
Corona
I mitten av mars åkte hustrun och jag till Coop och  

för att handla. På väg in i entrén mötte vi ett par med var 
sin kundvagn fylld med toapapper. Det var i övrigt tomt på 

kunder. Hyllorna med toapapper gapade tomma. Det kändes 
riktigt ödsligt att gå omkring i det stora köpcentret.

GÄSTSKRIBENT

Nåväl, vi fyllde vår varuvagn med allt vi behövde och betalade i själv
servicekassan. Allt utan att möta en människa.

När vi kom hem, gick vi in i en självvald karantän. Det är en underlig 
situation vi lever i. Att denna lilla coronaorganism kan drabba en hel 
värld på bara ett par veckor!

Jag vill umgås med mina vänner! Jag vill sätta mig i bilen och besöka 
min dotter i Malmö och åka till Bornholm några dagar! Jag vill göra en 
kryssning med Birka eller Cinderella! Jag vill tillsammans med mina 
döttrar planera för en resa till underbara Amorgós i Grekland! Allt som 
var så naturligt att göra!

Allt detta är stängt för oss seniorer! För hur länge? Det finns  
glädjeämnen. Tack Internet för Skype och möjligheten att chatta med 
video i telefonen. Häromkvällen satt vi uppkopplade hela familjen.  
Det närmaste vi kommer varann inom överskådlig tid!

Det stora glädjeämnet är den vilja att hjälpa till, som visar sig när det 
gäller att handla. Vänner, döttrarna och deras vänner, som ofta ringer 
när de själva skall handla. De får en köplista via telefonen och ställer 
varorna utan för dörren. Så betalar man enkelt med Swish.

Men just nu skiner solen. Det är över 20 grader. Dags för det  
viktigaste man kan göra för att bryta isoleringen! Fram med bungy
stavarna och ut på en stärkande promenad.

SID 4: 
”NU MÅSTE VI GÖRA DET 
BÄSTA AV SITUATIONEN”

SID 11-15: 
TILLSAMMANS FÖR 
FINSPÅNGS BÄSTA
 

SID 7: 
E-TJÄNSTER FÖRENKLAR 
OCH ÖKAR PATIENTTIDEN 
 

SID 18: 
GLÄDJEÄMNEN  
I EN MÄRKLIG TID

Fokus
Årg. 15  | 6 maj - 18 maj  |  www.fokusfinspang.se  |  Fokus Finspång når alla hushåll och företag i Finspång och Svärtinge

F I N S P Å N G

NR 08   |   2020

www.finspangsgk.se

Barn- och ungdomskampanj!

GRATIS GOLFTRÄNING • GRATIS MEDLEMSKAP • GRATIS KLUBBLÅN

Måndagar from 4 maj från 17.30. VÄLKOMMEN!

Vår målsättning är att erbjuda idrottsligt och socialt utvecklande 
och roliga utbildningar till barn och ungdomar. Oavsett ålder  

och nivå ska du utvecklas genom att träna hos oss. 

Anmälan sker till jonas@finspangsgk.se. Vid frågor ring Jonas Abrahamsson, 0122-139 40

ERBJUDANDE  TILL ALLA I FINSPÅNG OCH SVÄRTINGE

JAG
HANDLARI 
FINSPÅNG#



Grindvägen 3, 612 44 Finspång • Öppet: Mån-fre 6.45-18, Lör 10-14 
Telefon: 0122-141 50 • E-post: info@xlbyggfinspang.seKampanjerbjudandena 

gäller 14/5-1/6 2020.

KVALITETSTRALL

TRÄOLJA
Beckers Elit 2,7L 
För årlig behandling av obehandlat, 
tryckimpregnerat eller tidigare oljat 
trä utomhus. Rek. ca pris 427:-

179:-

BORRSKRUVDRAGARE
BOSCH
Laddningsbar skruvdragare GSR 18-2-LI 
Professional, 18 V Vikt: 1,3 kg. Inklusive: 
2 st 2,0 AH Li-ion batterier, laddare samt 
hård väska. Rek. ca pris 2 995:-

1 895:-

SPARA ÖVER 200:-

SPARA ÖVER 1000:-

ARBETSHANDSKE
EJENDALS  
Syntetläderhandske TEGERA  90020  
Hög komfort, ergonomi och passform. 
Rek. ca pris 99:-

45:-
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GRUS • SAND • JORD • TRANSPORTER

Behöver ni grusa vägen eller dammbekämpa  
med salt så hjälper vi gärna till.

Vi har öppet i både Mäselköp & Lämmetorp  
6.30-15.30 tider alla vardagar (stängt röda dagar)

sonstorpsakeri.se • 0122-890 00

VÄLKOMMEN ATT  

HÄMTA MATERIAL MED  

SLÄPKÄRRA ELLER  

BESTÄLL HEMLEVERANS  

MED LASTBIL!

Krisen är inte 
enbart av ondo
Jag tror att alla skulle vilja slippa 
Corona och allt den har fört med sig. 
Men trots rådande läge kan jag inte 
låta bli att ändå se att krisen också 
innebär nya möjligheter. Som en 
mindre uppbokad vår, mer tid för 
snickrande på vårt hus och inte minst 
fler värdefulla samtal med min gamla 
mor. Eller som möjligheten att SVT 
åter visar Sveriges matcher från fot-
bolls-VM i sin helhet. Tänk om Brolin 
& Co då vetat vilken historia de skrev 
och vilka leende deras anspråkslösa 
segerintervjuer skulle ge en virus-
drabbad värld 26 år senare!  

Vi på Fokus Finspång vill fortsatt  
vara en positiv kraft i Finspång. 
Tillsammans med Tillväxt Finspång, 
Region Östergötland och Stiftelsen 
Familjen Bloms Minnesfond har vi 
skapat initiativet ”Tillsammans för 
Finspångs bästa”. På sidorna 11-15 
ges lokal information om Corona 
och gratisannonser för behövande 
företag. 

 
#jaghandlarifinspång 

                                                 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. 

Norrköping 011- 13 13 14 • Krokek 011- 39 25 30

www.bramak.se

Johan Lindgren 
0705-39 02 50

Matz Ågehäll 
0708-39 25 40

Våren är här!  
Funderar du på att sälja din bostad?

Just nu upplever vi stor efterfrågan på villor, 

fritidshus och bostadsrätter! Vi erbjuder 

kostnadsfri värdering av ditt boende. I 12 år 

har vi fått ERA:s Sveriges förnämligaste  

pris Top Office – Mest nöjda kunder!

Välkommen att kontakta våra mäklare  

för en förutsättningslös diskussion och  

bokning av ditt möte!

Grindvägen 3, 612 44 Finspång • Öppet: Mån-fre 6.45-18, Lör 10-14 
Telefon: 0122-141 50 • E-post: info@xlbyggfinspang.seKampanjerbjudandena 

gäller 14/5-1/6 2020.

KVALITETSTRALL

TRÄOLJA
Beckers Elit 2,7L 
För årlig behandling av obehandlat, 
tryckimpregnerat eller tidigare oljat 
trä utomhus. Rek. ca pris 427:-

179:-

BORRSKRUVDRAGARE
BOSCH
Laddningsbar skruvdragare GSR 18-2-LI 
Professional, 18 V Vikt: 1,3 kg. Inklusive: 
2 st 2,0 AH Li-ion batterier, laddare samt 
hård väska. Rek. ca pris 2 995:-

1 895:-

SPARA ÖVER 200:-

SPARA ÖVER 1000:-

ARBETSHANDSKE
EJENDALS  
Syntetläderhandske TEGERA  90020  
Hög komfort, ergonomi och passform. 
Rek. ca pris 99:-

45:-
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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.

UNG I FOKUS

EBBA JARDSTÅL  
FÖDD 2002
PERSPEKTIV BERGSKA GYMNASIET

I’m hooked  
on a feeling
Nu i all denna hets kring corona  
är det lätt att tappa bort det som 
är positivt och roligt i livet. Att vi  
nu inte kan träffa de personer  
som vi vill eller sitta på alla dessa 
uteserveringar nu när det börjar 
bli varmt om kvällarna är riktigt 
tråkigt. Men vi måste alla ta vårt 
ansvar så att tiden under och  
efter denna svåra tid blir så bra 
som möjligt. 

I denna text vill jag dock  
berätta för alla er som nästan  
förlorat hoppet om hur underbart 
livet kan vara. Nu måste vi alla  
göra det bästa av situationen.  
Här kommer mina bästa tips på  
hur man överlever en pandemi.

Picknick! Det kan vara det 
bästa som finns, oavsett om man 
är själv eller i bra sällskap. Ut till 
någon mysig plats, ta med något 
gott att äta och bara njut. Titta på 
björkarna som börjat slå ut, alla 
blommor som är på gång eller  
lyssna till alla djuren. Men mitt 
bästa tips är nog ändå att lyssna 
på bra musik. De bästa låtarna  
är nog ”Hooked on a feeling”,  
”Sommarnatt” och ”Oslagbara”. 

Nu kan vi bara längta efter 
bättre tider där picknickandet kan 
involvera alla våra nära och kära.

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

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

BOKA TID
 FÖR HJULSK

IF
TENU!
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CENTRUMKYRKAN HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING MISSIONSKYRKAN
Med hänsyn till varandra och COVID-19

GUDSTJÄNSTER & ÖVRIGA SAMLINGAR  
ÄR OMSTÄLLDA TILL

• Öppen kyrka söndag kl 10-12 & tisdag kl 13-15 för bön,  
 ljuständning & samtal

• Följ gärna gudstjänster i TV, radio eller andra medier

• Har Du behov eller vill hjälpa riskgrupper  
 Kontakta då vår pastor Julia som nås på:
 - Mail: julia@centrumkyrkanfinspang.se
 - Mobiltel:  070-32 80 033

VARJE VECKA
Inställt tills vidare pga Corona 
Tor 15.00 Internationell mötesplats
 Språkträning - Enkelt fika

SECOND HAND DE BESHEVÄGEN 3
Stängd tills vidare pga Corona

Inga ordinarie gudstjänster pga Corona

KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR BÖN PÅ  
söndagar kl 11.00-13.00 samt på  
tisdagar kl 13.00-15.00

För övrig information se vår hemsida eller kontakta pastor Olivia Liebgott.

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

Tor 18.30 Beta INSTÄLLT

Fre 19.30 SPACE, tonår INSTÄLLT

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

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

MAJ
Sön 10 10.00  Gudstjänst på webben (se hemsidan)
 “Att växa i tro”, Malena Andersson
 Sång: Lovsångssteam
 
Sön 17  10.00  Gudstjänst på webben (se hemsidan)
 “Bönsöndagen”, Håkan Rydin
 Sånggruppen “Våga”
 
Tor 21 8.00  Gökotta med vandring i små grupper
 Medtag fikakorg

VARJE VECKA
Tis 15-17 Kyrkan öppen för bön och samtal 

ONS 18.00 Scout i Lotorp

Bergslagsvägen 27, 0122-125 95 
Följ oss på Facebook & www.centrumkyrkanfsp.se

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

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

HÄLLESTAD FRIFÖRSAMLING

VÄLKOMMEN TILL EN KYRKA NÄRA DIG!  PROGRAM 6 – 18 MAJ

Vårens RPG:s samlingar är inställda tillsvidare med anledning av Corona

RPG: MAJ

Bluetooth-högtalare 
– smidig med bra ljud!
Uppladdningsbar 
FM-radio 
minneskort
AUX-ingång 
Bluetooth

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.

Grymt ljud!

99:-

Högtalare för TV,  
surfplatta, mobil  
och dator! 

 

      
Bluetooth 
Laddningsbar

ord. pris 995:-

25 cm298:-

ord. pris 1 695:-

50%

Trådlös soundbar för TV, 
surfplatta, mobil och  
dator! 

 
Bluetooth

ord. pris 299:-

30%
på allt  

från JBL
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FINSPÅNG Skäggebyvägen 32   
0122-44 40 70 www.geforlivet.nu

Inlämning tis-fre 9-15 samt under butikens öppettider.
Ge för livet drivs i samarbete med kyrkorna i Finspång.

VÄLKOMNA IN OCH SE VÅR NYA OCH FINA BUTIK OCH FYNDA FÖR EN GOD SAK

Betala gärna
med kort!

Öppettider:  Tisdag & Torsdag 13.00-18.00
 Lördag 10.00-13.00

TORSDAG 7/5 & LÖRDAG 9/5

50% PÅ ALLA KLÄDER OCH TEXTIL!

ÅTERFUNNET HÄR - HJÄLP DÄR!

Den nära begravningsbyrån

Jag hjälper dig  
med begravningen

Fredrik Blomberg

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

www.ostgotabegravning 
De Wijks väg 13, Finspång

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

1177 Vårdguiden erbjuder kvalitets-

säkrad och användarvänlig information 

på nätet samt e-tjänster som under- 

lättar dina och dina närståendes vård-

kontakter. 

För att logga in på Mina sidor på www.1177.
se använder du e-legitimation. På 1177 Vård-
guiden kan du läsa om sjukdomar, behand-
lingar, regler och rättigheter. Du som har barn 

under 13 år kan ansluta dem till 1177 Vård-
guiden för att bli deras ombud och därigenom 
utföra vårdärenden åt barnen.
 – SMS-påminnelse är ett bra sätt att 
komma ihåg sin tid. Det är mycket viktigt att 
av- och omboka i god tid, för ökad möjlighet 
för oss att boka in någon annan patient, säger 
Sofia Holmlund på Närsjukvården i Finspång.
                                              
                                                                FILIP EWERTSSON

E-tjänster förenklar och 
frigör mer patienttid

• Se din bokade tid samt om- och avboka tid.
• Boka tid för resevaccin, provtagning, 

öronspolning, EKG inför operationer och 
borttagning av stygn. Om ni är flera som 
ska boka tid för resevaccin är det viktigt 
att varje person bokar från sitt eget konto. 
Barn under 13 år kan få sina tider bokade 
via ombud. 
OBS! Under rådande Coronaläge är alla 

webbokningar tillfälligt stängda. Patienter 
hänvisas till telefonbokning.

• Förnya recept och hjälpmedel.
• Kolla vilka läkemedel du har hämtat ut och 

om du har uttag kvar på ditt recept, samt 
se hur nära du är att få frikort.

• Lämna synpunkter och klagomål.
• Be mottagningen kontakta dig. Observera 

att det varken går att chatta med sjuk-

sköterskan eller boka tid den här vägen.
• Boka telefontid med sjuksköterska.
• Läsa viss information ur din journal,  

förutsatt att du är över 18 år.
• Läsa dina sjukintyg och skicka dem direkt 

till Försäkringskassan.
• Beställa kostnadsfritt klamydiatest  

och få snabbt svar via nätet.

Detta kan du göra på www.1177.se

OBS! Skicka aldrig e-post direkt till sjukvårdspersonal, ej möjligt att hantera patientärenden den vägen.

Marie Störe och Hanna  
Werner vid NiF:s självbetjä-
ningsterminal, som frigör tid  
för personalen för ökad  
tillgänglighet för patienter.

 
SKOLMATEN VECKA 20-21

MÅNDAG 11 MAJ

Pytt i panna, rödbetor 

Vegetarisk pytt, rödbetor

TISDAG 12 MAJ

Fiskgratäng med sprött täcke/ stekt 
strömming (av sill från västkusten), 
potatismos, sommarblandning

Ugnsgratinerade bönor, potatismos, 
sommarblandning

ONSDAG 13 MAJ

Kycklinggryta med curry, ris

Vegetarisk gryta, ris

TORSDAG 14 MAJ

Björkekökets pastagratäng

Krämig grönsakssås, makaroner

FREDAG 15 MAJ

Köttbullar, brunsås, potatis, lingonsylt

Falafel, brunsås, potatis

MÅNDAG 18 MAJ

Vegetarisk tikka masala, bulgur

TISDAG 19 MAJ

Chili con carne, ris

Chili sin sarne, ris

ONSDAG 20 MAJ

Miniflippersej/ inlagd sill, remouladsås, 
potatis, broccoli

Bönbiff, remouladsås, potatis, broccoli

TORSDAG 21 MAJ 

Kristi Himmelsfärd

FREDAG 22 MAJ  

Klämdag

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

Med reservation för eventuella ändringar

KVALITET  PRECISION  KÄNSLA
www.dannegolv.se

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!

SE GÄRNA VÅR FILM PÅ FACEBOOK 
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Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

1177 Vårdguiden erbjuder kvalitets-

säkrad och användarvänlig information 

på nätet samt e-tjänster som under- 

lättar dina och dina närståendes vård-

kontakter. 

För att logga in på Mina sidor på www.1177.
se använder du e-legitimation. På 1177 Vård-
guiden kan du läsa om sjukdomar, behand-
lingar, regler och rättigheter. Du som har barn 

under 13 år kan ansluta dem till 1177 Vård-
guiden för att bli deras ombud och därigenom 
utföra vårdärenden åt barnen.
 – SMS-påminnelse är ett bra sätt att 
komma ihåg sin tid. Det är mycket viktigt att 
av- och omboka i god tid, för ökad möjlighet 
för oss att boka in någon annan patient, säger 
Sofia Holmlund på Närsjukvården i Finspång.
                                              
                                                                FILIP EWERTSSON

E-tjänster förenklar och 
frigör mer patienttid

• Se din bokade tid samt om- och avboka tid.
• Boka tid för resevaccin, provtagning, 

öronspolning, EKG inför operationer och 
borttagning av stygn. Om ni är flera som 
ska boka tid för resevaccin är det viktigt 
att varje person bokar från sitt eget konto. 
Barn under 13 år kan få sina tider bokade 
via ombud. 
OBS! Under rådande Coronaläge är alla 

webbokningar tillfälligt stängda. Patienter 
hänvisas till telefonbokning.

• Förnya recept och hjälpmedel.
• Kolla vilka läkemedel du har hämtat ut och 

om du har uttag kvar på ditt recept, samt 
se hur nära du är att få frikort.

• Lämna synpunkter och klagomål.
• Be mottagningen kontakta dig. Observera 

att det varken går att chatta med sjuk-

sköterskan eller boka tid den här vägen.
• Boka telefontid med sjuksköterska.
• Läsa viss information ur din journal,  

förutsatt att du är över 18 år.
• Läsa dina sjukintyg och skicka dem direkt 

till Försäkringskassan.
• Beställa kostnadsfritt klamydiatest  

och få snabbt svar via nätet.

Detta kan du göra på www.1177.se

OBS! Skicka aldrig e-post direkt till sjukvårdspersonal, ej möjligt att hantera patientärenden den vägen.

Marie Störe och Hanna  
Werner vid NiF:s självbetjä-
ningsterminal, som frigör tid  
för personalen för ökad  
tillgänglighet för patienter.

Fia Fi lur
i Fo uk s

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 19 maj. 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.

2

1

6

3

4

5

Använd första  
bokstaven i varje bild 
för att få fram ordet  

vi söker.

Lycka till! /Fia

Rätt svar

1 2 3 4 5 6

VINNARE i nr 06
1: Nils Maurer   

2: Vidar Lundström   

3: Hilma Lundstedt    

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

Hur håller du dig aktiv 
i coronatider?

ANGELICA SIEVERS 51 ÅR 
– Jag går promenader varje dag och 
försöker att undvika folksamlingar.

MARIA TIAINEN 75 ÅR 
– Jag går promenader varje dag,  
städar och bakar till mig själv  
och till andra som beställer av mig.

ANNA ALLARD 42 ÅR 
– Jag har tagit fram hemma- 
gymmet och så promenerar jag 
gärna i skogen.

Nästa Fokus Finspång 
Nummer 9 delas ut 19 maj.

OBS! Manusstopp 11 maj  kl. 12.
Vi kan aldrig garantera att annonsplats  

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

stigscykel@gmail.comBergslagsvägen 220122-106 75

facebook.com/stigscykel Tis-Fre 9-18, Lör 10-14, Sön-Mån Stängt

nya

VISSTE DU ATT VI JOBBAR  
MED ALLA DESSA VARUMÄRKEN?

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.
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Stiftelsen 
Familjen Bloms Minnesfond

Stiftelsens syfte och ändamål är att vara till glädje och uppmuntran för gamla (+65 år), som har det  

svårt med icke ekonomisk trygghet, inom fd Risinge och Hällestads församlingar. Hos stiftelsen kan  

privatpersoner ansöka om penningmedel för ett ändamål som man annars inte har ekonomisk  

möjlighet att förverkliga. Organisationer som bedriver verksamhet för äldre kan också ansöka om  

penningmedel till olika trivselåtgärder eller dylikt. Mer information och blankett för ansökan hittar du på 

Finspångs Bibliotek, Mariagården, Missionskyrkan, Centrumkyrkan och församlingshemmet i Hällestad.

På grund av rådande situation öppnar stiftelsen för nya ansökningar under hela sommaren.  

Ansökningar behandlas löpande. Läs mer och ansök gärna via hemsidan blomsminnesfond.se

FRÅGOR OCH UPPLYSNINGAR

Larseric Ramlöv, 070-564 40 36 Gösta Johansson, 070-235 95 27

Läs mer på finspangstekniska.se  
Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Välj lokal 
vattenkraft!

Vill du satsa på Finspång och på klimatet genom att byta 
till 100% förnybar energi berikad med lokal vattenkraft? 
Gör så här: Ring och anmäl intresse hos vår kundservice, 
0122-851 80. Eller läs mer på vår hemsida. Just nu bjuder 
vi på den fasta avgiften om du byter till FinspongsEl!

Byt till FinspongsEl. 
Det lönar sig!

TBE- 
vaccination 
drop-in  
Finspång 
12 maj och 9 juni 

kl. 13.00-18.00  
Vårdcentralen

kl. 14.00-18.00 
Barnmottagningen,  
för barn och föräldrar

Var noga med att hålla  
avstånd till varandra i  
kön (utomhus). 
Faktura skickas efter  
besöket, du behöver ej  
besöka receptionen.

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se
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*Erbjudandet 

gäller tom 

2020-05-17

5%
PÅ ÖSTERMALMSHALLEN

VID ETT KÖPTILLFÄLLE PER HUSHÅLL!*

Coop Östermalmshallen 010-746 43 40   •    www.coop.se

Gäller endast i  
manuella kassan!

LJUSFALLS FRISKOLA
DEN LILLA SKOLAN PÅ LANDET

Skolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 6 och är belägen i  
Ljusfallshammar. Vi är en liten skola med duktiga pedagoger som givetvis följer 
den svenska läroplanen. Vi drivs som en ekonomisk förening där alla pengar 
går till verksamheten med barnen. Skolan är religiöst och politiskt obunden.

Vi har platser kvar till skolstarten i höst, ansök nu!

VÄLKOMMEN TILL OSS

ljusfallsskola.se  •  rektor@ljusfallsskola.se  •  076-400 96 84

Små klasser som  
gynnar arbetsro

Egna bussar eller linje  
414 ända fram till skolan 

Skolgård med skog, bäck, 
spelplaner och gungor 

Mycket värme och  
omtänksamhet 

Uteklassrum med  
vindskydd och grillplats

Lunchen lagas på skolan  
Barn och vuxna äter ihop 

LISA ENGBERG
070-736 01 63

lisa.engberg@skandiamaklarna.se

HALLÅ LISA!
Det bästa med att vara mäklare är mötet med människor och 

chansen att överträffa kundens förväntningar. Jag ser inte 

mitt yrke som ett jobb utan som en livsstil. Mitt driv och  

engagemang har gjort att jag ligger i topp på hittamäklare 

över flest rekommendationer första kvartalet i år,  

vilket känns fantastiskt roligt! 

Lisa Engberg bor tillsammans med sin sambo i Norrköping 

och är en av tre mäklare som jobbar på kontoret i Finspång. 

Vi är ett drivet, sammansvetsat och roligt gäng på  

SkandiaMäklarna som tillsammans jobbar hårt för att  

göra allt vi kan för våra kunder, säger Lisa.

 

 

0122-44 01 20 • skandiamaklarna.se/finspang
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Syftet med temasidorna ”Tillsammans för Finspångs bästa” är att 
ge er matnyttig information om vad som gäller i corona-virusets 
spår i Finspång. Förhoppningen är att ni läsare ska få tips och idéer 
som både är till nytta och skapar hopp.

för Finspångs bästa
Tillsammans

På temasidorna ges också utrymme för gratis annonsplats till 
flera lokala företag. Dels för att ge dem möjlighet att synas i 
tuffa tider, men också för att lyfta vad dessa företag gör för 
att hjälpa er, sina kunder. Annonsörerna kommer från Tillväxt 
Finspångs medlemsskara (och enligt principen först till kvarn). 
Initiativtagare och finansiärer för temasidorna är Fokus 
Finspång och Tillväxt Finspång, i nära samarbete med Region 

Östergötland och Stiftelsen Familjen Bloms Minnesfond.
Tillsammans för Finspångs bästa.
Ta hand om er!

FILIP EWERTSSON, Fokus Finspång
ANNA LÖVHEIM, Tillväxt Finspång

BERGSLAGSVÄGEN 6, FINSPÅNG
0122-125 00

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM/FACEBOOK

VI ERBJUDER  
GRATIS HEMLEVERANS!

RING FÖR MER INFORMATION

TREVLIG PÅSE
FREDAGSMYS! FAMILJELÖRDAG  

I CENTRUM
9 maj 10-14

AKTIVITETER UTOMHUS!
LRF visar djur och maskiner på Bergslagstorget. 

CENTRUMBUTIKERNA ÖNSKAR ER VÄLKOMNA!

Att hålla avstånd är  
att visa omtanke 

– inomhus och utomhus

• Hemleverans i Finspångs tätort för 50:- 
• Hämta dina varor utanför butiken

• Du kan även boka egen tid i butiken

Allt detta bokas på  
0122-100 50

Vi vill ge dig och ditt djur den hjälp ni behöver!

Välkommen önskar Malin & Linda
Kalkungsv 8 • Mån-Fre 10-18, Lör 10-14
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Vi lider med alla som drabbas i krisen och det vi kan bidra med, utöver 
information, är ett par initiativ:

Enkät
Missa inte att fylla i den enkät som kommer att skickas ut inom kort. 
Den mäter hur krisen slagit mot Finspångs näringsliv. Den första 
enkäten genomfördes före påsk och då såg läget allvarligt men ändå 
hoppfullt ut bland de svarande. 

Första företagshjälpen
Vi har startat initiativet Första företagshjälpen – där alla som är 
medlemmar eller arbetar hos en medlem i Tillväxt Finspång – kan samla 
poäng utifrån hur mycket ni handlar lokalt i deltagande butiker fram till 
15 juni. Den som spenderat mest blir ”Årets företagshjälte” och får ett 
fint pris. Fråga i butiken, nästa gång du handlar!

Stötta Finspång
Vi uppmanar alla som har en idé för att hjälpa till, ett nytt sätt att 
använda sin kompetens eller liknande att hör av er till oss på Tillväxt 
Finspång, så sprider vi det goda initiativet i våra kanaler.

Invest Task Force: Expand & Retain
I samarbete med Region Östergötland och Business Sweden gör vi en 
samlad insats för att stötta våra internationella bolag som finns på 
orten med insatser som kan behövas till följd av covid-19-krisen.

Läs mer på
www.tillvaxtfinspang.se

Tillväxt Finspång  

– vad händer i covid-19-krisen?

Covid-19 och den pandemi som  
följt i dess spår har påverkat Tillväxt 

Finspång väldigt tydligt. Vi hade hoppats 
kunna blåsa liv i vår nya mötesplats på 
Vallonvägen 15, genom att bjuda in till 
möten, events och uthyrning av såväl 

konferenslokaler som tillfälliga arbets-
platser. Nu måste vi avvakta och istället 

arbeta med att bygga upp organisationen 
och planera för en händelserik höst. Vi 

ser fram emot invigning och uppstart av 
branschråd och fördjupat arbete med 

varumärket Finspång efter sommaren!

för Finspångs bästa
Tillsammans

Håll igång 
träningen 
med oss
Vi erbjuder utomhusträning och över 
800 onlinepass. Dessutom livesända 
träningspass på Facebook varje tisdag, 
onsdag och torsdag kl 10,  
facebook.com/medley.se/

Välkommen till 
Arena Grosvad!

Ballonger  till alla barn på  Familjelördag 
9 maj!

KUNDER!  

TACK FÖR ATT NI FINNS.  

NI ÄR GULD VÄRDA!  

RING OM DU VILL HANDLA  

MEN INTE VILL  

GÅ IN I BUTIKEN!

BARNKLÄDER • LEKSAKER • PRESENTER
Öppet: vardagar 10-18, lördagar 10-14 

Telefon: 0122 155 00 
Gilla oss på Facebook & Instagram

       Lilla Nalle & Jag       Lilla nalle & jag

d a m  &  h e r r

Vi hjälper dig  
att handla  

säkert hos oss.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Lotta & Fabiola

 0122-149 26, Mån-fre 10-18, lör 10-14
Gilla oss på Facebook & Instagram

      Mingla Woman             minglawoman
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Offentlig-
heten  
kraftsamlar
Här hittar du mer information om vad 
som görs från kommunen och regionen 
med anledning av covid-19-krisen.

Finspångs kommun:
finspang.se/corona

Regionalt jobbmatchningsverktyg:
matchajobben.nu

Det kommer en tid efter 
covid-19 – hur kick-startar 
vi Finspång igen?

I sommar satsar vi särskilt på natur-
upplevelser inom besöksnäringen. 
Missa inte möjligheten att ”hemestra” 
i och runt Finspång! Här kan du bada, 
vandra, cykla eller paddla i naturres-
ervat. Här finns mycket att upptäcka, 
alldeles inpå knuten och samtidigt 
stöttar du ditt lokala näringsliv. 

Läs mer och boka på:
www.visitostergotland.se/sv/finspang/

Vi är övertygade om 
att vi går en ljusare 
tid till mötes! 

Därför ser vi den uppkomna situationen 
som ett tillfälle att planera för ett 
starkare och mer hållbart näringsliv i 
Finspång. Vi förbereder en öppen och 
välkomnande mötesplats där näringsliv, 
kommun, föreningar och alla invånare 
kan ses, nätverka och sikta mot Vision 
30/35. Vi övertygade om att vi behöver 
jobba tillsammans för att nå Vision 
30/35 – att Finspång ska bli en av 
Sveriges bästa platser att bo, leva och 
verka på! Som ett viktigt led i det drar 
vi under hösten igång ett arbete för att 
skapa en tydlig beskrivning av Finspång 
och dess nuvarande och framtida  
styrkor. Kalla det ett platsvarumärke  
– vi kallar det hellre ett sätt att leva!

Vi täcker upp 
i dessa 

sjukdomstider

Läs mer på skill.se
www.vallonbygden.se

FÖR FINSPÅNG! 
Vi tidigarelägger ombyggnation och 
underhåll för att gynna näringslivet i 
Finspång med omnejd.

HEMKÖRNING  
OCH ANPASSADE 

ÖPPETTIDER
10% rabatt och öppet speciellt  

för utsatta grupper (1 h kl 13 to-fre 
samt kl 10 lö). Hemkörning på alla 
order över 300 kr, välj fritt ur hela 
sortimentet. Väl mött tillsammans! 

Finspångs Bryggeri och Deli-Skafferi
0702-51 11 92  |  info@finspangsbryggeri.se

Bergslagsvägen 45 to-fre 14-18, lö 11-14

Styrelsekurs
Vi planerar också en styrelsekurs, där små- och 

medelstora företag kan ta ett steg för att bli mer 
professionella i styrningen av sina bolag.  

Utbildningsprogram
Under hösten lanserar vi ett  
gediget utbildningsprogram för  
alla som vill starta eller som nyss 
startat företag. 
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för Finspångs bästa
Tillsammans

Äldrelinjen
Längtar du efter någon att prata med?   

Vi är bara ett samtal bort. Ring Äldrelinjen 
vardagar 8-19 och helger 10-16, för att 

 prata med någon av våra volontärer.

020-22 22 33

I N F O R M AT I O N  F R Å N  FA M I L J E N  B L O M S  M I N N E S F O N D

Familjen Bloms  
Minnesfond

Stiftelsen Familjen Bloms Minnesfond verkar  
för att vara till glädje och uppmuntran för gamla (+65 år),  

som har det svårt med icke ekonomisk trygghet.   

Mer information hittar du i vår annons på sidan 9. 

Vill du hjälpa till som  
volontär hos äldrelinjen?

Läs mer och anmäl dig på
mind.se/bli-volontar/ 
volontar-i-aldrelinjen

Är du eller någon  
du känner i behov 

av extra stöd?
Det kan vara samtalsstöd över  

telefon eller hjälp att handla hem  
varor. Kontakta Röda Korset via  

Kersti Thorn. Ring eller skicka SMS till 
Kersti på telefon 070-510 63 44.

Behovet av samtal upphör inte i dessa tider, utan kanske snarare ökar. Därför är vi som  
kyrkor i Finspång glada att kunna erbjuda samtal med en diakon, präst eller pastor via 
telefon. Som församlingar kan vi också erbjuda praktisk hjälp med inköp eller liknande under 
tider av karantän. Du kan vända dig till någon av kyrkorna via följande kontaktuppgifter:

Du är inte  
ensam!

Svenska kyrkan 0122-857 00 finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se

Missionskyrkan Johanna Karlsson, 073-978 00 33 johanna.karlsson@missionskyrkanfinspang.se

Frälsningsarmén Maud Fennvik, 073-920 48 37, 0122-102 96 finspang@fralsningsarmen.se

Centrumkyrkan Julia Forsberg, 070-328 00 33 julia@centrumkyrkanfinspang.se

Hällestad Friförsamling Olivia Liebgott, 070-354 07 89 olivialiebgott@gmail.com
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Coronapandemin är inte över. Närsjukvården i 
Finspång (NiF) uppmanar medborgare till fortsatt 
tålamod.

Vi träffar kollegorna Malin, Elina, Ulrika och Elin i deras vardag 
på en arbetsplats, som till stor del har tvingats till stora 
förändringar i covid-19:s spår. Vårdcentralchef Malin Creutz 
är stolt över personalens engagemang och förmåga till att 
snabbt ställa om verksamheten. 

– Främst har det handlat om att skapa en patienttrygg-
het och säkra verksamheten till att få dem med infektion  
att inte överhuvudtaget passera genom huvudingången, 
säger Malin.

Utanför huvudentrén finns stora affischer som upp-
manar patienter med infektionssymtom, feber, andnings-
besvär, hosta, snuva eller halsont att inte gå in. Istället 
hänvisas dessa patienter att först ringa och sedan följa  
de rödvita vimplarna för ingång via ambulansintaget  
på huvudbyggnadens baksida.

Utökad tillgänglighet via telefon
NiF följer Region Östergötlands riktlinje att erbjuda utökad 
tillgängligheten via telefon. Sjuksköterska Elina Palmqvist  
är en av medarbetarna som tar emot den ökade tillström-
ningen av samtal från många oroliga medborgare.

– Det finns många frågor, en osäkerhet och stor oro  
hos många av dem som ringer. Vi uppmanar till att fortsatt 
följa de nationella restriktionerna, vara noggrann med god 
handhygien och gärna ta promenader. För dem i riskgrupp  
är det fortsatt social distansering som gäller. Vi vill samtidigt 
uppmuntra andra till begränsad och värdefull social gemen-
skap med nära och kära, helst utomhus och på avstånd till 
varandra, säger Elina och Ulrika som fortsätter:

– Jag vill också understryka att omedelbart ta kontakt 
med sjukvården vid akuta fall och allvarliga sjukdomsfall, 
säger Ulrika

FILIP EWERTSSON

Närsjukvården i Finspång:

Håll i och håll ut!

Närsjukvården i Finspång
www.1177.se

Ulrika Stenhammar, Malin Creutz, 
Elina Palmqvist och Elin Gjein vid 
Närsjukvården i Finspång.

Du når Närsjukvården i Finspång på nummer 010-105 92 60

FÖR SAMTALSSTÖD:

Ring SOS Alarms nummer på 113 13 vid corona frågor

Ring Röda Korsets stödtelefon på nummer 0771-900 800
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ORDINARIE ÖPPETTIDER
mån-fre 09.00-18.00

lör 10.00-15.00

MÅNADENS VARA

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

Smoooth payments by

TIPS TILL DITT  
RENOVERINGS-
PROJEKT

Renova strömbrytare  
svart från  

245:-

Renova vägguttag  
vit från  

365:-

Taklampa Burlap  
spot E14 matt krom  

exkl. ljuskälla 

495:-

RENOVA-SERIEN

Taklampa Being Hue  
Philips Hue integrerad  

LED inkl. dimmer

1289:-

Solcellsfackla Flame  
3in1 med flammande ljus 

110:-
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ag
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ri
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ng

 

www.fokusfinspang.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!

BLOMMOR UTE
BLOMMOR INNE...

DU HITTAR ALLT TILL DITT HEM  
OCH DIN TRÄDGÅRD HOS OSS, TITTA  

IN I BÅDE BUTIK OCH TRÄDGÅRD.

VECKANS VARA!

LAVENDEL THUMBELINA
65:-/ST  

ORD 98:-/ST

GÖR ALLA HUMLOR, BIN 

OCH FJÄRILAR GLADA!

ENDAST TRÄDGÅRDEN 

 ÄR ÖPPEN SÖNDAGAR!
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NU HAR  
ÖSTERMALMSHALLEN  

ÖPPNAT IGEN!
Coop Finspång har tagit över Netto på  

Stora Allén 26 B. Klassiska Östermalmshallen är  
åter en verklighet i Finspång!

Välkommen till en Coop-butik med starkt  
fokus på våra egna varumärken.

mån-fre 8-20, lör-sön 9-19

Coop Östermalmshallen 010-746 43 40  www.coop.se   Gilla oss på Facebook och Instagram!  

Vi är tacksamma för det stöd vi  
fått av våra kunder och fortsätter med 

30% rabatt i butiken tills vidare.

Tillfälliga öppettider:
Mån-fre 13.00-18.00. Lör 10.00-14.00
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Studentkostym

1299:-*
Finns i blått och svart (ord. pris 1 799:-) 

*Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter
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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

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

HÖG TID ATT  
BESTÄLLA 

 SOMMARDÄCK!

TBE-VACCINATION

Vaccinbilen finns för dig i 
Finspång och i Norrköping:

COOP Viberga
ICA MAXI Ingelsta

www.vaccinkliniken.se

Vi har också tidsbokad  
mottagning året om i  

Norrköping.  
Boka tid via hemsidan.

Kalkugnsvägen 8, Finspång, 010-19 60 100

www.fonusost.se

LIVET ÄR FULLT  
AV VIKTIGA BESLUT, 
STORA SOM SMÅ.
Kanske är du på väg att bli sambo, flytta utomlands eller 
behöver upprätta ett skuldebrev för pengar du ska låna ut.

Kanske tänker du på framtiden och vill veta mer vad en 
framtidsfullmakt innebär eller om hur det fungerar med  
arv för dina bonusbarn?

Vi på Familjejuristen hjälper dig  
med juridiska frågor oavsett var  
i livet du befinner dig.

Just nu får du en värdecheck på 250 kr när du bokar rådgivning. 
Läs mer på vår nya sida familjejuristen.nu eller följ oss på  
facebook.com/familjejuristen för att ta del av nyheter och event.

Välkommen till Familjejuristen. 
Du hittar oss i Kalkugnsbacken, tillsammans med Fonus Öst.

Erbjudande
Värdecheck på 250 kr, 
dras av från kostnaden 

för den tjänst man bokar.  
 

Gäller hela 2020 och går att kombinera  
med andra erbjudanden.

Corona
I mitten av mars åkte hustrun och jag till Coop och  

för att handla. På väg in i entrén mötte vi ett par med var 
sin kundvagn fylld med toapapper. Det var i övrigt tomt på 

kunder. Hyllorna med toapapper gapade tomma. Det kändes 
riktigt ödsligt att gå omkring i det stora köpcentret.

GÄSTSKRIBENT

Nåväl, vi fyllde vår varuvagn med allt vi behövde och betalade i själv
servicekassan. Allt utan att möta en människa.

När vi kom hem, gick vi in i en självvald karantän. Det är en underlig 
situation vi lever i. Att denna lilla coronaorganism kan drabba en hel 
värld på bara ett par veckor!

Jag vill umgås med mina vänner! Jag vill sätta mig i bilen och besöka 
min dotter i Malmö och åka till Bornholm några dagar! Jag vill göra en 
kryssning med Birka eller Cinderella! Jag vill tillsammans med mina 
döttrar planera för en resa till underbara Amorgós i Grekland! Allt som 
var så naturligt att göra!

Allt detta är stängt för oss seniorer! För hur länge? Det finns  
glädjeämnen. Tack Internet för Skype och möjligheten att chatta med 
video i telefonen. Häromkvällen satt vi uppkopplade hela familjen.  
Det närmaste vi kommer varann inom överskådlig tid!

Det stora glädjeämnet är den vilja att hjälpa till, som visar sig när det 
gäller att handla. Vänner, döttrarna och deras vänner, som ofta ringer 
när de själva skall handla. De får en köplista via telefonen och ställer 
varorna utan för dörren. Så betalar man enkelt med Swish.

Men just nu skiner solen. Det är över 20 grader. Dags för det  
viktigaste man kan göra för att bryta isoleringen! Fram med bungy
stavarna och ut på en stärkande promenad.



Kalkugnsvägen 8, Finspång, 010-19 60 100

www.fonusost.se

LIVET ÄR FULLT  
AV VIKTIGA BESLUT, 
STORA SOM SMÅ.
Kanske är du på väg att bli sambo, flytta utomlands eller 
behöver upprätta ett skuldebrev för pengar du ska låna ut.

Kanske tänker du på framtiden och vill veta mer vad en 
framtidsfullmakt innebär eller om hur det fungerar med  
arv för dina bonusbarn?

Vi på Familjejuristen hjälper dig  
med juridiska frågor oavsett var  
i livet du befinner dig.

Just nu får du en värdecheck på 250 kr när du bokar rådgivning. 
Läs mer på vår nya sida familjejuristen.nu eller följ oss på  
facebook.com/familjejuristen för att ta del av nyheter och event.

Välkommen till Familjejuristen. 
Du hittar oss i Kalkugnsbacken, tillsammans med Fonus Öst.

Erbjudande
Värdecheck på 250 kr, 
dras av från kostnaden 

för den tjänst man bokar.  
 

Gäller hela 2020 och går att kombinera  
med andra erbjudanden.
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10% 
   rabatt på service!*

DEAL FÖR DIN BIL! 
*GÄLLER ALLA BILMÄRKEN VID BOKNING 
AV SERVICE (MATERIAL OCH ARBETE) 
SENAST 29 MAJ.

 
Skäggebyvägen 50 • 0122-139 82       Följ oss på Facebook • www.sonstorpsbil.se

Alléhotellet inte  
bara ett familj ehotell. 

LUNCHLÅDOR, CATERING I OLIKA 
FORMER – DU BESTÄMMER.

LUNCHLÅDOR
 Avhämtning 70:-/låda

Leverans av matlåda 80:-/låda

BUFFÉR
 Från 250:-/person

SMÖRGÅSTÅRTOR
 Från 500:-/10 personer

Beställning ring Pelle 070-297 36 11

www.allehotellet.se  |  info@allehotellet.se

Följ oss på Instagram & Facebook

Nuvarande status för  
Finns i Finspång 2020!
Succémässan Finns i Finspång är fortsättningsvis planerad till den  
9-10 oktober i år, med reservation för att ett nytt datum kan komma  
att bli aktuellt. Hur samhällsläget ser ut vid midsommar blir därmed 
avgörande för beslutsfattandet kring mässans datum och upplägg. 
Håll dig uppdaterad kring detta i våra digitala kanaler!

Utställare är välkomna med intresseanmälan redan idag!

fb.com/finnsifinspang finnsifinspang 0122-173 00  |  finnsifinspang.se



Svenska kyrkan i Finspång

SÖNDAG 10 MAJ 
Gudstjänst 
Kyrkbuss.  
Risinge kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst 
Skedevi kyrka, 11:00 
 
Gudstjänst  
INSTÄLLD! 
Rejmyre kyrka, 15:00 
 
Vårkonsert  
INSTÄLLD! 
Risinge kyrka, 18:00  
 
ONSDAG 13 MAJ 
Andakt 
Mariagården, 08:30 
 
SÖNDAG 17 MAJ 
Gudstjänst 
Avslutning av barnverksamheten. Av-
slutning av barnverksamheten. Barnkör. 
Utomhusaktiviteter efteråt.  
Hällestads kyrka, 11:00 
 
Musikgudstjänst 
”Vårsånger” 
Regna kyrka, 15:00 
 
Lovsångskonsert  
INSTÄLLD! 
Risinge kyrka, 18:00 
 
ONSDAG 20 MAJ 
Andakt 
Mariagården, 08:30

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

I Finspångs församling följer vi Folkhälsomyndighetens generella råd och tillämpar dem i vår verksamhet, vilket medför att 
vissa verksamheter måste anpassas, ställas in eller skjutas på framtiden med anledning av den smittorisk som för närvaran-
de råder. Vi väljer att fokusera på det vi faktiskt kan göra, så som t ex att hålla våra kyrkor öppna och erbjuda möjligheter till 
möten och samtal samt att fira gudstjänst. Under gudstjänster kan vi vara max 50 personer inklusive personal och kommer 

tyvärr att stänga dörrarna när maxantalet är nått. 

Vi finns här för dig! Vid tider av rädsla och oro behöver vi människor varandra. Rapporterna om Coronaviruset gör många 
av oss oroliga och vi kan bli både rädda och osäkra. Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi vill finnas här för dig även 
när våra ordinarie aktiviteter har begränsats. Kyrkans personal har god rutin på att arbeta i svåra situationer. Kontakta oss 
gärna på telefon eller via e-post om du vill prata eller få stöd. Behöver du eller någon du känner, hjälp med att handla, hämta 
medicin eller har du andra praktiska frågor? Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att få hjälp. Varje vardags-
morgon så samlas några av oss på Mariagården för att be för de behov som uppstår. Vi omsluter alla i våra tankar och böner. 

Ingen ska behöva känna sig bortglömd. Vi kan också be för dina personliga behov. Hör av dig med dina böneämnen.

Välkommen att höra av dig till Susanne Lilja på församlingsexpeditionen via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter högre 
upp i annonsen. Susanne tar emot ditt namn och telefonnummer och förmedlar det vidare till någon av våra präster och 

diakoner som sedan kontaktar dig. Till sist vill vi tillönska en bra dag och Guds välsignelse!

VÅRA KYRKOR ÄR ÖPPNA! 
Från och med 1 april är Risinge, Rej-
myre, Skedevi, Hällestad och Regna 
kyrkor öppna vardagar från 08:00 
till 15:00 för ljuständning. Hällestads 
kyrka håller även öppet torsdagar 
17:00 - 19:00. Risinge kyrka är 
öppen för samtal och bön mån, tis och 
ons 11:00 - 14:00. Välkomna!  

TORSDAG 7 MAJ
Öppen förskola 0-1 år 
Mariagården, 09:00

MÅNDAG 11 MAJ
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

Dopfest i barnens katedral
INSTÄLLD!
Mariagården, 10:00

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

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

TISDAG 12 MAJ
Öppen förskola 0-3 år
Vi är utomhus!  
Mariagården 09:00

Vuxen-barn
Hällestads församlingshem, 12:30

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

TORSDAG 14 MAJ
Öppen förskola 0-6 år (gökotta)  
Lugnet, 09:00

MÅNDAG 18 MAJ
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

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

TISDAG 19 MAJ
Öppen förskola 0-3 år
Mariagården 09:00
 
Kökets hemligheter
Förskoleklass t.o.m. åk 3. 
Rejmyre församlingshem, 13:15

Följ oss på 

Barnverksamhet Gudstjänster 
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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

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

HEMSIDOR

www.totalmedia.se

0122-173 00

SVETSNING

www.ybsvets.se

070-628 28 43

METALLSKROT

www.jarnvarulagret.se

011-16 71 17

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

KORSORD

RÄTTA LÖSNINGEN

ÄR MÅNGA 
TILL NÄTET

FÖRENA 
SIG

PÅ  
STUBINEN

HAR SINA 
GRÄNSER

HAR 
PLATTOR 
I LAGER

LITET
TAL

LEJDARE
SÄLJA VID 

DÖRR LÄGGA 
AV

BÖR HÅL-
LAS KORT?
BRUKAR

KUSKFEMTIO 
FÖR NERO

KAN 
TRYGGA 
AVSÄN-

DARE

HAR SINA 
LINJER

SAMLAR 
PANTRAR

VÄXER 
NEDÅT 

OM 
VINTERN
ÄR INTE 

LIKT
ÄR VELIKT

FÅR UR 
HÄN-

DERNA
NALLEBONA HÖGLANDHUS-

MINNE
VÄXEL-
LÅDAN STIGER 

MAN

HAR NÄT 
I MYT SPRIDER 

BACILLERTA  
FÅGEL-
VÄGEN

DEN GER 
BÅT FART

SMÅ 
ELEVERSTÄLLER 

DRAMA 
QUEEN 

TILL MED FÖRORD

TAFATT

FÅR DEN 
SOM LEVER
FART FÖR 
SNIGEL

FÅR DUGA 
FÖR FLUGA
I PAR MED 

DESTO

ETT HIN-
DER FÖR 

STYRANDE
FÖRLÅTLAPP I 

LÅDAN
HALV 

DIAMETER
SES 

UTSLAGEN 
PÅ KOM 

ÖVERENSDEN FYLLS 
VID VAL HAJ-

SYSSLA
ERKÄN-
NANDE 

MYNDIG-
HET BLIR DAG 

TILL SLUT
DRAR 

TILL SIG 
FYNDAREFET  

FIRRE
BÄR-

BUSKAR
DÖLJER 
SYSTER

I DET 
HAVET 

 LIGGER 
KRETA

STÄLLA
IN

ANGER 
VILKEN

PÅ TAND
TECKEN PÅ 
SVAGHET 

I TRÄ

BLEV  
BLOS-

SANDE  
RÖD

GILLAR 
BERÖM

HAR PLAKAT 
VID DÖRR

FÖRE 
PARTY-

RÖRELSE

HAN 
PASSAR 

FLOCKEN

GAV 
BERGMAN

ROAR 
MINDRE

OKEJ
HÖJA SIG

GER MATCH 
IBLAND

SVANTE 
DREJENSTAM
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Vinnare av  
påskkrysset!
VI SÄGER GRATTIS TILL:

Kristina Grön som vinner ett presentkort  
på 200 kr på Joans i Finspång

Leo Koljo som vinner ett  
presentkort på 100 kr på Kulturhuset

Roger Karlsson som vinner en Trisslott

Vinsterna kommer till er per post.

Först  
till  

kvarn!

Stora Allén 27 Finspång, 0122-149 60
mån-fre 9-18 (lunch 13-14)

Coronatider  
– fast hemma?

Skänkes
2 mån film och serie  

C more – utan kostnad 

Gratiskod 
hämtas i butik,  
begränsat antal.
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0122-173 00  •  www.fokusfinspang.se
Vår 100% förnybara vattenkraft är ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala och vill bidra 

aktivt till långsiktigt hållbar energiförsörjning där eventuellt överskott återinvesteras i Finspång.

Vi utvinner energin ur avfall, biobränslen och spillvärme från industrin vilket gör vår fjärrvärmeproduktion 

fossiloljefri. Tryggt för dig och jättebra för klimatet.

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

Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin

FinspongsEl är det naturliga och 

perfekta valet för den som 

värdesätter lokal och hållbar 

energiförsörjning.

Finspångs Tekniska erbjuder 

kunder att återinvestera i  

Finspång. FinspongsEl är svensk 

förnybar vattenkraft som berikas 

med lokalproducerad el från kraft

stationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.

”Bättre koll på våra elkostnader”

Sedan 1 april använder Coops alla butiker i  

Finspång, Rejmyre och Skärblacka förnybar FinspongsEl  

från Finspångs Tekniska. 

  – Precis som att vi önskar att  

 kommuninvånarna handlar i våra  

 butiker vill vi vara ett gott  

 föredöme och handla lokalt i  

 Finspång. Det borde ligga i allas  

 intresse att välja och stärka de  

 lokala aktörerna. FinspongsEl  

 ligger dessutom i linje med Coops 

gröna inriktning. Tack vare den  

tekniska expertis som vi får i det  

nya avtalet har vi nu mycket bättre  

koll på våra elkostnader. Vi har ett  

gott samarbete med Finspångs Tekniska 

och tittar på flera gemensamma aktiviteter. 

Exempelvis får alla nya kunder som tecknar avtal  

med FinspongsEl ett presentkort hos oss på Coop Finspång   

– vänd er till Finspångs Tekniska för mer information.

Vi jobbar för ett  

hållbart Finspång!

Dina sopor åte
rvinns  

som biogas! Den 1 januari 

2021 införs o
bligatorisk   

insamling av matavfall.

FinspongsEl  

– Coop Finspångs gröna val
HALLÅ! NU ÄR DET  

DAGS FÖR ER ATT BOKA  
ETT REPORTAGE!

Hör av er så berättar vi mer.

Vår 100% förnybara vattenkraft är ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala och vill bidra 

aktivt till långsiktigt hållbar energiförsörjning där eventuellt överskott återinvesteras i Finspång.

Vi utvinner energin ur avfall, biobränslen och spillvärme från industrin vilket gör vår fjärrvärmeproduktion 

fossiloljefri. Tryggt för dig och jättebra för klimatet.

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

Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin

FinspongsEl är det naturliga och 

perfekta valet för den som 

värdesätter lokal och hållbar 

energiförsörjning.

Finspångs Tekniska erbjuder 

kunder att återinvestera i  

Finspång. FinspongsEl är svensk 

förnybar vattenkraft som berikas 

med lokalproducerad el från kraft

stationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.

”Bättre koll på våra elkostnader”

Sedan 1 april använder Coops alla butiker i  

Finspång, Rejmyre och Skärblacka förnybar FinspongsEl  

från Finspångs Tekniska. 

  – Precis som att vi önskar att  

 kommuninvånarna handlar i våra  

 butiker vill vi vara ett gott  

 föredöme och handla lokalt i  

 Finspång. Det borde ligga i allas  

 intresse att välja och stärka de  

 lokala aktörerna. FinspongsEl  

 ligger dessutom i linje med Coops 

gröna inriktning. Tack vare den  

tekniska expertis som vi får i det  

nya avtalet har vi nu mycket bättre  

koll på våra elkostnader. Vi har ett  

gott samarbete med Finspångs Tekniska 

och tittar på flera gemensamma aktiviteter. 

Exempelvis får alla nya kunder som tecknar avtal  

med FinspongsEl ett presentkort hos oss på Coop Finspång   

– vänd er till Finspångs Tekniska för mer information.

Vi jobbar för ett  

hållbart Finspång!

Dina sopor åte
rvinns  

som biogas! Den 1 januari 

2021 införs o
bligatorisk   

insamling av matavfall.

FinspongsEl  

– Coop Finspångs gröna val
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PROGRAM 

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

www.facebook.com/kulturhusetfinspang

Konstutställning

Jonathan Josefsson  
& Olav Lunde
Utställningen är öppen  
12 – 25 september under  
Kulturhusets ordinarie öppettider. 

Vernissage 12 september 14:00
Vi bjuder på kaffe och tårta!

Jonathan Josefsson även kallad Ollio är en 
street art konstnär från Göteborg som 
började som graffitimålare. Han använder 
sig av starka färger och mönster, och rör 
sig fritt mellan textilkonst, illustration och 
graffiti. Vi kommer att få se smakprov på 
hans textila verk i form av tuftade mattor. 

Olav Lunde är en konstnär från Finspång 
som ofta arbetar i metall och skapar  
skulpturer som gestaltar människan och 
den tillvaro vi alla försöker finna oss 
tillrätta i.

Konsert 

Anna Bergendahl
Lördag 10 oktober 19:00

Biljetter: 280 kr hos Kulturhuset  
på 0122-853 00 eller på  
www.tickster.com

Anna Bergendahl slog igenom som  
16 åring i Idol 2008 och vann  
Melodifestivalen två år senare. I år 
tävlade hon igen med låten ”Kingdom 
Come” som gick direkt till final och 
slutade på en tredjeplats!

Nu tar hon med sig hela sitt band och 
kommer till Kulturhuset Finspång!

Standup och musik

Greatest hittills  
med Ronny Eriksson
Fredag 23 oktober 19:00

Biljetter: Biljetter: 220 kr  
hos Kulturhuset på 0122-853 00 
eller på www.tickster.com

Arrangör:  
Finspångs Riksteaterförening

Ronny Eriksson gör en ny show med  
sina bästa och mest älskade nummer 
tillsammans med kapellmästare  
Benneth Fagerlund. 

Det blir en musikalisk helkväll med 
sylvass satir, varm humor och bekymrad 
ståupp.

Invigning av två offentliga konstverk & vernissage
Lördag 12 september

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!

Kulturskolan medverkar under dagen!

Dramatiserad  
guidning i  
Trollkäringeskogen                         
På grund av rådande omständigheter 
så måste vi tyvärr ställa in sommarens 
föreställningar.

INSTÄLLT!


