
BOK I FOKUS

TITEL 
EN ANNAN ALICE 

FÖRFATTARELIANE MORIARTY

En annan AliceOm du fick resa framåt i tiden, 
vad tror du att du skulle tycka om 

dig själv om tio år? Eller om ditt 
nuvarande jag blickade bakåt, vem 

var du får tio år sedan? Skulle ni 
komma överens?Huvudkaraktären i den här 

romanen får uppleva ungefär det; 
efter en skallskada förlorar Alice 

minnet av de senaste tio åren,  
och med det alla erfarenheter  

som format hennes äldre jag och 
personlighet. Hon återgår till den 

hon var förut, den Alice som äter 
vad hon vill, gör vad hon tycker om, 

och inte kan förstå hur hon kunnat 
bli den person andra beskriver. 

Medan nära och kära hjälper henne 
att bit för bit lägga det pussel 

av händelser som lett fram till 
skilsmässan med hennes älskade 

man, vänskapen med människor hon 
tidigare avskytt, och sprickan som 

bildats mellan hennes syster och 
hennes själv, försöker Alice själv 

hålla undan paniken över vad hon 
själv lyckats ställa till med. Vem har 

hon egentligen blivit? Hur gick det 
till? Hur kunde hon säga såna saker 

som folk påstår? Och som läsare 
undrar man vagt; vad gör min egna 

bittra erfarenhet med mig själv?  
För framtida Alice verkar inte på 

länga vägar lika lycklig som den 
yngre, verkar inte orka, inte vilja. 

Gör våra erfarenheter oss mindre 
levnadsglada? Vad gör vi mot  

andra egentligen? Hur mycket  
påfrestningar kan vi begära att 

andra står ut med från oss? MARIA KARLSSON, FINSPÅNGS BIBLIOTEK

SID 7: 
NYA ROYAL FIRAR 1 ÅR 
”ETT JÄTTEBRA ÅR!”
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NÄR TRÄNING ÄR  
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Alcro Silke är en vacker helmatt färg 
som ger ett lugnt intryck och en  
sammetslen yta. Passar de flesta 
väggar i ditt hem och har en struktur  
som påminner om äggskalets. 

* Gäller Alcro Silke 20/3–5/4 2020. Ord. pris från 234:-. Gäller för 
dig som är eller blir medlem i Mitt Colorama. Lokala avvikelser kan 
förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

SAMMETSMATTA  
DRÖMVÄGGAR

MEDLEMSERBJUDANDE!

25%
PÅ ALCRO SILKE*
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Priserna gäller på Willys Finspång t.o.m. sön 29/3 2020. Gäller ej Willys Hemma.
Se adresser och lokala öppettider på willys.se

Upptäck nya 
Willys Finspång!

ÄGG
GARANT • 24p • Från frigående höns inomhus 
Storlek M • Jämförpris 1:25 kr/st
Max 3 köp/hushåll

NÖTFÄRS
IRLAND • Ca 2,2kg • 20% 
Jämförpris 44:90 kr/kg
Max 2 förp/hushåll

KEXCHOKLAD
CLOETTA • 60g
Jämförpris 55:50 kr/kg
Max 3 köp/hushåll

KLASSIKERLÅDA 18P
GB GLACE 
Jämförpris 4:44 kr/st

SALLADSBAREN
PICADELI • Jämförpris 69:90 kr/kg
Max 2 förp/hushåll

JORDGUBBAR 250G
SPANIEN/MAROCKO • Klass 1 
Jämförpris 47:60 kr/kg
Max 5 köp/hushåll

NÖTFÄRSKOLSYRAT VATTEN, LÄSK, LÄTTÖL
LOKA • TROCADERO • GRÄNGESBERG • 33cl 
Flera olika sorter • Jämförpris 7:58 kr/l +pant
Max 3 köp/hushåll

NORRLANDSOST
NORRMEJERIER • Ca 1kg • Lagrad
33% • Jämförpris 69:90 kr/kg
Max 3 förp/hushåll

5990
SPARA 39:10-49:10

+pant

24 FÖR

För dig med 
WillysPlus

1000
SPARA 9:50

3 FÖR

För dig med 
WillysPlus

6990Per kg

TILLFÄLLIGT PARTI!

SALLADSBARENSALLADSBARENSALLADSBARENSALLADSBAREN

6990
SPARA 35:10 PER KG

Per kg

För dig med 
WillysPlus

FÄRSK KYCKLINGBRÖST-
FILÉ, KYCKLINGLÅRFILÉ
GARANT • Sverige • Ca 850g
Jämförpris 89:90 kr/kg
Max 3 förp/hushåll

8990
SPARA 25:10-27:10 PER KG

Per kg

För dig med 
WillysPlus

5990
SPARA 27:00

Per förp

För dig med 
WillysPlus

TORSKRYGGFILÉ 3P
FINDUS • 450g • Djupfryst 
Jämförpris 133:11 kr/kg 
Max 5 köp/hushåll

KLASSIKERLÅDA 18PKLASSIKERLÅDA 18P

7990Per förp
SPARA 16:60!

ÄGGÄGG

2990
SPARA 15:00

Per förp

För dig med 
WillysPlus

1190Per förp

Jämförpris 89:90 kr/kgJämförpris 89:90 kr/kg
Max 3 förp/hushåll

4490
SPARA 20:60 PER KG

Per kg

För dig med 
WillysPlus

V13 AD Finspång Nyöppning 190x260-3 mm utfallmm 200325.indd   1V13 AD Finspång Nyöppning 190x260-3 mm utfallmm 200325.indd   1 2020-03-17   15:162020-03-17   15:16
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Fin och självklar  
respekt
”Med anledning av... är inställt...
på grund av...” Ni känner igen orden 
från den senaste tidens massiva 
rapportering om Coronaviruset, som 
på mycket kort tid fått konsekvenser 
både internationellt, nationellt och 
även lokalt. Vår närmaste omgivning 
kan vara mer eller mindre överens 
om mängden försiktighetsåtgärder. 
Men oavsett vad tycker jag att det är 
rätt fint att vi som bred mänsklighet 
sluter upp till en självklar respekt att 
följa nationernas beslut i denna  
speciella situation. Vi får fortsätta 
att följa myndigheternas riktlinjer, 
agera klokt och inte minst ta extra 
hand om de äldre i vårt samhälle. 
 
Som invånare och inpendlare kan 
vi också tillsammans fortsätta att 
stötta den lokala handeln i mesta 
möjligaste mån. Se Tillväxt Finspångs 
fina initiativ på sidan 6.  
 
Använd gärna #jaghandlarifinspång 
på sociala medier för att inspirera 
andra att också handla lokalt.    

                                                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. 
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FINSPÅNG VÄXER! 
Nu finns en mötesplats för ökad tillväxt! 

Tillväxt Finspång har flyttat till ljusa och öppna  
lokaler i Köpmannen på Vallonvägen 15 A 

Välkomna in för att prata utveckling över  
en kaffe, för att hyra en arbetsplats eller för  

att boka mötes- och konferensrum!

MER INFORMATION OM OSS PÅ: 
www.tillvaxtfinspang.se eller via:  

kontakt@finspang.se

TILLS VIDARE  

AVVAKTAR VI MED  

ATT GENOMFÖRA  

MÖTEN OCH EVENT,  

MAA CORONA

Läs mer på finspangstekniska.se eller ring 0122-851 80 
Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin.

Byt till FinspongsEl 
du också! Läs mer på
 finspangstekniska.se

Vi värnar om lokala samarbeten och med Lotorpsån som  
granne så blev FinspongsEl en självklarhet, Anders Molund. 

Välkommen som 
elkund Lotorps IF!

Anders Molund, Ordförande Lotorps IF.

100% förnybar energi berikad med lokal vattenkraft! 
En vinst för kunderna, klimatet och för hela Finspång.
Varmt välkomna som elkund hos Finspångs Tekniska!
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UNG I FOKUS

HANNA ADOLFSSON  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV CURT NICOLIN GYMNASIET

Tuta och kör
Om bara några dagar sitter jag  
(förhoppningsvis) också där med 
ett rosa kort i handen, med en bild 
på som aldrig någon kan ha blivit 
nöjd med. Det kommer vara en  
underlig och skrajsen känsla, att  
sitta helt ensam i en plåtburk.  
Ska lilla jag köra runt helt själv? 
Ofattbart!

Ingen vet hur sommaren kommer 
se ut på grund av världens om-
ständigheter. Semestrar kommer 
kanske få ställas in, planeras om 
eller omplaceras. Om flygplan inte 
kommer finnas tillgängliga, har vi 
däremot bilar som kommer bli en 
väsentlig del av semestertiden.

I sommar ska jag tillsammans med 
några kompisar på en liten roadtrip 
och vi hoppas att situationen inte 
ska ha försämrats vid det laget. 
Jag kan nästan tycka det är bra 
att vi kommer ha mer inlandsresor 
denna sommar, i miljöperspektiv, 
men även för att påminnas om 
vilket vackert land vi bor i.

Det borde uppmuntras mer till att 
upptäcka de små guldkorn vi har, 
både i norr, söder, väst och öst.  
Nu får vi verkligen hoppas att jag 
får det där rosa kortet så jag kan 
göra just det!

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

Pel les  Buss Europapilen

DANSBUSS
BORGEN, 150:-
Boka på 070-333 30 21
3/4 BLACK JACK

HÄRADSHAMMAR, 50:-
Boka på 070-834 31 30
25/4 GOTT & BLANDAT
23/5 SAMZONS

HASSELBACKEN, 100:-
Boka på 070-333 30 21
23/5  Streaplers

29/4

RESA I DET BLÅ, 500:-
Boka på 0760-25 34 50
Marianne

28/7

MALMKÖPING, 800:-
Fm fika, Sparreholms  
bilmuseum, shopping, lunch 
Malmköping, spårvagn o buss 
museum, em fika

Närmare info och bokning på 
0760-25 34 50, Marianne

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 FÖRGYLLER ER DAG!

VISNING AV BRUDBUKETTER 26-29 MARS
TÊTE-Á-TÊTE 

3 ST FÖR 
79 KR

SNART ÖPPNAR 
TRÄDGÅRDEN

VÄLKOMNA!

VÅGAR DU INTE GE DIG UT? 

– VI LÖSER LEVERANSEN HEM TILL DIG!
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Rådgivning sedan 1918
LRF Konsult har funnits i över 100 år och erbjudit expertis inom 

ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och a� ärsrådgivning. 

Nu byter vi namn, men expertisen består. 

Kontoret i Finspång har även flyttat. Ni hittar oss numera på 

Vallonvägen 15 (ga Vårdcentralen). Välkomna!

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60

ALLTID FRI SUPPORT – direkt i butiken och på telefon!

mån-fre 9-18 (lunch 13-14)

ÖVER 50 ÅR I FINSPÅNG 
Vi vet vad vi pratar om  
och har egen verkstad.

ALLA DESSA TV-KANALER INGÅR UNDER TRE MÅNADER!

MÄNGDER AV KANALPAKET 

från 39:-/mån

Uppgradera  
till satellit
36 000 kilometer över oss kretsar en satellit med  
17 gånger större kapacitet än marknätet. Den är  
skapad med ett enda syfte: att alla ska kunna se  
på TV utan fördröjningar och med överlägsen ljud-  
och bildkvalitet. Oavsett var man bor.

Täckning överallt  |  Stabila TV-signaler direkt till din TV  

Se innehåll på fyra skärmar samtidigt  |  39 kanaler med 

Dolby-ljud  |  58 fulltids HD-kanaler (mot marknätets 9)  
0:-0:-

All utrustning och  
installation

SuperTV-
boxen

Nu även med streaming-
funktion via fiber, ADSL 
och mobilt bredband!
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FÖRSTA TILLVÄXTHJÄLPEN! 
Sveriges lokala företag har det tufft i Corona-krisen. Så även  
i Finspång. Är du frisk och inte har några restriktioner utifrån  
myndigheters eller regeringens beslut? Då kan du hjälpa till!

Tillväxt Finspång bjuder nu in till Tilllväxtchansen 
– en kraftsamling för att tillsammans göra våra inköp lokalt 

med chans att som konsument utses till ”Finspångs  
företagshjälte”* på höstens Finns i Finspång-gala! 

Köp hämtmat, äta ute, fika, kläder,  
examenspresenter eller julklappar redan nu! 

– Ett smart sätt att bidra till att fler av våra lokala företag och  
verksamheter kan klara sig lite bättre genom krisen!

HUR DELTAR JAG SOM KONSUMENT? 
VEM FÅR DELTA? Du som är medlem eller har en arbetsgivare som är 

medlem i Tillväxt Finspång

VAR?  Hos alla deltagande näringsidkare i Finspångs kommun 
- fråga i kassan om företaget deltar

NÄR? Från nu till och med 15 juni 2020

HUR GÅR DET TILL? Säg till i kassan att du eller din arbetsgivare är  
medlem i Tillväxt Finspång och att köpet ska räknas  
in i ”Tillväxtchansen” i ditt namn. Näringsidkaren  
noterar dina inköp, som efter 15 juni skickas in till 
Tillväxt Finspång. 

Använd gärna 

#jaghandlarifinspång 
i sociala medier för att inspirera andra att också handla lokalt.

Tillsammans för Finspång!
*Tillväxt Finspång sammanställer inköpssummorna och utser en vinnare.

tillvaxtfinspang.se

 
SKOLMATEN VECKA 14-15

MÅNDAG 30 MARS

Kycklinggryta med salvia, bulgur

Böngryta med salvia, bulgur

TISDAG 31 MARS

Fiskgratäng med dillsås, potatis,  
bukettgrönsaker

Broccoligratäng med kikärter, potatis, 
bukettgrönsaker

ONSDAG 1 APRIL

Köttfärssås, spagetti, ketchup

Vegetarisk bolognese, ketchup

TORSDAG 2 APRIL

Pannkakor, pannkaksylt

Rotfruktspytt i panna, vitlökssås

FREDAG 3 APRIL

Litet påskbord

Litet vegetariskt påskbord

VECKA 15 - PÅSKLOV
 
Till varje måltid serveras salladsbuffé,  
ekologisk mjölk, knäckebröd och smör. 

Med reservation för eventuella ändringar Royal är sedan många år en väl förankrad klädbutik i 
Finspång. I april förra året tog man steget och utökade 
butikens utbud till att även rymma kläder och accessoarer 
för henne.

– Det har varit ett jättebra år och jag är fantastiskt nöjd. 
Jag har lärt mig så himla mycket under resans gång i mötet 
med våra kunder, säger Carina Carinci, som driver Royal  
tillsammans med kollegorna Fredrik Brungs och Kristina 
”Kribbi” Andersson. 

”Du vet ju vad jag gillar”
Butiken har nu en bredd för både honom och henne.  
Från snygga vardagsplagg och jeansmode till att vara  
redo för fest och bröllop.

– Det roligaste är när man får känna av och hjälpa 
kunden att hitta rätt och när de sedan kommer tillbaka och 
säger ”du vet ju vad jag gillar”. Det är ett socialt jobb och här 
på Viberga är det alltid mycket folk i rörelse, säger ”Kribbi”.

Fredrik Brungs gillar utvecklingen att nu även vara en 
butik för kvinnor.

– Det är alltid kul att utvecklas, bli större och ta  
steg framåt. Det är också roligt att ha kollegor och se  

verksamheten med fler ögon och ur olika infallsvinklar.  
Det går bra för oss och inom kort kommer vi behöva  
stärka upp personalstyrkan, säger Fredrik.

Många vårnyheter
Förutom klädutbudet har många kunder också under året 
upptäckt butikens utbud av smycken och accessoarer.  
För att ge ytterligare bredd är ett nytt prisbilligare märke  
på väg in i butiken, som är full av många vårnyheter.

– Det är mycket grönt och marint som gäller, även en del 
pastellfärger och så prickigt och blommigt, säger Carina. 

Tårta och kaffe i butiken
Torsdag 2 april inleds butikens jubileumsdagar med tårta,  
kaffe och fina erbjudanden för kunderna. Den planerade 
VIP-kvällen med modevisning, make up och hårstyling av 
På Håret, plocktallrik med bubbel, lotterier, överraskningar 
och besök av leveran törer skjuts fram på grund av rådande 
omständig heter med Coronaviruset. Håll utkik i butiken och 
på Royals sociala medier för nytt datum för VIP-kvällen. 

Filip Ewertsson

Fredrik, ”Kribbi” och Carina ser tillbaka 
på ett lyckat år med nya Royal.

Nya Royal firar 1 år
För ett år sedan öppnade Royal sin nya butik.  

Det firas med jubileumsdagar 2 till 5 april.

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

VI LEVERERAR – DU NJUTER

SAKNAR DU VÅRSOLEN? SMUTSIGA FÖNSTER? 
VI GER DIG SKINANDE RENA FÖNSTER.

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
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omständig heter med Coronaviruset. Håll utkik i butiken och 
på Royals sociala medier för nytt datum för VIP-kvällen. 

Filip Ewertsson

Fredrik, ”Kribbi” och Carina ser tillbaka 
på ett lyckat år med nya Royal.

Nya Royal firar 1 år
För ett år sedan öppnade Royal sin nya butik.  

Det firas med jubileumsdagar 2 till 5 april.

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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www.byggochrep.se
Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM 
BYGG OCH 

REPARATION!

Vad behöver du hjälp med?

STORA  
PLANER INFÖR 

SOMMAREN?
TILLSAMMANS SER VI  

TILL ATT DE GENOMFÖRS!

 Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Kalkugnsvägen 8, Finspång, tel: 0122-416 35

www.fonusost.se

4 Om den avlidne har 
fyllt i Vita Arkivet, så 
drar vi av en värde-
check på 700 kronor.

4 För medlemmar 
i någon av våra 
ägarorganisationer 
– bland annat Coop, 
PRO, HSB och  
Riksbyggen – gäller 
ytterligare värde-
check på 750 kronor.

– 750 kr
– 700 kr

– 2 500 kr

Vi bjuder  
på vacker 
sorgdekoration
Alla som beställer begravning hos oss  
får välja en kostnadsfri sorgdekoration,  
värde upp till 2 500 kronor. 

Erbjudandet gäller beställningar i Finspång.

FRÅGAN

Vad tycker du 
är det bästa med våren?

BRITT-MARIE SVENSSON 60+ ÅR 
– Det är när värmen kommer,  
det knoppas ute, fåglar sjunger  
och det spirar i kroppen.

FANNY JÖNSSON 23 ÅR 
– Det bästa är att det blir ljusare 
och att det är mycket färg ute.

CIA ANDERSSON 52 ÅR 
– Det bästa är alla blommor,  
trädgården som vaknar och 
långa och ljusa kvällar.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 6 delas ut 9 april.

OBS! Manusstopp 1 april  kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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



09w w w. f o k u s f i n s p a n g . s e

FINSPÅNGS BIL & DÄCKSERVICE    •    LINKÖPINGSVÄGEN 50 B, FINSPÅNG    •    076-703 68 70    •    WWW.FBDS.SE

VI REPARERAR OCH SERVAR ALLA BILMÄRKEN!

Finspångs Bil & Däckservice
MÅN - FRE 8-17
(LUNCH 12-13)
LÖRDAGSÖPPET I APRIL 8-14 

BETALA RÄNTEFRITT MED VASA KREDIT UPP TILL 12 MÅNADER

DAGS ATT BOKA TID FÖR DÄCKSKIFTE! 

Däckförvaring 250:-/säsong  •  Hjulskifte 250:- •  Kompletta hjul 18” från 8 500:-   

STANDARDDIMENSION FRÅN 
HANKOOK, SAILUN, LAUFENN 
OCH GOOD YEAR PÅ LAGER.

 Good Year: 205/55-16

1095:-
inkl. montering

Sailun 205/55-16

850:-
inkl. montering

Castrol Oljeservice

från 995:-
inkl. 5 l olja + oljefilter

CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN FRÄLSNINGSARMÉN

MARS
Sön 29 11.00 Gudstjänst  
 Milton Lindh predikar  
 Johannes Edvardsson leder  
 Andreas lovsångsteam. Fika

APRIL
Ons 1 Blomsterkväll INSTÄLLT
Lör 4 Barnklädesloppis INSTÄLLT
Sön 5 Gudstjänst 
 Enrique Diaz predikar 
 Sång av Barbro & Madelene. Fika

Tors 9 19.00 Sinnesrogudstjänst  
 Peter Wahlström o Pernilla Båtsby  
 Nattvard

VARJE VECKA
Mån 19.00 Bön
Tis 18.00 Tisdagsklubben, från 7 år

Tor 18.30 Beta INSTÄLLT
Fre 19.30 SPACE, tonår

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

V 14 tar vi nya beslut ang vår verksamhet.  
Språkverkstan hoppas vi kunna starta 6 april

MARS
Tor 26 10.00 Ekumenisk bön INSTÄLLT

APRIL
Sön 5 11.00 Palmsöndagsgudstjänst
 Fennvik m fl

Fre 10 11.00 Långfredagsgudstjänst 
Sön 12 10.00 Gemensam  
 Påskdagsgudstjänst  
 Centrumkyrkan, drama, sångkör mm 

Sön 19 10.00 Bibelsamtal Filipperbrevet 
Lör 25 16.00 Vårfest 
 Musikkåren, kören ”No Limits”

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 25 MARS – 8 APRIL

Bergslagsvägen 27, 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

Ons 1 14.00  MIssionskyrkan INSTÄLLT
Musikquiz, Göte Holgerzon

 

Ons 8 14.00 Centrumkyrkan INSTÄLLT
Påsklunch

RPG: APRIL

Se vår hemsida för aktuell information om 
våra samlingar (med anledning av Corona) 

MARS
Sön 29 10.00 Gudstjänst
 “Försonaren”, Johanna Karlsson
 Sång: Kristina Hedman och  
 Magnus Hasselqvist

 Tis 31 18.00 Bön i fastan

APRIL
Sön 5 10.00 Gudstjänst  
 med nattvard
 “Vägen till korset”, Anders Ohlsson
 Sång: Lovsångsteam

 Tis 7 18.00 Bön i Fastan

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

Ons 18.00 Scout  
 (i Lotorps Missionshus) - Ålder 7-77 år

Fre 13.00 Föräldra- barnsång  
 Ålder 0-5 år

Sön  10.00 Söndagsskola

Se vår hemsida för aktuell information om 
våra samlingar (med anledning av Corona) 

MARS
Sön 29 10.00 Gudstjänst 
 Predikan Stefan Claar Norrköping 
 Sång - Bön - Fika

APRIL
Sön 5 10.00 Gudstjänst
 Predikan Johan Karlberg
 Sång manskören - Bön - Fika

Ons 8 19.00 Körövning

VARJE VECKA
Inställt tills vidare pga Corona 

Tors 15.00 Internationell  
 mötesplats
 Språkträning - Enkelt fika

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3
Stängd tills vidare pga Corona

Tis - Tors Öppettider 14.00 - 17.00
Lör  Öppettider 10.00 - 13.00
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10% 
V Å R T  N Y A  C A F É  Ö P P N A R  2 7  M A R S ! 

PASSA PÅ  
ATT TA EN FIKA OCH  

LÄTTARE LUNCH
P Å  E T T  K Ö P

Gäller april ut!

Friskt vatten. Förnybar energi.

VATTENBRUNNAR

BERGVÄRME

VATTENRENING

PUMPSERVICE

Industrivägen 2-4 | Finspång 

0122-100 64 | www.fbb.se

Splitta upp betalningen på fyra månader. O kr i avgift!

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!

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

Klädsmart UF säljer second hand-kläder på  
Viberga. Alla som har lämnat in kläder har  
samtidigt deltagit i ett hållbarhetslotteri med 
 fina vinster från Coop Finspång. 

Idén om att starta en egen second-hand växte fram när 
populära Hans & Greta i Finspångs centrum lades ned. 

– Vi visste att vårt UF-företag skulle handla om  
miljö och hållbarhet. Vi vill försöka ändra vår generations 
inställning till miljö, som exempelvis till second hand-kläder. 
Det var därför vi startade Klädsmart UF, säger Liza  
Gunnarsson, som driver företaget som ett skolarbete  
tillsammans med vännerna Wilma, Almina, Jessica och  
Julia. Alla går det tredje året på samhällsprogrammet  
eller ekonomiprogrammet på Bergska skolan.

En lott för varje plagg
Klädsmart håller sedan december till i det som tidigare var 
Vibergagrillen, till vänster om Vibergas huvudentré. Det 
var lite trögt till en början, men efter hjälp med skyltdockor 
och marknadsföring av rådgivaren Lotta på Lilla Nalle & Jag 
har allt fler kunder fått upp ögonen för dem. Butiken säljer 
klädesplagg och skor men inte underkläder och badkläder. 
För varje plagg kunden lämnat in har man fått en lott i 
butikens eget hållbarhetslotteri. Lyckliga vinnare har sedan 
dragits en gång i månaden. Ju fler plagg man lämnat in ju 
större har chansen varit att vinna pris.

– Förra månaden var vinsten ett presentkort på Coop  
på 200 kronor, en annan gång var det en presentpåse  
med ekologiska varor, berätta Wilma Ahnstedt. Då butiken 
avvecklas 17 april tar man inte längre emot fler plagg.

Gillar drivkraften hos Klädsmart
Coop Finspångs VD Anders Svensson gillar drivkraften och 
engagemanget som finns hos tjejerna i Klädsmart.

– Vi vill vara den goda kraften, även för företagsamma 
ungdomar. Deras affärsidé stämmer väldigt bra överens med 
vårt eget hållbarhetstänk. Vi är nyfikna på att se hur deras 
verksamhet tas emot och om det kan finns underlag för 
liknande satsning på Viberga även efter Klädsmarts tid här, 
säger Anders.

Klädsmart butik  
med chans till vinst

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!

Klädsmart har öppet onsdagar kl. 12.30 – 18.00  

och fredagar kl. 14.30 – 18.00 till och med 17 april.

Mer information: Instagram, Facebook och eller maila 

till kladsmartuf@gmail.com.

TJEJERNA BAKOM KLÄDSMART UF
Bakre raden från vänster: Almina Kalm och Jessica Larsson. 
Främre raden från vänster: Liza Gunnarsson, Julia Jansén Rehn 
och Wilma Ahnstedt.

Kontakta oss för mer information
Öppettider Mäselköp mån-fre 06.30-15.30  /  Öppettider Lämmetorp mån-fre 06.30-15.30

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

VI ÄR PROFFS PÅ VÄGGRUSNING!
Nu har vi dessutom utrustat en av våra bilar med underbett för optimalt slutresultat av din väg!

EFTERFÖRE

VÄLKOMMEN  
ATT HÄMTA  

MATERIAL MED DIN  
SLÄPKÄRRA!
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Klädsmart UF säljer second hand-kläder på  
Viberga. Alla som har lämnat in kläder har  
samtidigt deltagit i ett hållbarhetslotteri med 
 fina vinster från Coop Finspång. 

Idén om att starta en egen second-hand växte fram när 
populära Hans & Greta i Finspångs centrum lades ned. 

– Vi visste att vårt UF-företag skulle handla om  
miljö och hållbarhet. Vi vill försöka ändra vår generations 
inställning till miljö, som exempelvis till second hand-kläder. 
Det var därför vi startade Klädsmart UF, säger Liza  
Gunnarsson, som driver företaget som ett skolarbete  
tillsammans med vännerna Wilma, Almina, Jessica och  
Julia. Alla går det tredje året på samhällsprogrammet  
eller ekonomiprogrammet på Bergska skolan.

En lott för varje plagg
Klädsmart håller sedan december till i det som tidigare var 
Vibergagrillen, till vänster om Vibergas huvudentré. Det 
var lite trögt till en början, men efter hjälp med skyltdockor 
och marknadsföring av rådgivaren Lotta på Lilla Nalle & Jag 
har allt fler kunder fått upp ögonen för dem. Butiken säljer 
klädesplagg och skor men inte underkläder och badkläder. 
För varje plagg kunden lämnat in har man fått en lott i 
butikens eget hållbarhetslotteri. Lyckliga vinnare har sedan 
dragits en gång i månaden. Ju fler plagg man lämnat in ju 
större har chansen varit att vinna pris.

– Förra månaden var vinsten ett presentkort på Coop  
på 200 kronor, en annan gång var det en presentpåse  
med ekologiska varor, berätta Wilma Ahnstedt. Då butiken 
avvecklas 17 april tar man inte längre emot fler plagg.

Gillar drivkraften hos Klädsmart
Coop Finspångs VD Anders Svensson gillar drivkraften och 
engagemanget som finns hos tjejerna i Klädsmart.

– Vi vill vara den goda kraften, även för företagsamma 
ungdomar. Deras affärsidé stämmer väldigt bra överens med 
vårt eget hållbarhetstänk. Vi är nyfikna på att se hur deras 
verksamhet tas emot och om det kan finns underlag för 
liknande satsning på Viberga även efter Klädsmarts tid här, 
säger Anders.

Klädsmart butik  
med chans till vinst

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!

Klädsmart har öppet onsdagar kl. 12.30 – 18.00  

och fredagar kl. 14.30 – 18.00 till och med 17 april.

Mer information: Instagram, Facebook och eller maila 

till kladsmartuf@gmail.com.

TJEJERNA BAKOM KLÄDSMART UF
Bakre raden från vänster: Almina Kalm och Jessica Larsson. 
Främre raden från vänster: Liza Gunnarsson, Julia Jansén Rehn 
och Wilma Ahnstedt.
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Nytt sortiment på  
utomhusbelysning från Philips

Nytt sortiment  
från PRHome

ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

ELBUTIK • VIBERGA
011-682 80 • www.elbutikfinspang.se

Smoooth payments by

MÅNADENS VARA

Våffeljärn 1000W ställbar temperatur 

310:-

28 MARS KL.10-14 KUNDEVENT  
LJUSA IDÉER FÖR DITT UTERUM
DAGEN BJUDER PÅ
• Visning av nya produkter
• Kaffe, saft och kaka

• Ballonger till barnen
• Tävling med fina priser

• Goodiebags till betalande kunder    
OBS! begränsat antal

• Fina erbjudanden

Finspångs Begravningsbyrå
Björkdahls Begravningsbyrå Begravningsbyrån Timglaset

Bossgårds Begravningsbyrå C.A. Roséns Begravningsbyrå

Centrala Begravningsbyrån Åtvidabergs Begravningsbyrå

Blir

www.capellaab.se



www.sonstorpsbil.se  •  Skäggebyvägen 50  •  0122-139 82

VÅR HOS  

BILHUSET  
I FINSPÅNG!

25 mars till 9 april 
Passa på! Massa exklusiva erbjudanden!

Passa på och provkör  
el- och hybridbilar 1-4 april   

– få tvättkort från Open Car Wash 

Boka service och få 
10% rabatt!

Köp ny eller begagnad bil  
– lägg till 4 900:-  –   

få vinterdäck, TV, dragkrok 
 eller presentkort! 

(värde 10 000 kr)
Kom in och se andra 
kanonerbjudanden!

Fika ingår!

Drop-in däckbyte  

199 KR 
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VÄLKOMMEN TILL  
SKANDIAMÄKLARNA FINSPÅNG
0122-44 01 20 • skandiamaklarna.se/finspang

EMMA IVINGER
070-718 06 32

emma.ivinger@skandiamaklarna.se

DANIEL SOCHOR
076-282 74 44

daniel.sochor@skandiamaklarna.se

FILIP KARLSSON
073-940 28 08

filip.karlsson@skandiamaklarna.se

LISA ENGBERG
070-736 01 63

lisa.engberg@skandiamaklarna.se

Finspångs biblioteks program april-maj
6-9 april 

Magiskt påsklov  
på bibblan
Välj ett av våra bibliotekshus. 
Samla poäng till ditt biblioteks-
hus genom att läsa och delta 
i aktiviteter. Du kan hämta 
poängkort och husknapp på biblioteket från 
måndag den 30 mars.
Under veckan kan du vara med i  
Harry Potter- klubben, gå den spännande 
Harry Potter- vandringen och få magiskt fika 
på Elevhems festen som avslutar veckan på 
Skärtorsdagen. 
För mindre barn har vi sagoläsning. Håll utkik 
efter vårt påsklovsprogram!

20-25 april

Temavecka:  
Mat och hälsa
Tisdag 21 april kl. 18.00: 
Lotorpsgymmet Get Prepared 
föreläser om träning och hälsa.
Onsdag 22 april kl. 18:00:
Föreläsning Sara Ask: Bli vän med sockret.  
Dietisten och författaren Sara Ask föreläser om 
ämnet i sin nya bok: Bli vän med sockret
Torsdag 23 april kl. 13:00:
Hälsoappar i fokus - Få tips på olika hälsoappar 
och hur de fungerar.
Fredag 24 april kl. 11:00-13:00:
Kom och träffa Neuroförbundet Finspång, 
Finspångsbryggeriet och Celiakiförbundet på 
biblioteket.

Nya öppettider i biblioteket
Från och med 30 mars 2020 har vi nya öppettider.   
Varmt välkomna! 

Finspångs huvudbibliotek

Måndag-onsdag 10.00-18.00
Torsdag 12.00-18.00
Fredag 10.00-17.00
Lördag  10.00-14.00
Klämdag samt  10.00-15.00 
dag före röd dag

Rejmyre bibliotek

Tisdag 09.00-13.00
Torsdag  16.00-18.00
Klämdag samt  Stängt 
dag före röd dag

Tisdagen 28 april 

Författarbesök:  
Jahanara Nuri 
Föreläsningen handlar om 
mänskliga rättigheter och  
är på engelska.
kl. 18:00 i Diamanten

Onsdag 20 maj

Vårens böcker
Välkommen till böcker och mingel när vi pre-
senterar ett urval av vårens nyheter i bokhyllan. 
Kl. 14:00 och kl. 18:00 i Diamanten

Tisdagen 14 april

Finspång i backspegeln:  
Spännande lokalhistoria 
i kommunens arkiv
Kommunarkivarie Urban 
Larsson om Finspångs historia 
berättat ur arkivet.
kl. 18:00 i Diamanten

Torsdag 23 april

Vårens barnböcker
Våra barn- och ungdomsbibliotekarier  
presenterar ett urval av vårnyheterna.
Kl. 15:30 i Diamanten

Sa
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Fysioterapin är avdelningen där rätt träning  
är den främsta medicinen.

Fokus Finspång träffar fysioterapeuten Mirja Brunberg, 
som tillsammans med kollegorna finns på plan 6 vid ingång 
2 på Närsjukvården i Finspång. Insprängda utrymmen för 
träningsredskap och gymutrustning gör att avdelningen 
sticker ut i en annars ordinär sjukhusmiljö. Fysioterapin är 
en öppen primärvård dit man kan söka sig på eget initiativ 
eller på inrådan av läkare. 

– De som söker sig till oss får inte tillräcklig hjälp  
av smärtlindring. Många som hör av sig har besvär med 
stöd- och rörelseapparaturen, så som knä, fot, axlar och  
inte minst ryggen. Hos oss är rörelse den bästa medicinen 
och våra patienter är oftast inställda på att göra jobbet 
själva, säger Mirja Brunberg.

Efter ett första bedömningsbesök med fysisk  
undersökning och intervju får patienten en genomgång  
för ett lämpligt träningsprogram. Om man inte är bekväm 
med att träna på gym anpassas programmet för att  
utföras på hemmaplan. Många av patienterna mår bättre 
redan efter ett par veckors träning.

– Förutom våra uppföljningsmöten är syftet att våra patienter 
ska vara här så lite som möjligt. Det handlar om att hitta en 
regelbundenhet i sin träning. En del uppskattar social grupp-
träning på gym på stadigt återkommande tider, medan andra 
inte tycker att träning är kul. Man får se sin träning som en 
investering. Kanske kan man göra sin hemmaträning som en 
paus mellan programmen på TV:n, säger Mirja.

För egen del behöver hon hålla igång annars får hon snart 
problem med sin ena axel.

– För mig är det viktigt med musiken när jag tränar. En ny 
spellista kan vara det som ger ny inspiration när träningen 
känns tråkig.                                                                         FILIP EWERTSSON

Regelbunden  
träning ger effekt 

Mirja Brunberg 
visar en vanlig 
ryggövning.

Fia Fi lur
i Fo uk s

VINNARE i nr 03
1: Alfred Wikman

2: Bror Ramlöv 

3: Liam Hedkrok Karlsson 

Rätt svar

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 9 april. 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.

Skriv de rätta
orden vågrätt för

att få fram det
lodrätta ordet!

Lycka till! /Fia

R E D A K T I O N E L L  A N N O N S
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Drop in-solarium. Öppet alla dagar 07.00-22.00

Solen  
finns hos  

oss!

Östermalmsvägen 27, Finspång  /    Varmt välkommen!  

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

Erbjudandet gäller t o m 30 mars 2020

SSMMAARRTT  &&  TTYYSSTT
Riktigt tyst städning med  
perfekt resultat.

•  55% återvunnen plast

•  Mycket tystlåten, 57 dB

•  12 meters räckvidd

DAMMSUGARE • ELECTROLUX 
PD82-4MB

11  999900  kkrr  

Dammsugning
BEHÖVER INTE VARA JOBBIGT!

UULLTTRRAASSIILLEENNCCEERR
En viskande tyst dammsugare  
som ger utmärkt resultat varje  
gång det är dags för städning.  
Dessutom avger UltraSilencer  
lågt ljud på hårda golv och  
mattor. Helt utan att tumma  
på resultatet!

DAMMSUGARE 
ELECTROLUX 
EUSC66-SB

11  449900  kkrr  
ord pris 2 290 kr



COOP FINSPÅNG   

– DEN GODA KRAFTEN I SAMHÄLLET!

Coop Finspång 010-74 74 600     www.coop.se             Gilla oss på Facebook!

 

VÅFFLOR 
Coop, 12-16 portioner

10 kr 
Gäller 25-29 mars

GÄLLER I ALLA VÅRA BUTIKER

STORA COOP FINSPÅNG | COOP REJMYRE
COOP BERGSLAGSHALLEN | COOP SKÄRBLACKA

BLI  

MEDLEM!
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Under fyrtio år har jag haft segelbåt. Varje år inställde sig vårkänslorna 
långt innan naturen visade några tecken på att våren var på väg. Det var 
längtan till BÅTEN. Jag var tvungen att åka till uppläggningsplatsen och 
se att presenningen låg som den skulle och att allt var OK. 

Så började planeringen. När är påskhelgen? Inga andra aktiviteter 
får komma emellan! Vad skall jag använda för bottenfärg i år? Har 
jag polish, vax och putsdukar? Allt skall vara i ordning när vårvärmen 
kommer!

Så översyn av motorn och sjösättning! Utsegling till sommar-
paradiset Snedskär långt ut i Bråviken! Och så ligger den ljusa sköna 
sommaren framför mig och familjen!

För tre år sedan övertygade min yngsta dotter mig att S/Y Ellen  
och jag båda var för gamla för att leva ihop längre. Det var med sorg 
i hjärtat jag åkte ut till varvet i Arkösund och lämnade Ellen i annans 
ägo. Men samtidigt kändes det skönt. Det var mycket underhåll som 
behövde göras och jag är inte längre den som en gång köpte henne.

Nu är påsken på väg. Den brukar vara intensiv för en båtägare.  
Men i år får jag nöja mig med att gå runt på varvet och se på alla som 
vaxar fribord och bottenmålar sina båtar. Längtan finns där, men  
framförallt alla goda minnen.

Sven Bergqvist

Vårrustning av båt 

GÄSTSKRIBENT

EN ANNAN  
TRAFIKSKOLA

SEDAN 2009

KURSSTARTER 
APRIL

HANDLEDARKURS
6/4, 27/4

RISKETTAN 
22/4

MOPED AM
6-7/4

CAMP INTENSIVKURS
Fullt

körkortscamp.se

enannantrafikskola.se

0122-101 99

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

För mer info kontakta oss! 

0760 222 767
info@wsentreprenad.se

Lämplig för förvaring/lager/verkstad
Skäggebyvägen 34

Industrilokal uthyres!



TORSDAG 26 MARS 
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch - INSTÄLLT!
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet - INSTÄLLT! 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé - INSTÄLLT!
Mariagården, 14:00

Andakt - INSTÄLLT!
Östermalmsträffen, 14:30

MÅNDAG 30 MARS
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00

Öppen förskola 0-6 år
Mariagården 09:30

Öppen verksamhet för små barn och 
deras vuxna  
Rejmyre församlingshem, 10:00

Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15
 
Kvällssyförenings möte - INSTÄLLT!
Hällestads församlingshem, 13:30

Kökets hemligheter
Årskurs 4 t.o.m. 6. 
Rejmyre församlingshem, 15:15

TISDAG 31 MARS
Träffpunkten - INSTÄLLT!
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé - INSTÄLLT! 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Träffpunkt Skedevi - INSTÄLLT!
Skedevi församlingshus, 10:30

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

Andakt - INSTÄLLT!
Berggården, 14:00

ONSDAG 1 APRIL
Sopplunch - INSTÄLLT!
Mariagården, 12:00

TORSDAG 2 APRIL
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

Sopplunch - INSTÄLLT!
Hällestads församlingshem, 12:00

Sopplunch - INSTÄLLT!
Rejmyre församlingshem, 12:00

LÖRDAG 28 MARS 
Musik vid helgsmål 
Orgel, piano och sång med Martina  
Jonsson och Lotta Sundin. Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 18:00

SÖNDAG 29 MARS 
Sammanlyst mässa 
Avtackning av församlingens kyrkoherde, 
Karl Magnus Hansson.  
Utökade kyrkbussar är inställda! Vanlig 
kyrkbuss och kyrktaxi går som vanligt.  
Risinge kyrka, 11:00

ONSDAG 1 APRIL 
Mässa 
Mariagården, 08:30

SÖNDAG 5 APRIL 
Mässa 
Kyrkbuss. 
Risinge kyrka, 11:00

Mässa 
Hällestads barnkör.  
Hällestads kyrka, 11:00

Gudstjänst 
Kyrklunch är inställt!  
Regna kyrka, 15:00 
 
MÅNDAG 6 APRIL 
Passionsandakt 
Mariagården, 18:00

Svenska kyrkan i Finspång
Det goda samtalet - INSTÄLLT! 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé - INSTÄLLT!
Mariagården, 14:00

Andakt- INSTÄLLT!
Hällestadgården, 15:00

LÖRDAG 4 APRIL
Vårmarknad - INSTÄLLT!
Hällestads församlingshem, 10:00

MÅNDAG 6 APRIL
Vuxen-barn-café
Hällestads församlingshem, 09:00 

Öppen verksamhet för små barn och  
deras vuxna
Rejmyre församlingshem, 10:00

Kökets hemligheter 
Förskoleklass t.o.m. åk 3.
Rejmyre församlingshem, 13:15

Musikcafé - INSTÄLLT! 
Påskens psalmer
Mariagården, 14:00 

Kökets hemligheter 
Årskurs 4 t.o.m. 6. 
Rejmyre församlingshem, 15:15

TISDAG 7 APRIL
Öppen förskola 0-3 år 
Mariagården, 09:00

Träffpunkten - INSTÄLLT!
Mariagården, 09:30

Handarbetescafé - INSTÄLLT! 
Rejmyre församlingshem, 10:00

Stickcafé - INSTÄLLT!
Regna Ekebo, 14:00

Andakt - INSTÄLLT!
Högby, 15:00

ONSDAG 8 APRIL
Bokcirkel - INSTÄLLT!
Mariagården, 10:00

Sopplunch - INSTÄLLT!
Mariagården, 12:00

TORSDAG 9 APRIL 
Sopplunch - INSTÄLLT!
Rejmyre församlingshem, 12:00

Det goda samtalet - INSTÄLLT! 
Rejmyre församlingshem, 13:00

Stickcafé - INSTÄLLT!
Mariagården, 14:00

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

Gudstjänster        & passionsandakter
Passionsandakt
Hällestads kyrka, 18:00

TISDAG 7 APRIL
Passionsandakt
Mariagården, 18:00

Passionsandakt
Hällestads kyrka, 18:00 
 
ONSDAG 8 APRIL 
Mässa 
Mariagården, 08:30

Passionsandakt
Mariagården, 18:00

Passionsandakt
Med dymling av kyrkklockorna
Hällestads kyrka, 18:00

SKÄRTORSDAGEN 9 APRIL 
Skärtorsdagsmässa 
Kerstin Thorsson, fiol. 
Lena Gustafsson, blockflöjt. 
Hällestads kyrka, 18:00

Skärtorsdagsmässa 
Rejmyre kyrka, 18:00

Skärtorsdagsmässa 
Slottskapellet, 19:00

Med anledning av viruset 
COVID-19 har Finspångs församling 
valt att ändra och ställa in en del av 
vår verksamhet. 
Besök vår hemsida för löpande  
information om vilken verksamhet 
som berörs.
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BOK I FOKUS

TITEL 
EN ANNAN ALICE 

FÖRFATTARE
LIANE MORIARTY

En annan Alice
Om du fick resa framåt i tiden, 
vad tror du att du skulle tycka om 
dig själv om tio år? Eller om ditt 
nuvarande jag blickade bakåt, vem 
var du får tio år sedan? Skulle ni 
komma överens?

Huvudkaraktären i den här 
romanen får uppleva ungefär det; 
efter en skallskada förlorar Alice 
minnet av de senaste tio åren,  
och med det alla erfarenheter  
som format hennes äldre jag och 
personlighet. Hon återgår till den 
hon var förut, den Alice som äter 
vad hon vill, gör vad hon tycker om, 
och inte kan förstå hur hon kunnat 
bli den person andra beskriver. 
Medan nära och kära hjälper henne 
att bit för bit lägga det pussel 
av händelser som lett fram till 
skilsmässan med hennes älskade 
man, vänskapen med människor hon 
tidigare avskytt, och sprickan som 
bildats mellan hennes syster och 
hennes själv, försöker Alice själv 
hålla undan paniken över vad hon 
själv lyckats ställa till med. Vem har 
hon egentligen blivit? Hur gick det 
till? Hur kunde hon säga såna saker 
som folk påstår? Och som läsare 
undrar man vagt; vad gör min egna 
bittra erfarenhet med mig själv?  
För framtida Alice verkar inte på 
länga vägar lika lycklig som den 
yngre, verkar inte orka, inte vilja. 
Gör våra erfarenheter oss mindre 
levnadsglada? Vad gör vi mot  
andra egentligen? Hur mycket  
påfrestningar kan vi begära att 
andra står ut med från oss? 

MARIA KARLSSON, FINSPÅNGS BIBLIOTEK

www.byggochrep.se
Johan Bergling 
070-628 10 72

ALLT INOM  
MARK- 

ENTREPRENAD!

Vad behöver du hjälp med?

STORA  
PLANER INFÖR 

SOMMAREN?
TILLSAMMANS SER VI  

TILL ATT DE GENOMFÖRS!

 Kontakta oss för kostnadsfri offert.

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

HÖG TID ATT 
BOKA TID FÖR 
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Med reservation för ändringar. Aktuell information samt vägbeskrivningar  
till samlingsplats hittar du på vår hemsida, www.finspangssok.se

Välkommen till våra 
orienteringsträningar! 
PROGRAM VÅR 2020 – FSOK OL-träningar

Vår träningstid är onsdagar 17.30.

1 april – OL-träning, Yxviken
8 april – OL-träning, Lunddalen
15 april – OL-träning, Grosvad
22 april – OL-träning Grosvad
29 april – OL-träning, Lillskiren

6 maj – Tävling, Ljungsbrokampen
13 maj – OL-träning Storängen
27 maj – OL-träning, Lotorp skola
10 juni – OL-träning, Torstorp 

På våra träningar finns ungdomsgrupper 
på alla nivåer och i alla åldrar, samt  
banor för vuxna på alla nivåer.

Välkomna!

www.finspangssok.se

Är du ungdom och vill veta mer – hör av dig till oss!
Telefon: 070-359 13 72
E-post: asternson@hotmail.com

Mingla   |   0122-149 26   |  Gilla oss på Facebook & Instagram              Mingla Woman             minglawoman

d a m  &  h e r r

SNYGGA EKOLOGISKA T-SHIRTS  

129 KR

599 KR

399 KR

BEGRÄNSAT ANTAL
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FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

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

EL

SVETSNING

www.ybsvets.se

070-628 28 43

METALLSKROT

www.jarnvarulagret.se

011-16 71 17

AB An-Jo Tryck

TRYCKERI

www.anjotryck.com

0122-126 37

LIFT- OCH BYGGMASKINER

www.tholmarks.se

0122-44 48 42

SOLENERGI/SOLCELLER

www.atlassol.se

070-980 45 99

TRAFIKSKOLA

www.axelhed.com

0122-161 60

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40

MÅLARE

www.dnsmaleri.se

070-550 91 96

Måleri Service, Stefan Lindblom 

070-372  81 46

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

www.brorssonsab.se

0122-212 00

www.gravarn.se 

070-624 81 80

BYGG

bjorksbygg@hotmail.se

076-022 00 43 

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

STÄDNING

www.stadforetaget.se

0122-410 03

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

Se även annons på sidan 10

Kristina Nyman-Johansson
Dipl. Medicinsk Fotvårdsterapeut

070-62 303 36 | tina@angshultsfot.se 
www.angshultsfot.se

Låt fötterna få  
en ordentlig besiktning 

    MÖT VÅREN MED  
NYSLIPADE FÖTTER 

Varmt välkommen!

EFTERLYSNING!

Risingemästaren
– ett medeltida kyrkospel
Jag söker intresserade aktörer 
med bra röst. 5-6 st herrar, ett  
par damer, en tonårig grabb och 
en flicka i 10-årsåldern. Vi spelar 
på amatörnivå. Korta repliker. 
Tillåtet med fusklapp om det 
behövs.
Spelplats Risinge gamla kyrka 
i augusti v 32-33. 4 akter med 
paus – total ca 1,5 timme.  
Övning under våren.

/Ulf Folkesson, 0122-169 20

Nu kan du som  
privatperson och förening 

enkelt boka annons  
direkt online på  

www.fokusfinspang.se

DAGENS ROS, KÖPES
SÖKES, NYFÖDD

SÄLJES, FÖRENING...
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FÖRETAG I FOKUS
BRANSCH FÖR BRANSCH

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

EL

SVETSNING

www.ybsvets.se

070-628 28 43

METALLSKROT

www.jarnvarulagret.se

011-16 71 17

AB An-Jo Tryck

TRYCKERI

www.anjotryck.com

0122-126 37

LIFT- OCH BYGGMASKINER

www.tholmarks.se

0122-44 48 42

SOLENERGI/SOLCELLER

www.atlassol.se

070-980 45 99

TRAFIKSKOLA

www.axelhed.com

0122-161 60

FIBER/FIBERANSLUTNING

www.finet.se

0122-246 80

GOLVLÄGGARE/PLATTSÄTTARE

www.golvochkakel.se

0122-144 40

MÅLARE

www.dnsmaleri.se

070-550 91 96

Måleri Service, Stefan Lindblom 

070-372  81 46

ENTREPRENAD/MARKARBETEN

www.brorssonsab.se

0122-212 00

www.gravarn.se 

070-624 81 80

BYGG

bjorksbygg@hotmail.se

076-022 00 43 

BRUNNSBORRNING/BERGVÄRME

www.fbb.se

0122-100 64

STÄDNING

www.stadforetaget.se

0122-410 03

TRÄDGÅRD/MARKANLÄGGNING 

www.tradgard-mark.se

070-512 24 93

www.tegandersel.se

011-13 70 44 • 070-346 50 11

Se även annons på sidan 10

SPF SENIORERNA
FINSPÅNG
MINNENAS MELODIER
30 mars kl 14.00
Minnenas Melodier ställs in pga
smittorisken av coronavirus. Vårt
program för april planerar vi i
dagsläget att fullfölja. Ändringar kan
komma att ske beroende på
utvecklingen. Vi kommer att via
epost och annonser att
kommunicera ändringar.

Styrelsen för SPF Seniorerna
Finspång

SKPF AVD 78 FINSPÅNG
KAMRATDAGEN 14 MAJ, SISTA 
ANMÄLNINGSDAG 20 APRIL.

Anmälan till 070-676 55 62

Medlemsmötet 8 april får vi  
återkomma till på grund av  
Coronaviruset.

Mvh

Styrlesen

FINSPÅNGS RPG
MISSIONKYRKAN FINSPÅNG
1/4
Musik Quiz med Holgerzon 
INSTÄLLT

CENTRUMKYRKAN
8/4
Påsklunchen inställd

På grund av Coronaviruset som 
drabbat världen vill vi vara rädda om 
varandra och inte utsätta någon för 
smittorisk. Vi återkommer i nästa 
nummer med mer information.
"Blott en dag ett ögonblick i sänder" 
Var rädda om varandra!
Styrelsen



PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Standupföreställning  

Bög in Box
Inställd av arrangören
Samtliga biljettköpare är kontaktade

Invigning av två offentliga konstverk & vernissage
Lördag 25 april

13:00 Invigning av Jonathan Josefssons konstverk på Bergska Skolan

13:30 Invigning av Olav Lundes metallskulptur på Kulturhuset Finspång

14:00 Vernissage för konstnärernas gemensamma utställning på Kulturhuset (Fri entré!)

Vi bjuder på kaffe och tårta!

15:00 Premiär av Kartan över oss - en hörlursvandring producerad av Riksteatern 

Biljetter: 50 kr hos Kulturhuset på 0122-853 00 eller på www.tickster.com
Kulturskolan medverkar under dagen!

Mulan (eng. tal)
Premiären är framflyttad  
av filmbolaget.

Vi återkommer med nya  
datum längre fram!

Bio

Ella Bella Bingo (sv. tal)
Måndag 6 april 15:00
Ålder: Barntillåten

Dagbio

Min pappa Marianne
Onsdag 1 april 14:00
Ålder: Barntillåten

Bio

Till min dotter
Onsdag 8 april 19:00
Ålder: 15 år

Teater

Bygdens söner
Onsdag 29 april 19:00
Biljetter: 150 kr hos Kulturhuset på  
0122-853 00 eller på www.tickster.com

Barnteater

Kanel och Kanin och alla  
känslorna med dansworkshop
Lördag 4 april 15:00
Fri entré! Ingen föranmälan behövs!

Detta är det program som Kulturhuset Finspång planerar för 
när tidningen går till tryck. Om situationen med coronaviruset 
covid-19 gör att situationen förändras, så kan ni se uppdaterat 
program på www.kulturhusetfinspang.se 

Bio

Framåt (sv. tal)
Torsdag 9 april 15:00
Ålder: 7 år

Påsklovsbio!

Påsklovsbio!

Påsklovsbio!


