Erbjudandet gäller 20-24 november

Nymålat 
lagom till 
julmyset
Ge ditt hem en tidig julklapp och piffa 
till ytskikten inför helgerna. Samma 
kontaktperson från första handslaget 
till sista penseldraget. Krångelfritt  
måleri – precis som det borde vara.

Boka ett kostnadsfritt hembesök på  
kjell@kulturmalarna.se eller 0122-196 06

Passa på!
Just nu bjussar vi på 

kostnaden för rådgivning 
från inredningsgänget  

på Colorama när du
bokar ett jobb.

kulturmalarna_fokusfinspang-annons_1910(3).indd   1 2019-10-15   21:41
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6 

SKOLMATEN VECKA 48-49

MÅNDAG 25 NOVEMBER 
Pytt i panna, rödbetor
Vegetarisk pytt, rödbetor

TISDAG 26 NOVEMBER 
Tacofisk/ stekt strömming  
(av sill från västkusten) potatismos, 
sommarblandning
Ugnsgratinerade bönor, potatismos, 
sommarblandning

ONSDAG 27 NOVEMBER
Kycklinggryta med cocosmjölk , ris
Quorngryta med cocosmjölk, ris

TORSDAG 28 NOVEMBER 
Björkekökets pastagratäng
Krämig grönsakssås, makaroner

FREDAG 29 NOVEMBER
Köttbullar, brunsås, potatis, lingonsylt
Indisk gryta med bönor och kokos, potatis

MÅNDAG 2 DECEMBER 
Kycklingwok, nudlar
Linswok, nudlar

TISDAG 3 DECEMBER 
Chili con carne, ris/bulgur
Chili sin sarne, ris/bulgur

ONSDAG 4 DECEMBER
Sej crispie/ inlagd sill, kall remouladsås, 
potatis, broccoli
Dragondoftande rotfruktsgratäng med 
kikärter, potatis, broccoli

TORSDAG 5 DECEMBER
Potatis och purjolökssoppa, mjuk  
smörgås, ost
Hemgjord bulgurpytt, vitlöksyoghurt

FREDAG 6 DECEMBER
Stekt korv, pasta
Vegetarisk hot potgryta, pasta

Till varje måltid serveras salladsbuffé,  
ekologisk mjölk, knäckebröd och smör. 

Med reservation för eventuella ändringar

– Dags att fixa köket? 
Måttanpassade luckor och lådor som passar alla kök

Välkommen 
att boka ett 
kostnadsfritt 
hembesök
011-33 11 30

Köksdesign
Norrköping

Ett av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av marknadens BÄSTA priser

Svensk-tillverkat!

Öppettider 
tis och fre 14.00-18.00
lör 10.00-14.00
Finspångsvägen 131 (fd Eneby järns lokaler)

Tel 011-33 11 30
Mobil 072-350 32 25 
www.koksdesign-norrkoping.se
fredrik@koksdesign-norrkoping.se

Intresset var stort när Tillväxt Finspång bjöd in till 
en informationskväll med lokala föredragshållare 
från näringslivet.

Drygt 90 företagare, föreningsrepresentanter och  
intresserade medborgare lockades till informationskvällen 
på Vibergarestaurangen torsdag 31 oktober. Kommunalrådet 
Ulrica Jeansson, vice ordförande i Tillväxt Finspång, inledde 
med bakgrund, vision och nuläge för det nya tillväxtbolaget. 
Motala kommun nämns som ett inspirerande exempel för 
uppdraget att stärka varumärket Finspång. 

– Vi kommer att ta hjälp av konsulten Anna Lövenhielm 
från Norrköping för att göra verkstad av våra ord. Tanken är 
sedan att någon ska anställas på heltid så småningom,  
säger Ulrika Jeansson. 

  
Information från näringslivet
Kommundirektör Johan Malmberg pratade sedan bland annat 
om vikten av fler bostäder för att nå målet att vara 30 000 
invånare 2035. Melby Hills, Vistinge, det gamla stations
området och lasarettsområdet nämndes som nya tänkbara 
platser för etableringar. Mikrofonen lämnades sedan över 
för information från näringslivet. Gränges president Jörgen 
Abrahamsson, Finspångs Tekniskas VD Mikael Andersson, 
Andreas Ramlöv från Total Media & Reklam om mässan 
Finns i Finspång 2020 och Hans Antonsson från Företagarna 
samsades med tiden i rampljuset. 

Öppen frågestund
Kvällen avslutades med en öppen frågestund till Tillväxt 
Finspångs styrelse. Kommentarer från åhörarna var  
exempelvis en efterlysning av en representant i styrelse 
från kulturen, fråga om genomfart för bil i Finspångs  
centrum och en uppmaning att bygga bostäder vid det 
gamla stationsområdet. 

Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång?  
Gå in på tillvaxtfinspang.se

Filip Ewertsson

Ulrika Jeansson pratade om vikten att 
få fler inpendlare att flytta till Finspång

Tillväxt Finspång  
lockade till nyfikenhet 

CAROLINE WENDEL,  
Familjehemscenter:

– För oss är det viktigt att vara 
här och undersöka vad vi kan 
bidra med för Finspångs utveck
ling. I den här satsningen har 
vi fått höra att det också finns 
sociala mål, något som särskilt 
berör vår verksamhet.

ANNA ESPING-HELM,  
som tillsammans med  
Pernilla Joge driver På Håret:

– Jag är intresserad av vad som 
händer i Finspång, både som 
företagare och finspångsbo. Jag 
tycker att kvällen varit bra och blir 
väldigt imponerad över att vi har 
så många bra företag i Finspång.

ANDERS MOLUND,  
Lotorps IF och Siemens:

– Det är dags för ett forum för 
riktig verkstad och inte bara ord. 
Vi måste våga vara offensiva, 
ha kreativa idéer och chansa för 
att vinna. Lotorps IF är en del av 
det fantastiska föreningslivet i 
Finspång.

FREDRIK SUNDQVIST,  
Nyföretagarcentrum:

– Jag är nyfiken på att höra 
mer om innebörden av Tillväxt 
Finspång och hur långt man 
kommit i bolagsprocessen. Jag 
tycker det är jätteintressant 
att höra om hur vi kan stärka 
varumärket Finspång.

Kalkugnsvägen 8, Finspång, tel: 0122-416 35

www.fonusost.se

FONUS ÖST PÅ VIBERGA 
ONSDAG 20 NOVEMBER KL 10-16
Vi delar ut vårt nya Vita Arkiv tillsammans med en 
värdecheck på 700 kr. Är du medlem i någon av våra 
ägareorganisationer får du dessutom en ytterligare 
värdecheck på 750 kr.

• Kristian från Familjejuristen finns på plats och svarar  
på frågor om testamente, arv m.m.

• Passa också på att se våra unika minnesföremål  
Minnesklotet, nya Minneshjärtat och våra vackra  
smycken med personligt avtryck.

• Vi bjuder på kaffe och tårta!

Varmt välkomna  
hälsar Josefine och Tony



07w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

Intresset var stort när Tillväxt Finspång bjöd in till 
en informationskväll med lokala föredragshållare 
från näringslivet.

Drygt 90 företagare, föreningsrepresentanter och  
intresserade medborgare lockades till informationskvällen 
på Vibergarestaurangen torsdag 31 oktober. Kommunalrådet 
Ulrica Jeansson, vice ordförande i Tillväxt Finspång, inledde 
med bakgrund, vision och nuläge för det nya tillväxtbolaget. 
Motala kommun nämns som ett inspirerande exempel för 
uppdraget att stärka varumärket Finspång. 

– Vi kommer att ta hjälp av konsulten Anna Lövenhielm 
från Norrköping för att göra verkstad av våra ord. Tanken är 
sedan att någon ska anställas på heltid så småningom,  
säger Ulrika Jeansson. 

  
Information från näringslivet
Kommundirektör Johan Malmberg pratade sedan bland annat 
om vikten av fler bostäder för att nå målet att vara 30 000 
invånare 2035. Melby Hills, Vistinge, det gamla stations
området och lasarettsområdet nämndes som nya tänkbara 
platser för etableringar. Mikrofonen lämnades sedan över 
för information från näringslivet. Gränges president Jörgen 
Abrahamsson, Finspångs Tekniskas VD Mikael Andersson, 
Andreas Ramlöv från Total Media & Reklam om mässan 
Finns i Finspång 2020 och Hans Antonsson från Företagarna 
samsades med tiden i rampljuset. 

Öppen frågestund
Kvällen avslutades med en öppen frågestund till Tillväxt 
Finspångs styrelse. Kommentarer från åhörarna var  
exempelvis en efterlysning av en representant i styrelse 
från kulturen, fråga om genomfart för bil i Finspångs  
centrum och en uppmaning att bygga bostäder vid det 
gamla stationsområdet. 

Har du frågor och vill veta mer om Tillväxt Finspång?  
Gå in på tillvaxtfinspang.se

Filip Ewertsson

Ulrika Jeansson pratade om vikten att 
få fler inpendlare att flytta till Finspång

Tillväxt Finspång  
lockade till nyfikenhet 

CAROLINE WENDEL,  
Familjehemscenter:

– För oss är det viktigt att vara 
här och undersöka vad vi kan 
bidra med för Finspångs utveck
ling. I den här satsningen har 
vi fått höra att det också finns 
sociala mål, något som särskilt 
berör vår verksamhet.

ANNA ESPING-HELM,  
som tillsammans med  
Pernilla Joge driver På Håret:

– Jag är intresserad av vad som 
händer i Finspång, både som 
företagare och finspångsbo. Jag 
tycker att kvällen varit bra och blir 
väldigt imponerad över att vi har 
så många bra företag i Finspång.

ANDERS MOLUND,  
Lotorps IF och Siemens:

– Det är dags för ett forum för 
riktig verkstad och inte bara ord. 
Vi måste våga vara offensiva, 
ha kreativa idéer och chansa för 
att vinna. Lotorps IF är en del av 
det fantastiska föreningslivet i 
Finspång.

FREDRIK SUNDQVIST,  
Nyföretagarcentrum:

– Jag är nyfiken på att höra 
mer om innebörden av Tillväxt 
Finspång och hur långt man 
kommit i bolagsprocessen. Jag 
tycker det är jätteintressant 
att höra om hur vi kan stärka 
varumärket Finspång.

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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FRÅGAN

Vad tycker du  
är det bästa med advent?

LIZA LEO 45 ÅR 
– Det är mysigt och blir ljust. Bakar 
lussekatter, pepparkakor och så 
brukar vi dricka glögg med familjen.

EVERT PALMQVIST 85 ÅR 
– Brukar väl tända lite ljus, men  
annars är det som vanligt. Inget fika 
för min del, jag håller hårt på dieten.

BIRGITTA UDÉN-KARNUNG 65 ÅR 
–Det bästa är värmen, ljusen och 
sång och musik. Jag uppskattar 
också stillheten hemma.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 20 delas ut 4 december.

OBS! Manusstopp 26 november kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

finns kvar vid manusstopp. 
Boka din annons i god tid!

Bibelns julbudskap, blandad julmusik, blandade sånger med

Finspong Brass och  
Frälsningsarméns musikkår

Sång Tomas och Emma Hektor  
Konferencier Julia Forsberg

Entré inklusive  
fika 120 kr

Förköp på Kulturhuset  
i Finspång eller tickster.com 

Ev. kvarvarande biljetter  
vid entrén från kl. 17.30.

Fika med  
traditionellt  

“pepparkaksmums”JULKONSERT 
              i Missionskyrkan

     lördag 21 december kl 18.00

Arr: Finspong Brass   
Medarr: Frälsningsarméns 

musikkår och Missions- 
kyrkan i Finspång

Studio 150 

Välkommen till

VÄLKOMMEN TILL
LADUGÅRDSBUTIKEN I LJUSFALLSHAMMAR  
Öppettider i december Ons-fre 11-18, lör-sön 11-15, 21-22 dec 11-17,  

23 dec 11-19 ♥ instagram: @sandrawallmokrans ♥ 0709-789 344

W A L L M O K R A N S
B L O M S T E R A T E L J É  &  I N T E R I Ö REn stunds avkoppling

Julkör  lördag  kl 14

Vi bjude
r  

på varm
  

kaneldr
icka 

Aktuell info & web-butik 
på www.wallmokrans.se

Julmarknad
23-24 nov kl 11-15

Aktuell info & web-butik 
på www.wallmokrans.se

Julmarknad
23-24 nov kl 11-15

Välkommen till ett öppet möte där vi diskuterar bland annat  
landsbygdsfrågor! Kommunpolitiker och representanter från  
LO medverkar.

Folkets Hus i Rejmyre måndagen den 25 november kl 19.00.  
Vi bjuder på fika. 

ÖPPET MÖTE

MEDBORGARSAMTAL
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CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

NOVEMBER
Sön 24 13.00 Invigningsgudstjänst
 Om- och tillbyggd kyrka 
 Predikan Julia Forsberg 
 Tårtbuffé efter gudstjänsten

Sön 24 19.00 Lovsångskväll
 Julia Forsberg och Joakim Liebgott  
 med team

Lör 30 18.00 Adventskonsert
 Mercy Gospel 
 Insamling för omkostnaderna

DECEMBER 
Sön 1 10.00 1:a Adventsgudtjänst
 Predikan Julia Forsberg 
 Adventskör - Förbön - Fika

VARANNAN VECKA

Tis 14.00 Missionsgrupp Dorkas.  
 (jämna veckor)

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3

Vi har öppet tis-tors 14.00-17.00,  
lör 10.00-13.00

NOVEMBER
Lör 23 15.00 Julmarknad   
 med auktion    
 Se separat annons på sid 16

Sön 24 11.00 Gudstjänst  
 Olivia Liebgott predikar  
 Solveigs lovsångsteam. Fika

DECEMBER 
Sön 1 11.00 Adventsgudstjänst  
 Olivia Liebgott predikar  
 Sångarna. Fika

VARJE VECKA
Mån 19.00 Bön
Tis 18.00 Tisdagsklubben, från 7 år
Tor 18.30 Beta
Fre 19.30 SPACE, tonår

VARANNAN VECKA
Tis 18.30 Stickcafé (jämn)
Fre 18.00 HIGH FIVE 
 från 11 år (ojämn)

DECEMBER 
Sön 1 16.00 1:a advent  
 Musikgudstjänst
 Vi spelar och sjunger in  
 advent och jul.
 Musikkåren, No Limits,  
 Maud Fennvik. Kyrkkaffe

Lör 14 16.00 Julmässa 
 Luciatåg, lotterier ”Lussefika”  
 Till förmån för vårt barn och  
 ungdomsarbete

VARJE VECKA:
Mån   15.00 Språkverkstad
Tis   10.30 Bokcirkel (ojämna veckor)

 11.30 Tjejlunch (jämna veckor)

 19.00 Kören No Limits  
 (ojämna veckor)

 Tacotisdag för tjejer fr åk 6 
 (ca 1 gång/månad,  
 ring för mer info)

Tors  18.00 Torsdagsklubben   
 från åk 1

 19.00 Musikkåren

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!   PROGRAM 20 NOV – 3 DEC

De Beschevägen 3, 0122-125 95 
Följ oss på Facebook & www.centrumkyrkanfsp.se

Slottsvägen 13, 0122-104 97 (tis-tors 9-12)
www.finspong.missionskyrkan.se

Örebrovägen 101, Sonstorp  
0122-601 26
www.hallestadfriforsamling.se

HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING
God’s Love in Action – Guds kärlek i handling
Ekmans väg 4  •  0122-102 96  
www.fralsningsarmen.se/finspang

FRÄLSNINGSARMÉN FINSPÅNG

27/11 ons 14.00 Adventsfest

Olivia och Joakim Liebgott (Missionskyrkan Sonstorp)  

4/12 ons 14.00 Liten Julfest

Julsmörgås, lekar, Sång (Centrumkyrkan)

RPG: NOVEMBER – DECEMBER

NOVEMBER
Sön 24 10.00 Gudstjänst 
 “Mod att korsa gränser” 
 Predikan: Björn Asserhed 
 Sång: Gun-Maries Glada Gubbar

DECEMBER 
Sön 1 10.00 Adventsgudstjänst 
 Björn Asserhed 
 Brass-sextett 
 Körsång

Tis 3 18.30 Vardagsmässa
 

VARJE VECKA
Tis 15.00 Internationellt café
Tis 19.00 “Vägen sanningen  
 och livet”  
 (Bibelstudium)

Fre 13.00 Föräldra- Barnsång

Se annons 
på sid 12 och 
läs reportage 

på sid 15

Den nära begravningsbyrån

Jag hjälper dig  
med begravningen

Anders Ohlsson 

Jourtelefon dygnet runt!  
0122-211 11, 011-28 72 50

www.ostgotabegravning 
De Wijks väg 13, Finspång

Alltid en svensk rätt vid vår lunchbuffé!

Centrumgallerian, Bergslagsv 17-19
0122-125 10  •  www.siamkok.se
Hälsningar Ai-Rada med personal!

145
kronor

Barn under

 11 år: 65:-

Gilla oss på facebook! www.fb.com/siamkok.finspang

Kvällsbuffé! 
Lördag 30 november

kl. 17.00-20.30
 Läsk/lättöl, dessert 

och kaffe ingår!
Boka gärna bord i tid!  

Vi har fullständiga rättigheter!
Årets sista 

buffé: 
31 december
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INBYTESKAMPANJ DECEMBER UT.  

Vi betalar extra bra för din inbytesbil!

Trygga mil med Zetterblom bil
www.zetterblombil.se  •  Skäggebyvägen 50  •  0122-156 66

DU VILL HA VÅRA BILAR 
OCH VI VILL HA DIN!

HALLÅ! 
Du vet väl om att vi 

också köper in bilar? 
Kom förbi och ta en 
kopp kaffe medan vi 

tittar på din bil.

BÄSTA 
JULKLAPPEN 
I FINSPÅNG!
Vi är övertygade om att de bästa julklapparna finns på hemmaplan. 
Tillsammans med er vill vi lyfta julhandeln i vårt Finspång.

Annonsera om ert bästa julklappstips (max två produkter) på våra temasidor  
”Bästa julklappen i Finspång” i Fokus Finspång nr 20 (4/12) och reprisannons i nr 21 (18/12).

Du får två kvartssidor för 3 000 kr (ord. pris 3 960 kr)*

Du får två kvartsidor + 20 dagar på våra reklamskärmar för 5 000 kr (ord. pris 8 703 kr)*

*Manusstopp 26/11. ”Bästa julklappen i Finspång” går ej att kombinera med 
rabatter i annonspaket eller andra erbjudanden.Vi kommer att pusha extra för 
dessa temasidor på våra reklamskärmar och i sociala medier. Detta är också  
ett utmärkt tillfälle att få med dina öppettider för julen och önska dina kunder  
God Jul & Gott Nytt År.

BOKA DIN ANNONS IDAG! 
0122-173 00,  info@fokusfinspang.se

Ett av uppslagen från “Bästa  julklappen” i Fokus Finspång 2018.

12 

JULKLAPPSTIPS!Ge bort en massage  eller ett träningskort i julklapp.
Presentkort på personlig  löpträning med utbildad löparcoach. 3 × 1 timme 600 kr (ord pris 1000 kr)Köp på bokadirekt.se eller direkt hos oss.

DIN LOKALA LEVERANTÖR AV UTETRÄNING OCH LÖPNING

FÖRELÄSNINGAR16 dec Julmat att må bra av!  
Tid: 15-18  Plats: Stationsvägen 6 Finspång Pris: 300 kr

17 jan 2019  ”Matilda & Pernillas resa  
– från sjukdom till frihet”   

Tid: 18-20.30 Plats: Missionskyrkan, Finspång. 
Fri entré, anmälan behövs.

10 feb 2019 Kurs ”Lär dig laga mat som läker”  Mer info kommer på hemsidan.
Boka din plats:swisha till 123 356 73 36 ange namn och datum. eller via boka direkt.seeller ring/sms:a Pernilla Pettersson 070-130 95 15

w w w . h a p p y l i f e c o a c h . s e

Rodes Kroppsvård Novali Följ mig på Facebook!  |  Stationsvägen 6 072-573 57 31  |  www.rodenovali.se

Qi behandling(En kombination av massage, zonterapi, healing)60 min, 640:-Qi Gong kurser vt-19 med start v.6Tisdag 17.30
Torsdag 17.30

10 ggr/ 1 250:-
Hand ZonterapiFörbättra din allmäna hälsa  genom aktivering på zoner i dina händer60 min 640:-

Nyhet!

Zonterapi / Massage / Medial rådgivning / Kanalisering/Healing / Qi Gong

TRE FÖRETAG UNDER SAMMA TAK 
Från vänster Pernilla, Sara och Rode

13

0122-109 80
Följ oss på Facebook!

Öppettider:  
mån-fre 10-18, lör 10-15

Viberga

10%rabatt på allt rött

Glöggmys
Söndag 9 dec

Julöppet2:a och 3:e advent11-15

0122-187 50 • vardagar 7-18, lördagar 9-13 • Norrköpingsvägen 36

 

Anders

Linda

Pelle

Thomas

Tove

Lina

Mats

Emma

www.colorama.se             Följ oss på Facebook och Instagram!

Missa inte våra 
presenkort  

– den perfekta julklappen! 

VI ÖNSKAR DIG EN LYXIG JUL!

• Handgjorda i Halmstad•  Ingredienser av högsta kvalité•  Naturligt och organiskt ursprung

Skäm bort dig själv  eller någon du känner med våra exklusiva  produkter från Dofta.  

Doftspridare 249:-/stHand- och kroppstvål 169:-/stHand- och kroppslotion 198:-/stParfym 595:-/st

www.elbutikfinspang.se

Gilla oss på facebook! www.fb.com/elbutikfinspangTel: 011-682 80Viberga Galleria, Skäggebyvägen 27, Finspång

Öppet:mån-fre 10.00-18.00 • lör 10.00-15.00
1:a, 2:a och 3:e advent 11.00-15.00

100 kr

Bästa julklappen till  Mamma och SyrranPlattång Melissa

430 kr

Bästa julklappen  till Pappa och BrorsanSound Buddy högtalare med Bluetooth funktion 

LOGIN IT, Centrumgallerian, Finspång • 0122-212 75
måndag-torsdag 10⁰⁰-17⁰⁰, fredag 10⁰⁰-16⁰⁰

ALLT  INOM  IT  FÖR  HEM  OCH  FÖRETAG!

Google Home Mini

Välkommen in!

690:-

lördagsöppet hela december 10-13

Chromecast  till bra pris!
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Coop Finspång sponsrar pensionärsföreningen 
RPG i Finspång. Förutom fikabröd har koopera- 
tionen bidragit med lotterivinster till föreningens  
veckoträffar och fester.

Det är onsdag strax före klockan 14.00 och snart dags för 
veckomöte med Riksförbundet Pensionärsgemenskap i 
Finspång, i folkmun RPF Finspång. Fokus Finspång träffar 
RPG kommunföreningens ordförande Kerstin Lindholm och 
Coop Finspångs VD Anders Svensson. Precis som vanligt 
träffas man i någon av frikyrkorna i kommunen. Denna 
gång i Missionskyrkan i Sonstorp. För dagens program står 
fritidshemmet Tryggis. Idag har de tagit trapporna upp från 

deras lokaler i kyrkans nedervåning för att förgylla vardagen 
för besökarna med sång och kort information om deras 
verksamhet. Barnens sånger lockar till applåder innan det är 
dags för fika och lotteri.

– Vi har ett omväxlande program med mestadels lokala 
förmågor. Men det är gemenskapen med gamla och nya 
vänner runt fikaborden som är det viktigaste, säger dagens 
programvärd Janne Abrahamsson och Kerstin fyller i:

– Vi är en förening som bygger på kristna värderingar. 
Många av våra återkommande besökare har en kyrklig 
bakgrund. Men alla är välkomna på våra träffar.

Kerstin berättar att RPG också är pensionärernas röst 
lokalt, regionalt och på riksnivå.

– Värt att nämna är att vår medlem Monica Blomberg är 
förbundsordförande för RPG i Sverige och  har regelbundna 
möten med regeringens pensionärsråd, säger Kerstin. 

”Känns bra att ge tillbaka”
Anders Svensson från Coop Finspång menar att grunden  
till all deras sponsring vilar på grunden ”den goda kraften”. 

– Vi vill synas så brett som möjligt, inte bara i idrotts-
föreningar. Många i den äldre generationen har varit med 
och byggt upp kooperationen. Därför känns det bra att ge 
tillbaka till en förening som RPG, säger Anders. 

RPG i Finspång har cirka 150 medlemmar. Medlems-
avgiften är ett välkommet bidrag till eventuella ersättningar 
för innehåll till programmet. I medlemsavgiften ingår också 
tidningen Seniorposten, fem gånger per år. Förening träffas 
på onsdagar och tar då upp en frivillig avgift till självkost-
nadspris för fika.

Filip Ewertsson

Anders Svensson och Kerstin Lundholm. I bakgrunden 
syns fritidshemmet Tryggis som sjöng på RPG:s träff.

Coop ger tillbaka till 
den äldre generationen

Prisvärda och hållbara produkter är grunden för vår verksamhet. 
En kooperations främsta drivkraft är medlemsnytta, att tillgodose 
medlemmars ekonomiska, sociala eller kulturella behov - där vinst 

ses som medel och inte som mål. Idag ger vi tillbaka genom  
återbäring samt att vi sponsrar det lokala kultur- och idrottslivet.  
Vi vill aktivt vara med och bygga morgondagens Finspång!

COOP FINSPÅNG   

– DEN GODA KRAFTEN I SAMHÄLLET!

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER • PELLETS
PELLETS PÅ LAGER I MÄSELKÖP!

Pris: 2 300:-/pall inkl moms.  
Vid köp av minst 4 pallar: Pris 2 150:-/pall inkl. moms. (Pant 70:-/pall)

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00 • Öppettider Mäselköp mån-fre 06.30-15.30

RÄDD ATT HALKA?
Hos oss hittar du sanden 
du behöver för att sanda!

PÅ STATIONSVÄGEN 
ÄR VI I FULL FART MED 
ATT PLANERA VÅRENS 
SPÄNNANDE KURSER!

ZONTERAPI/ MASSAGE FÖR HEMMABRUK  |  QI GONG-GRUPPER

MEDITATIONSCIRKLAR  |  TEMAKVÄLLAR KOST/HÄLSA

NYFIKEN?
HÖR AV DIG SÅ FÅR DU MER INFORMATION!

HÄLSNINGAR FRÅN RODE, SARA, PERNILLA OCH LENA.

072-573 57 31  |  070-131 00 76  |  070-130 95 15  |  070-252 63 16LENA FÖTTER

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

HANDLEDARKURS
10/12 (OBS! Tisdag)

RISKETTAN
5/12

MOPED AM
Nästa års kurser ute på  
enannantrafikskola.se

INTENSIVKURS CAMP
Nästa års kurser ute på  

körkortscamp.se

EN ANNAN ÖNSKAR  
GOD JUL!

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

INVIGNING
CENTRUMKYRKAN

 

2 4 : E  N O V E M B E R

19.00 LOVSÅNGSKVÄLL MED JOAKIM LIEBGOTT

Välkommen!

3 0 : E  N O V E M B E R

18.00 JULKONSERT MED MERCY GOSPEL CHOIR

BERGSLAGSVÄGEN 27

13.30 INVIGNINGSGUDSTJÄNST

1 : A  D E C E M B E R

10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
11.30-15.30 ÖPPET HUS

Fri entré (insamling), insläpp från 17.30

Tårtbuffé, tipspromenad och aktiviteter för barnen!

A Mercyful Christmas

Kontakta oss på 073-44 88 777 • www.finspangsfonsterputs.se

VI LEVERERAR – DU NJUTER

VÅRA KUNDER SÄGER: VILKEN SKILLNAD!  
UPPLEV SKILLNADEN DU OCKSÅ.
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KOPPLAT & KLART!
Du vet väl om att vi erbjuder  
installation av dina nya vitvaror?  
Kom in så berättar vi mer.

Grindvägen 3  |  mån-fre 6.45-18.00, lör 10.00-14.00  |  0122-141 50  |  www.xlbygg.se/finspang 

SSTTIILLRREENN  BBRRÖÖDDRROOSSTT
Snyggt designad brödrost i borstat 
stål med 7 rostningslägen och 
upptining.

BRÖDROST • ELECTROLUX • EAT7100

224499  kkrr  
ord pris 699 kr

EERRGGOOPPRREESSSS  
RRÅÅSSAAFFTTCCEENNTTRRIIFFUUGG

Citruspress i rostfritt stål. Två storlekar  
på pressen för olika stora frukter.

RÅSAFTCENTRIFUG
ELECTROLUX • EJP5000

114499  kkrr  
ord pris 490 kr

ÅRETS

fyndvecka

Erbjudandet gäller 191125-191130

Välkommen på Energi- och klimatrådgivningsträff
Finspångs kommuns energi- och klimatrådgivare bjuder in till informationsträffar, på Finspångs bibliotek, 
där du får tips om hur du kan minska din energianvändning och bli mer klimatsmart.

finspang.se

Datum: 25/11 och 9/12
Tid: kl. 16-19
Plats: Finspångs bibliotek
Pris: Rådgivningen är kostnadsfri

Informationsträffarna är kostnadsfria och vänder sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar, idrotts- 
föreningar och andra organisationer.

Under kvällen kan du få information om bland annat:

• Värmesystem
• Solenergi
• Energieffektivt byggande
• Elanvändning
• Fönsterbyte

• Tilläggsisolering
• Ventilation
• Belysning
• Aktuella bidrag, stöd och 

energideklarationer
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0122-109 80
Följ oss på Facebook!Viberga

Öppettider:  
mån-fre 10-18     
lör 10-15

KLIPP UT OCH 

TA MED DEN HÄR 

ANNONSEN OCH 

FÅ 100 KR RABATT 

HOS OSS!

GLÖGGMINGEL
LÖRDAG 23 NOVEMBER  

KL. 10.00-15.00
Anonyma Alkoholister
AA Auroragruppen Finspång

Ekkällevägen 6B (gaveln)

Mötestider:
Tisdagar kl. 19.00-20.30
Lördagar kl. 16.00-17.30

Öppna möten 2:a och sista 
tisdagen kl. 19.00 och lördagen 

kl. 16.00 i månaden

Under mötestider 
når du oss på telefon: 

072-563 94 89
Välkomna!

Göran Mjörnell och Julia Forsberg  
i den nya glasentrén. I bakgrunden syns 
församlingsmedlemmarna Ulf Carpvik 
och Eilert Harrysson.

– Vi vill vara en öppen kyrka för Finspång,  
säger Göran Mjörnell.

2015 valde pingst- och baptistförsamlingen i Finspång att  
gå ihop och bilda nya Centrumkyrkan. Det beslutades att 
den gamla Baptistkyrkan skulle bli den framtida kyrkolokalen. 
Kyrkan finns på Bergslagsvägen mittemot Lidl, med Kulturhuset 
och bygget av Finspångs nya vårdcentrum som grannar.   

– Vi utarbetade en ny vision för församlingen där många 
engagerade sig för vad vi längtade efter och hur vi kan finnas 
till för Finspångs bästa. Vi landade bland annat i att vi vill vara 
en öppen kyrka, både bildligt och bokstavligt talat. Vi drömmer 
om liv och rörelse i kyrkan, berättar Göran Mjörnell, som varit 
projektledare för om- och tillbyggnaden.

Största byggsatsningen
Det togs i början av 2018 ett beslut att bygga ut, bygga om 
och helrenovera kyrkan. Kostnaden för projektet är cirka 11,5 
miljoner kronor. Sedan byggstarten hösten 2018 har för-
samlingens medlemmar lagt ner mer än 11 000 timmar i den 
historiskt största byggsatsningen sedan kyrkan byggdes 
1976. Den nya kyrkan har fått en helt ny utbyggnad med 
glasentré i riktning mot centrum och det som blir Finspångs 
nya vårdcentrum. Direkt innanför huvudentrén finns kafébord 
och servering i direkt anslutning till den ljusa kyrksalen. 
Där finns också en trappa upp till en helt ny läktare. På vår 

rundvandring berättar Göran Mjörnell att man också har 
tilläggsisolerat och höjt hela yttertaket. Alla utrymmen har 
renoverats och utformats för att passa många olika typer av 
samlingar.

– Det finns en förväntan att vår nya entré med servering 
ska vara ett café med öppettider för allmänheten. Inte minst 
med tanke på vårt strategiska läge med nya vårdcen t- 
 rum som granne. I dagsläget finns inget beslut att det kommer 
att bli så, men vi har byggt vår nya entré på ett sätt som möjlig-
gör en sådan satsning, säger Göran.

Framtidshopp, passion och hjärta
I våras anställde församlingen den 26-åriga norrländskan 
Julia Forsberg som ny pastor och föreståndare. Hon visar det 
nybyggda rum som är tänkt att fungera som ett öppet kapell 
för den som vill landa för reflektion och en stund av lugn och  
ro mitt i vardagslivet. Där finns också möjlighet för alla att 
boka tid för själavårdande samtal.

– En av anledningarna till att jag lockades hit var det fram-
tidshopp, passion och hjärta församlingen visar för Finspång, 
säger Julia Forsberg.

Söndag 24 november är det invigningsgudstjänst klockan 
13.30. Lördag 30 november klockan 18.00 är det julkonsert 
med Mercy Gospel. Efter adventsgudstjänsten klockan 10.00 
söndag 1 december är det Öppet hus klockan 11.30 till 15.30. 

Filip Ewertsson

Centrumkyrkan 
– en öppen kyrka för Finspång

24 november invigs nya Centrumkyrkan.

mån–tors 8-17  •  fre 8-16 
0122-127  10  •  Skäggebyvägen 38

 
BOKA DINA 

VINTERDÄCK
NU!

J U L M A R K N A D
SÖNDAG 1 DEC. KL. 11-16  
P-HUSET KRISTALLEN
KL. 12.00 & 14.00
Luciakandidaterna uppträder

KL. 15.30 ÅRETS LUCIA PRESENTERAS
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Varmkorv med bröd 10:- • Lotteri

I SAMARBETE MED CENTRUMFÖRETAGEN & BUTIKER

J U L KO N S E RT  &  
K RÖ N I N G  AV  L U C I A
LÖRDAG 7 DEC. KL. 18.00 KULTURHUSET
Medverkande: 
Kajsa Andersson Berg sång & konferencier, 
Anton Forsberg piano, gitarr & sång
Anton Weisman slagverk
Marcus Eriksson bas
Sång & musik av Kulturskolans elever

Lucia krönes av årets företagare Per Karlsson  
från Sonstorps Åkeri AB & Erstorps Grus

Förköp: 120:- inkl. 20:- avgift.   
www.tickster.se eller Kulturhuset
I SAMARBETE MED KULTURSKOLAN

SPONSORER:

FINSPÅNG
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Göran Mjörnell och Julia Forsberg  
i den nya glasentrén. I bakgrunden syns 
församlingsmedlemmarna Ulf Carpvik 
och Eilert Harrysson.

– Vi vill vara en öppen kyrka för Finspång,  
säger Göran Mjörnell.

2015 valde pingst- och baptistförsamlingen i Finspång att  
gå ihop och bilda nya Centrumkyrkan. Det beslutades att 
den gamla Baptistkyrkan skulle bli den framtida kyrkolokalen. 
Kyrkan finns på Bergslagsvägen mittemot Lidl, med Kulturhuset 
och bygget av Finspångs nya vårdcentrum som grannar.   

– Vi utarbetade en ny vision för församlingen där många 
engagerade sig för vad vi längtade efter och hur vi kan finnas 
till för Finspångs bästa. Vi landade bland annat i att vi vill vara 
en öppen kyrka, både bildligt och bokstavligt talat. Vi drömmer 
om liv och rörelse i kyrkan, berättar Göran Mjörnell, som varit 
projektledare för om- och tillbyggnaden.

Största byggsatsningen
Det togs i början av 2018 ett beslut att bygga ut, bygga om 
och helrenovera kyrkan. Kostnaden för projektet är cirka 11,5 
miljoner kronor. Sedan byggstarten hösten 2018 har för-
samlingens medlemmar lagt ner mer än 11 000 timmar i den 
historiskt största byggsatsningen sedan kyrkan byggdes 
1976. Den nya kyrkan har fått en helt ny utbyggnad med 
glasentré i riktning mot centrum och det som blir Finspångs 
nya vårdcentrum. Direkt innanför huvudentrén finns kafébord 
och servering i direkt anslutning till den ljusa kyrksalen. 
Där finns också en trappa upp till en helt ny läktare. På vår 

rundvandring berättar Göran Mjörnell att man också har 
tilläggsisolerat och höjt hela yttertaket. Alla utrymmen har 
renoverats och utformats för att passa många olika typer av 
samlingar.

– Det finns en förväntan att vår nya entré med servering 
ska vara ett café med öppettider för allmänheten. Inte minst 
med tanke på vårt strategiska läge med nya vårdcen t- 
 rum som granne. I dagsläget finns inget beslut att det kommer 
att bli så, men vi har byggt vår nya entré på ett sätt som möjlig-
gör en sådan satsning, säger Göran.

Framtidshopp, passion och hjärta
I våras anställde församlingen den 26-åriga norrländskan 
Julia Forsberg som ny pastor och föreståndare. Hon visar det 
nybyggda rum som är tänkt att fungera som ett öppet kapell 
för den som vill landa för reflektion och en stund av lugn och  
ro mitt i vardagslivet. Där finns också möjlighet för alla att 
boka tid för själavårdande samtal.

– En av anledningarna till att jag lockades hit var det fram-
tidshopp, passion och hjärta församlingen visar för Finspång, 
säger Julia Forsberg.

Söndag 24 november är det invigningsgudstjänst klockan 
13.30. Lördag 30 november klockan 18.00 är det julkonsert 
med Mercy Gospel. Efter adventsgudstjänsten klockan 10.00 
söndag 1 december är det Öppet hus klockan 11.30 till 15.30. 

Filip Ewertsson

Centrumkyrkan 
– en öppen kyrka för Finspång

24 november invigs nya Centrumkyrkan.

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Vill du också  
ha ett reportage  

i Fokus Finspång?
Hör av dig så berättar vi mer.

0122-173 00   •    www.fokusfinspang.

Det är en oktobermåndag och lunchtid i Slotts-
mässens matsal. Ett gäng företagare har strålat 
samman och tar varandra i hand. 

En del är tjenis med varandra sedan tidigare, medan en del 
är helt nya bekantskaper. Snacket tar snabbt fart kring 
borden och samtalsämnen som berörs är av både affärs-
mässig och personlig karaktär. Det är en lättsam stämning 
och högt i tak på flera sätt när spindeln i nätverket Lino 
Casimiro tar till orda:

– Välkommen till regionens skönaste nätverk. Vi kan 
väl ta ett varv, presentera oss och berätta om det är något 
speciellt vi har behov av.

Vill bygga relation på ett avslappnat sätt
Smakfull husmanskost serveras vid borden när en efter  
en får resa sig upp, berätta vem man är och vem man repre-
senterar. Dagens nätverkare består av en salig blandning 
av allt från mediaföretag, föreningar och fotterapeuter till 
budföretag, målare och hälsokostföretag. Trots olikheterna 
har de alla gemensamt att de är företagare från orten eller 
har Finspång som en del av sitt affärsområde. En annan 
gemensam nämnare är att de längtar efter att bredda  
sina nätverk.

– Tyvärr har en del tidigare nätverk här inte riktigt fått 
fäste. Det här nätverket är mer avslappnat och handlar 

främst om att bygga relationer, säger Torstorps IF:s repre-
sentant Martin Müller. 

Östen Ekvall från OSEK of Sweden håller med och 
tillägger:

– Det bästa med Relations by Lino är att det är  
avslappnat. Jag har fått nya goda relationer. Det är inte 
betungande och kostar mig ingen tid då jag ändå brukar  
gå ut och äta lunch.

Dagens föredrag hålls av Tobias Brååt från Jetpak. 
Lunchmötet är över på dryga timmen, men de flesta dröjer 
sig kvar för att hinna snacka lite till innan de skiljs åt.

Bli påmind om varandras existens
Relations by Lino finns även i Söderköping, Linköping, 
Norrköping och Nyköping. Sedan januari håller nätverket 
lunchmöten månadsvis i Finspång.  

– Främsta skälet att komma på våra träffar är att man  
vill nätverka regelbundet under jäkligt avslappnade former. 
Oavsett hur väl du känner folk i Finspång behövs nätverk  
för att bli påmind om varandras existens. Du måste inte  
komma varje gång, men de som kommer till oss har ett driv 
att förvalta sin plats i nätverket på bästa sätt, säger Lino.      

Vill du veta mer om Relations by Lino? Läs mer på  
relationsbylino.com. Nästa nätverksträff i Finspång är  
11 november.

Filip Ewertsson

Lino Casimiro driver nätverket 
Relations by Lino.

Avslappnat 
nätverk  

med fokus på 
relationer

Coop Finspång sponsrar pensionärsföreningen 
RPG i Finspång. Förutom fikabröd har koopera- 
tionen bidragit med lotterivinster till föreningens  
veckoträffar och fester.

Det är onsdag strax före klockan 14.00 och snart dags för 
veckomöte med Riksförbundet Pensionärsgemenskap i 
Finspång, i folkmun RPF Finspång. Fokus Finspång träffar 
RPG kommunföreningens ordförande Kerstin Lindholm och 
Coop Finspångs VD Anders Svensson. Precis som vanligt 
träffas man i någon av frikyrkorna i kommunen. Denna 
gång i Missionskyrkan i Sonstorp. För dagens program står 
fritidshemmet Tryggis. Idag har de tagit trapporna upp från 

deras lokaler i kyrkans nedervåning för att förgylla vardagen 
för besökarna med sång och kort information om deras 
verksamhet. Barnens sånger lockar till applåder innan det är 
dags för fika och lotteri.

– Vi har ett omväxlande program med mestadels lokala 
förmågor. Men det är gemenskapen med gamla och nya 
vänner runt fikaborden som är det viktigaste, säger dagens 
programvärd Janne Abrahamsson och Kerstin fyller i:

– Vi är en förening som bygger på kristna värderingar. 
Många av våra återkommande besökare har en kyrklig 
bakgrund. Men alla är välkomna på våra träffar.

Kerstin berättar att RPG också är pensionärernas röst 
lokalt, regionalt och på riksnivå.

– Värt att nämna är att vår medlem Monica Blomberg är 
förbundsordförande för RPG i Sverige och  har regelbundna 
möten med regeringens pensionärsråd, säger Kerstin. 

”Känns bra att ge tillbaka”
Anders Svensson från Coop Finspång menar att grunden  
till all deras sponsring vilar på grunden ”den goda kraften”. 

– Vi vill synas så brett som möjligt, inte bara i idrotts-
föreningar. Många i den äldre generationen har varit med 
och byggt upp kooperationen. Därför känns det bra att ge 
tillbaka till en förening som RPG, säger Anders. 

RPG i Finspång har cirka 150 medlemmar. Medlems-
avgiften är ett välkommet bidrag till eventuella ersättningar 
för innehåll till programmet. I medlemsavgiften ingår också 
tidningen Seniorposten, fem gånger per år. Förening träffas 
på onsdagar och tar då upp en frivillig avgift till självkost-
nadspris för fika.

Filip Ewertsson

Anders Svensson och Kerstin Lundholm. I bakgrunden 
syns fritidshemmet Tryggis som sjöng på RPG:s träff.

Coop ger tillbaka till 
den äldre generationen

Prisvärda och hållbara produkter är grunden för vår verksamhet. 
En kooperations främsta drivkraft är medlemsnytta, att tillgodose 
medlemmars ekonomiska, sociala eller kulturella behov - där vinst 

ses som medel och inte som mål. Idag ger vi tillbaka genom  
återbäring samt att vi sponsrar det lokala kultur- och idrottslivet.  
Vi vill aktivt vara med och bygga morgondagens Finspång!

COOP FINSPÅNG   

– DEN GODA KRAFTEN I SAMHÄLLET!

Aktiv Hälsocenter gör sin största satsning  
på många år och utökar sina lokaler. Nu har de  
Öppet Hus i fyra dagar för att visa utbudet.

Torsdag 7 november klockan 17.00 invigs de nya lokalerna 
och fram till söndag 10 novemer finns möjlighet till att besöka 
anläggningen och titta runt i de nyrenoverade lokalerna. 

– Våra medlemmar har efterfrågat mer yta för frivikts- 
träning och funktionell träning. När intilliggande lokaler  
blev lediga slog vi till, säger Thomas & Miriam Lundmark som 
tillsammans driver Aktiv Hälsocenter.

– Eleiko, som är världsledande inom skivstångsträning, 
har hjälpt oss med planering och utrustning på den nya ytan. 
Vi är jättenöjda och stolta över resultatet, säger Thomas. 
Aktiv Hälsocenter har under det senaste året utökat sitt 

träningsutbud och gjort en omfattande upprustning av hela 
anläggningen. Bland nyheterna märks bland annat en ny 
spinningssal och Easyline. 

– Intresset för kortare gruppträningspass har ökat, 
gärna där man använder egen kroppsvikt eller enklare  
redskap. Två av de populäraste gruppträningspassen just 
nu är Easyline, enkel cirkelträning i fasta maskiner, samt 
Cross HIT som är korta högintensiva pass med funktionell 
träning, berättar Miriam. 
 
Fri träning under Öppet Hus 
Under Öppet Hus-dagarna erbjuds fri träning på alla  
aktiviteter, workshops, lotterier, tävlingar, medlems- 
erbjudanden och mycket mer. Mer information finns  
på www.aktivhalsocenter.se

Aktiv Hälsocenter  
inviger större lokaler

www.aktivhalsocenter.se   0122-410 24    Bergslagsvägen 22  

VÄLKOMMEN TILL INVIGNING OCH ÖPPET HUS!

Öppet Hus-erbjudande! Passa på att bli medlem under Öppet Hus! De 25 första som tecknar ett 12-månaders  
medlemskap får första månaden gratis, ett presentkort (värde 600 kr) samt ett startpaket (värde 395 kr)

torsdag 7/11 kl. 17.00 - söndag 10/11 kl. 18.00 

– Fri träning     – Workshops    – Tävlingar  
– Lotterier  – Provsmak    – Erbjudanden

Julmarknad 
med auktion 

Missionskyrkan i Sonstorp
Lördagen 23 november 

kl. 15.00

Auktion ca. kl.17.00
Marknadsstånd • Servering

Lotterier • Auktion
Sonstorps IK säljer 

adventsgranar och julkärvar

Varmt välkommen!

Friskt vatten. Förnybar energi.

VATTENBRUNNAR

BERGVÄRME

VATTENRENING

PUMPSERVICE

Industrivägen 2-4 | Finspång 

0122-100 64 | www.fbb.se

OAVSETT DINA BEHOV
Vi lyssnar på dina önskemål och kommer 

med idéer på hur du kan få friskare,  
starkare och vackrare tänder.  

Vår ambition är att du ska få ypperlig  
tandvård och trivas tillsammans med oss.

VÄLKOMMEN!

 

 

011-13 34 34  •  www.tandhalsan.nu 
Bråddgatan 9, Norrköping

VI TAR VÄL HAND OM DIG 

En del av praktikertjänst



Riksteatern hösten 2019 • Illustration: Moa Romanova • Tryck: Ale Tryckteam

AV HENNA PIIRTO

ARGA ÄNKAN/ 
VIHAINEN LESKI

Live på Bio! / Livelähetys elokuvateatteriin!

REGI: KIMMO VIRTANEN

Från Helsinfors stadsteater/Helsingin kaupunginteatterista
På finska med svensk text

Illustration: Moa Romanova

Liput 1. syyskuuta lähtien: Netistä www.tickster.com tai  
Kulttuuritalolta puh 0122-853 00. Hinta: 140 kr 
Biljetter från 1 september: via www.tickster.com eller 
Kulturhuset tfn 0122-853 00.  Pris: 140 kronor 

Vihainen leski, Ulla-Riitta ”Ullis” Raiskio, näyttelee lämmöllä ja huumorilla vireää ja vapaata naista. Seuraamme 
Ulliksen elämää, joka on aina ollut järjestyksessä. Kun hänen mies kuolee niin kaikki tuntuvat näkevän 74-vuo-
tiaan lesken hauraana ja valmiina kuolemaan. Tämä käsitys on kuitenkin täysin väärä! Hän on nyt vapaa ja käy 
ystäviensä kanssa hot yogassa, kielikursseilla ja läpi leskimarkkinoita huippuvauhtiin!  

Med mycket värme och humor skildrar Arga Änkan, Ulla-Riitta ”Ullis” Raiskio, hur det är att vara en vital och fri 
kvinna. När maken dör, verkar alla se den 74-åriga änkan som en bräcklig åldring som förbereder sig för sin egen 
död. Men ingenting kunde vara mer fel! Nu är hon fri och går tillsammans med sina vänner på hot yoga, språk-
kurser och avverkar änklingsmarknaden i rasande fart! 

Näyttämöllä/På scen: Sari Haapamäki, Riitta Havukainen, Sanna-June  Hyde, Kirsi Karlenius, Kai Lehtinen,  
Martti Manninen, Kari Mattila, Leena  Rapola, Pia Runnakko, Heikki Sankari, Marjut Toivanen, Kaisa Torkkel, 
Eija Vilpas, Vesa Wallgren. 

22. MARRASKUUTA 2019/ 
22 NOVEMBER 2019  

18:00
KULTURHUSET FINSPÅNG
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Pel les  Buss Europapilen

23/11 
DANSBUSS TILL  
HÄRADSHAMMAR, 50:-
Eklöfs. 
Boka på 070-8343130

26/12 
DANSBUSS TILL  
LJUNGSBRO, 150:-
Ikaros. 
Boka på 070-3333021

26/11
STOCKHOLM  
PÅ EGEN HAND, 250:-
Boka på 0760-253450

30/11, VETERANMÄSSA  
I VÄSTERÅS 300:-
Boka på 070-3333021

24/1-2020 
MC-MÄSSA  
I GÖTEBORG, 400:-  
INKLUSIVE BILJETT
Boka på 070-3333021

För mer information om våra resor: www.pellesbuss.se och 070-333 30 21

DANSBUSS

STOCKHOLM  
VÄSTERÅS
GÖTEBORG

Nu har Maria Edvardsson gått i mål med sin 
forskning. Det gör henne till den första som  
genomfört hela sin forskarstudie under sin  
anställning hos NiF.

Det var i slutet av september som Maria Edvardsson  
disputerade, efter att ha forskat på halvtid sedan maj 2013. 
Till vardags är hon biomedicinsk analytiker. Redan i utbild-
ningens C- och D-uppsats berörde hon problematiken med 
att blodprov från äldre patienter kan få missvisande prov-
svar, då referensvärdet är baserat på fullt friska personer i 
yngre medelåldern.

– Min forskarstudie lyfter svårigheten att tolka och ge rätt 
vård till äldre, vars prov utgår från en skala som är baserad på 
en annan åldersgrupp med andra förutsättningar. Det finns 
en risk att testerna feltolkas och att den äldre patienten inte 
får rätt vård, säger Maria Edvarsson.

Tiden som doktorand vid Linköpings Universitet har 
bland annat inneburit att Maria fått berätta om sin forsk-
ning för andra biomedicinska analytiker, från riksträffar  
i Sverige till internationella konferenser i Afrika.

– Mina kollegor här kan också se problematiken. Det ligger 
i vårt ansvar att utveckla vår verksamhet. Jag hoppas att 
mina studier kan inspirera till ett annat tänk i vårt förbätt-
ringsarbete. Under min forskning har jag fått full stöttning 
från kollegor och ledning. Jag märker att det finns en stolthet 
i huset över att Finspång bidrar till forskningen, säger Maria.

   FILIP EWERTSSON

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

”Stolthet att Finspång  
bidrar till forskningen”

ANHÖRIGFÖRENINGEN 
I FINSPÅNG
ADVENTSMÖTE PÅ TRÄFFPUNKT 
ANKARET HÖGBY
Torsdag 28 november kl 16.30
Vi möter julen med sång och musik 
av Ronny Sjödin, dikt, lotteri mm!
Vi äter gröt med smörgås, kaffe etc 
för priset 20 kr. Anmälan senast 
mån 25 till tel 070-603 13 80 , gärna 
sms el telsvar. Välkomna!

CAFÉMÖTEN PÅ ANHÖRIGCENTER 
KALKUGNSVÄGEN 1 1 TR
Onsdag 20/11 , 4/12, 18/12 kl 14.00 
Ingen föranmälan , alla välkomna . 
Kaffe mm 10 kr.

FRILUFTSFRÄMJANDET
TOMTEN I LUNDDALEN
8/12 kl.14:00-16:00
Barn, tag med önskelistan och 
besök honom i Tomtebo. 
Tomtespår i skogen. Mys vid brasan, 
fika i värmestugan, grilla en korv. 
Alla välkomna!

PRO FINSPÅNG
BUDGET MÖTE
19 november kl.15.00. 
COOP-restaurangen
Budget information. Underhållning 
av Bo Åkervall Norrköping. Fika och 
lotterier.
Insläpp från 14.45

LUCIATÅG
Tisdagen 17 december kl. 15.00. 
Coop-restaurangen
Musikquiz av Bengt-Arne Palmquist. 
Luciatåg med Musikskolan
Insläpp från 14.45

Vi hjälper dig att göra 
begravningen till ett 
ljust och vackert minne.

Tel. 0122-100 94  •  Vi har jour dygnet runt!
Stationsvägen 4, Finspång  •  www.finspangsbegravningsbyra.se

Anne-Marie 
Svensson

Magnus
Wallin

Välkommen  
att besöka oss i vår monter  

         där vi informerar om 

Livsarkiv & Familjejuridik 

 Anne-Marie Svensson        Anders Ohlsson             Malin Joelsson 

Garantin för
rätt hjälp

Vi önskar 
dig en fridfull 

advent

Lite personligare
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Nu har Maria Edvardsson gått i mål med sin 
forskning. Det gör henne till den första som  
genomfört hela sin forskarstudie under sin  
anställning hos NiF.

Det var i slutet av september som Maria Edvardsson  
disputerade, efter att ha forskat på halvtid sedan maj 2013. 
Till vardags är hon biomedicinsk analytiker. Redan i utbild-
ningens C- och D-uppsats berörde hon problematiken med 
att blodprov från äldre patienter kan få missvisande prov-
svar, då referensvärdet är baserat på fullt friska personer i 
yngre medelåldern.

– Min forskarstudie lyfter svårigheten att tolka och ge rätt 
vård till äldre, vars prov utgår från en skala som är baserad på 
en annan åldersgrupp med andra förutsättningar. Det finns 
en risk att testerna feltolkas och att den äldre patienten inte 
får rätt vård, säger Maria Edvarsson.

Tiden som doktorand vid Linköpings Universitet har 
bland annat inneburit att Maria fått berätta om sin forsk-
ning för andra biomedicinska analytiker, från riksträffar  
i Sverige till internationella konferenser i Afrika.

– Mina kollegor här kan också se problematiken. Det ligger 
i vårt ansvar att utveckla vår verksamhet. Jag hoppas att 
mina studier kan inspirera till ett annat tänk i vårt förbätt-
ringsarbete. Under min forskning har jag fått full stöttning 
från kollegor och ledning. Jag märker att det finns en stolthet 
i huset över att Finspång bidrar till forskningen, säger Maria.

   FILIP EWERTSSON

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

”Stolthet att Finspång  
bidrar till forskningen”

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S

 

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 17
1: Freya Joensuu Olsson  

2: Laila Awada  

3: Liam Hedkrok  

1:a pris presentkort på Kulturhuset + en t-shirt, 2:a & 3:e pris varsin t-shirt. Skicka ditt svar till Total 
Media &  Reklam, Norrköpingsvägen 38, 612 44 Finspång eller mejla fiafilur@fokusfinspang.se.  
Vi behöver ditt bidrag senast 4 december. Glöm inte ange namn, telefonnummer, adress och vilken  
storlek (60, 80, 100, 120, 140, 160) på t-shirt  du vill ha om du vinner. Tävlingen är för barn upp till 13 år.
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TOMTE- 
LUVANS 

FÄRG

VITA KRI- 
STALLER I 
GRÄSET

Julafton närmar sig med stormsteg. Men först...
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www.byggochrep.se

Johan Bergling 
070-628 10 72
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ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

Bor du i bostadsrätt eller villa  
och håller på att göra om?

HYR VÅRA NYA 
CONTAINERAR.

Smartare och smidigare!  
Perfekt för dig som renoverar ditt hem!

Följ oss på 
Facebook och Instagram! TORSDAG 21 NOVEMBER 

Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:30
 
LÖRDAG 23 NOVEMBER
Kulkonsert
Bygdekören sjunger i samband med 
julmarknad. 
Betel, Igelfors, 11:30

MÅNDAG 25 NOVEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och hemmavarande föräldrar/ 
vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:00

TISDAG 26 NOVEMBER 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi
Skedevi församlingshus, 10:30

Andakt 
Berggården, 14:00

ONSDAG 27 NOVEMBER
Sopplunch
Mariagården, 12:00

SÖNDAG 24 NOVEMBER 
Mässa 
Damkören medverkar. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
LÖRDAG 30 NOVEMBER 
Musikgudstjänst 
Med Musikaliska sällskapets kammarkör. 
Regna kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 1 DECEMBER (1:a advent) 
Adventsmässa 
Joysingers. Martin Björkvall, trumpet. 
Teckentolkad. Kyrkbuss. Bussen går 
till Mariagården efter mässan, där 
adventskaffet serveras.  
Risinge kyrka, 11:00 
 

Adventsmässa 
Hällestads kyrkokör. Peter Creutz, 
trumpet. Hällestads Rödakorskrets 
inbjuder till adventskaffe i försam-
lingshemmet. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Adventsgudstjänst 
Skedevi-Rejmyre kyrkokör. 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Adventsmässa 
Rejmyre-Skedevi kyrkokör. 
Mikael Wittwång, trumpet. 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
Ekumenisk adventsgudstjänst 
Regna bygdekör och barnkör. 
Betel, Igelfors, 15:00

Gudstjänster och musik

Svenska kyrkan i Finspång
TORSDAG 28 NOVEMBER 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet med inbjuden gäst 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården 15:00

LÖRDAG 30 NOVEMBER
Julpyssel 
Vi pysslar och fikar tillsammans. 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Kvällssyföreningens adventsfest
Adventsfest med lotterier, fika och 
liten marknad. 
Hällestads församlingshem, 14:00
 
MÅNDAG 2 DECEMBER 
Öppen verksamhet för små barn 
och hemmavarande föräldrar/ 
vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00

TISDAG 3 DECEMBER 
Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Högby seniorboende, 14:30
 
Evening tea
Jan Gårdman pratar om Prästgården, 
släktforskning m.m 
Hällestads församlingshem, 18:00

ONSDAG 4 DECEMBER
Lunch med risgrynsgröt
Mariagården, 12:00

0122-857 00 • wwww.svenskakyrkan.se/finspang • finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se 

EDQVISTS BLOMMOR, VIBERGA, FINSPÅNG. TEL: 0122-102 05

WWW.EDQVISTS.NET. MÅND-FRED 10-18. LÖRD 10-15. SÖND 11-15

FÖLJ OSS PÅ             EDQVISTSBLOMMOR           EDQVISTS BLOMMOR

VÄLKOMMEN TILL EDQVISTS BLOMMOR!

VI SMYGSTARTAR  
JULEN I BUTIKEN
ONSDAG 27 NOVEMBER KL. 8-20 

VÄLKOMMEN IN OCH MYS MED OSS

TOMTEN FINNS PÅ PLATS 

 KOM OCH BIND DIN EGEN JULKRANS

 FINA HANTVERK • HANDSTÖPTA LJUS 

BRÖD FRÅN SKÄRBLACKA BAGERI   

LILLA KRUKMAKERIET I BUTBRO

   GRANAR & JULKÄRVAR 

JULMARKNAD 
I TRÄDGÅRDEN 

LÖRDAG 23 NOVEMBER KL. 10-14

LEV UTAN SMÄRTA 
med www.fenixterapi.com

RÅGÅNGEN 71, 602 08 NORRKÖPING 

LITOGRAFVÄGEN 9, 610 13 LOTORP

TELEFON: 070-243 67 53

MANUELL TERAPI MED  
MODERNA UNDERSÖKNINGS-  
OCH BEHANDLINGSTEKNIKER.



TORSDAG 21 NOVEMBER 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00 
 
Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Östermalmsträffen, 14:30
 
LÖRDAG 23 NOVEMBER
Kulkonsert
Bygdekören sjunger i samband med 
julmarknad. 
Betel, Igelfors, 11:30

MÅNDAG 25 NOVEMBER 
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år 
Mariagården, 09:30

Öppen verksamhet för små barn 
och hemmavarande föräldrar/ 
vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Kvällssyföreningens möte 
Hällestads församlingshem, 13:00

TISDAG 26 NOVEMBER 
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt i Skedevi
Skedevi församlingshus, 10:30

Andakt 
Berggården, 14:00

ONSDAG 27 NOVEMBER
Sopplunch
Mariagården, 12:00

SÖNDAG 24 NOVEMBER 
Mässa 
Damkören medverkar. Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Mässa 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
LÖRDAG 30 NOVEMBER 
Musikgudstjänst 
Med Musikaliska sällskapets kammarkör. 
Regna kyrka, 18:00 
 
SÖNDAG 1 DECEMBER (1:a advent) 
Adventsmässa 
Joysingers. Martin Björkvall, trumpet. 
Teckentolkad. Kyrkbuss. Bussen går 
till Mariagården efter mässan, där 
adventskaffet serveras.  
Risinge kyrka, 11:00 
 

Adventsmässa 
Hällestads kyrkokör. Peter Creutz, 
trumpet. Hällestads Rödakorskrets 
inbjuder till adventskaffe i försam-
lingshemmet. 
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Adventsgudstjänst 
Skedevi-Rejmyre kyrkokör. 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Adventsmässa 
Rejmyre-Skedevi kyrkokör. 
Mikael Wittwång, trumpet. 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
Ekumenisk adventsgudstjänst 
Regna bygdekör och barnkör. 
Betel, Igelfors, 15:00

Gudstjänster och musik

Svenska kyrkan i Finspång
TORSDAG 28 NOVEMBER 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet med inbjuden gäst 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé 
Mariagården, 14:00

Andakt 
Hällestadgården 15:00

LÖRDAG 30 NOVEMBER
Julpyssel 
Vi pysslar och fikar tillsammans. 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Kvällssyföreningens adventsfest
Adventsfest med lotterier, fika och 
liten marknad. 
Hällestads församlingshem, 14:00
 
MÅNDAG 2 DECEMBER 
Öppen verksamhet för små barn 
och hemmavarande föräldrar/ 
vårdnadshavare 
Rejmyre församlingshem, 10:00

TISDAG 3 DECEMBER 
Träffpunkten 
Mariagården, 09:30

Hantverkscafé 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé
Regna Ekebo, 14:00

Andakt 
Högby seniorboende, 14:30
 
Evening tea
Jan Gårdman pratar om Prästgården, 
släktforskning m.m 
Hällestads församlingshem, 18:00

ONSDAG 4 DECEMBER
Lunch med risgrynsgröt
Mariagården, 12:00

0122-857 00 • wwww.svenskakyrkan.se/finspang • finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se 
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BOK I FOKUS

Pepparknashus 
Jag älskar att pyssla inför 
jul. Det är ju egentligen det 
roligaste av alltihop.  
 
Allt man får klippa, knyta, baka, 
smaka och förbereda innan! Att 
slå in paket, att hänga upp kulor i 
granen, alla fikastunder med must, 
lussekatter och pepparkakor. Något 
jag däremot har svårt för, det är 
köpta pepparkakor. Är man van vid 
deg som rörts ihop hemma, då är 
det inget gott med översockrade 
och fabrikstillverkade eländen. Och 
pepparkakshus som alla ser lika-
dana ut är precis de samma. Ni vet, 
de där delarna som alltid är sönder 
när man öppnar asken, eller går av 
någonstans precis när man ska 
sätta ihop dem. Men visst är det 
kul med pepparkakshus, om man 
får göra om dem lite. Det är lättast 
att göra om man har egen deg. Här 
kommer räddningen till den som har 
fått slut på galna idéer inför jul! I den 
här boken finns inte bara mönster 
till alla delar för diverse knasiga pep-
parkakshus, utan också recept på 
den perfekta degen. Den som håller. 
Den som kan stå framme och vara 
fin utan att bli mjuk och säcka ihop! 
Här finns mönster till Villa Villekulla, 
en släde med renar, Eiffeltornet och 
en kyrka som faktiskt liknar den 
i Hällestad. Här finns till och med 
en gammal Volvo med tillhörande 
husvagn. Ha det så skoj i julstöket!

MARIA KARLSSON, BIBLIOTEKARIE

TITEL 
PEPPARKAKSHUS 
OCH MERA JULBUS

FÖRFATTARE
EVA GRANE 
YLVA NORMAN

Jul på 
Lantbruksmuseet

HÄRLIG JULSTÄMNING I LJUSFALLSHAMMAR

LÖRDAG 23 NOVEMBER 10.00-14.00

www.lantbruksmuseum.se
   fb.com/lantbruksmuseum.se

Träffa tomten  |  Liten julmarknad
Julsånger med STAL-kören kl. 12.00

Tomtegröt med skinksmörgås  |  Lotterier
Museet bjuder på glögg och pepparkaka

Välkomna!
Ingen entré & fri parkering. Tillgängligt 

för personer med rörelsehinder.

fokusfinspang

Instagrambilden!
Under taggen #fokusfinspång hittar du fantastiska  
bilder från Finspång, till exempel en flashback till den  

härliga sommarkvällen med Markus Krunegård! 
Fotot är taget av @niklasnorlin

Glöm inte att tagga alla dina finspångsbilder med #fokusfinspång under 
den stundande vintern. Det kanske är din bild som syns här nästa gång! 
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Smoooth payments by
ELBUTIK • VIBERGA

011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

JULBELYSNING! 
VI HAR ÄVEN RESERVLAMPOR.

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

SÖNDAGS ÖPPET 
1:a, 2:a, 3:e och 4:e advent  

11.00-15.00

Adam 
H30 cm 

185:-

Gravljus Paula 
LED exkl. batteri 

49:- 

Bea 
H22 cm 

175:-

Glans 
H28 cm LED ingår 

498:-

BLACK
FRIDAY
10% 

på hela sortimentet 
gäller endast 29/11.

MÅNADENS 
VARA

Lottie 
H55 cm fast LED 

exkl. batteri 

285:-

Marcia 
H57 cm LED ingår 

530:-

Lördag 7 december kl. 14 samlas vi i vår personalmatsal Energikällan 
och avnjuter ett traditionellt Luciatåg, får information av VD, fika 
och underhållning. I år får du inbjudan via den här annonsen. 

Anmälan
Vi är tacksamma för att du anmäler dig online. Anmälan sker på 
www.sit-ab.se/lucia. Du anmäler dig och blir registrerad/avprickad  
på vår personallista. Om du inte har tillgång till internet, ring  
011-400 02 53, mån-fre 09.00-15.00, så hjälper vi dig. 

 Välkommen! 

Välkommen,  
Siemenspensionär!*
Nu är det återigen dags att hälsa alla Siemenspensionärer 
välkomna till vårt traditionella luciakaffe. 

*Dvs du som gått i pension från Siemens  
eller någon av våra föregångare i Finspång.

Ditt svar vill vi ha senast fredag 22 november 2019. 
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VÄLKOMNA ATT TRÄNA
HOS FINSPÅNGS IBK
---------------------------------------
PF 13, Ljusgröna laget, 
Arena Grosvad
Söndagar kl 09.00-10.30

----------------------------------------
PF 14/15 Innebandylek, 
Arena Grosvad
Söndagar kl 09.00-10.30

------------------------------------------
Mer info finns på hemsidan,
laget.se/finspangsibk
Hör gärna av er vid 
frågor till vår mejl,
finspongsinnebandy@gmail.com

VÄLKOMNA ATT TRÄNA
HOS FINSPÅNGS IBK
------------------------------------------
PF 05/07 Röda laget, 
Arena Grosvad
Onsdagar kl 18.30-20.00
Fredagar kl 17.30-19.00

----------------------------------------
PF 08 Blåa laget, Bergska skolan 
Tisdagar och torsdagar 
kl 18.40-20.00

-----------------------------------------
PF 09/10 Blåa laget, Bergska skolan 
Tisdagar och torsdagar 
kl 17.15-18.40

------------------------------------------
PF 11/12 Gröna laget, 
Arena Grosvad
Onsdagar kl 17.00-18.00

VILL ER FÖRENING 
OCKSÅ SYNAS HÄR?

Boka er annons online på
fokusfinspang.se TOTAL MEDIA & REKLAM AB  |  totalmedia.se

NYHET!
ISSKRAPOR AV MINST  

50% ÅTERVUNNEN PLAST

RETURSKRAPA 
Ett miljövänligare alternativ med maximal skärpa  

i kanterna för ett snabbt och bra resultat.

Prisexempel vid köp av 500 st med enfärgstryck 

4,90:-/ST

ISTIDSSKRAPA AV RETURPLAST
Ett miljövänligare alternativ med båda skrapa, parkerings-

skiva och andra smarta funktioner i en och samma pryl.

Prisexempel vid köp av 500 st med enfärgstryck 

6,90:-/ST

Klichékostnad 375:- samt frakt tillkommer.

ISTIDSSKRAPA

ISSKRAPA
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0122-160 40  •  Levertorpsvägen 4  •  www.g-sons.se

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

Rätt däck räddar liv!

blomsterhusetsbc

blomsterhusetsbindericentral

BLOMSTERHUSETs
BINDERICENTRAL

Tel 011-12 19 48

Till glädje och sorgAngelica & Christer

PREMIÄRÖPPNING AV BLOMSTERHUSETS

I FINSPÅNGPOP UP-BUTIK
VI FINNS I LOKALEN MELLAN MINGLA OCH LILLA NALLE & JAG

VI HÅLLER ÖPPET ÅRET UT

VARDAGAR 10-18 & LÖRDAGAR 10-14

STORA ENAR 
från 85 kr

SNITTAMARYLLIS  
45 kr

HYACINT 
10 kr

DÖRRKRANSAR 
från 150 kr

ORKIDÉ
45 kr

STORA CYKLAMEN
35 kr

AMARYLLIS 
I KRUKA 

30 kr

ÖPPNINGSERBJUDANDE

TORSDAG

21/11
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TRYCKERI

www.anjotryck.com

0122-126 37 

BYGG

0768-14 31 70

SOLENERGI/SOLCELLER

www.atlassol.se

070-980 45 99 

TRAFIKSKOLA

www.axelhed.com

0122-161 60 

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80 

RÖR/VVS

011-323 01 50

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40

ELEKTRIKER

www.skarblackael.se

011-571 80 • 070-55 10 900

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

STÄDNING

www.stadforetaget.se

0122-410 03

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64 

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

SVETSNING

www.ybsvets.se 

070-628 28 43 

METALLSKROT 

www.jarnvarulagret.se 

011-16 71 17

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

MÅLARE

www.dnsmaleri.se

070-550 91 96

070-372  81 46

AB An-Jo Tryck

FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

VILL DITT FÖRETAG OCKSÅ SYNAS HÄR ELLER SKAPA DIN EGEN BRANSCHRUBRIK? KONTAKTA 0122-153 74  •  annons@totalmedia.se

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

www.gravarn.se 

070-624 81 80

www.brorssonsab.se

0122-212 00 

Se även annons på sidan 16

VI VILL TACKA ALLA  
VÅRA KUNDER FÖR ALLA  
48 ÅR I FINSPÅNGS CENTRUM!
Med förhoppning om ny bolagsform i annan lokal i Finspång.



27w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

w

TRYCKERI

www.anjotryck.com

0122-126 37 

BYGG

0768-14 31 70

SOLENERGI/SOLCELLER

www.atlassol.se

070-980 45 99 

TRAFIKSKOLA

www.axelhed.com

0122-161 60 

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80 

RÖR/VVS

011-323 01 50

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40

ELEKTRIKER

www.skarblackael.se

011-571 80 • 070-55 10 900

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

STÄDNING

www.stadforetaget.se

0122-410 03

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME
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www.jarnvarulagret.se 
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ENTREPRENAD/MARKARBETEN

MÅLARE

www.dnsmaleri.se

070-550 91 96

070-372  81 46

AB An-Jo Tryck

FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

VILL DITT FÖRETAG OCKSÅ SYNAS HÄR ELLER SKAPA DIN EGEN BRANSCHRUBRIK? KONTAKTA 0122-153 74  •  annons@totalmedia.se

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

www.gravarn.se 

070-624 81 80

www.brorssonsab.se

0122-212 00 

Se även annons på sidan 16

Se filmen.
www.finnsifinspang.se



PROGRAM 

Köp dina biljetter på www.tickster.com, på Kulturhuset Finspång eller 0122 – 853 00

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Bio

Drottningens Corgi  
(sv. tal)

Söndag 1 december 15:00
Ålder: 7 år

Bio

Om det oändliga
Söndag 24 november 19:00
Ålder: 11 år

Bio

Den förfärliga snömannen 
(sv. tal)

Söndag 24 november 15:00
Ålder: 7 år

Bio

After the Wedding
Söndag 1 december 15:00
Ålder: 11 år

Konsert

Kulturskolans  
adventskonsert
Fredag 29 november 18:00
Stora salongen, Kulturhuset. Fri entré!

Barnteater 

Ett litet hus med stort hjärta
Lördag 30 november 15:00
Ålder: 1-3 år
Fri entré! Ingen förbokning krävs!

Bio

Ring mamma!
Onsdag 27 november 19:00
Ålder: 11 år

Bio

Ailos resa
Söndag 8 december 15:00
Ålder: Ej fastställd

Dagbio

I Guds namn
Onsdag 27 november 14:00
Ålder: 11 år

Live på bio  

Arga Änkan / Vihainen leski
Fredag 22 november 18:00
Biljetter: 140 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Julkonsert

Åsa Jinder  
sjunger julens pärlor
Onsdag 4 december 19:00
Biljetter: 220 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller online på  
www.tickster.com

Välkomna att vaka in julen med en 
glittrande konsert med Åsa Jinder!

Teater 

Barnen
Fredag 13 december 19:00
Biljetter: 140 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller online på www.tickster.com

En katastrof har inträffat och det pensionerade 
paret Robin och Hazel har varit tvungna att 
flytta till en lånad liten stuga på den engelska 
östkusten utanför strålningsområdet. Dagarna 
ägnar de åt till att försöka upprätthålla en slags 
vardag, säkra maten de äter. Elen fungerar bara 
någon timme åt gången. Rollerna spelas av 
Agneta Ahlin,  Astrid Assefa och Per Burell.

Arr: Finspångs Riksteaterförening


