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När vi går igenom svårigheter utvecklas vi som mest
”Betrakta dina bekymmer som
gåvor, gör dina stötestenar till
språngbrädor och förvandla dina
sår till visdomar”
R. Sharma
Det är i svåra och utmanande
tider och situationer vi hittar vår
inte kraft och upptäcker vilka vi
är innerst inne. Smärta kan ge
visdom, sorg kan öka vår medmänsklighet och misslyckanden
kan ge nya lärdomar. Livet är
inte alltid en dans på rosor, alla
möter vi någon gång ögonblick
då vi inte kan se någon ljusning.
Mörkret känns extra mörkt,
tårarna är slut och kvar finns
bara tomhet.
Tänk om vi i dessa stunder kunde lyfta blicken och se vår sorg,
misslyckanden eller smärta som
tillgångar senare i livet. Jag skulle inte vara den jag är och inte ha
den livsvisdom jag har utan de

erfarenheter jag har gått igenom.
Vi blir alla drabbade på olika
sätt i livet och det är definitivt
inte rättvist med sjukdomar eller
dödsfall. Det kan vara svårt att
förstå andra människor handlingar i olika situationer. Vi kan
även själva känna oss missförstådda, vi kan inte vara omtyckta
av alla. Men vi har möjlighet att
hur vi tänker om andra, det är en
fantastisk möjlighet vi människor
har. Jag försöker tänka på att
alla gör sitt bästa utifrån sina
möjligheter, vi är alla olika. Men
jag väljer och vill tro på godheten
och kärlekens kraft. Att lyfta
blicken och välja att se möjligheterna i våra liv, varje stund vi ägnar till att älta det som varit stjäl
en stund av vårt liv här och nu.

sjukdomen Cystisk Fibros och
tog sig igenom en lungtransplantation mitt under pandemin,
hon väljer att se positivt och
aktivt med glädje i sitt liv. Anna
Eriksson engagerar många i att
göra i ordning Gottfrids park på
Hönö, hennes entusiasm smittar
av sig och ger ringar på vattnet
och glädje för andra. Det finns så
mycket fina människor att lyfta
fram inte minst inom vårt rika
föreningsliv.

www.lokalbladet.com
ANNONSBOKNING
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Anna Magnusson
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Vi strävar efter att vara ett läsvärt alternativ i mediebruset.
I denna utgåva kan ni läsa om
Madelene Borg som föddes med

TRYCK Markbladet Tryckeri AB

Anna Magnusson
Ansvarig utgivare

LAYOUT MEDIAMATIC
FOTO FÖRSTA SIDAN

Anna Eriksson, Öckerö kommun,
Hönö IS, Anna Magnusson,
Knippla IK, Amanda Ottordahl
Vet Du någon som bor på
annan ort och vill läsa Lokalbladet?
Det finns möjlighet att
prenumerera årsvis till orter
utanför Öckerö kommun.

GRATTIS!

4 december
Grattis våran Leon på 3 årsdagen!
Önskar farmor och farfar!
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digitala marknadsföring
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Sång & musik: Lillie-Ann Klint & Dennis Islander
Tid: Fredag 12 november kl 15:00 (OBS Veckodag!)
Plats: Betelkyrkan, Hönö
Arr: RPG - Göteborgs norra skärgård
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Anna går i Gottfrids fotspår - Ankedammen rustas upp
TEXT: Anna Magnusson FOTO: Anna Eriksson

Eftersöker mer folk
– Vi eftersöker personer som
vill ha ett projekt att pyssla
med under vintern. Kanske
har du eller någon du känner
inte så mycket att göra? Gillar
att snickra lite? Ett litet hus
eller vindskydd till fåglarna?
De kan vara ett enkelt projekt eller ett mer avancerat.
Kanske en liten röd stuga i
miniatyr. Vi vet ju att de finns
massor med händiga och
påhittiga personer här ute.
De hade varit kul om någon
konstnär skulle vilja bjuda på
några konstverk här. Hälsö
slingan är ju underbar med
alla betong figurer!
Fr v: Leonora von Holst, Mickael Von Holst, Vanja, Anna Eriksson, Karolina Eckmar von Holst, Johan
Eriksson och Linda Eriksson.

Vi träffar Anna Eriksson som
bor med sin man och sina tre
barn på Hönö. Hennes intresse har alltid varit djur och
natur.
– Jag minns hur fint det var
i ankdammen och Gottfrids
park när jag var barn och har
sedan sett den förfalla efter
att Gottfrid gått bort, berättar Anna. Jag började höra
mig för vem som ägde parken
och om det fanns något intresse att rusta upp den igen.
Hönö hembygdsförening har
varit mycket positiva och vi
är ett gäng entusiaster som
träffats och röjt. Morgan Simonsson och gänget från Rördammen har varit behjälpliga
och jag har stora planer och
drömmar på hur fint det kan

bli. I våras fick vi blomsterlökar som barn från Hedenskolan hjälpte till att plantera.
Fågelholkar har vi fått från
Rördammen och Vadbinderiet
har sponsrat med nät för lekplats, berättar Anna.
Varför tog du initiativet till
detta?
– För att denna fantastiska
plats som glatt så många i
så många många år ska fortsätta kunna skänka glädje.
Hur många år kan det vara?
Först hette de Erikes mark,
Gottfrids park/Ankedammen.
Oavsett namn, hur många
människor och djur har inte
njutit av området under alla
dessa år? Det finns så otroligt
mycket potential här så det är
viktigt att göra området så bra

Längst fram Thor, Vinga, Milton, Saga, Nova, Linda, Johan, Vega,
Jonas och Erik. Riktiga kämpar som varit med varenda gång!
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som möjligt. Ta steget att våga
är ju det första. Jag har inte all
kunskap så jag frågar dem som
har kunskap. Jag ber om hjälp
för att de ska bli så bra som
möjligt. Det är så många engagerade, så många som hjälper
till på olika sätt. Listan med
att tacka alla är så lång att alla
får nästan inte plats. Så många
som ställer upp! Och alla fina
ord som vi får ger så mycket
energi. Nu vill vi bara mer!
Att fixa Ankedammen är så
otroligt roligt! Det ena föder
det andra hela tiden. Idéerna
som folk har är super! Det är
så otroligt roligt detta!, säger
Anna med ett stort leende.
Ankedammen
– Nu ska flytbryggan byggas
och vi får hjälp av XL Bygg
med material och av Strandblomman med kunskap om
hur man planterar på smartaste sätt. Flera snälla personer
vill skänka växter, så vi får
hjälp vart som dom skulle
trivas bäst. Öckerö kommun
ska hjälpa till med en informationstavla här.
Lekplatsen ska bli ännu
bättre
– Vi hoppas på att vi kan få
hit en häftig trätavla av konstnären Vesa Jussila. Den visar
olika trädsorter på flera olika
sätt. Väldigt lärorik och kul.
De hade varit bra om vi även
kunde bygga ett vindskydd till
fåglarna på land.

Skolklasser engagerade
– Hade varit toppen om man
kunde få slöjdelever ifrån skolorna att också vara delaktiga? Vi har två år i rad planterat ca 14 säckar påskliljelökar
i parken, tillsammans med
förskoleklass på hedenskolan.
Ska bli jättekul att se hur det
bli till våren!
Höns och andra ideer
– Kanske något företag som
vill skänka nån liten stuga
eller något så kanske man
så småningom kunde köpa
in några ankor eller höns.
Mycket hänger ju på att vi
alla ta hand om de, att detta
kan fortsätta och växa. Stort
innerligt tack till alla ni som
hjälpt till att röja och gjort
detta möjligt. Nu fortsätter vi,
säger Anna med sitt härliga
skratt och hennes ögon lyser
av entusiasm.
Dessa företag och föreningar har hittills bidragit på
olika sätt:
Rördammens Vänner
Klåva Hamnkrog
Olinders
Öckerö Cementguteri
Ica Hönö
Strandblomman
XL Bygg
Hönö Vadbinderi
Hönö kyrkovaktmästare
Alla kan vi bidra med något. Swish 1230263574
OBS! numret är till Hönö
hembygdsförening och
märk med Ankedammen
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Knippla padelbana öppen för allmänheten
I våras hade vi gott mod och
planerade för fullt för vår
padelbana som skulle komma
till Knippla i början av Juli.
När det närmade sig leveransdatum fick vi veta att det var
försenat. Detta för att de hade
stora problem hos leverantören i Spanien. Det var allt från
glasbrist till stålbrist. Den ena
ursäkten efter den andra kom
och veckorna gick. Tillslut
kom samtalet vi väntat på!
“Banan är på väg, den åker
från Valencia imorgon”.
Vi fick fullt upp och den
23:e augusti anlände banan
till ön. Tänk vilka fantastiska människor det finns
på Knippla! Banan kom och
efter två veckor hade vi med
gemensamma krafter från
många boende på ön som
engagerat sig monterat hela
banan själva. Ett extra stort
tack till Håkan Källefors som
dragit en stor del av lasset vid
monteringen. Den tredje september premiärspelade styrelsen på banan och lördag den
fjärde september öppnades

den för allmänheten. Man
bokar den via appen Matchi.
Helene Berndtsson och Sandra Svensson är nöjda med
hur det blivit.
– Vi är så glada att banan
äntligen är i drift! Det är
verkligen en speciell känsla att
spela med havet och vågorna
precis intill, säger de.
Unikt läge
Banan ligger verkligen unikt
bara några meter från havet
och med utsikt över hela björköfjorden och alla båtar som
passerar där. I bakgrunden
ser man hamnen och all aktivitet som sker där. Det tar
runt fem minuter att promenera från färjan och det går
utmärkt att parkera bilen på
Burö om man vill komma och
spela och inte har en egen båt
att köra över med. Tack vare
att banan ligger så långt ner
på östsidan så ligger den i ett
väldigt vindskyddat läge vilket gör att spelet inte påverkas
så mycket av vinden som man
kanske tror.

Den nya padelbanan på Knippla kan med sitt unika läge vara landets
häftigaste.

Framtiden
Banan är nu öppen en bit in
under hösten, det spelas redan
flitigt på den så fort vädret
tillåter. Vi planerar att under
våren och nästa sommar hålla
en hel del olika event kopplat

till banan. Bland annat kommer vi självklart ha en invigning, lite kurser och en sommarpadelskola för barnen. Så
håll utkik!
Knippla IK

Kristdemokraternas partisekreterare besökte Rörö

Peter Kullgren var imponerad av den nya Sjöräddningsstationen.

Sjöräddningssällskapet och
örådet på Rörö var några av
de som fick besök onsdagen
den 29 september när Kristdemokraternas partisekreterare
Peter Kullgren besökte Västkusten.
Under dagen besökte Kullgren
Rörö tillsammans med Jan
Utbult, kommunstyrelsens
ordförande på Öckerö. På
plats besökte Kullgren
4

Sjöräddningsstationen på
Rörö och samtalade med företrädare för Sjöräddningssällskapet för att lära sig mer om
deras arbete.
– Som kristdemokrat tycker
jag det är extra viktigt att besöka verksamheter som vilar
på ideella krafter och som
i förlängningen kan hjälpa
människor i nöd, säger Peter
Kullgren.
– Kristdemokraterna tror

på en samhällsgemenskap där
staten och det frivilliga, civilsamhället, fungerar ihop för
det gemensamma bästa.
Under eftermiddagen träffade Kullgren även representanter från Rörö ö-råd och lokala
fiskare för att lyssna in deras
tankar och synpunkter vad
gäller samhällsutvecklingen
på ön.
I de politiska partierna är
partisekreteraren den befattningshavaren som har det
yttersta ansvaret för organisationsfrågor och det dagliga
arbetet i partiet. Ofta har
partisekreteraren också en

central politisk position i sitt
parti.
Peter Kullgren har fått i
uppdrag av Kristdemokraternas partistyrelse att leda arbetet med att ta ett samlat grepp
om partiets landsbygdspolitik.
Besöksturnén tar sin utgångspunkt i det KD kallar för ”det
svenska hjärtlandet” och syftar till att ytterligare utveckla
en politik för att hela Sverige
ska fungera. Besöken syftar
till att samla information och
kunskap som ska användas
för partiets nya landsbygdspolitiska handlingsprogram
inför valet 2022.

Besöket avslutades med en provtur i Rescue Mercedes Sanne Eliasson
tillsammans med sjöräddaren Lars Littke.
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Vi träffar verksamhetschefen
Jonathan Bergagård styrelseordförande Erik Bergenhem
och styrelsemedlemmen Lennart Alderblad i gula huset
vid Norgårdens interiör där
de bedrivit sin verksamhet
de senaste åren. Nu flyttas
verksamheten till en lokal på
Öckerö som kallas ”Roses”
där det tidigare var BUP mottagning.
– Det handlar om att vi de
senaste åren har gått med underskott, och måste få ordning
på ekonomin, säger Erik.
Öckerö kommun sponsrar
genom Öckerö fastigheter med
lokalen och även ekonomiskt
genom kommunstyrelsen. Utöver dem bidrar kyrkorna runt
om i kommunen både ekonomiskt och med volontärinsatser. Hela människan Sverige
är den ekumenisk organisation
med tolv kyrkor och kyrkliga
organisationer som huvudmän
för verksamheten. De finns på
67 platser i landet med verksamhet för och tillsammans

Lennart Alderblad, Jonathan Bergagård och Erik Bergenhem i gula huset på Hönö.

med människor i utsatt livssituation. Hela Människan drivs
av huvudmännen i huvudsak
med offentliga medel samt
med gåvor från privatpersoner.
På Öckerööarna har de verkat
i drygt 30 år.

Lyssna till

RADIO
ÖCKERÖ
FM 94.1 Mhz

Morgonandakter från de olika kyrkorna i kommunen måndag-fredag 8.15-8.45
”Min musik” Morgan Mattsson väljer musik fredagar 8.45-9.35. Repris tisdagar 8.45-9.35

Programtablå okt - nov
Morgonandakter: Måndag – Fredag 8.15

v.43 Betelkyrkan, Hönö
v.44 Sv. kyrkan, Sandros
v.45 Sion, Fotö
v.46 Nimbuskyrkan, Öckerö

ope
H
o
i
d
Ra r dygnet
sänderunt!

v.47 Filadelfia, Öckerö
Musikprogram
”Min Musik”
Morgan Mattsson
Fredagar 8.45
Repris Tisdag 8.45
HEMSIDA:
http://radioockero.se/
NU MED LJUDARKIV:
Radio Öckerö Play
Gratis appar finns att
ladda ner för Iphone,
Androidmobiler
PROGRAMANSVARIG :
Öckerö-öarnas kristna råd
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Har ni en viktig funktion på
öarna?
– Ja det har vi verkligen, vi
har runt åtta till 15 gäster per
dag, arbetar mot en grupp
runt trettio personer som
lever i utsatthet på olika sätt
ofta beroende på missbruk,
hemlöshet, psykisk ohälsa
och ensamhet. Här kan de
komma och träffa andra ta
en kopp kaffe eller lunch
12.00 till självkostnadspris.
Vi vet att det betyder mycket för dessa människor vi
samtalar och kan även slussa
vidare till sociala instanser. Att vara en del av Hela
Människan – oavsett roll – är
att vara en del i en ömsesidighet, i en öppenhet för att dela
gemenskap, kunskap, mat,
tak, kläder, arbetstillfällen,
vänskap, ansvar, glädje, sorg
eller smärta. Jag har arbetat
här i tre år och ser olika typer av gäster vissa kommer i
perioder andra väldigt trogna
och vissa är nya, berättar
Jonathan.
Men en fråga som läsarna
kommer ställa sig är hur
kommer det fungera att ligga
så nära Systembolaget?
– Det kan jag svara på! Är du
törstig hittar du butiken om
den sedan är nära eller inte
spelar ingen roll, säger Erik
bestämt.

TEXT & FOTO: Anna Magnusson

Hela människan ”RIA” flyttar till Öckerö

Gratiskonsert i Juletid
För att öka kännedomen om
Hela Människan bjuder Hela
Människan Öckerööarna in
till en gratis konsert i juletid
den 16/12 med Peter Hallström i Nimbuskyrkan Öckerö. Namnet på konserten är
”Gud blev människa” och
kvällen kommer fokusera på
hur det är att vara människa
samt hur Gud valde att bli
människa för att kunna dela
vår mänskliga glädje och
smärta.
Företags-privatsponsring
– Vi kommer att börjat arbeta mer aktivt med sponsorer
mer aktivt då vi tycker att
denna verksamhet är så viktig. Många företag har redan
visat sitt intresse och alla är
välkomna att bidra). Allt är
viktigt, vissa privatpersoner bidrar med sin tid som
volontärer, antingen med
arbete i köket eller genom
att vara med i samtal och
gemenskap, någon annan
kommer och har en liten andakt och andra bidrar med
en peng, säger Jonathan.
Vill du veta mer? Kontakta
Jonathan Bergagård
0761-760402
Vill du bidra ekonomiskt
tar vi även emot bidrag via
SWISH: 1231184860
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den 26 juni
Kramar Farmor o Farfar

Elvira som fyller 3 år
Stort grattis Love!
den 25 juni.
Önskar mamma, pappa
Kram Mormor & Morfar
och Svea

från Mamma, Pappa,
Valter och Morfar

Kramar Farmor o Farfar

Säg Din mening Tack för all fin service på våra öar!
Tankar och fantasi
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Har Du tänkt på hur oerhört viktig Din
fantasi är för hur Du skall lyckas i livet.
Du själv avgör hur mycket Du använder
Kommentar till Osbornes insändare om religionernas
den. Du avgör också själv om Du ningar
vill
har sitt kontor kvar
storleksordning
öva Din fantasi och göra den verksam.
med
sin
underbart hjälpsamMed Encyclopædia Britannica och/eller Barret's World Christian
Jag tror numera att ganska många
ma
personal.
Jag är så glad
Encyclopedia som källa ser det ut på följande sätt:
människor inser inte hur värdefull min
för
att
ni
finns
och för att ni
1. Kristendom – 2,3 miljarder anhängare 7. Bahá'í – 6,1 miljoner anhängare fantasi är för min egen framtid. Allt beror
på
om
jag
förstår
att
använda
den!
är
så
otroligt
serviceinriktad.
2. Islam – 1,8 miljarder anhängare
8. Konfucianism – 5,3 miljoner
Ett bra sätt att träna sin fantasi det
är är mycket tacksam för att
anhängare
3. Hinduism – 781 miljoner anhängare
Jag
4. Buddhism – 324 miljoner anhängare 9. Jainism – 4,9 miljoner anhängare att läsa böcker. Då kommer dina tanjag
i dessa corona-tider har
5. Sikhism – 19 miljoner anhängare
10. Shinto – 2,8 miljoner anhängare kar att kretsa runt det Du läser, och
fått
nya tankar bildas i Ditt tankeområde. hjälp och råd via telefon
6. Judendom – 14 miljoner anhängare
Kenneth Det vidgas och blir kreativt. Läseri Du
frågor där jag har känt mig
bra böcker så får Du själv nya möjligosäker. Tack också för att jag
hetstankar till gagn för Ditt liv. Sedan
har blivit hjälpt – ledsagad per
utsidan
och ”ledsagat”
mig,
såg/ser till att
vi som
ville/vill
Hönö
Vårdcentral
UTVECKLA
ÖCKERÖ LÅNGSIKTIGT
OCH
HÅLLBART
bestämmer
Du själv hur
långt Du vill gå
telefon.
sett till
jag har fåttavfri
lejd
blev/blir vaccinerade. Tack
Jag vill rikta ett stort tack
medatt
tillämpningen
dem.
Just nu pågår arbetet med tre stora
som t.ex. när Bovieran byggdes på
Jag från
har tidigare
trott att mina
till och
tandläkaren,
det- tankar
också till Hönö Vårdcentral
till personalen på Hönö
detaljplaner på Öckerö. Inför höstens Hönö. Vi har dock full förståelse
bildas
i hjärnan,
ochoro
att det
Ett riktigt stort och varmt
ta
visar
att
ni
tar
min
på är hjärnan
som
upplät
sina
lokaler
för
Vårdcentral.
Jag
har
alltid
val finns önskemål från många medför synpunkterna kring storlek,
som tar in kunskapen. Hjärnan ärtack
lik- också till alla er på SEB.
vilket har varit mycket
viktiga ändamål.
blivit
bemött
med
borgare
att veta
hur respekt,
de politiska par-detta
utformning
och exploateringsgradallvar,
som säte för varje människas Själsliv.
värdefullt
för liksom
mig. Jag
vill och anförståelse
och
vid
tierna ställer
sigtålamod
till dessa planer.
kring det föreslagna konceptet. Idag
Själen har
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Guldsmide
Egen verkstad

•
Eva Wallin (KD)
•
Partiavdelningsordförande•

Guldsmed Anna

Reparationer
Jan Utbult (KD)
Omarbetning
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Nytillverkning

Sms 0709-96 89 14

Sedan i Jan 2018 har display skylten på
Hyppeln varit släckt och
trasig och skylten är FORTFARANDE
INTE LAGAD ÄNNU!!!
Inte heller finns det några giltliga tidtabeller eller annat på Hyppelns färjeläge
när färjan avgår. Det samma gäller på
Rörö. Finns det verkligen ingen som
kan fixa detta?? Hur lång tid skall det
ta att fixa sådana här lätta fel. Tänk då
alla övriga fel och brister som år efter
år ännu ej heller blivit lagade på trafikverket. Är det ingen som har lön för
att sköta dessa sakerna? Varför är det
inte lagat ännu? Hur illa får det lov att
vara!!
Öbo som vill se åtgärder!
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Boka tid för personligt möte

KLOCKSERVICE
Batteribyte - Reparation
Inge sms 0735-11 01 33

Verksam på öarna sedan 1986
ÖPPET: ONS 14-17, LÖR 10-13 HÖNÖ KLÅVA
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Jan Utbult (KD):

Demokrati och politik
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den
svenska folkstyrelsen bygger
på fri åsiktsbildning och på
allmän och lika rösträtt. Den
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt
statsskick och genom kommunal självstyrelse.”
Så inleds ”Regeringsformen”,
den grundlag som utgör grunden för vår svenska demokrati. Regeringsformen beskriver
hur landet ska styras, vilka
demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.
Även om demokratin som
styrelseskick kan ha många
fel och brister har demokratin
visat sig vara det absolut bästa sättet att styra ett land och
skapa ett gott samhälle för

ta grupperingar av politiker.
Den form av politiska partier
vi har idag började växa fram
i slutet av 1800-talet. Varje
parti har sin speciella ideologi
som sammanfattas i ett partiprogram eller principprogram.
I partiprogrammet kan man
läsa övergripande om hur
partiet vill utveckla samhället
på lång sikt. Partiet tar sedan
sin utgångspunkt i detta när
man utvecklar sin politik och
driver sina frågor.
Partierna i Sverige är organiserade i tre nivåer, en för
varje typ av val: Kommun-,
region- och riksnivå. Inom EU
finns även samarbeten i större
partigrupperingar.
Den som är medlem i ett
politiskt parti tillhör en lokal
partiavdelning som oftast
motsvarar den egna kommu-

högsta beslutande organ. Där
lägger man fast huvudlinjerna
för den politik som partiet
skall bedriva. På kongressen
väljs även partiledare och partistyrelse.
Kopplingen mellan partierna och kommunen
Var fjärde år är det val till
riksdag, region- och kommunfullmäktige. Nästa val är i
september 2022. 6–10 månader innan valet fastställer partierna namnen på sina valsedlar till de olika valen. För valet till kommunfullmäktige är
det de lokala partiavdelningarna som fastställer respektive
lista. Det är dessa valsedlar
som väljarna sedan stoppar i
valkuverten. De personer som
står på valsedlarna är medlemmar i respektive parti.

Under pandemin började Öckerö kommunfullmäktiges sammanträden genomföras över webben.
medborgarna. Demokratiska
nen. Denna nivå i partierna
När valet till kommunfullval, ett oberoende rättsväsenjobbar främst mot den egna
mäktige är avklarat förhandde och en fri press är något
kommunpolitiken. Partiavdel- lar de olika partierna med
som de flesta av världens inningarna tillhör i sin tur ett
varandra och bildar samarvånare faktiskt saknar idag.
distrikt som oftast motsvarar
beten. Dessa samarbeten har
Detta är något vi ska vara
regionen. Distrikten har sina
två syften. Det första kallas
stolta över i vårt land men
främsta anknytningspunkter
”valteknisk samverkan” och
också rädda om för framtida
till regionpolitiken.
innebär att partierna går samgenerationer.
Den övergripande nivån i
man för att få bättre och fler
partierna är riksnivån där
platser i kommunens nämnder
och styrelser. Det andra syftet
De politiska partierna
distrikten representeras på
är att man tillsammans kan
En viktig del i Sveriges demopartiernas kongresser. Konfå större genomslag för sin
krati är de politiska partierna. gresserna har olika namn i
politik. Under hösten efter
Under 1700- och 1800-talen
olika partier men gemensamt
valet beslutar sedan kommunutvecklades löst sammansatär att dessa är partiernas
8

fullmäktige om vilka som ska
sitta i kommunens nämnder
och styrelser.
I Öckerö kommun finns det
ett samarbete i den styrande
koalitionen ”Öckeröalliansen” som innebär både en
valteknisk och en politisk
samverkan. Detta är också
det vanligaste när man styr
i kommuner och regioner.
Öckeröalliansen har inom
sig fördelat de olika posterna som ordförande och 1:e
vice ordförande. Ungefär en
gång i månaden har de olika
partierna ”gruppmöten” där
man träffas och diskuterar
bland annat aktuella frågor
i kommunen och hur partiet
ska ställa sig i dessa. Förutom
gruppmötena har majoritetspartierna även regelbundna
möten där några representanter från varje parti träffas.
Ibland träffas också representanter från alla partier för
”gruppledarträffar” kring
olika större frågor.
Politiskt engagemang
Första steget för dig som är
intresserad av att vara med
och påverka politiken inifrån
är att bli medlem i ett politiskt parti. Om du tror att
detta skulle kunna vara något
för dig börjar du förslagsvis
med att läsa de olika partiprogrammen. Dessa finns på
respektive partis webbplats.
Förmodligen hittar du inte
något parti som tycker precis
som du i alla frågor men det
viktigaste är att man delar de
grundläggande värderingarna.
Där hittar du också information kring hur du blir medlem
i de olika partierna. Hösten
före valet är ett bra läge.

Lycka till!
Jan Utbult (KD)
Kommunalråd
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Levande musik på Rotundan
Det blev tio söndagskonserter i Öckeröparken i somras,
arrangerat av Öckerö musikförening. Föreningen fick in
27 000 kronor varav 10 000
gick till artisterna. Målet med
intäkterna för föreningen är
finansiera en mobil scen som
just nu byggs och beräknas
vara klar våren 2022.
Innan konserterna i Öckeröparken kunde dra igång i
somras lade föreningen ner
mycket arbete på att få ordning på Rotundan. Färgbutiken Colorama bidrog med
färg och tryckluftsrengöring

av företaget Mustis. Trots
föreningens arbete med arrangemanget i Öckeröparken
hjälpte de också till att arrangera konserter på Hälsö
Brygga, något som föreningen
beskriver som en succé med
mer eller mindre fullsatt varje
gång.
Satsning nästa år
Trots de lyckade söndagskonserterna i Öckeröparken
funderar nu föreningen hur de
ska utveckla konceptet inför
nästa år med målsättningen
att få fler besökare till konserterna.

Sånggruppen Eyla uppträdde 11 juli i Öckeröparken.

RADIO
ÖCKERÖ

Dick, Käthe och Christer uppträdde 4 juli och 29 augusti i Öckeröparken och 17 juli och 7 augusti på Hälsö Brygga.

Red Mill Jazzband uppträdde 22 augusti.

Lyssnarundersökning Radio Öckerö

FM 94.1 Mhz

Tack för att du hjälper oss att bli bättre genom att svara på den här lyssnarundersökningen! Du kan svara via denna annons och
lämna svaret på ”TAPPEN” Hönö eller direkt på vår hemsida: radioockero.se
Med vänliga hälsningar: Öckerö närradioförening
Fråga 1. Har du någon gång hört talas om Radio Öckerö?

Fråga 4. Hur gammal är du?

Ja, jag har hört talas om Radio Öckerö och lyssnat

Under 45 år

Ja, jag har hört talas om Radio Öckerö men aldrig lyssnat på kanalen

46-60 år

Nej, jag har aldrig hört talas om Radio Öckerö.

60 +

Fråga 2. Hur ofta lyssnar du på Radio Öckerö?

Fråga 5. Vad skulle få dig att lyssna mer på Radio Öckerö?

3 – 5 ggr. i veckan

Ditt svar: _______________________________________________

Någon gång i veckan

______________________________________________________

Aldrig

______________________________________________________

Fråga 3. Hur lyssnar du på Radio Öckerö? (fler svarsalternativ möjliga)
Via Radion (Radio FM)
Via Appen (mobiltelefonen)
Via Datorn
Via Ljudarkivet (Radio Öckerö Play)

TACK för att du svarade. Som tack lottar vi ut 10 trisslotter. Skriv ditt namn och
telefon nr. nedan! (frivilligt)
Namn:________________________________			
Telefon:_______________________________
GDPR: Radio Öckerö värnar om din personliga integritet och behandlar dina
personuppgifter enligt rådande lagstiftning.
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Bengt Lundgren, närradions ordförande:

”Vi kommer nära våra lyssnare”
Bengt Lundgren från Sion på Rörö är
ordförande i styrelsen för Öckerö närradioförening.

härligt ömål ”Jag lyssnar te deg nu”.
– Då är vi nära våra lyssnare.

Han gillar Radio Öckerö där han också
medverkar med andakter.
När han flyttat till Rörö från Värnamo
upptäckte han att det saknades någon
från församlingen som höll i andakterna
i radion. Han tänkte att han själv kunde
försöka.
– Ja, så blev det. Nu håller jag på att
förbereda nästa dags andakt med musik
och text.
Var inte rädd
Veckas tema är, var inte rädd. Han delar
gärna med sig av sin tro och livserfarenheter
– Jag tycker närradion är viktig för oss
här ute på öarna.
Han menar också att radion till skillnad
från riksradion och SR P4 Göteborg
kommer väldigt nära sina lyssnare eftersom de ofta känner till den som talar.
Dessutom delar vi de speciella livsvillkoren som gäller här ute.

Bengt Lundgren ordförande i Öckerö närradioförening skulla gärna se att fler ville sända närradio i Öckerö kommun.

– Detta är ju närradions styrka, säger
han och berättar om när han blev igenkänd på Öckerö cementgjuteri (Cementen).
– Viktor, som jobbar där, stannade den
stora traktorn, öppnade rutan och sa på

Olika
Han tycker också att det är värdefullt att
man kan höra olika kristna röster i sändningarna.
– Här finns många olika kristna traditioner och då är det naturligt att de också hörs i radion.
Om Radio Öckerös framtid säger han
att radion skulle kunna bli mer lokalt
förankrad med fler som sänder.
– Varför inte, andra föreningar, näringsliv och kommunen. De skulle också
kunna sända så tror jag att vi skulle få
större delaktighet och fler lyssnare.
Radion skulle bli ännu mer lokal.
Under pandemin fick närradion ett uppsving med fler lyssnare. Han tror att radion betytt mycket för de äldre som sitter
isolerade i hemmet. Men ambitionen är
att radion ska vara viktig för alla åldrar.
– Den bryter isoleringen och skapar
delaktighet och engagemang, säger ordförande Bengt Lundgren.
TEXT & FOTO: Conny Nylén

Röster om Öckerö Närradio
– Jag tycker det är ett mycket meningsfullt forum med bra program. Bra talare
och bra musik. En extra krydda som gör
att Radio Öckerö så bra är att man kommer nära sina lyssnare eftersom de ofta
känner till de som talar.

dion där dom talar så fort och skrattar
så mycket så man inte hör vad de säger.
Förstår inte orden när de sjunger på engelska, men det är klart spelar de O store
Gud med Elvis går det rätt in i hjärtat.

Åke Andreasson
Öckerö församling, Svenska kyrkan
– Bra att att olika kyrkorna i vår kommun samverkar i dessa sändningar. Det
visar på mångfalden i den kristna tron
som finns på våra öar. Det är också lättlyssnat med god musik.
Viktor Jansson
Filadelfia Öckerö
– Radio Öckerö står ofta på i traktorn,
jag lyssnar också på Radio Hope som
också sänds på den frekvensen. Tycker
det är bra med dessa program de finns
ingen annanstans i radion eller ute i samhället. Bra också att gamla som inte kan
gå till kyrkan längre kan höra andakterna genom radion.

Johan Lindberg
Hönö missionskyrka
10

Brita Wikeryd
Filadelfia Öckerö, Knippla kapell
– Ja, dom andakterna har jag lyssnat på
i många år. Lyssnar också på Hopera-

Vivan Martinsson
Öckerö församling Svenska kyrkan,
Björkö
– Väldigt bra med många kyrkor, Betel,
Nimbus och Sion. Christer och Emma
här på Björkö är duktiga tycker jag.
Gillar också de gamla sångerna, Artur
Eriksson, Donald Bergagård. Ibland kan
jag lyssna på kvällarna, när jag går in på
datorn och lyssnar.
LOK ALBL ADET OK T - NOV 2021 NR 9

Alla kyrkor är med och sänder Radio Öckerö

Trogen lyssnare
Vi är hemma hos Berit
Wiklander på Kvarnbergsvägen på Hönö. Berit har
sina rötter i Hönö kyrka med
Gösta Gustafsson som konfirmationspräst, som hon minns
med glädje. Nu har hon sitt
andliga hem, sedan många år
i Hönö missionskyrka.
– Känns som en trygghet,
en kraft som stöttar och bär
i svårigheter, säger hon om
församlingen.
Hon är också en trogen
lyssnare till, både min musik
med Morgan Mattson och
morgonandakterna från Radio Öckerö.
– Det är bra att det är
många kyrkor som sänder så
att alla känner sig hemma i
olika traditioner, säger hon
innan den välkända signaturmelodin från Radio Öckerö
strömmar ut från högtalaren
i datorn.

Bosse Göransson har lång erfarenhet av att sända närradio och
är nu projektledare för Radio
Öckerö.

Hylands hörna
Ännu en störtskur slår mot
köksfönstret och överröstar
nästan Bosse Göransson som
hälsar välkommen till dagens
sändning. Den nu välkända
rösten sedan 21 år meddelar
att solen går upp 7.38 ner
18.21. ”Vädret blir uppklarnande med någon skur i eftermiddag med en nordvästlig
vind på 11 till 14 m/s”. Bosse
har jobbat länge med närradio
med alltifrån beatlesfestivaler
till parodi på Hylands hörna.
– Vi var ett gäng i Betel som
gjorde bland annat ungdomsprogrammet Fredax.
Sedan 2005 är han projektledare för Radio Öckerö och
han tycker det är bra att den
förutom programmen blir en

FAKTA
Radio Öckerö
Frekvens:
FM 94.1, direktsändning (sändareffekt 250W, räckvidd
Marstrand – Vrångö - Torslanda
Hemsida:
radioockero.se - direktsändning, ljudarkiv
App: direktsändning, ljudarkiv
Programansvarig:
Öckerööarnas kristna råd: Betel Hönö, Sion Fotö, Sion
Rörö, Nimbus Öckerö, Filadelfia Öckerö, Equmeniakyrkan Björkö, Sv. kyrkan, Frälsningsarmén Hönö, Missionskyrkan Hönö
Ordf. Öckerö närradioförening:
Bengt Lundgren
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Berit Wiklander gillar att starta
dagen med en kopp kaffe till
dagens morgonandakt från Radio Öckerö.

ekumenisk kraft på öarna.
– Alla kyrkor är med och
sänder, säger han.
Dessutom tycker han det är
fantastiskt att möta så många
som kommer för att sända
radio. Nu är det dags att lämna över sändning till dagen
församling med de välkända
orden ”Vi lyssnar idag till
Sion på Rörö.”
Kyrie eleison
”Var inte rädd mitt barn, allt
blir som det ska va…ska bli
bra.”
Musiken fyller köket på Hönö
med den välkända trubaduren
från Skåne, denna morgon i
mitten av oktober.
Så kommer ordet, som alltid
varit så viktigt i kyrkan. Ordet om oron för, familjen och
företaget, om pengarna och
jobbet, om ensamheten och

hälsan, om klimatet och …
listan blir lång.
”Det gemensamma för denna
oro är att det aldrig inträffar,” säger den trygga rösten
från Rörö.
”Löftene kunna ej svika… Berit nynnar med i den välkända
psalmen därefter fler ordet
om fred och frälsning, om
förlåtelse och gemenskap, om
kraft och försoning strömmar
ut i etern till alla lyssnare.
”Kyrie eleison, Herre förbarma dig, Gud är vår vän.”
Ett ord på vägen inför dagens sysslor innan andakten
avslutas med välsignelsen.
”Herren välsignar oss och
beskyddar oss…
Berit fäller ihop datorn, häller
upp ännu en kopp kaffe.
– Jag tror vår tro behöver
näring för att växa, känns
bra att starta dagen med en
andakt, säger hon.
Hon kan med datorns hjälp
gå in och lyssna på tidigare
sändningar och berättar hur
hon gör för att fler ska lyssna.
– Jag kan ibland påminna
med ett SMS till någon som
jag vet inte har dessa morgonandakter som vana.
Kraft
Ute har ljuset återvänt efter
nattens vila. Den friska nordvästan möter med kraft att
starta ännu en dag på våra
öar. I morgon blir det en ny
sändning från Radio Öckerö,
då är det Öckerö församling
med Åke Andreason som sänder.

Projektledare:
Bo Göransson
Sändningstider:
Morgonandakter vardagar 08.15 - 08.45
Musikprogram Morgan Mattsson - Min musik
Fredagar 8.45 - 9.35, repris tisdagar 8.45 - 9.35
Övriga tider sänder Radio Hope
Studio:
Öckerö församlingshem
Sändningar 2020:
Antal program 330 (295 morgonandakter, 35 Min musik)
Historik:
Start 1979 Öckerö närradioförening

TEXT & FOTO: Conny Nylén

Ute ligger nordvästan på.
Regnet vräker ner i skurar.
Dagen gryr sakta över Hönö
idag. Inne, levande ljus. Kaffe
och bagebröd. En stillhet som
förvandlar köket hemma hos
Berit till en kyrka, ett rum för
andakt. Ett sätt att starta dagen som hon gjort så många
gånger tidigare genom åren.
– Känns fint att börja dagen
med ett ord från vår Herre,
säger Berit och bjuder på kaffe innan dagens morgonandakt från Radio Öckerö tar
sin början.
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– Att vara skillnad är något annat är att göra skillnad, säger Kerstin Dillmar och Lars Björklund i sin nya bok. I november kommer de till
öarna för författarsamtal med musik och Dag om tröst.

Vara skillnad – nyckeln till tröst
– Det råder brist på tröst, det blev tydligt under
pandemin, säger Kerstin Dillmar och Lars Björklund.
Vi sätter ofta ett alltför litet plåster på ett väldigt
stort sår.
I november kommer de till Hönö och Öckerö för att
prata om livet, tröst och mod att finnas.
Att trösta är väl ingen konst,
tänker många av oss. Gäller
det små barn blåser vi på
såret och säger ”det går över,
spring iväg nu och lek!”
Samma mönster tar vi
gärna med oss när livet
12

drabbar, menar Lars
Björklund och Kerstin
Dillmar. Allt ska helst bli
bra igen, gärna snabbt. Men
den sortens tröst är inte
alltid så lyckad – och varken
respektfull eller jämlik.

I sina roller som föreläsare
och präster, bland annat
inom sjukhuskyrkan, möter
Kerstin och Lars många
människor.
– I början av pandemin
var det ju väldigt strikt,
anhöriga fick inte vara med
ens när livet gick mot sitt
slut. Vi mötte närstående
och personal inom vården
som frågade – hur kan man
trösta?
De såg behovet av råd
och vägledning och skrev
tillsammans Vara skillnad,

deras fjärde gemensamma
bok.
Våga stanna kvar
– Det råder brist på tröst,
menar Lars och Kerstin, i
alla fall en jämlik sådan. Att
behöva tröst kan upplevas
som en svaghet. Vi glömmer
lätt att den andre är en kapabel person, att man är ledsen
innebär inte att man är svag
och ingenting fattar.
Ordet kan också ge negativa associationer – man
försöker trösta sig själv genom
LOK ALBL ADET OK T - NOV 2021 NR 9
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Tips
för att
trösta
SÄG GÄRNA:
”Jag hör att du har det
jobbigt, vill du berätta?”
Lyssna och bekräfta,
den drabbade behöver
berätta mer än en gång.
Undvik att diskutera
och gå inte igång på
det du hör. Att lyssna
är aldrig fel.
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UNDVIK ATT SÄGA:
”Jag förstår hur du
har det.”
Det kan du inte göra,
fullt ut.
”Men du har i alla fall
barnen.”
Den som förlorat sin
livskamrat, vet att barnen
finns. Det minskar inte
behovet av att få sörja.
”Det blir snart bättre ska
du se!”
Förminska inte det som
hänt. Våga stanna i
smärtan och dela den
med den som är ledsen.
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”Du har i alla fall haft ett
rikt liv.”
Den som fått ett svårt
besked behöver få
bearbeta och sörja. Lyssna
och ge det tid. Kanske
kommer han eller hon
själv fram till den insikten,
så småningom.
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Lilling Cottage

Matinspiration
Mustiga blåmusslor kokta i öl

Vridna baguetter

Ingredienser:
1 förpackning blåmusslor med skal, så färska som möjligt
350 gram rotselleri i tärningar
2 st morötter
2 st Schalottenlök
1 st gul lök
2 st vitlök, sololök annars 5-7st klyftor
350 gram fänkålshuvud
50 cl mörkt öl, t ex stout eller porter
1 knippa(en) bladpersilja, färsk
3 kvistar av färsk timjan
1 nypa salt, efter egen smak
1 tsk flytande honung
1,5 dl grädde

Ett mycket enkelt brödrecept, även för densom tycker bakning
är omständigt.

Tillagning:
1. skölj Blåmusslorna kallt under kranen och skrapa bort allt
som inte tillhör musslan själv dvs. alger, vita kalkspår. Kasta
trasiga musslor och öppna musslor som inte stänger sig om du
knackar på skalet.
2. hacka lök och tärna rotfrukterna. Tänk på att dela vitlöken
och ta ut det lilla skottet som finns, annars får man en beskare
och sämre smak.
3. fräs först gul lök, scharlottenlök, rotselleri, morötter i smör.
efter ca. 3 min kan du även fräsa vitlöken och fänkålen.
4. lägg i musslorna och häll därefter i ölen och lägg på lock.
och låt koka. de musslorna som inte täcks av ölet kommer att
ångas, men rör ändå om men försiktigt ibland.
5. när ölet har börjat koka kan du tillsätta timjan, bladpersiljan, salt, ev. peppar och honungen.

Ingredienser:
6 deciliter (dl) ljummet vatten
25 gram (g) jäst
2 tesked (tsk) salt
11 deciliter (dl) vetemjöl
Anvisningar:
Ett mycket enkelt brödrecept, även för den som tycker bakning
är omständigt. Du kan snabbt och behändigt blanda ihop degen med maskin. Degen får sedan gärna stå och jäsa ett par
timmar medan du gör nåt annat.
1. Smula ner jästen i en liten mängd ljummet vatten, tillsätt
saltet. Rör om tills jästen löser sig. Tillsätt resten av vattnet.
Blanda sedan i mjöl tills degen fått lämplig konsistens. Ställ
degen på ett dragfritt ställe, täckt med en handduk och låt jäsa
ett par timmar.
2. Häll ut degen på ett välmjölat bord då den jäst färdigt. Knåda inte. Dela degen i tre eller fyra delar, beroende på hur tjocka
baguetter som önskas. Forma försiktigt delarna till långsmala
vridna bröd. Sätt dem på en plåt med bakplåtspapper och låt
jäsa under handduk ytterligare 15 minuter. Värm under tiden
ugnen till 250°C.

6. när musslorna har öppnat sig kan du hälla på grädden, koka
upp och röra om.

3. Grädda bröden i 12-15 minuter, sänk sedan värmen till
150 C°och grädda ytterligare i 15-20 minuter (den kortare tiden är för fyra baguetter).

7. servera i djup tallrik, med en bit baguette
och doppa i skyn.

Brödet är färdigt då det låter ihåligt då du knackar på undersidan.
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TEXT: Anna Magnusson

Hönö-tjejer det är grejer!

De skriver historia som första
basketlaget någonsin på öarna och har hittills vunnit alla
sina matcher!
– Det är så häftigt och tjejerna är så taggade och defensiva
i spelet och dom är så sammansvetsade efter att ha tränat i bara ett år, säger Ruth
Lauiajainen som är lagets
administratör.
Basketen ligger under Hönö
IS paraply och har i nuläget
ett lag med tjejer födda 200810.
Huvudtränare för laget är
Alden Cena och Caroline

Bergagård. Nu utbildas föräldrar för att kunna sitta i
sekretariatet.
– Det började med att några av våra tjejer ville åka till
Torslanda och spela basket
så då tänkte vi att det var
smidigare att starta ett eget
lag på öarna. Men då anade
vi inte hur mycket arbete det
är med allt runt omkring,
utbildningar, regler, licenser
och mycket mera. Det har
varit ett lärorikt år och vi
har fått mycket respekt för
alla de som engagerar sig för
ungdomar i olika sporter,
säger Ruth.
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du du
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privatpersoner
hyra
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privatpersoner
hyraututoutnyttjad
outnyttjad boyta
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med och
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ossoss
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annat
sätt.
Tillsammans
ger
vi
fler
en
plats
att
Hjälp
att
stötta fler barn
familjer
boende
på oss
annat
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i fängelse.
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Under en helg utbildades föräldrar och övriga engagerade för att kunna sköta sekretariatet och vara domare. På bilden syns Linus, Noah
och Alfred som gick domarutbildning.

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031-761 62 00.

Läs mer på hjärterum.com

Läs mer på hjärterum.com
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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 031-97 62 00
 kommun@ockero.se
 ockero.se

INFORMATION
FRÅN ÖCKERÖ
KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
INFORMERAR
CORONAVIRUSET OCH SJUKDOMEN COVID-19
Öckerö kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer råd och
rekommendationer från ansvariga myndigheter. Du hittar aktuell
information på samlingssidan ockero.se/virus

Skrivarstuga med Johan Carle

I första hand hänvisar vi till information på vår webbplats. Du är även
välkommen att kontakta kommunservice.

Workshop #2: ”Att samarbeta i skrivandet”. Torsdag 28 oktober, klockan 17.30-20.30.

 031-97 62 00
 ockero.se/kontakt
 kommun@ockero.se

Anmälan till biblioteket@ockero.se Deltagandet är gratis, men antalet
platser begränsade.

TA DITT PERSONLIGA ANSVAR

 Håll fysiskt avstånd 
 Håll kontakten med nära och kära
 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer
 Håll dig uppdaterad

PULS RÖRELSESATSNING FÖR BARN 9-12 ÅR

Vill du komma igång med ditt skrivande? Eller är du kanske redan igång, men söker vägar för att ta det vidare? Då kan höstens fristående
workshops med Johan Carle vara något för dig.

Workshop #3: ”Bygg din berättelse”. Torsdag 25 november, klockan
17.30-20.30

Mija Renström - ”När tråden brister”
När: Torsdag 4 november kl. 15.00 – 15.30
Plats: Utställningshallen i Öckerö bibliotek, Navet.
Mija Renströms utställning “När tråden brister” handlar om livsberättelser, om att ge de dolda rösterna som gömmer sig i näversömsbroderi och vävnader en röst.
Utställningen pågår t.o.m. 27 november.
Läs mer på: www.gibca.se/gibca-extended

Satsningen vill ge dig som vårdnadshavare och ditt barn verktygen för att tillsammans få en
mer aktiv fritid med fokus på
rörelseglädje. Kursen genomförs
i samarbete mellan Öckerö kommun, Närhälsan Rehab och Nordic Wellness.

Barnteater: Kafka och Dockan

Kursen består av två delar, en för barnen och en för vårdnadshavare. Det är
viktigt att ni tillsammans genomför kursen. Du och ditt barn får möta olika
yrkesgrupper som träningsinstruktör, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.
Möjligheter finns till en fortsättningsgrupp för barnen.

Workshop och visning: Mönster, strukturer och håligheter

Tolv träffar för barn
Barnen träffas vid totalt tolv kurstillfällen med start torsdagen 11 november kl.
15.00. Under kursen deltar barnen i ledarledd fysisk aktivitet, både inomhus
och utomhus. Fokus ligger på rörelseglädje, balans och styrka. Målet är att ge
ett starkare fysiskt självförtroende.
Tre träffar för vårdnadshavare
Träffarna innehåller föreläsning och samtal kring olika teman med fokus hur
man som familj kan återta eller utveckla en mer aktiv och hälsosam fritid.
Innehål: fysiskt självförtroende och rörelseglädje, skärmhälsa, måltider – att
lätt välja rätt, vardagsstruktur – hur?
Om kursen
När? Barn tränar torsdagar, kl. 15-16. Börjar 11 november. Vårdnadshavare
träffas tre tillfällen under kursen.
Var? Nordic Wellness, Östra Hamnen 1, Hönö.
Kostnad? 600 kronor som betalas i samband med anmälan.
Hur anmäler vi oss? ring: 031-96 25 65 eller besöka Nordic Wellness.
Mer information eller frågor vänligen kontakta Nordic Wellness, 031-96 25 65.

INFORMATION FRÅN SOPHÄMTNINGEN
Nya påsar till matavfallet
Vecka 44 startar vi utdelningen av de små matavfallspåsarna till
hushållen. Varje hushåll får två inplastade buntar á 8o påsar. Vi
räknar med att vi i mitten av december har delat ut påsar till alla
helårsabonnenter. Skulle vi av någon anledning missa att dela ut till
någon abonnent ber vi att ni hör av er till kommunservice på telefon
031-97 62 00.
Lördag 6 november är våra återvinningscentraler stängda på grund
av helgdag.
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HÖSTLOVSPROGRAM PÅ NAVET

Onsdag 3 november Kl. 11.00 – 11.35
Från 5 år. Ängholmen, Navet.
20 :- / biljett.
Förköp Öckerö bibliotek: biblioteket@ockero.se eller 031 – 976348
www.goteborgsdramatiska.se
Kom och prova att göra cyanotopi dvs kameralösa bilder som framkallas i dagsljus direkt på plats. Samtidigt visas ett bildspel som
skapats av elever i Brattebergsskolan tillsammans med konstnär
Mija Renström. Workshopen leds av elever och konstnär. Drop-in.
Öppet för alla. Du behöver inte ha någon förkunskap och kan stanna
hur länge du vill.
När: Torsdag 4 november kl 13.00-16.00
Plats: Utställningshallen i Öckerö bibliotek, Navet.

ÖCKERÖ BIBLIOTEK
Avvikande öppettider på Öckerö bibliotek:
Måndag 22/11 - Stängt på grund av systemuppdatering.
För övriga biblioteks öppettider, se www.ockero.se/bibliotek

Boken kommer
Tycker du om att läsa men har svårt att ta dig till biblioteket? Då
kan boken komma till dig!
”Boken kommer” är en tjänst för dig som på grund av synskada,
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan komma till
biblioteket själv. Tjänsten innebär att personalen kommer hem till
dig med de böcker/ljudböcker du vill låna och hämtar dem när du
har läst färdigt.
För mer info och anmälan, kontakta Öckerö bibliotek på tlf: 031976348 eller e-post: biblioteket@ockero.se

Digital tisdag på Öckerö bibliotek
Varje tisdag kl. 17-19 kan du få hjälp att komma igång med bibliotekets e-tjänster (e-böcker, e-tidningar, talböcker, streamad film
m.m.) eller passa på att ställa mer allmänna frågor rörande internet och digital teknik. Ingen föranmälan krävs. Ta kontakt med
personalen i informationsdisken så får du hjälp.
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Full fart framåt för HBH:s damjuniorer
Sedan 2018 har Hönö IS,
IFK Björkö och Hjuviks AIK
samarbetat och haft olika
kombinationslag. 2021 har
man tillsammans deltagit med
4 lag i seriespel. Ett bra möjlighet att få ihop en trupp till
varje match men effekten vad
gäller att skapa nya relationer
och att bygga något utvecklande tillsammans över gränserna är mycket större.
Allt började när Hönö IS och
IFK Björkös tjejer vid 9v9 såg
det var svårt att få ihop till
lag på varsitt håll. Samtidigt
som man gick samman mellan
Hönö och Björkö startades
även ett samarbete med Hjuviks AIK som hade tjejer i
åldern under. Tidigare har det
funnits olika kombinationslag mellan Hönö och Björkö
eller Hönö och Hjuvik så det
kändes självklart att starta ett
kombinationslag där alla föreningar ser hur vi kan hjälpas
åt för att skapa ännu bättre
förutsättningar för våra fotbollstjejer.
Ett öppnare lag
Laget som var först ut var de
som idag är damjuniorer och
det är där Thomas och David
som startade samarbetet finns
med som tränare.
– Alla som varit fotbollstränare eller aktiva i fotbollsförening en längre tid vet att
det ofta blir problem när man
skall slå samman åldersgrupper, särskilt i juniorålder då
många väljer att i stället sluta
med fotboll, säger David och
Thomas. Genom att planera
en sammanslagning tidigt
och genom kombinationslag
lösa inlåning av yngre spelare
från både Hjuvik, Hönö och
Björkö, har vi genom åren
utvecklat ett förhållningssätt
där man på ett mycket bra
sätt välkomnar nya spelare.

har även dem hittat till laget.
Vissa är med och tränar med
oss för att de inte har möjlighet att träna med sitt ”egna”
lag, några har börjat i laget
under gymnasietiden och vi
har till och med en tjej som
vid 17 års ålder gjorde sina
första fotbollsträningar och
matcher med oss.
Allas lika värde en grundpelare
För HBH’s damjuniorer har
det alltid vart en självklarhet
att alla har lika värde och att
vi välkomnar alla oavsett vilken fotbollskunskap, hudfärg,
sexuell läggning eller för den
delen vilken ö eller sida om
färja eller bro man är bosatt
– det är precis mixen av små
olikheter som bygger ett bra
lag. Att vara rättvis i stort
som smått och vara tydliga
kring vad som förväntas både
från föreningar, tränare, laget
och alla individuella spelare
är viktigt – fotbollen och samhället har ändrats mycket sedan många av oss som spelade
fotboll förr gjorde det. Idag är
det exempelvis mycket vikti-

Spelare som vill gå vidare i sin
utveckling genom att provspela eller en övergång till en
annan klubb är en självklarhet att hjälpa och coacha och
lika självklart är att välkomna
tillbaka. Fotbollstjejer som
flyttat till öarna för att gå på
den Seglande Gymnasieskolan
LOK ALBL ADET OK T - NOV 2021 NR 9

gare att alla är delaktiga både
i spelet fotboll men även kring
laget gällande ex motivationsnivå, träningar, spelsystem,
aktiviteter och allt annat i och
kring ett lag.
För att understryka våra
värderingar hyllar vi aktivt
priderörelsen, dels genom
att vi köpt in och fått igång
flaggning men även genom att
markera våra kläder tydligt,
matchtröjor, kommande träningströja och lika självklart
bär vi ledare en prideflagga
på våra ledartröjor. Att stå
bakom och stötta en särskilt i
fotbollsvärlden utsatt minoritet är superviktigt.
Att dessutom tjejer skall ha
samma förutsättningar som
killar inom fotbollen är en
självklarhet idag – och där
har alla våra 3 föreningar
verkligen arbetat aktivt och
kommit långt.
Utmaningar ger också utveckling
För ett år sedan önskade
spelarna i laget att de skulle

ställa upp i den nationella
SM-kvalserien för F17 vilket
infriades till årets säsong.
Förutom seriedeltagande i
juniorserie har laget i år spelet
F17 där man möter regionens
absolut bästa lag. Att möta
storlag som IFK Göteborg,
Jönköping Södra och Kopparberg / BK Häcken mfl är
såklart både inspirerande,
motiverande och utmanande
för både spelare och ledare.
I skrivande stund är det 2
matcher kvar i serien och
laget hoppas få putsa till tabellplaceringen genom vinster
i dessa 2 matcher. Redan nu
har man dock sett effekten av
utmaningen då laget har tagit
stora kliv framåt i sin utveckling och seriesegern i juniorserien i år är såklart ett kvitto
på detta.
Futsal och andra idrotter en
självklarhet att uppmuntra
Thomas och David har båda
tränat tjejerna på varsitt håll
innan sammanslagningen
skedde 2018. De har förutom fotboll sett futsal som en
naturlig del av att utveckla
en modern fotbollsspelare.
Laget har valt att satsa på
futsal både genom att driva
ökat seriedeltagande inom
sina respektive föreningar,
ledarutbildningar och spelarutveckling. I laget finns det
flera som dessutom har andra
idrotter eller aktiviteter som
uppmuntras och ses som positivt.
Framtiden
Glädjande är att i åldersklasserna under juniorer finns
stora trupper vilka gör att
framtiden för HBH ser mycket spännande ut.
I dagarna träffdes tränare
och spelarråd och planerade
framtid och hur vi tillsammans kan fortsätta vår resa.
Tydligt var är att vi ser fram
emot även mot nästa säsong
och de möjligheter som den
ger vad gäller att fler blir juniorer, kanske blir dags för
ett damlag tillsammans inom
något år…
Hönö IS
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Hantverk  & Service

Boka annons här! annons@lokalbladet.com tel 0709 96 89 14

VARV

E
ANDERS HUSHÅLLSTJÄNSTER FULLSSEERRVVIC
EVARV
IC
L
0732    52  68  74

FUL

Allservice privathushåll/företag.
Trädgårdsarbete, snickeri, måleri och städ.
För fler tjänster ring eller skicka email, så
berättar vi mer. Välkomna!
Bor och verkar i Öckerö kommun.
HEMSIDA:

andershushallstjanster.se

MAIL:

info@andershushållstjänster.se

Innehar FA-skattebevis och Ansvarsförsäkring Trygg-Hansa

Tärnvägen 11, 475 40 Hönö
Telefon verkstad/kontor: 031-96 34 33
Fax: 031-96 60 55

Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Service | Reparationer | Plast & Lackskador | Blästring
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik
Nyinstallationer & monteringar | Reservdelsbutik

hämtning
hämtning av
av båtar,
båtar,
motorer
motorer &
& drev
drev
reparerar
reparerar alla
alla typer
typer
av
avförsäkringsskador
försäkringsskador
försäljning
försäljning av
av nya och
begagnade
begagnade motorer
motorer

servicebrygga &
& servicebilar
servicebilar
servicebrygga

IVANS RÖRTJÄNST AB
Hälsö • Tel 96 14 27
Kim 0706-69 58 72
Besök: Långesand 15, Öckerö

Vi servar
lyftvattenskotrar
upp till
till 100
100 fot
lyft
upp
Nu även Kranbil • Vinterförvaring

EgEnhamn
hamnmEd
mEduthyrning
uthyrning av
av båtplatsEr
båtplatsEr
EgEn
EGEN HAMN
MED UTHYRNING AV
BÅTPLATSER
Ett
fåtal
platsEr
finns
kvar!
– –Ett
fåtal
platsEr
finns
kvar!
– ETT
FÅTAL
PLATSER FINNS
KVAR!
Välkomnaatt
attringa
ringaeller
eller besöka
besöka oss!
oss!
Välkomna
Besöksadress: Varvsvägen 40, 475 50 Hälsö • 031-54 32 10
Besöksadress:
Varvsvägen 40, 475 50 Hälsö • 031-54 32 10

www.marinforum.se
www.marinforum.se

BJU
VI ER

DER

Service med diagnosutrustning
Serviceprogram • Plåt och lackarbeten • Rostskador
Underhållsarbeten • Byte av glasrutor
Per Magnusson • klavabygg@telia.com

Ring 031– 96 52 70 • Andvägen 11 • Hönö Pinan • Fax 96 52 90

KLOCKSERVICE

BATTERIBYTE • REPARATIONER
Verksam på öarna sedan 1986

Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
Kontakt: Inge 0735-11 01 33 • Torget Klåva

BOKA IN DIN HANTVERKSELLER SERVICEANNONS HÄR

annons@lokalbladet.com
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Skada
på bilen?
Kom till oss – vi reparerar
plåt och lackskador för
alla försäkringsbolag.
Även service.

Tel 96 96 30

Tfn 96 85 13, 0706-3740 84 | www.honorodslackering.com

SAMTAL • COACHING
SORGBEARBETNING

Vi utför

Grow
Skönhet
& hälsa Coaching

• Fransförlängning
• Öronhåltagning
• Bryn färg/form

• NÄR LIVET KÄNNS UTMANANDE OCH
DU ÖNSKAR EN FÖRÄNDRING
• I SAMTAL FINNER DU NYA OANADE
MÖJLIGHETER
• ERBJUDER NU ÄVEN INDIVIDUELLA
SAMTAL ONLINE
• NÄR DU VILL HA FÖRÄNDRING GÖR
VI EN PLAN TILLSAMMANS

Vardagar (stängt onsd) 8 30 – 18
telefon 96 96 73 / 0732-067374

Thelma 0731-52 84 21
Anna 0709-96 89 14
Certifierade fransstylister

Vid intresse, sms:a så återkopplar jag.
Anna Magnusson - Samtalscoach
Mobil: 0709-968914

Salong

Tipsa Lokalbladet
VAD HAR DU
FÖR HOBBY?

Sms-bokning

Öbor
utomlands

HÖNÖ KLÅVA

tikelserie
Ar

Nyfiken
på

Vet du någon som har en intressant hobby eller historia eller
en öbo som bor utomlands? Tipsa oss genom att skicka
e-post till annons@lokalbladet.com

T: 031-96 58 10 • WWW.VITALBODEN.SE
Öppet tisdag-fredag 10-18 • Lördag 10-14

Kvälls- och helgjour fortsatt stängd till 31/12!

Sjuksköterska?
Vill Du jobbaharhos
oss?
Vi söker
timvikarier.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutat
om fortsatt
stängning
av Hönö
vårdcentrals kvälls- och helgjour till och med 31/12 2021.

Välkommen
till Ditt nya jobb!
Stängningen föranleds av ett minskat söktryck under jourerna samt en förväntat ökad
svårighet att bemanna dessa.
Patienter hänvisas till Hisingsjouren, Virvelvindsgatan 8A, som nås på 031-747 9550

Minkebergsvägen 3,
40–Hönö
- Telefon
031-712
60 - info@honovardcentral.se
Minkebergsvägen
3, 475
Hönö
Telefon
031-712
76 6076
– honovardcentral.se
– 1177.se

LOKALBLADET
NOVEMBER 2021
material

månd 15 november
utgivning torsd 25 november

annons@lokalbladet.com

LOK ALBL ADET OK T - NOV 2021 NR 9

19

Rörelsesatsning för stora och små
Vi hänger med på en rörelsevandring på Öckerö där
ett gäng glada damer träffas
tisdagar och torsdagar under
ledning av Amanda Ottordahl.

seövningar längs vägen gör vi
tisdagar. På torsdagar gör vi
träning på plats på Prästängen så att personer med fysiska
begränsningar och kondition
ska kunna vara med.

– Det här är jättebra och trevligt! De bestämda tiderna gör
att motionen blir av tisdag
torsdag 10.00 vid ishallen,
säger damerna glatt.

Öckerö kommun har gjort en
satsning på hälsa och rörelse för stora och små genom
Amanda Ottordahl som arbetar två dagar i veckan med
detta. På förmiddagen med de
äldre och på eftermiddagen
med fritisbarn. Vi kör i alla
väder från april till december.

En promenad i valfri takt runt
slingan med stopp för rörel-

– Vi vill skapa rörelseglädje
så att fler kommer igång med
motion och minskar sitt stillasittande. Efter pandemin
känner många att dem är i
ett sämre skick och ensamhet
leder till ohälsa och sjukdom.
Med våra träningar vill stärka
individen och förebygga fetma
och psykisk ohälsa. Att träna
i er grupp skapar också en
god sammanhållning med andra och då blir även träningen

ett roligt inslag. Vi hoppas
verkligen på en fortsättning
på detta projekt, det finns så
mycket vi kan göra för att få
friskare och sundare ivånare
i kommunen. Vi har även
varit runt på Knippla, Rörö
och Björkö. På träningen ska
alla kunna vara med utifrån
sina förutsättningar det är lätt
ansträngnings aktivitet, där vi
övar på smidighet, kondition
och balans. Det känns även

bra att kunna erbjuda detta
kostnadsfritt så att inte ekonmin blir ett hinder. När man
väl börjar motionera mer och
känner sig starkare både mentalt och fysisk så kan nästa
steg vara att man börjar röra
sig på andra sätt som tex ta
steget till träningsanläggningar eller vara en del i en förening. Det har vi flera individer
i gruppen som har gjort.

filadelfiaöckerö
GUDSTJÄNST
Varje söndag 11.00

Välkommen på invigningsfest
torsdag 11 november kl 15-18

Med gemenskap för alla åldrar!

Välkommen

20% rabatt hela dagen på alla noter, instrument
och tillbehör. Östra hamnen 7, Hönö

KALENDER
Gudstjänst Söndagar
7/11 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Marita Funcke
14/11 Kl. 16 Gudstjänst
Predikan Andreas Märs
21/11 Kl. 16 Andakt
Gemenskap och fika.
28/11 Kl. 16 Gudstjänst
Rakel & Bengt Johansson Predikar,
sjunger och spelar för & med oss.

Bön

UNGDOMSKVÄLL
VARJE LÖRDAG 19.00
INSTAGRAM:
HOME_FILADELFIA

Tisdagar
18.30-20.30

Välkommen att besöka oss i Filadelﬁa!
www.ﬁladelﬁa.se
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Måndagar Kl. 10.30-12.00
OBS EJ måndag 1/11

Barn och ungdom

OBS Inga grupper på höstlovet.
Joy Sport ålder 9-12år
Tisdagar Kl.16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall
Joy Jump ålder 6-9år
Torsdagar Kl. 16.00-17.15
Brattebergskolans idrottshall
Joy Army ålder 12-13år
Tisdagar Kl. 18.00-20.30
Kontakt: Kårledare Maria Dubari
Frälsningsarmén Hönö
maria.dubari@fralsningsarmen.se
Mobil: 073 920 93 79

Vill du stötta vår verksamhet?
Swish: 123 480 3334
Västra vägen 69, Hönö
LOK ALBL ADET OK T - NOV 2021 NR 9

Svenska kyrkan • Öckerö församling

Allhelgona

n
a
t
u
dainnadetag Säg ja!
SÅNG & MUSIK I ALLHELGONATID

VIGSEL – ALL INCLUSIVE!

Sång, musik och betraktelser under ledning av
Pernilla Hellman och Roland Stahre.
Församlingens körer med Pernilla Emme, solist.
Gabriel Davidsson, dans och orgel. Märta
Eriksson, viola och piano/orgel, Tom Frode
Tveita, bas, Alexander Grönlund, gitarr och
Niklas Raask, trummor.
Söndag 31 okt kl 18 i Öckerö kyrka

Möt det nya året som gifta! Vi ordnar allt för er
stora dag. Präst, kyrka och musik. Alkoholfritt
bubbel när ni sagt JA! Sång och musik: Carolina
Gustafsson och Pernilla Hellman. Kom ihåg: giltig
hindersprövning (ansök i god tid), legitimation,
ringar, minst en av er medlem i Svenska kyrkan.
Boka er vigseltid/frågor:
sara.johannesson@svenskakyrkan.se
070860 19 65, Karolina Sandros.
Nyårsafton 31 dec kl 13-17 i Hönö kyrka

DAG OM TRÖST

LADDPLATS HÖNÖ KYRKA

En hoppfull dag om att få och ge tröst. Inledning
Kerstin Dillmar och Lars Björklund: ”Vara skillnad
– om tröst och mod att finnas”. Tid för samtal,
fika och lunch. Anmälan senast 8 nov:
roland.stahre@svenskakyrkan.se, 073344 58 58
Lör 13 nov kl 9.30-15 i Öckerö
församlingshem

Frukostkafé för dig som är dagledig, sjukskriven,
arbetslös, vidbränd eller utbränd ... Fixa i träd
gården, ta en promenad ihop, sitt en stund i
kyrkan, eller skapa något kreativt. Ingen anmälan.
Frågor: Karolina Sandros, 070993 20 01,
karolina.sandros@svenskakyrkan.se
Onsdagar kl 9-12 i Hönö församlingshem

VARA SKILLNAD – OM TRÖST
OCH MOD ATT FINNAS

RÖRELSE OCH RO

ÖPPEN KYRKA, KAPELL
OCH KYRKOGÅRD
ÖCKERÖ • Kaffe, saft och bullar serveras i
Mariakyrkan. Öppet för stillhet, skriv en hälsning
i minnesträdet.
Mån 1 nov-fre 5 nov
kl 10.30-12.30 och 14-17
Lör 6 nov kl 12-18.
Kl 15 andakt vid Minnessten
HÖNÖ • Kaffe, saft och bullar serveras på
kyrkogården. Kapellet är öppet för ljuständning,
skriv en hälsning i minnesträdet.
Tors 4 nov kl 18-20, musik av brasskvartett
Fre 5 nov & lör 6 nov kl 14-17

KYRKOGÅRDSVANDRING
Glimtar fr 1200talet och framåt. 30 min med
guide Kicki Altby Andreasson.
Ons 3 nov kl 10, tors 4 nov kl 14,
prel lör 6 nov kl 15.30
Öckerö kyrkogård, samling vid grinden

MINNESGUDSTJÄNSTER
GEMENSAM MINNESGUDSTJÄNST HÖNÖ
OCH ÖCKERÖ • Karolina Sandros, Sara
Johannesson, BrittMarie Bäckström.
Musik: Magnus Wassenius.
Söndag 7 nov kl 18 Öckerö kyrka
EKUMENISK MINNESGUDSTJÄNST
Christer Holmer och Emma Rudäng.
Söndag 7 nov kl 17 i Equmeniakyrkan Björkö

En unikt möte i samtal och musik. Kerstin Dillmar
och Lars Björklund talar, Thomas Hellsten,
Tom Frode Tveita och Per Boqvist musicerar i
stunden, utifrån temat. Läs mer i separat artikel.
Fre 12 nov kl 18 i Hönö kyrka

40 minuters träningspass till härlig musik lett
av Sofia Rydell, avslutas med 20 minuters
stillhet, väl utspridda i kyrkan, Karolina Sandros.
Bekväma kläder, vattenflaska och madrass
eller matta. Ingen kostnad. Tisdag 9 och 23 nov.
Tisdagar ojämn vecka kl 19 i Hönö kyrka

Webb: svenskakyrkan.se/ockero • Tel: 031-764 31 00
Facebook: ockeroforsamling • App: Kyrkguiden
LOK ALBL ADET OK T - NOV 2021 NR 9
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Lyckat löparevent till stöd för kampen mot cystisk fibros
Riksförbundet Cystisk FiVilken underbar sönbros och deras forskning.
dagsförmiddag det blev!
Madeleine Borg
Vi hoppas att det blir som
Madeleine Borg som själv
Madde önskar och att det
föddes med CF (Cystisk
fibros) bjöd i samband med blir ett återkommande eveårsdagen för sin lungtrans- nemang
-Vi vill tacka alla som
plantation in till eventet,
”Spring för livet”, i parken bidragit och gjort denna
dag möjlig, säger Madeleipå Öckerö. På plats fanns
Vi möts och firar Gudstjänst tillsammans på plats.
Vi följer
Folkhälsomyndighetens
direktiv
och välkomne. Tack
till Nordic
Wellett tält
där alla
samlades
nar tillåtet antal. Dörrarna öppnar 10:45. Gudstjänsterna den 22/8 och 29/8 sänds också online.
för att fika prata, köpa lot- ness Hönö, Röda Korset ,
Jacob Sandberg, Ica Alexter och träna tillsammans.
ius, Bagglebo Förvaltning,
Deltagarna fick möjlighet
RVB Öckerö, Byggare
att jogga eller promenera
Borg och till alla er som
fem kilometer. Det bjöds
bakade. Tillsammans fick
på ett styrkepass med
vi in 24 200 kronor som
gummiband och ett bogår till Riksförbundet Cysdybalance pass. det fanns
tisk Fibros.
möjlighet att ge bidrag till

NIMBUS
November
2021
LÖR 6 NOVEMBER

Nu har vi öppet
vanliga tider igen!
Välkomna!

17:00 ALLAHELGONAGUDSTJÄNST

Tisd,tors kl 11-14
Onsdag kl 11-18
Sista söndagen varje
månad kl 14-17

Nattvard

SÖN 7 NOVEMBER

11:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
i Göstahallen. Barnmöte
SÖN 14 NOVEMBER

11:00 GUDSTJÄNST & SÖNDAX
Barnvälsignelse

SÖN 21 NOVEMBER

11:00 MISSIONSGUDSTJÄNST &
SÖNDAX. Församlingsmöte

Öckerö-öarnas Rödakorskrets
Björnhuvudsvägen 19, Öckerö

SÖN 28 NOVEMBER

följ oss på facebook
https://kommun.redcross.se/ockero/

11:00 GUDSTJÄNST
1:A ADVENT
SÖNDAX julfest

Korsordslösning
SEPTEMBER

VAR MED OCH SJUNG!

Övning inför advent och julkonsert
torsdagar 11/11, 18/11, 26/11 och 4/12.
För anmälan se hemsidan.

NÄRRADIO Vecka 46 sänder Nimbus

andakt kl 8.15-8.45 Radio Öckerö FM 94,1
Ladda ner appen på: www.radioockero.se

ÖPPET VARJE DAG!

NIMBUSKYRKAN
www.nimbuskyrkan.se
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YouTube: Nimbuskyrkan Öckerö
Instagram & Facebook: @nimbuskyrkan

Må-fre kl 10–16, Dagens lunch kl 11–14
Lör-sön kl 11-16 med helgmeny

M

SÄGA SIN MENING

VÄLKOMMEN TILL NIMBUS & ONLINE!

CAFÉ NIMBUS
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STEN PÅ
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T

STUGA
30%
vardagar året ut
boka på vår hemsida

NIMBUSGÅRDEN

031-962555 www.nimbusockero.se
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RADIE
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GÖR MAN
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SLUMP
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TAR AV
ANDRA
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B

A

G
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T
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D
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D
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MED
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TEXT
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FÄRD
ÖVER
VATTEN

BÄRS
SLIPS

KAN FÖRFLYTTA
BERG
SÄGS DET

HÄST

ÄR
OVANLIGA

KOMPOSITÖR

STAD SOM
KALLAS
VÄRLDENS
ÄNDE

FÖRA
FRAM
NÅGOT
NYTT

DECEMBERPÅLÄGG

REFLEKTION
KÄLKSPORT
FRÅGEORD
SES KÄND
MONALISA

UGNSGÖRA

DET SES
SKUMMA I TRÄFFAS
SEJDLAR

GALLRAT
ÄR AV DET
LUSTIGA SLAGET
DEN
KALLAS
KANSKE
HELAN

NOBEL

SAMLING
I HAVET
ETT
MÅSTE
FÖR OSS
ALLA

EFTERSOM

SAMMANFATTNING

ÄR NITTIOGRADIG
VINKEL
STÅ I RAD

EN
TECKNAD
HETER
KALLE

VISAR
VÄGFARANDE
VÄGEN
HAR
PEJLAT
KLOCKLÄGET I MINERAL
MÅNGA ÅR

HAR
KROKIGA
SVANSAR

ÅTERGE
MED ORD

SÄTTER
VI VÄRDE
PÅ

HAR
SYNDARE
ÄR DEN
KLOKE
LÅNGA
DRAG AV
VISST
SLAG

SYDLIGT
LANDSKAP
HÅLLA
KURSEN

BASMAT
FÖR
MILJONER

EN
SLÄKTHISTORIA

KAN STÅ
FÖR
BOLLKLUBB

STIL OCH
ELEGANS

STORSTAD

I STRID
MED LAG
OCH
ORDNING

SLÅS
MED
RACKET

LAPSK
MÅNAD
KORT
NEGATIV
LED
SNÖHYDDA

NATURUPPLEVELSE
ÄNGSLAN

EN JAZZFITZGERALD
RETA TILL
SKRATT

ÄR DET
FÄRSKA

JUNIMAN

DAMER I
FÖRSVARSRÖRELSE

BYFALL
MILITÄRA
FÖRLÄGGNINGAR

MARIN
ÖPPNING
RIKTNING
TRÄD OCH
ÅTER TRÄD
SOM
NYFIKEN

BETALAS
EJ INOM
EU
PLUS FÖR
SÖKANDE
KAN BLI
TILL BOK

RÖDA
ÄDELSTENAR
GIBBON
UPPMUNTRADE

BESLUTSAMT
FRUKTPRODUKT
KAN
GÅNGER
SES
SKRIVET

UTDELNING AV
KORT
SAMLA
ITU

DE
ÖNSKAS
UPPNÅDDA
BÄRA
FRAM OCH
HÄLLA
UPP
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KAN BLI
TILL
RUTIN

KORSORDSKONSTRUKTÖR: Gunnar Emanuel Ljungström FOTO: Mona Jaburek och Eshan Tahni

ORDNING
MÅNGA
I LAGBOKEN

ÄMNA
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KOMMANDE

TILL SALU

SÅLD

Villa, Grötö

Jacobs Bratts väg 6, Öckerö

Tomt, Brevikshöjd 8, Öckerö

SÅLD

TILL SALU

Lappesandsvägen 35, Hönö

Anmäl dig
till vårt
kundregister!

Se våra objekt
på abfast.se

Tomt, Kyrkparken 6, Hönö

Vi har kontor på Kompetenshuset
Lammholmsvägen 2, Öckerö och
Västra Vägen 12, Hönö Klåva.
www.abfast.se

R WOR
TE

K

AF

Vi har sålt hus i Öckerö kommun i 50 år. Tel. växel Öckerö- och Hönökontoret: 031-96 51 33 – Angelika, Pierre, Anne, Jens

2

9

ov

llning
- Underhå at
- God m r
- Bra prise

ok t & 5 n

NOV

T O M

18 NOV

Må–fr 12 – 22
Lö
13–22
Sönd 13 –18

FISK- & SK ALDJ URSJ ULBORD

19 nov – 21 dec
Må – fr 19
Lö 13 & 19
Sö 13 & 18

J ULLU NCH
dagtid vardagar
22 nov – 21 dec

Köket öppet till 21 kvällar &
17.30 söndagar

Höst- och
hummerinspirerad
meny i höst

SK ÄRGÅRDSLU NCH
Vardagar 12-15
Vår hummerinspirerade á la
carte-menyn serveras hela dagen

M Å N DAGSK LU BBEN

H Ä N DER I HÖST
29 okt After work
5 nov After work
6 nov Kapten Gitarr
14 nov Fars dag-middag

En mötesplats för dig som vill
veta lite mera
Föreläsning och kvällsmat 200:Måndagar 4 okt - 15 nov
Mer info se hemsidan
SM AK MEN Y ER I HÖST
- F ULLBOK ADE

Varmt välkommen t ill Hönö Klåva hamn! Preben & Sofie med personal Tel 031-97 69 00 www.tullhuset.se info@tullhuset.se

