
  Åkerbobladet
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem

Tel. 013 - 21 96 20, 0739 - 82 94 42   
E-post: info@akerbo.nu

Lutfi skakademin 28 • Julpyssel 30 • Ny pastor i Linghemskyrkan 34 • Korsord 40

Nr 12 – 2021
12  december  –  29 januari
Årg 20. Upplaga 18.700

Följ oss gärna på        Laddboxbutik         Östergötlands Elservice AB                

(Viktigt att 
du bokar tid 
eftersom vi 
inte alltid 
fi nns på 
plats.)

Ring och 
BOKA 
TID

för en 
visning!

LADDA BILEN HEMMA!LADDA BILEN HEMMA!

Välkommen till vår
LADDBUTIK
på Bangårdsgatan 5 
i Norrköping!

Besök vår laddbutik i Norrköping och provladda 
bilen, drick en kopp kaffe och låt oss demonstrera 
olika laddare. Vi har ett fl ertal laddboxar av många 

olika fabrikat att välja mellan.

Östergötlands El Service AB 
info@alljour.se  •  0703 -16 00 20

Av elsäkerhetsverket godkända 

Kontakta 

oss:

CHARGE AMPS HALO

LADDBOX INSTALLERAD OCH KLARLADDBOX INSTALLERAD OCH KLAR

UtnyttjaGRÖN TEKNIK-avdraget!Skattereduktion på 50 %

Ö s t ra  Li n kö p i n g  m e d  o m n e j d
ÅKERBO samt Björsäter, Grebo, Hackefors, Hjulsbro, Sturefors, Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Vånga
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LAMM- och FÅRSKINN

Skinn-
pro-

dukter

Vita 
och grå 

skinn

TOVADE TOMTARTOVADE TOMTAR

SÄBY GÅRD - LINKÖPING
Ring 0708- 498 112 för besök.

Välkommen!
barbro.swanberg@telia.com

Från 200 kr/tim efter RUT-avdrag.

Kullerstad Trädgårdsservice

• Trädgårdsskötsel
• Träd- och buskbeskärning
• Häckklippning
• Trädgårdsanläggning
• Snöröjning • Sandning
• Flyttstädning
• Fastighetsskötsel

Telefon: 011 - 10 00 99 • E-mail: info@kullerstadtradgard.se
Följ oss gärna på Facebook!

Vi hjälper dig med:

Skärblacka
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Skalfria solroskärnor
• Inget skräp på backen

• Populär och räcker länge

• Utan skal – dubbelt så mycket mat
 Istället för att frakta skal i onödan (halva vikten) 

 ser vi till att skalet blir biobränsle!

Talgoxe (Parus major), Grönsiska (Spinus spinus) och Steglits (Carduelis carduelis)  ·   Foto Bee Thelin

Välkommen till gårdsbutiken 
Vi har stor kunskap och hjälper dig gärna med goda råd 
och tips. Vår butik ligger mellan Linköping och Ljungsbro. 
Följ Bergsvägen och ta avfarten mot Rökinge.
Bemannade öppettider: Mån, Ons, Tors 10–16
Gårdsbutiken är alltid öppen för självbetjäning!

Handlar du hellre på nätet? 
Beställ enkelt på slattergubben.se

Handla fågelmat med hjärtat
Slåttergubben har Sveriges största utbud av ekologisk fågelmat. Genom att handla hos 
oss bidrar du till den biologiska mångfald som fåglarna behöver för att leva och må bra.

Vår bästsäljare!

Bemannade öppettider: Mån, Ons, Tors 10–16
Gårdsbutiken är alltid öppen för självbetjäning!

Handlar du hellre på nätet? 
Beställ enkelt på slattergubben.se

slattergubben.seSlåttergubbens ekologiska fågelmat: 0738-32 25 59

2021-11-03   09:052021-11-03   09:05
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PREMIÄR 
FÖR NYA 
LILLA COOP 
SKÄRBLACKA.

Torsdag 20 april kl 10.00. 

GOODIEBAG 
TILL DE 150 

Skärblacka, Eskilsvägen 4

SUCCÉ 
FÖR NYA 
LILLA COOP 
SKÄRBLACKA

Ett stort TACK

Öppet: Må - Fr 8 - 20 • Lö 9 - 20 • Sö 10 - 18
Eskilsvägen 4, Skärblacka • Tel 010 - 747 45 90

Vi önskar alla våra kunder en

God Jul och ett Gott Nytt År!God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi har fyllt på i butiken för en riktigt god jul.

Var rädda om varandra och visa hänsyn till andra.
Vi ses i butiken! Juliga hälsningar! 

Anna med personal
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GOD JUL
och

GOTT NYTT ÅR
önskar Studio Fenix

20 % 20 % RABATT RABATT 
på alla behandlingar på alla behandlingar 

som genomförs under januari!som genomförs under januari!

MASSAGESTUDIO

VARMT VÄLKOMMEN!

Linnégatan 17 A i Linköping
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Skärblacka

Välkommen 
hälsar vi 
dig till

Fotvården i ett lugnt naturskönt läge.

Kristina Nyman Johansson
Dipl. medicinsk fotterapeut

070 - 623 03 36
Följ mig på Facebook och Instagram.

Önskar er alla en riktigt
God Jul och

Gott Nytt År
Kristina

Välkomna! Birgitta

Strands
Hårvård

Dam och HerrDam och Herr

Norsholmsvägen 17, 617 92 Norsholm 

God Jul & Gott Nytt År! 
önskas alla kunder.

Tel. 0703 - 473 122

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar

Vånga bygdegård Klippan
Endast tidsbeställning 

0122 - 300  04  •  0706 - 892 372
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www.elinstallationer.net

Post- och besöksadress samt  
butiken Kontakten:  

Spårgatan 12, 597 53 Åtvidaberg

Linköping   013 - 149 490 
Åtvidaberg 0120 - 149 49

God Jul  God Jul  
och  och  

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Butiken Kontakten är öppen 
Mån - Tor 13 -16 • Fre 10 -15
(lunch 12.30 -13.00) 
Butiken är helgstängd från 23/12 till den 10/1.

Vi kommer ha begränsad tillgänglighet 
under helgerna. Vi lyssnar av svararen 
varje dag om det händer något akut.

Öppet
Mån - Tor 7-17
Fredag      7-12

Bilstommen
Stommen, Gistad

585 63 LinghemTelefon: 013 - 731 43

Välkommen till

www.bilstommen.se

Service & Reparationer • Däckservice/Förvaring
Hjulinställning • Diagnostik • AC-service

Vi önskar gamla och nya kunder

God Jul och Gott Nytt År!
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Vi har allt från gott kaffe, 
hembakat kaffebröd och 
bakverk till god 
mat, lunch 
eller 
middag.

070- 467 11 03 

Kapten Bille’s Café & STF Vandrarhem, 
Gamla hamnmagasinet, Norsholm 

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar Kapten Billé sönskar Kapten Billé s

STÄNGT
fr.o.m. 18 dec.
Välkomna åter 

den 12 mars 2022.

www.kaptenbille.sewww.kaptenbille.se

240:-240:-

Ring och boka jultallrik! 
per person

Ägg till 
frukost är 

en KANONBRA 
start på
dagen.

Vb: Följ skyltar mot Stora Bjärby från bron vid Törnevalla kyrka. 
Kör förbi mangårdsbyggnaden och ytterligare 200 m ner till ÄGGBODEN.

Stora Bjärby Äggbod  •0709 - 37 00 36

 Välkommen till vår

ÄGGBODÄGGBOD
på Stora Bjärby!

God JulGod Jul
och och 

Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Kjells Mur- & Byggservice

FASADER • KLINKER • PUTS • MURNING 

Betong-, snickeri- och 
målningsarbeten utföres
samt läggning av epoxigolv, trappor m.m. 

Slevringevägen 19 
Åtvidaberg

Ring, och få en gratis offert på ditt projekt!

070 - 625 40 33
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Göran Karlssons  
VVS & El

Där vatten  
och el  

förenas!

Stratomta 1 • 585 62 Linghem

Göran:   0708- 434 838 

Gustav: 0733-722 539

Bra pris på varm-
vattenberedare  

inkl. installation.

RENSNING OCH 
BETNING  

av utsäde utföres

Ring
013 - 731 96 

0702 - 83 74 18
0706 - 76 42 59

Gistad • 585 63 Linghem

Vi löser dina låsproblem.
Snabbt, smidigt och
professionellt.

076 - 775 18 01
info@ostgotalas.se • www.ostgotalas.se

Ring oss!

ALLSLAM/SANERO AB

• 013 - 841 45
• 011-  28 75 80

JOUR DYGNET RUNT
www.sanero.se

• Avloppsspolning 
• Underhållsspolning till fasta priser
• Felsökning/kamerainspektioner
• Slamsugning dagvattenbrunnar m.m.
• Tanksaneringar • Industrisaneringar
• Sanering lantbruk 
• Torrsugning av sand, spån m.m.
• Rengöring av vattenkällor

I samarbete 
med

Göran 
Karlssons 
VVS & El

Boxskyltar & Gårdsskyltar

Vindöjlar

Plåtodekor.se
07 2004 1004

En annons i det
här formatet 
kostar endast
550 kr i färg.
(pris exkl. moms)

Vill du också  
synas  

i Åkerbobladet?
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All vår personal 
omfattas av 
kollektivavtal

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi förenklar din vardag,
i hus, hem och trädgård

Tel: 0120 - 120 20,  013 - 13 00 20,  www.stadfast.se

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 

Vi önskar alla kunderen riktigt God Jul 
och ett

Gott Nytt År!

•• VVeecckkoossttääddnniinngg
•• SSttoorrssttääddnniinngg
•• FFöönnsstteerrppuuttss
•• TTrraappppssttäädd
•• BByyggggssttäädd
•• FFllyyttttssttäädd

Tel: 0120-12020, 013-130020, www.stadfast.se 
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Kambrinks
Markiser & Persienner AB

Linköping  013 - 344 10 44

Åtvidaberg  0120 - 101 68 www.kambrinks.se

Markiser | Persienner | Rullgardiner | Plisségardiner | Lamellgardiner

Välkommen till vårt showroom på
Nordengatan 43 i Linköping

Endast tidsbokade besök under december och januari

Kontakta oss – vi kan solskydd!

Passa på att boka ditt kostnadsfria hembesök redan idag.
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SERVICE FÖR SERVICE FÖR 
HEM OCH TRÄDGÅRDHEM OCH TRÄDGÅRD

Vi ordnar RUT-avdrag direkt 
på fakturan och gör 

kostnadsfria platsbesök.STÄDSERVICESTÄDSERVICE
För hem, � ytt, fönster och kontor.För hem, � ytt, fönster och kontor.

Vi utför komplett 
FLYTTSTÄD med garanti 

– till fast pris.

Vi tackar alla 
kunder och 

personal för i år 
och önskar ett

GOTT NYTT ÅR! 

www.attraktivmiljo.se
0709 - 722 887

info@attraktivmiljo.se

Grundat 2006

GOD JUL!GOD JUL!

FASTIGHETSSERVICEFASTIGHETSSERVICE
Skötsel och underhåll för hus och trädgård.Skötsel och underhåll för hus och trädgård.

Dags att beställa vårens jobb
Stenläggning
Tak och fasad 

Målning
Altan och uterum

Kök
Badrum

m.m.

Ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och byggnation

www.fm-hantverkskompetens.se
0708 - 58 27 10

ALLTID OSLAGBARA PRISER ALLTID OSLAGBARA PRISER 

Vi säljer 
makadam, väggrus, 

jord m.m.

Vi transporterar 
och sprider

TEL 011- 543 00
www.grusoberg.se

från Norsskogens Bergtäkt 
(mellan Norsholm och Melby).
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Text: Anders Palm

Journalist. Konstnär. Författare. Musi-
ker. Läkare.

Vår Profil hette Arne. Han måste välja 
yrke. Det är inte så lätt när man är ung. 
Man måste hitta något som man passar 
för. Helst också något som ger goda in-
komster.

Det är spännande att vara journalist. 
Då kan man få träffa en massa intressan-
ta människor. En journalist hamnar ofta i 
händelsernas centrum.

Konstnär är inte heller fy skam. Tänk 
om man lyckas slå igenom med sina mål-
ningar. Då kan man bli förmögen. 

Detsamma gäller om man skrivit en 
bra bok eller komponerat en låt som 
hamnat på hitlistorna.

Vår Profil valde läkaryrket. Det gjor-
de han delvis för att göra sin pappa glad. 
Denne hade alltid drömt om att hans son 
skulle bli läkare.

Men man skall välja sitt yrke själv och 
inte låta någon annan bestämma ens 
framtid. Arne trivdes inte i sjukhusmil-
jön. Han kände sig instängd och längtade 
ut till den fria naturen. 

Till slut gav han upp. Han insåg att 
han kommit fel. Läkaryrket var inte nå-
gonting för honom. Vår Profil tyckte om 
träd och växter. Därför tog han en kurs i 
trädgårdsodling på  
Säbyholm i Upplands-Bro utanför Stock-
holm.

Sedan prövade han nästa yrke. Arne 
tog en ettårig kurs i journalistik, med 

vissa funderingar på att kanske bli medi-
cinjournalist. Men så blev det inte.

Nu började det bli kämpigt. Det fanns 
ju inte många yrken kvar att välja på. 
Vår Profil bestämde sig för att försöka bli 
konstnär och anmälde sig till en kurs i 
måleri på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.

Där mötte han sitt öde. Vi kan kall-
la henne för Mia. Hon var också elev vid 
skolan, där hon studerade stenhuggeri.

Vår Profil kan spela gitarr. När han 
var ung hade han gått i den kommuna-
la musikskolan. Nu kopplade han på sin 
charm. Säkert spelade han en och annan 
liten trudelutt för Mia på sin gitarr. Men 
det var inte det hon föll för. Mia sade ja 
till Arne därför att han liksom hon dröm-
de om en annorlunda framtid i närheten 
av naturen.

År 1992 gifte de sig i Stockholms råd-
hus. Det gick med expressfart. Själva 
akten tog inte mer än två minuter. 

Sedan började de leta efter en lämplig 
bostad. Båda drömde om ett mysigt li-
tet hus ute på landet, där de skulle kunna 
odla egna grönsaker.

Ett sådant dök också upp efter en tid. 
Det var en gård som låg i Kungsängen ett 
stycke norr om Stockholm.

Tyvärr gick det här projektet i putten. 
Gården var inte så bra som de tänkt sig. 
Dessutom fick de inte bygga ett växthus, 
som de planerat.

Vår Profil var också över på Gotland 
för att titta på ett hus där, som de tänkte 

?
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Den Mystiska Profilen  
- kan du gissa vem?

Kan du lista ut vem vår mystiska profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress,  
till  info@akerbo.nu  eller skriv samma uppgifter på ett 
vykort eller i ett brev och skicka till: Åkerbobladet,  
Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem. Märk svaret 
"Mystiska Profilen". Senast den 18 januari vill vi ha ditt 
svar. Bland rätta inkomna svar, med kompletta adress-
uppgifter, lottar vi ut en vinnare som får två trisslotter. 
Vinnare och rätt svar publiceras i nästa nummer.  
Vinnare samt svar på förra månadens mystiska profil 
hittar du på sidan 47..

hyra. Allt verkade lovande ända till dess 
Arne fick höra hur hög hyran skulle bli 
under sommarmånaderna. Då tvingades 
de backa ur.

Som tur var dök det upp ett nytt pro-
jekt som verkade lovande. Det var en 
jordbruksfastighet på cirka 60 hektar, 
som låg mycket idylliskt belägen i ett na-
turskönt område.

Vår Profil åkte dit för att titta på fastig-
heten. Han blev eld och lågor. Mia kom 
efter och blev lika förtjust.

Men de hade ett problem. Fastighe-
ten var till salu, men de hade inte råd att 
köpa den. Andra spekulanter hade läm-
nat högre bud.

Då inträffade någonting märkligt. 
Ägarna valde att sälja gården till Arne 
och Mia, trots att de inte kunde betala så 
mycket. Vi kan kalla det för en liten sol-
skenshistoria.

Det var 1996 som de kom till går-
den. Där fanns det mycket att göra. Arne 
och Mia satsade på att bli självförsörjan-
de. De hade fyra barn och skaffade sig 
många djur. Naturligtvis odlade de eko-
logiskt.

Projektet växte hela tiden. De skaffade 
sig kor som gav mjölk och kött. Vår Profil 
gillade höns och byggde särskilda flytt-
bara hönshus, som kunde ställas upp på 
olika platser i området. Till detta kom 
grisar, änder, kaniner, hundar och katter. 
Men inga hästar. Vår Profil lider av aller-
gi och tål inte hästar.

Runt huset anlades stora grönsaks-
odlingar, både på friland och i växthus. 
Resultatet blev massor av tomater och an-
dra grönsaker.  

Efter en tid kom någon på att man 
borde göra en tv-serie om livet på vår 

Profils gård. Det första avsnittet sändes 
den 12 januari 2017. Det blev succé di-
rekt och programmet har fått en mängd 
prestigefyllda priser. 

Vår Profil har bytt efternamn. Som 
ung hette han Grundholm. När han blev 
vuxen bytte han ut det mot ett annat ef-
ternamn, som är ganska lätt att komma 
ihåg.

Vem är han?

YYooggaa  mmeedd  
MMaarriiee--CChhrriissttiinnee 

	  

Yogastudio i Skärblacka
Yoga online
Reikibehandlingar

www.yogamedmarie-christine.nu
info@yogamedmarie-christine.nu  

073  -  095 79 87
Facebook: Yoga med Marie-Christine

Vårens klasser startar 31 januari

Anmäl dig via bokadirekt.se eller via mail
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Öppet: Vardag 10 -18 • Lördag 10 -15

Vi önskar er alla en riktigt 

GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR

BJ´s mode
Ågatan 21 B, Linköping

013 -13 04 09 • bjsmode.se • #bjsmode

Om
bu
d

Välkomna!

ÖPPETTIDER
i December

V. 50  mån-fre   10-18
   lör     10-15
V. 51  mån-ons  10-18
   tors 23/12  10-16
   annandag  10-16
V. 52  mån-tors  10-18
   Nyårsafton 
   Nyårsdagen}Stängt

Välkomna!Välkomna!

Vinter REA
Vinter REA

startarstartar
Annandagen
Annandagen

kl. 10  - 16kl. 10  - 16



15

Hushållsnära Hushållsnära 
tjänster m.m.tjänster m.m.

Vi hjälper dig med 
all städning, från golv till tak
samt alla övriga hushållsnära tjänster.

100 %  nöjd kundgaranti!
Våra priser hittar du på hemsidan.

Marlene Andersson
info@marlenesalltjanst.se

0703 - 53 10 96
Telefontid: Må - Fr 8 -16
(Maila eller SMS:a helst)
www.marlenesalltjanst.se

Återförsäljare av:
 Tupperware  Jag kommer gärna och har visning,
            eller ring och beställ.
 Amway  Nedbrytningsbara medel för hudvård,

rengöring m.m. För mer info och 
                             beställning kontakta mig via mail.
                             (Helst inte via telefon, då jag kör lastbil.)
 Doftljus, doftolja 

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla kunder!önskar vi alla kunder!

Referenser finnes.

JULKLAPPS-
TIPS
Köp ett

presentkort 
hos oss!

 Vanliga ljus 
       i 36 olika färger

AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition

www.fl y� ning.nu • 013 - 15 14 40 • 013 - 15 14 50
Kolfallsgatan 27, 582 73 Linköping • info@fl y� ning.nu

FLYTTSERVICE • MAGASINERING

UTHYRNING AV FÖRRÅD

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

ANVÄND 
REFLEX!

Alla kan göra något för 
en säkrare trafik
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 God Jul &God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

 önskar önskar 
Jens & NickeJens & Nicke

DÄCKFÖRVARING

DÄCK•FÄLGAR•SERVICE

Ni hittar oss utmed Åtvidabergsvägen,
ca 1 km söder om Bankekind.

BILVERKSTAD
SERVICE  •  REPARATIONER

FYRHJULSINSTÄLLNING  
LÅNEBIL

ÖPPETTIDER:
må-to 8-18, fre 8-12

HELGSTÄNGT: 23/12  -9/1

www.gummiverkstan.se

Tfn: 013 - 510 60

Grus & Cement AB 
Vrånghult, Åtvidaberg

Mån - Fre 7 - 16 • 0120 - 105 05 • 0706 - 38 10 88

Försäljning och leverans av
Certifi erad betong •  Cementrör, lock • Grus, makadam, sand 

Grusning, saltning av vägar • Trekammarbrunnar 
VA-produkter • Trädgårdsplattor, dekorsten •  Betonghålsten

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR

BRA UTFÖRD TRÄDBESKÄRNING KRÄVER KUNSKAP!

• Uppbyggnadsbeskärning 
av unga träd

• Underhållsbeskärning
• Beskärning av bärbuskar
• Häckklippning
• Beskärning av övriga träd 
   och buskar
• Nedtagning av oönskade träd

RUT-avdrag gäller 
vid � ertalet av mina tjänster.

Träd Fram
SKOG & NATURVÅRD

Henrik Melin • 0709 - 64 75 20

oc
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TOTTES BILSERVICE
Service • Reparation • Däckförsäljning • Däckhotell 

Hästhovsvägen 1, 585 64 Linghem • 013  - 708 60

www.tottes.sewww.tottes.se

Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.Vi servar de fl esta bilmärken – med lång erfarenhet.

Prisvärt
och

personligt!

Månd - Torsd 7-17 • Fred 7-13

Däckhotell Däckhotell 

Vi önskar er alla en Vi önskar er alla en 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

• Grovfoder för häst

• Entreprenad inom 
  grävning och  
  grönyteskötsel

• Minigrävare uthyres 
   för trädgårdsarbete

• Tömning av gödsel 
   vid ditt stall

Johan Franzén  
Vårdsberg Hovetorp 1 
585 92 Linköping  
070-786 0112 
johan@stallhovetorp.se
www.stallhovetorp.se

Foder - Stall - Entreprenad
• Renovering och nybyggnation 
  av ridbanor

• Renovering av hagar  
  som staket, tråd, stolpbyten.  
  Underlag i fållor.

• Trädfällning samt slåtter  
   av busk och sly samt betesputsning

010 -750 06 65  •  www.friabegravning.se

En värdig begravning till rimligt pris
Den lilla byrån med personlig omtanke, 

respekt och engagemang 
Välkommen att kontakta oss!
Lars Cederborg, Therese Eklund
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Äger du oss?

www.fonusost.se

Fonus Öst är inte ett vanligt företag. Vi ägs av allt 
från bostadsrättsföreningar och fackföreningar till 

konsumentföreningar och pensionärsorganisationer. 
Kanske är du medlem i en av dem? Då är du också 
medlem i Fonus Öst och har rätt att vara  med och 

påverka och ta del av förmåner.

750 kronor
....................

Värdecheck för 
medlemmar, 

hos våra ägare.

250 kronor
....................
Värdecheck 

framtidsfullmakt/
testamente. 

700 kronor
....................
Värdecheck 
Vita arkivet. 

Coop, PRO, Riksbyggen, 
Kommunal m.fl.

(Se vår hemsida)

Informations-
träffar om 

familjejuridik.
....................

Hembesök för 
både begravning 

och juridik.

MEDLEMS-
FÖRMÅNER
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ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vardagar 7 - 16
Tel skrotgården 0120 - 100 32 • Michael 0708 - 79 17 30 • Daniel 0708 - 87 24 54

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB, Spårgatan 1 B, 597 53 Åtvidaberg

Skrot hämtas, köpes, vi hämtar med kranbil
Även utställning av fl ak och container
Det går också bra att lämna skrot på vår skrotgård

Mattias 070  -  636 42 56
Örtomta, Hageby, LINGHEM

God Jul & 
Gott Nytt År

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar
Gunnar och Calle Hemmingsson

Vi önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt År

Mb: 070 - 535 90 08 • 070 - 888 25 80

Elverktygsreparationer. Bosch - Flex - Makita m.� .

PUMPAR
Dränkbara, slam, pumpautomater, bevattnings, jet, djupvatten

Linköpings El, Motorverkstad

Försäljning • Service • Reparationer
Startmotorer & generatorer

Jag söker EFTERTRÄDARE
p.g.a pensionering!

Intresserad? Ring Robert på 0768 - 37 77 30 
eller mejla lemo.1@telia.com

God Jul & Gott Nytt År!
Dvärggatan 3 • 013 -12 79 77 • Robert

Jag söker

God Jul & Gott Nytt År!
Dvärggatan 3 

Nästa Åkerboblad 
delas ut den 30 januari 2022.

Välkommen med din annons!  
Boka den gärna i god tid och senast tisdag den 18 januari.
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TILL ALLA ANNONSÖRER:
15% RABATT PÅ   

DINA TRYCKSAKER!

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG

KONTAKTA LARS PÅ  
TEL 0706-70 64 40 

ELLER PÅ MAIL LARS@LTAB.SE

011 - 13 34 34 
 www.tandhalsan .nu

Bråddgatan 9, Norrköping

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!

En del av Praktikertjänst

Vi tar väl hand om dig  
oavsett dina behov.

Även du som är tandvårdsrädd kan känna dig trygg.

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

Nils-Erik 070 - 607 30 15 • David 070-570 00 02

God Jul  
Gott Nytt År

önskar

Björn Honkanen
0706 - 58 81 44

Åkerbobladet tackar läsare och Åkerbobladet tackar läsare och 
annonsörer för det gångna året annonsörer för det gångna året 

och önskar alla en och önskar alla en 
God Jul God Jul 

och och 
Ett Gott Nytt År!Ett Gott Nytt År!

Ingrid och Nils-Erik

Foder, trim och tillbehör

Vistvägen 34 i Majelden, Linköping (ingång från innergården)

013-10 59 90  www.hundkattshopen.se
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Stationsvägen 5, Skärblacka,  011 - 575 75
Rågången 73, Eneby, Norrköping,  011 - 10 75 75

www.ljusets.se

Med stor omtanke och respekt skapar vi tillsammans 
minnesvärda begravningar för era anhöriga

Hämta eller beställ 
”Min sista vilja”

Hos oss får du hjälp med allt Du behöver

 
Butik och ateljé för konstnärlig utveckling i Bankekind 

 

    Kurser i olje och akrylmåleri 
    Måndagar 18:00 - 20:30 
    Onsdagar 13:30 - 16:00 och 18:00 - 20:30 
    15 tillfällen med uppstart vecka 2 - 2022 
    Mer information om kurserna hittar du på vår hemsida.        

    Butiken   
    Öppet måndag, tisdag och onsdag klockan 15:00 - 20:00 
    Endast under december månad 2021. 
    Övriga dagar och tider öppnar vi enligt överenskommelse. 
 

Välkommen att handla kreativa julklappar hos oss 
 

MgnArt butik och ateljé, Ribstonvägen 2, 58593 Linköping 

JÄGAREXAMEN
Den 13 januari startar en kurs Den 13 januari startar en kurs 
till jägarexamen till jägarexamen 
i Skärkinds Bygdegård.i Skärkinds Bygdegård.

Anmälan 070 - 3391065 
eller harpass@telia.com

Välkomna!
JRF - Östgöta Jägargille

Kursen omfattar 10 tillfällen på 
torsdagskvällar 18.30 - 21.00.
Max. 12 deltagare.
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SKÄRBLACKA

December
15 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Junix ork.

16 torsd 14.00   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
       Östgötamusikens Crusellkvintett 
       ”Feliz Navidad - Jul jorden runt”

26 sönd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Bejaz ork.

31 fred 19.00   Nyårsfest Skärblacka Folkets Hus  
       Linanders ork.  Föranmälan

Januari
  5 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Tomaz & Co

12 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Samzons ork.

19 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Edwings ork.

26 onsd 17.00 -20.00 Dans Skärblacka Folkets Hus  Junix ork.

27 torsd 14.00   Medlemsmöte Skärblacka Folkets Hus
       Mikael Leonardsson underhåller

Se även: www.pro.se/skarblacka

PLATS: Linghemskyrkan 
    Himnavägen 151, Linghem
PRIS: 100 kr • Info: 0769-413394

ÅRSPREMIÄR Lördag 15 januari 2022, kl. 14.00

Helene och Doren Andersson hälsar Varmt Välkomna!

En oförglömlig, raf� ande och energigivande 
lördagsträff utlovas med den fantastiske trubaduren 
Mikael Leonardsson. Till servering ostkaka, sylt och 
grädde samt pärontårta till kaffet. 
Medtag ett glatt humör så kör vi!

 Lördagsträff en önskar alla en

Glad Jul och ett Gott Nytt År!
Samtidigt kommer här något du inte vill missa:

Ring 070 - 577 03 46 Severin, Åkerbokretsen 

Ett ljust minne.
Vill du hedra en bortgången vän är du välkommen att skänka  
en minnesgåva till Röda Korset. Vi ombesörjer Minneshälsningar.

Välkommen  
till Gospelshopen! 

Gospelshopen  
Snickaregatan 38,  
Linköping 

Tel. 013 - 31 04 25
pingstlinkoping.se/gospelshopen

Ord. öppettider:  
Tis -  Fre 11 - 16  

 Lör 11 - 14

ÖPPET 6 - 23 DECEMBER  
Mån -  Fre 11 - 18 • Lör 11 - 15

Välsorterad kristen bokhandel. 

Stort urval av böcker,  
biblar och CD-skivor.

Egen avdelning  
med barnböcker och barnbiblar.

Den lilla 
butiken med

det stora 
innehållet.

Willow Tree- 
figurer.
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 PROVA PÅ
        Måndag 17 januari, kl. 18 - 19.  Inga förkunskaper behövs! 

 KURSSTART
        Måndag 24 januari – grundkurs och fortsättning
        Onsdag 19 januari – novice och intermediate 

 Vi dansar i Landerydgården, Hjulsbro

Julklappstips! Köp ett presentkort till Linedance!

För mer info:
linkopinglinedancers.se
samt gå med i vår Facebookgrupp.

Kontakta oss!
linkopinglinedancers@hotmail.com
och 0738-40 89 11.

DANSA LINEDANCE 2022!

GOD JUL och välkomna till ett
Gott Nytt Dansår!

Loppis, Retro, Antikt & Kuriosa

Emma Gustavsson • 0703-16 41 59
Söderleden 6, Åtvidaberg – mitt emot sporthallen

Öppet: tisd, torsd, fred 12 -18, lörd 10 -13
eller e� er överenskommelse.

Emma G:s Saker o Tingemma_g_sakero� ng

Säljer det mesta för hemmet och samlaren

Jag säljer skärmar till Bersbolampan, 17 cm breda, endast vita.
Jag köper dödsbon och delar av hem.Jag köper dödsbon och delar av hem.

God Jul God Jul 
ochoch Gott Nytt År!Gott Nytt År!

I övrigt STÄNGT under jul- & nyårshelgen samt 
under vecka 1. Öppnar åter den 11 januari.

Tisd 28/12 och Torsd 30/12Tisd 28/12 och Torsd 30/12
20 %20 % på allt

Öppet som vanligt fram till jul. 

Urvalet  Urvalet  
som gör som gör 
skillnadskillnad

Farbror Svens Farbror Svens 
julgranarjulgranar

Emmalunds koloniområde 
Linköping

0768-729893 • 070-2392714
www.farbror-svens-julgranar.se
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Tredje söndagen i advent

söndag 12 december
Mässa
10.00 Törnevalla församlingshem
Ann-Sofie Nord, sång. Matigt fika.
Luciagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
Luciatåg för alla åldrar.
lördag 18 december
Pilgrimsvandring i advent
08.00 Lillkyrka kyrka
Ceciliakörens julkonsert
16.00 S:t Martin, Ekängen
Dirigent: Anders Krantz. 
Christoffer Törnroos, bas och 
Svante Hedlund, slagverk.
Luciakonsert
16.00 Örtomta kyrka
KFUM-kören med Lucia från 
LitHösen. Jörgen Ralphsson, 
dirigent och Thyra Häggstam, 
solist.
Fjärde söndagen i advent

söndag 19 december
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Charlotte, Paulina och Isabelle 
Angelhoff, sång.  
Matigt fika. Söndagsskola. 
Gistadkören sjunger in julen
17.00 Gistads kyrka
Gistad kyrkokör. Mia Brunberg 
Ulriksson, körledare.  
Elsa Olssson, flöjt & solosång. 
Gunnar Ekermo, piano.
Julafton

fredag 24 december
Samling vid krubban
10.00 Askeby kyrka
Emma Björkman och Hanna 
Cotrozo-Björkman, sång.
Samling vid krubban
10.00 Rystads kyrka
Vi lyssnar till berättelsen om när 
Jesus föddes. 
Samling vid krubban
10.00 Törnevalla kyrka
Vi lyssnar till berättelsen om när 
Jesus föddes. 
Julkvällsgudstjänst
21.00 Östra Skrukeby kyrka
 Tim Ulriksson, sång.
Julnattsmässa
23.00 S:t Martin, Ekängen
Julkör medverkar.
Julnattsmässa
23.00 Vårdsbergs kyrka
Sångensemble medverar.

Juldagen

lördag 25 december
Julotta
06.00 Örtomta kyrka
Familjen Walter-Persson 
medverkar med musik.
Julotta
07.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
Julotta
07.30 Lillkyrka kyrka
Familjen Walter-Persson 
medverkar med musik.
Annandag jul

söndag 26 december
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika.
Musikgudstjänst
18.00 Bankekinds kyrka
Harmony Hats sjunger under 
ledning av Inger Rislund.
tisdag 28 december
Julkaffe
14.00 Linghems församlingsgård 
Det bjuds på sång och musik. 
Lotterier till förmån för ACT 
Svenska kyrkans internationella 
arbete. Medvind och Plogen 
bjuder på sång.
Nyårsafton

fredag 31 december
Nyårsbön
16.00 Östra Hargs kyrka
Olof Lilja, sång och Michael Bruze, 
piano. 
Nyårsdagen

 
lördag 1 januari
Nyårsgudstjänst
14.00 Linghems grannskapshus 
Söndagen efter nyår

söndag 2 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Trettondedag jul

torsdag 6 januari
Musikgudstjänst på tretton-
dagen
18.00 Törnevalla kyrka
Personalkören medvekar.

Första söndagen efter trettondedagen

söndag 9 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 

Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka
Gudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Krantz Grannlåt medverkar.
Andra söndagen efter trettondedagen

söndag 16 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Gudstjänst
18.00 Gistads kyrka
Enkelt kyrkkaffe.
torsdag 20 januari 
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och 
eftertanke. Vi ber, sjunger och 
läser någon text tillsammans, 
varvat med tystnad och tid för 
egna tankar och reflektioner.  
Efteråt finns fika för den som vill.
Tredje söndagen efter trettondedagen

söndag 23 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
måndag 24 januari
Godly play för alla
17.30-19.00 Samlan, Tallboda 
Enkel vardagsgudstjänst där vi 
samlas kring en berättelse och 
umgås, undrar och reflekterar 
tillsammans. 17.00-17.30 
finns möjlighet att äta enklare 
kvällsmat. 
Fjärde söndagen efter trettondedagen

söndag 30 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Församlingshögtid
16.00 Bankekinds kyrka
Anne-Sofie Nord, sång.

Evangeliska FrikyrkanEvangeliska Frikyrkan
ÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLINGÅKERBO FRIKYRKOFÖRSAMLING

Vårdsberg EbenezerkapelletVårdsberg Ebenezerkapellet

BÖNEGUDSTJÄNST
kl. �0 i k�pellet p� följ�nde d�tum:
• Söndag 12 december
• Söndag 19 december

GUDSTJÄNST
kl. �0 i k�pellet p� följ�nde d�tum:
• Söndag   9 januari
• Söndag 16 januari

www.akerbofrikyrkoforsamling.se

BÖNEMÖTE
onsdagar kl. 10 i Högliden, Bankekind

NÄSTA DAGLEDIGSAMLING
tisdag 15 feb 2022, kl. 14 i Högliden, Bankekind

Välkomna till den årligaVälkomna till den årliga

JULFESTENJULFESTEN

Vårdsbergs 
Hembygdsförening

Den 16 januari 2022 kl 14.00
i Sockenstugan Vårdsberg

Det serveras gröt, skinksmörgås 
samt kaffe och pepparkaka.

Kåseri av Johan Birath
Paketlotteri

Kostnad 150:-/person
Anmälan till: Ewa Öhrling 0705-864150 
eller via mail ewa.ohrling53@gmail.com

Betalning på plats eller via swish 123 40 6 44 32.
Märk er betalning med namn på deltagare.

Glöm inte att ta med tallrik och bestick.
Gamla som nya medlemmar 

är varmt välkomna!

Våra öppettider för inlämning och försäljning är

Onsdagar 16 – 19  •  Lördagar 10 – 14 
linghemskyrkan.se • 070 - 298 10 30

GOD JULGOD JUL    
och och     

GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!
STÄNGT  25 dec och 1 jan

Vi önskar alla våra  
trevliga kunder

En del av

Second Hand för missionen – intill Linghems station

ÖPPETTIDER
torsdagar 14 - 18 
lördagar 10 - 13 

0120 -124 400120 -124 40

Second Hand Gåvan  
Sunnebotorget 1

 Åtvidaberg

EXTRA-öppet 
tisdag 21 dec. 14 - 18

STÄNGT fr.o.m. onsd 22/12 - 12/1. 
Öppnar åter torsdag 13 januari. 
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Tredje söndagen i advent

söndag 12 december
Mässa
10.00 Törnevalla församlingshem
Ann-Sofie Nord, sång. Matigt fika.
Luciagudstjänst
16.00 Östra Hargs kyrka
Luciatåg för alla åldrar.
lördag 18 december
Pilgrimsvandring i advent
08.00 Lillkyrka kyrka
Ceciliakörens julkonsert
16.00 S:t Martin, Ekängen
Dirigent: Anders Krantz. 
Christoffer Törnroos, bas och 
Svante Hedlund, slagverk.
Luciakonsert
16.00 Örtomta kyrka
KFUM-kören med Lucia från 
LitHösen. Jörgen Ralphsson, 
dirigent och Thyra Häggstam, 
solist.
Fjärde söndagen i advent

söndag 19 december
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Charlotte, Paulina och Isabelle 
Angelhoff, sång.  
Matigt fika. Söndagsskola. 
Gistadkören sjunger in julen
17.00 Gistads kyrka
Gistad kyrkokör. Mia Brunberg 
Ulriksson, körledare.  
Elsa Olssson, flöjt & solosång. 
Gunnar Ekermo, piano.
Julafton

fredag 24 december
Samling vid krubban
10.00 Askeby kyrka
Emma Björkman och Hanna 
Cotrozo-Björkman, sång.
Samling vid krubban
10.00 Rystads kyrka
Vi lyssnar till berättelsen om när 
Jesus föddes. 
Samling vid krubban
10.00 Törnevalla kyrka
Vi lyssnar till berättelsen om när 
Jesus föddes. 
Julkvällsgudstjänst
21.00 Östra Skrukeby kyrka
 Tim Ulriksson, sång.
Julnattsmässa
23.00 S:t Martin, Ekängen
Julkör medverkar.
Julnattsmässa
23.00 Vårdsbergs kyrka
Sångensemble medverar.

Juldagen

lördag 25 december
Julotta
06.00 Örtomta kyrka
Familjen Walter-Persson 
medverkar med musik.
Julotta
07.00 Östra Hargs kyrka
Östra Hargs kyrkokör medverkar.
Julotta
07.30 Lillkyrka kyrka
Familjen Walter-Persson 
medverkar med musik.
Annandag jul

söndag 26 december
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika.
Musikgudstjänst
18.00 Bankekinds kyrka
Harmony Hats sjunger under 
ledning av Inger Rislund.
tisdag 28 december
Julkaffe
14.00 Linghems församlingsgård 
Det bjuds på sång och musik. 
Lotterier till förmån för ACT 
Svenska kyrkans internationella 
arbete. Medvind och Plogen 
bjuder på sång.
Nyårsafton

fredag 31 december
Nyårsbön
16.00 Östra Hargs kyrka
Olof Lilja, sång och Michael Bruze, 
piano. 
Nyårsdagen

 
lördag 1 januari
Nyårsgudstjänst
14.00 Linghems grannskapshus 
Söndagen efter nyår

söndag 2 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Trettondedag jul

torsdag 6 januari
Musikgudstjänst på tretton-
dagen
18.00 Törnevalla kyrka
Personalkören medvekar.

Första söndagen efter trettondedagen

söndag 9 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 

Pilgrimsmässa
16.00 Askeby kyrka
Gudstjänst
18.00 Östra Skrukeby kyrka
Krantz Grannlåt medverkar.
Andra söndagen efter trettondedagen

söndag 16 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Gudstjänst
18.00 Gistads kyrka
Enkelt kyrkkaffe.
torsdag 20 januari 
En stilla stund
19.00 S:t Martin, Ekängen
En stund för lugn, ro och 
eftertanke. Vi ber, sjunger och 
läser någon text tillsammans, 
varvat med tystnad och tid för 
egna tankar och reflektioner.  
Efteråt finns fika för den som vill.
Tredje söndagen efter trettondedagen

söndag 23 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Gudstjänst
18.00 Östra Hargs kyrka
måndag 24 januari
Godly play för alla
17.30-19.00 Samlan, Tallboda 
Enkel vardagsgudstjänst där vi 
samlas kring en berättelse och 
umgås, undrar och reflekterar 
tillsammans. 17.00-17.30 
finns möjlighet att äta enklare 
kvällsmat. 
Fjärde söndagen efter trettondedagen

söndag 30 januari
Mässa
10.00 Törnevalla kyrka
Matigt fika. Söndagsskola. 
Församlingshögtid
16.00 Bankekinds kyrka
Anne-Sofie Nord, sång.
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Jag befinner mig på 3700 meters höjd på vulkanberget Teide. En plats som 
finns med på Unescos världsarvslista och är både Teneriffas och Spaniens 
högsta punkt. Den tredje högsta vulkanen i världen. Här är luften klar och fri 
från luftföroreningar. Kylan gör sig påmind, nyss var det närmare 25 grader 
varmt på lägre höjder, men nu kryper termometern ner mot 9-10 grader. 
Jag är inte ensam, när mörkret nu närmar sig står här många små grupper av 
människor som förväntansfullt inväntar det som vi alla hört ska framträda. 

Den svarta natthimlen tar över och snart 
glittrar stjärnhimlen mot mig som julgrans- 
glittret jag fäster upp varje år i vår julgran. 
Stjärnhimlen fullkomligt exploderar och  
tusen och åter tusen stjärnor uppenbaras i 
all oändlighet. Och det är som om blicken  
inte kan sluta att söka sig bortom alla 
mörkers horisonter. I stjärnkikaren uppen-
baras galaxer och jag ser stjärnstoff som 
vilar och berättar något om i evigheten 
och universums födelse. Människan tycks 
alltid ha fångats av det som utspelar sig där 
ovan molnen. Varje stjärna och stjärnbild 
har fått ett namn. De berättar om björnar 
och vagnar som vandrar över himlavalvet. 
Berättelser som har gått från generation till 
generation. 

Jag tänker att stjärnorna har varit vägvisare  
för människan i alla tider. I vår vardag 
vandrar vi oftast i upplysta trakter och inte 
många av oss bär kunskapen om stjärnornas  
position eller hur de kan leda oss till rätt 
plats. Vi tar bara fram vår mobiltelefon och 
så vipps kan vi orientera oss så när som på 
någon meter. Att komma vilse eller förlora 
orienteringsförmågan tycks nästan skrämma  
vettet ur oss. Våra telefoner lyser upp 
vardagen och visar både oss och andra 
var vi befinner oss. Ibland lyser de så ljust 
i vår närhet att vi inte märker behovet av 
mörkret, inte märker behovet av att koppla 
bort oss från vår uppkopplade och upplysta 
vardag. 

Där på kanarieöarna nära ekvatorn så börjar 
ögonen vänja sig vid mörkret. Vintergatan 
framträder i alla sin prakt och blottar alla 
dessa stjärnor som inte kan ses från vår 
nordliga horisont. Jag tänker att det är en 
nåd att få uppleva det som inte kan förklaras 
och mina tankar går till Julens budskap och 
om den adventstid som talar om det nya. 
Om ett Nådens år, eller mer bestämt Anno 
Domini Nostri Iesu Christi, Som betyder  
I vår Herres Jesus Kristus år. 

Snart kommer det nya året, och året som 
gick passerar likt kometen med sin svans.  
På nytt kan hoppet få gro inom oss. Ett 
hopp och en framtidstro. I jultid berättas 
att en stjärna en gång uppenbarade sig på 
himlavalvet och att ljuset från Guds son 
ständigt lyser upp vår livsvandring.  När 
de vise männen såg stjärnan påbörjade de 
sin resa. Stjärnan stannade över huset där 
Josef, Maria och Jesusbarnet fanns. Men de 
vise männens livsresa slutade inte där utan 
den påbörjade något nytt - både för dem 
och för mänskligheten. 

Önskar dig Guds rika välsignelse  
och ett Gott nytt År

Ulf Hjertman, 
kyrkoherde i Åkerbo församling

”Jag tänker att det är en 
nåd att få uppleva det 
som inte kan förklaras...”
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Jag befinner mig på 3700 meters höjd på vulkanberget Teide. En plats som 
finns med på Unescos världsarvslista och är både Teneriffas och Spaniens 
högsta punkt. Den tredje högsta vulkanen i världen. Här är luften klar och fri 
från luftföroreningar. Kylan gör sig påmind, nyss var det närmare 25 grader 
varmt på lägre höjder, men nu kryper termometern ner mot 9-10 grader. 
Jag är inte ensam, när mörkret nu närmar sig står här många små grupper av 
människor som förväntansfullt inväntar det som vi alla hört ska framträda. 

Den svarta natthimlen tar över och snart 
glittrar stjärnhimlen mot mig som julgrans- 
glittret jag fäster upp varje år i vår julgran. 
Stjärnhimlen fullkomligt exploderar och  
tusen och åter tusen stjärnor uppenbaras i 
all oändlighet. Och det är som om blicken  
inte kan sluta att söka sig bortom alla 
mörkers horisonter. I stjärnkikaren uppen-
baras galaxer och jag ser stjärnstoff som 
vilar och berättar något om i evigheten 
och universums födelse. Människan tycks 
alltid ha fångats av det som utspelar sig där 
ovan molnen. Varje stjärna och stjärnbild 
har fått ett namn. De berättar om björnar 
och vagnar som vandrar över himlavalvet. 
Berättelser som har gått från generation till 
generation. 

Jag tänker att stjärnorna har varit vägvisare  
för människan i alla tider. I vår vardag 
vandrar vi oftast i upplysta trakter och inte 
många av oss bär kunskapen om stjärnornas  
position eller hur de kan leda oss till rätt 
plats. Vi tar bara fram vår mobiltelefon och 
så vipps kan vi orientera oss så när som på 
någon meter. Att komma vilse eller förlora 
orienteringsförmågan tycks nästan skrämma  
vettet ur oss. Våra telefoner lyser upp 
vardagen och visar både oss och andra 
var vi befinner oss. Ibland lyser de så ljust 
i vår närhet att vi inte märker behovet av 
mörkret, inte märker behovet av att koppla 
bort oss från vår uppkopplade och upplysta 
vardag. 

Där på kanarieöarna nära ekvatorn så börjar 
ögonen vänja sig vid mörkret. Vintergatan 
framträder i alla sin prakt och blottar alla 
dessa stjärnor som inte kan ses från vår 
nordliga horisont. Jag tänker att det är en 
nåd att få uppleva det som inte kan förklaras 
och mina tankar går till Julens budskap och 
om den adventstid som talar om det nya. 
Om ett Nådens år, eller mer bestämt Anno 
Domini Nostri Iesu Christi, Som betyder  
I vår Herres Jesus Kristus år. 

Snart kommer det nya året, och året som 
gick passerar likt kometen med sin svans.  
På nytt kan hoppet få gro inom oss. Ett 
hopp och en framtidstro. I jultid berättas 
att en stjärna en gång uppenbarade sig på 
himlavalvet och att ljuset från Guds son 
ständigt lyser upp vår livsvandring.  När 
de vise männen såg stjärnan påbörjade de 
sin resa. Stjärnan stannade över huset där 
Josef, Maria och Jesusbarnet fanns. Men de 
vise männens livsresa slutade inte där utan 
den påbörjade något nytt - både för dem 
och för mänskligheten. 

Önskar dig Guds rika välsignelse  
och ett Gott nytt År

Ulf Hjertman, 
kyrkoherde i Åkerbo församling

”Jag tänker att det är en 
nåd att få uppleva det 
som inte kan förklaras...”
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Östergötlands lutfiskakademi stöder kam-

pen mot typ 1-diabetes genom att donera 

till Barndiabetesfonden. Professor Johnny 

Ludvigsson är ordförande i fonden och var 

inbjuden gäst på akademins högtidsmid-

dag. 

Till Östergötlands lutfiskakademis  
högtidsmiddag kom två speciellt inbjudna 
gäster. De var Carl Fredrik Graf, landshövding, 
och professor Johnny Ludvigsson som är ord-
förande i Barndiabetesfonden. 

Lutfiskakademin stöder kampen mot typ 
1-diabetes. Man skänker 20 kronor till Barn-
diabetesfonden för varje såld bok akademins 
Boken om lutfisk. Pandemin bromsade visser- 
ligen försäljningen, men hittills har lutfisk-
älskarna kunnat överlämna 10 000 kronor och 
mer är på väg. 

Tills nästa 10 000-kronorsdonation så hade 
man en liten extra knorr på det här: Alla intäk-
ter från kvällens lotteri skulle överlämnas till 
Barndiabetesfonden genom den speciellt in-
bjudne gästen professor Johnny Ludvigsson 
tillika ordförande i Barndiabetesfonden. 

Lutfiskakademin stöder Barndiabetesfonden

Forskningen om typ 1-diabetes  
viktigare än man kan tro

Totalt 4 000 kronor som vakuumpackats i sann lutfiskakademis anda överlämnades vid  
middagen till Barndiabetesfondens ordförande Johhny Ludvigsson av lutfiskakademins  

president Thomas Stensson.
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Totalt 4 000 kronor som vakuumpackats i 
sann lutfiskakademis anda överlämnades vid 
middagen till Ludvigsson av lutfiskakademins 
president Thomas Stensson. 

Fortfarande finns inget mer att komma med 
än insulin. 

– Vi kan bota 80 procent av all cancer hos 
barn men noll procent av diabetes. Därför be-
hövs forskningen.  

I Boken om lutfisk står professor Ludvigssons 
kärnfulla:

”Lutfisk är gott, och dessutom lämplig mat vid 
diabetes! Typ 1-diabetes är däremot en riktigt 
ful fisk, som borde utrotas!”

Text och bild: Bo Bäckman

• Den 14 november var det  
   Världsdiabetesdagen.

• I Sverige är det näst Finland vanligare    
   med typ 1-diabetes än någon annan-       
 stans i världen. Inte en enda drabbad  
 kan ännu botas.  

   Läs gärna mer på:  
   www.barndiabetesfonden.se

Johnny Ludvigsson berättade i ett kort kärnfullt tal om typ 1-diabetes även kallad barndiabetes.
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LÖSNING TILL REBUS OCH OMKASTADE LÖSNING TILL REBUS OCH OMKASTADE 
BOKSTÄVER HITTAR DU PÅ SIDAN 47. BOKSTÄVER HITTAR DU PÅ SIDAN 47. 
KRYSSLÖSNINGARNA PUBLICERAS  KRYSSLÖSNINGARNA PUBLICERAS  
I NÄSTA ÅKERBOBLAD.I NÄSTA ÅKERBOBLAD.
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smått & gott
PRO Åkerbo

Månadsmöte onsdag 19 januari kl. 14.00. 
Plats: Linghemskyrkan, Himnavägen 151. 

Bengt Åkerfors underhåller. 
Kent Gustavsson från ABF informerar.

Se även vår hemsida. Sök på ”PRO Åkerbo”! 
Alla välkomna – även icke medlemmar!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR  
önskar styrelsen.

JULIGT SMÅTT & GOTT
JULKRUBBAN
kom till Sverige 1803. Men det var först un-
der 1930-talet som krubborna blev vanliga 
i både svenska hem och kyrkor.

JULOTTAN
har sitt ursprung i de ottesångsgudstjäns-
ter som hölls i tidig morgon vid jul ute på 
landsbygden. Ibland så tidigt som kl. 4.00. 
Men i 1686 års kyrkolag slogs fast att jul-
ottan skulle börja klockan 6.00.

JULTOMTENS SLÄDE
I Thomas Noons teckning som för första 
gången visade Jultomten med en släde och 
renar, levererade han julklappar till soldater 
i amerikanska inbördeskriget. Teckningen 
som heter "Santa Claus in Camp" publicera-
des i Harper´s Weekly den 3 januari 1863.

JULTOMTENS SLÄDE
I Thomas Noons teckning som för första 

JULEN BÖRJAR
när solen går ner den 24 december och 
slutar när solen går ner den 5 januari. 
Därför har julen 12 dagar.

JULSTJÄRNAN
upptäcktes i början 
av 1800-talet och är 
Nordamerikas främsta 
julsymbol. I Sverige slog 
den igenom på 1960-talet. Egentligen 
har den små oansenliga gulvita blom-
mor, omgivna av stora blad, som prunkar 
i rött, rosa eller vitt.

Källor: "Julen i tro och tradition" (Inge Löfström, Verbum förlag), skogssverige.se, juligen.se, Nordiska muséet, Wikipedia, Världen idag

KULLERSTAD - SKÄRBLACKA 
HEMBYGDSFÖRENING

önskar alla sina medlemmar
En riktigt GOD JUL 

och ett GOTT NYTT ÅR!
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Läs Åkerbobladet 
i din surfplatta 

eller smartphone!
Tidningen blir alltid tillgänglig 

– enkelt och bekvämt.

Hämta appen i 
App Store eller Google play,

sök efter Åkerbobladet. 

Sjunde Sinnet av Torbjörn och Kristian Hägglund

MÅNADENS JANNE!
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                Månadens profil: Månadens profil:                         Lotta SuuLotta Suu

Tron har alltid varit något självklart för Lotta 
Suu, men det tog lång tid innan hon be-
stämde sig för att bli pastor. Sedan oktober 
är hon föreståndare för Linghemskyrkan 
och där väntar nu en av årets stora högti-
der - julen.

Linghemskyrkan är en ekumenisk för-
samling, som tillhör Equmeniakyrkan som 
bildades 2011 genom en sammanslagning av 
Svenska Missionsförbundet, Svenska Bap-
tistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. 
Sedan den 1 oktober är det Lotta Suu som 

innehar tjänsten som pastor och församlings-
föreståndare.

– Vi är cirka 100 medlemmar och har 
barnkör, dramagrupp och stickcafé. Vi arbet- 
ar ganska mycket med second hand-affären 
Magasinet där pengarna går till olika mis-
sionsprojekt. Just i år har vi ingen konfagrupp, 
men det har vi i vanliga fall, säger Lotta och 
berättar att en viktig skillnad mellan Equme-
niakyrkan och andra frikyrkor ligger i synen 
på dopet. 

I exempelvis Pingstkyrkan och Baptist-
kyrkan döper man inte barn, däremot i 

Lotta Suu 
   – pastor i Linghemskyrkan

Sedan 1 oktober är Lotta Suu pastor i Linghemskyrkan, ett jobb hon trivs med.



35

                Månadens profil: Månadens profil:                         Lotta SuuLotta Suu
Metodistkyrkan och i Missionskyrkan kan 
man göra både och.

– Idag har vi hundra personer i församling-
en som tänker olika kring dopet men det är 
inga bekymmer för det är ingen som tvingas 
till något, däremot måste man vara döpt för 
att bli medlem. Vi godkänner barndopet och 
troendedopet, förklarar Lotta.

Tron har varit självklar
Lotta är uppvuxen i Getå utanför Norrköping 
i ett frikyrkligt hem men har precis som sina 
syskon ändå tagit sitt eget beslut. Tre av fem 
i syskonskaran har tydligt tagit ställning me-
dan de andra två säkert tror att det finns en 
Gud men inte valt att engagera sig på samma 
sätt. Något speciellt tillfälle då hon upplevt en 
himlastormande frälsning har inte ägt rum, 
men när hon döptes fick hon en känsla av att 
hennes tro blev lite mer “på riktigt”.

– Jag har nog aldrig tvivlat, det har varit så 
självklart för mig. Och jag har haft så många 
upplevelser som visar på att Gud finns.

Att gå från vanlig troende till att bli pastor 
var dock något annat och tog sin tid. Det var 
ett beslut som mognade fram. I grunden är 
hon undersköterska men har även jobbat med 
kläder och inom hotell. Det var först när hon 
närmade sig 40 som beslutet togs att utbilda 
sig till pastor.

– Jag brukar säga att Gud är envisare än jag. 
När man går in i det här är det en form av kall 
och där jobbade han med mig egentligen ända 
sedan jag var 15, så det tog några år.

Längtade till en församling
Att hon till slut hamnade i Linghemskyrkan 
berodde på att hon kände till församlingen 
och har en son som bor i Linghem. Som tro-
ende tror Lotta att man är ledd av Gud, och 
en dag fick hon en tanke och tog kontakt med 
församlingen, och i höstas tillträdde hon sin 
tjänst.

– Jag har varit pastor tidigare på lite oli-
ka ställen och precis innan jag började här så 
jobbade jag för Equmenia regionalt, och då 

menar jag ungdomsförbundet. Jag for om-
kring i regionen men längtade tillbaka till en 
församling.

Tre till fyra dagar är hon på plats i Linghem 
och resten av tiden jobbar hon hemma i Åby 
där hon bor. Att börja i Linghem är inget hon 
ångrar, utan hon trivs ypperligt på jobbet.

– Jag tycker det är jätteroligt och det har 
varit fantastiskt att komma in i den här för-
samlingen. De har varit otroligt glada och 
välkomnande. Det roligaste med jobbet är att 
möta människor, och det svåraste kan vara ba-
lansgången mellan det nya och det gamla. När 
man ska förändra eller utveckla saker så är det 
en del som tycker det är jättejobbigt med för-
ändringar, och en del som älskar utmaningar. 
Då hamnar det ofta i att jag ska medla, och 
medlarrollen kan vara det svåraste med job-
bet.

forts. på nästa sida

Musiken är en viktig del av gudstjänsten, och själv 
är Lotta en stor musikälskare med bred smak.
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                Månadens profil:Månadens profil:                      Lotta SuuLotta Suu

Känner hela tiden närvaron
Lotta beskriver sin gudstro:

– För mig är det en självklarhet att Gud 
finns och att jag känner av hans närvaro egent-
ligen hela tiden i mitt liv. Det är inte samma 
sak som att jag alltid är sams med honom. När 
jag tänker på Gud tänker jag på treenigheten, 
men jag tänker att han är mycket större än vad 
jag kan förstå eller omfamna. Jag tänker att det 
är en god Gud, en förlåtande Gud som älskar 
oss oavsett. Om man tänker att det är en straf-
fande Gud så är man kvar i gamla testamentet, 
för Jesus kom med nåd och förlåtelse som gör 
att jag också får plats. Så är min gudsbild.

– När man blir kristen så får man ta del av 
den heliga ande. En del kanske skulle säga att 
det är ens samvete, men jag tänker att det är 

Gud som jag hela tiden tänker och funderar 
ihop med. Så jag märker av Gud på olika sätt, 
när jag möter människor eller ska förbereda 
en predikan, då har jag den hjälpen hela tiden. 
Han ser inte till att jag får ett helt problemfritt 
liv, men han finns där och delar det som är job-
bigt. Ju mer man tränar på något desto bättre 
blir man, och ju mer tid jag tar med Gud och 
lyssnar in desto mer van blir jag att förstå.

Undervisning stor del av jobbet
Lotta berättar att undervisning i olika former 
är en stor del av jobbet som pastor. Det kan 
handla om predikan, konfirmationsundervis-
ning eller andra grupper. Själavård är också 
en viktig arbetsuppgift, men också att planera 
och driva arbetet i församlingen. 

Trygg i sin tro. Den har alltid funnits där på ett självklart sätt.
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                Månadens profil:Månadens profil:                      Lotta SuuLotta Suu
– Vi har en gemensam vision och det är en 

alla åldrars kyrka. Kanske framförallt när det 
gäller gudstjänsterna, då vill vi att det ska vara 
en plats där alla åldrar ska kunna känna sig 
hemma. Vi diskuterar kring hur vi ska göra så 
att barnen ska känna att de är en del av guds-
tjänsten. Musikmässigt kan det vara att vi 
blandar gamla och nya sånger, så att man kän-
ner att man får sjunga det man gillar. Musiken 
är otroligt viktig i gudstjänsten. Jag försö-
ker även tänka på hur jag låter när jag står där 
framme och predikar, så det är ett språk som 
folk fattar. Samma sak med den som leder 
gudstjänsten, att den är inkluderande och får 
människor att känna sig bekväma. Vi har två 
ord som vi jobbar med, säger Lotta och pekar 
bort mot ett kors där orden barmhärtighet och 
frihet står skrivna.

– Att vara barmhärtig mot varandra är att 
ge och ta, men ändå ha friheten att känna att 
jag kan be, sjunga, stå eller sitta på det sätt jag 
vill.

Julen står för dörren
Nu närmar sig julen, en av kristendomens sto-
ra helger. Och inom Linghemskyrkan är det 
som vanligt en hel del på gång.

– På söndag har vi dramagruppen och barn-
kören som framför en egenskriven musikal av 
Amanda Suu, min svärdotter. Så det är något 
som vi särskilt ser fram emot såklart. Sen hade 
vi första advent i söndags som också är en stor 
sak. Vi har även julaftonsnatten klockan halv 
tolv, då vi har gudstjänst här med Sång i Jul-
natten. Jag har aldrig varit på den så det ska 
bli väldigt spännande, men det brukar vara 
väldigt välbesökt. Man hör folk som säger: den 
går vi alltid på! Då kommer det folk från alla 
håll och kanter, det brukar vara full kyrka även 
fast det är halv tolv på natten.

Hur ska du själv fira jul i år?
– Vi firar med familjen hemma hos vår son i 

Linghem. Det blir barn och barnbarn, och vi fi-
rar väldigt klassiskt, skulle jag säga. Först är vi 
ute på förmiddagen och går en promenad

FAKTA LOTTA SUU
Yrke: Pastor 
Bor: Åby
Ålder: 56
Familj: Man och två söner, två sonhustrur 
och tre barnbarn
Intressen: Musik och när det går fort, även 
fast jag sålt min motorcykel
Godaste mat: Tapas
Godaste dryck: Vatten
Bästa film: Notting Hill
Bästa tv: Svenska kriminalserier
Favoritförfattare: Karin Brunk Holmqvist
Favoritmusik: Det mesta från klassiskt  
till metalcore
Bästa MC-märke: Ducati
Drömresa: Island
Nyårslöfte: Inget jag håller på med
Önskar i julklapp: Pirogklämma och  
örtsax

Text och foto: Tobias Pettersson

nånstans. Vi har med matsäck och det brukar 
vara väldigt mysigt. Förra året satt vi vid en eld 
och åt bullar och varm choklad. Det är skönt 
att vara ute lite för annars blir man nästan 
knäpp av att sitta inne hela dagen. Sen hjälps 
vi åt att göra i ordning julbordet, och sen de-
lar vi ut julklappar och tittar på Kalle Anka. 
Och så äter vi gröt. Sen brukar vi alltid läsa jul-
evangeliet någon gång under dagen också.

Vad hoppas du på under 2022?
– Jag hoppas vi ska kunna leva i en gemen-

skap där frihet och barmhärtighet kan vara 
ledord för oss. Och att människor är försiktiga 
och tar sitt ansvar så vi inte får en ny stor våg 
av coronan. 
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Fria Begravningsbyrån
En fristående begravningsbyrå som håller nere kostnaderna

Personlig, prisvärd och fristående från de 

stora kedjorna. Fria Begravningsbyrån är 

nytänkande och fokuserar på den avlidne, 

men menar att vördnadsfulla avsked inte 

behöver kosta så mycket som de ofta gör.

Fria Begravningsbyrån startades i april 2020 
av Lars Cederborg och en dåvarande kollega. 
Dels som ett komplement till Lars andra bo-
lag där han kör transporter av avlidna åt en 

myndighet. Men de tyckte också att det hade 
blivit fruktansvärt dyrt med begravningar och 
ville göra så att alla har möjlighet att begrava 
sina nära och kära till en rimlig kostnad. En 
tanke som även Lars nya kollega Therese Ek-
lund delar.

Lars har lång erfarenhet från branschen efter 
att ha jobbat fyra år på Capella, tre år på Fo-
nus i Nyköping och nu snart två år i egen regi. 
Therese är utbildad begravningsrådgivare 

Fria Begravningsbyrån har kontor i Norrköping och Söderköping.  
Från vänster Therese Eklund och Lars Cederborg.
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sedan några år tillbaka och jobbar på bårhuset 
i Norrköping på halvtid, så det var ett steg som 
kändes naturligt för henne att ta.

– Jag har känt så många gånger på begrav-
ningar jag varit på själv att det finns så mycket 
mer man skulle vilja göra. Och det är den 
delen jag brinner för mest: kontakten med an-
höriga och göra allt så fint man bara kan i varje 
detalj, säger Therese.

Fria Begravningsbyrån har kontor i Söder-
köping och Norrköping men arbetar i hela 
Östergötland. Att hålla nere kostnaderna är en 
viktig del för Lars och Therese men det finns 
även andra saker som utmärker företaget. 

– Jag kände redan från början att det finns 
mycket att göra i branschen. Jag ville lägga 
fokus på den avlidna och göra allt så person-
ligt det bara går i alla delar. Var den avlidne en 
person som spelade mycket golf kanske man 
kan ha golfklubbor och golfbollar på kistan, 
eller vad det nu kan vara. Jag tror att många 
människor känner sig bundna av att man tror 
att begravningar måste vara på ett visst sätt, 
säger Therese.

Lars fyller i:
– Vi är lite mer nytänkande. Hos oss kan 

man tänka mer fritt hur man vill ha sin be-
gravning. Och man kan välja att göra vissa 
saker själv och bara köpa vissa tjänster av oss, 
som att vi kan hjälpa till med transporten och 
kistläggningen. Vi propsar inte på de dyra pa-
keten som andra kanske gör. På andra håll ska 
en begravning gärna kosta 40-50 000 kronor 
medan det hos oss kostar under hälften av de-
ras. Men vill kunden ha en riktigt påkostad 
begravning så kan vi ordna det också..

Text och foto: Tobias Pettersson

Begravningsbranschen kan vara svår att slå sig 
in i. Några stora aktörer dominerar och det är 
en väldigt traditionsbunden bransch. En gans-
ka unik sak för Fria Begravningsbyrån är att 
de samarbetar med en utbildad kurator som 
genom samtalsterapi kan hjälpa till med sorg- 
och krisbearbetning.  

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den 
tjänsten, säger Lars.

Hur vill ni utveckla byrån framöver? 
– Vi vill växa och bli fler medarbetare. Vi 

vill vara byrån med det personliga engage-
manget och att folk märker i alla detaljer att vi 
har en omtanke, säger Therese. 

– Vi är nytänkande med kunden i fokus. 
Hos oss får man tänka fritt och ingenting är 
omöjligt, säger Lars. 

(Se även annons på sidan 17.)

Personligt engagemang och en rimlig prisnivå är två 
av de saker som utmärker Fria Begravningsbyrån,  

berättar Therese.
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Denna månad bjuder vi på extra korsord, dels det "vanliga" krysset med sedvanlig svårighetsgrad 
och dels "Julkrysset" som vi tror skall vara aningen lättare att lösa. Det blir alltså en extra motionsdos 
för de små grå den här gången. Vi har också ett par enklare kryss på Julpysselsidorna.

När du har löst Åkerbokrysset  kan du skicka in bildtexterna, dvs. orden i de GULA rutorna, 
samt namn och adress till  Åkerbobladet, Stationshuset, Tellbovägen 3, 585 64 Linghem eller maila 
samma uppgifter till info@akerbo.nu   Senast den 18 januari vill vi ha ditt svar. 
FÖLJANDE PRISER UTLOTTAS:  1:A PRIS – TVÅ TRISSLOTTER;  2:A PRIS – EN TRISSLOTT;  3:E PRIS – TVÅ MINITRISSLOTTER.
Bildtexterna i novemberkrysset var ”Bakgrundsarbete" samt "Har � ngertoppskänsla". 
Lösning se sidan 47. 
Ett stort GRATTIS till vinnarna: 1:a pris – Gertrud Persson, Linköping, 2:a pris – Jan Åhlgren, 
Grebo, Linköping samt 3:e pris – Yvonne Bergström, Linghem. Vinsterna kommer med posten. 

Åkerbokrysset - december 2021
DEKORATIVT MINERAL NÄR DYLIK 

LÄMNAS SER-
VERAS OFTA 
KALVDANS

SNABBA 
KLIPP

BEHÖVER 
INGA FINA 

VÄGAR
GIVAKT- 

TYP

KÄNSLO- 
LÖS 

KÄNSLA
PYKNISK

PLATS 
FÖR SAN 
MICHELE

FALLER PÅ 
HOS 

HÅGAD

MED 
ALLT I

BLIR 
KANSKE 

BLICK MOT 
SOLEN

LÄROSÄTE  
I CAM-

BRIDGE

DRAGLÖST
LIV SOM 
KAN SES 
UTAN LIV

HAN ÄR 
GODTRO-

GENS 
ANAGRAM

FORSLAR 
TILLBAKA

GYMID

BADPLAT-
SER

INTE 
 VÅRT 
I TAL

DATA-
SPELS- 

PIONJÄR

THIEL 
MED 

GALL- 
ERI

SOM- 
MAR- 
INLE- 
DARE

LÄGE I 
HAGE I 
VISAN

ÄR ENKELT 
HÄR

FINNS FÖR 
DADA

UTAN 
OMVÄGAR

MISSNÖJE
ÄR GRÖN 

TANT

UDDA
VISSA

FÅGEL-
NÄBBAR

AMPRA
KÄNT 

KOMPANI

LETT SOM 
INTE BÖJTS

BESTÄM-
MER STAKE

ESKALE-
RAS INTE
NYBYRÅ

HAMNAR-
BETARE 

MED 
TYNGD

SLÖFOCK 
VID 

BORDET

BRUKAR 
ETT GUDA- 

VÄSEN 
BJUDA PÅ

DET 
KAN BLI 

TOFFLIGT
FRÅGETYP

EN PRÖ-
VAD MAN
PÅ FINA 

SKON

STJÄRN- 
MONAR-

KEN

Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund
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Bild: Bigstock. Konstruktion: Nils-Erik Öhlund

Julkrysset - december 2021

1

2

3

4

89

5

6

7

DIKT 
SOM 

HYLLAR
LÄMNAS

SAMLAS I 
FÖR 

BÄTTRE 
TIDER

KIS I 
BUSKIS

SES I 
KYRKAN
RÄCKA

DÄRFÖR 
FÖRR

HÅLLER 
KOLL PÅ 

NATUREN

FÖRLORA-
DE FÄRG

HÖRSAM-
MADES

STARKT I 
MUSIKEN

HED- 
RANDE

TESTEN
MED OCH 
TILLBAKA

FÖR-
SMÄDLIG

TRANS-
PORTERAR 

ÄVEN 
RISHÖGAR 

VIOL- 
STAD

SÅGS PÅ 
HORN- 
DUETT

LEDAREN

SKÖNJA

KRUKBAS
VISS 

VÄRDIG-
HET

STORMAKT

GRÄNS PÅ 
HÖJDEN

DE 
ERBJUDER 

VÅTT I 
TORRT

SES  
OFTA 

TOMTEN I

HÖRS  
KANSKE 

NÖJD 
MATGÄST

ÖNSKAR 
FÖRFATTA-

RE STOR
SKÅDAR

UPPSATSEN
MILDA 

SOM EN 
BISAK

SKRISLAG 
OCH  

FÖRSE 
MED LIST

SITTER 
PÅ 

KÅKEN

PÅBUD

YTTRADE

BAK- 
GRUND

SKYNDA 
SIG

SES VID 
VISSA 

NEDGÅN- 
GAR

INTE SÅ 
TYDLIG

DRA PÅ 
GIPORNA

KAMPERA

MORRISON

FÅGELN 
SOM FINNS 

AV HELIG 
TYP

MED 
LYSANDE 

SVANS

GRODAN
KAN 

PRYDA 
VÄGGEN

SPRING-
ARE

SKRÄCKEN 
SOM FÅGEL

När du har löst Julkrysset kan du också tävla genom att skicka in bildtexten, dvs. ordet i de gula 
rutorna samt lösenordet du fått genom att lägga ihop de bokstäver du har i de gröna numrerade 
rutorna. Senast den 18 januari vill vi ha ditt svar. I övrigt samma adress och förfarande som gäller
för Åkerbokrysset.
FÖLJANDE PRISER UTLOTTAS:  1:A PRIS – EN TRISSLOTT;  2:A PRIS – EN MINITRISSLOTT.

Lös fler roliga korsord!
Få en månads gratis medlemskap på Korsord.se!

Gå till: www.korsord.se/erbjudande 
Fyll i din kod: korsord2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Tareq Taylor  
årets julvärd

Krögaren, kocken, författaren 
och tv-personligheten Tareq 
Taylor blir årets julvärd i Sve-

riges Television. 
– Att vara julvärd på SVT är kan-

ske det finaste man kan få göra, säger 
han. Jag älskar julen. Och att få fira 
julafton tillsammans med tittarna i år, 
det känns stort på riktigt. Och lite pir-
rigt. 

Tareq Taylor har rötter i flera 
kulturer och drar gärna ut på sin fa-
vorithögtid; Svenskt på julafton och 
engelskt på juldagen.  

– Jul ska vara kul, säger han. Jag 
tycker att julen är rolig. Och det hop-
pas jag kunna förmedla till tittarna på 
julafton. 

Eva Beckman, programdirektör på 
Sveriges Television, är nöjd med valet 
av årets julvärd: 

– Jag vet att många av oss gärna 
skulle fira julafton med honom, säger 
hon. Och nu får vi ju verkligen möjlig-
het att göra det. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 

BILD: JANNE DANIELSSON/SVT
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P3 Guld  
firar 20

Martin Garrix 
till Linköping

Lördagen den 22 januari fyller Sveri-
ges största radio- och tv-musikgala 20 
år. Detta firas med direktsändning från 

Radiohuset i Stockholm. Prisutdelningar var-
vas med artistframträdanden – allt i ledning 
av skådespelaren och P3-profilen Emma Mo-
lin. 

– Det känns extra kul att leda just P3 Guld 
eftersom det verkligen är publiken och musik-
fansens egna gala. Att dessutom få fira  
20 år på min vanliga arbetsplats känns både 
härligt och väldigt praktiskt för mig, säger 
Emma Molin. 

Det är första gången galan hålls i Radiohu-
set i Stockholm, ett hus som dessutom fyller 
60. 

– Det känns mäktigt att få välkomna pub-
liken hem till vårt fina Radiohus! säger P3 
Gulds projektledare Liv Ungermark. Vi vill 
passa på att göra någonting unikt med tanke 
på att P3 Guld firar 20-årsjubileum. 

FREDRIK POLBACK 

Världsartisten Martin Garrix är klar 
till nya Linköpingsfestivalen Bonfire, 
som hålls på Stångebrofältet den 9–10 

september 2022.  
– Bonfire är ett mycket välkommet tillskott 

i Linköpings musik- och evenemangsutbud, 
säger Anders Thorén på Visit Linköping & Co. 
Vi har fört diskussioner med Homerun Fes-
tivals sedan långt före pandemin. De är en 
seriös aktör med bra track record och jag är 
övertygad om att de kommer att leverera en 
festival i toppklass. Det visar inte minst bok-
ningen av Martin Garrix. 

– Linköping är rätt för oss, säger Peter Ark-
hult på Homerun Festivals. Det är en stor och 
progressiv stad med en ungdomlig karaktär 
präglad av universitetet och det saknas ett ar-
rangemang av den här typen. 

Även Veronica Maggio är klar för Bonfire. 
Fler artister tillkommer. 

FREDRIK POLBACK 

KULTUR & NÖJE                                     KULTUR & NÖJE 

BILD:  MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO



44

4 st rödingfiléer
Smör/olja till stekning
Salt, peppar

Stek rödingen med skinnsidan neråt på  
medelvärme ca 3-4 minuter.

Ta fisken från plattan när den fortfaran-
de är rosa högst upp.

3 skivor Bresaola/person
Parmesanost grovriven
Rostade pinjenötter
Ruccolasallad
Olivolja
Salt
Nymalen svartpeppar

Lägg skivor av Bresaola på tallrikar.
Strö över rostade pinjenötter, ruccola- 
sallad och parmesanost.
Ringla över olivolja och salta och peppra.

Stekt röding  
med Sandefjordsås

Bresaola med  
parmesan och nötter

Sandefjordsås
1 dl grädde
1 dl crème fraiche
100 gram smör
Citron
Salt och peppar
Värm upp grädde och crème fraiche och 
tillsätt smöret. Låt detta smälta ihop. 
Det får EJ koka! Vispa ihop såsen och 
smaksätt med salt, peppar och citron.

Bresaola är charkuterivara tillverkad av luft-
torkat nötlår som kryddats med salt och 
peppar. Köttet lufttorkas i 2–3 månader tills det 
får en mörk och intensiv färg, blir hårt och får 
en mild doft. Bresaolan kommer ursprungligen 
från de alpina regionerna i Italien. /Wikipedia

MAT & DRYCK

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
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Servering
Servera fisken med potatismos 
(alt. kokt eller pressad potatis) samt 
Kräftstjärtar, Rökta musslor och 
Citronmarinerade grönsaker.

Citronmarinerade grönsaker
Strimla sparris, sockerärtor, fänkål fint.
Blanda grönsakerna i en skål.
Pressa över färsk citron och olivolja.
Smaka av med salt och peppar 

100 gram smör
2½ dl socker 
2 ägg
1 dl vetemjöl
3 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
1 nypa salt

Smält smöret i en kastrull, lyft av 
kastrullen från plattan.
Rör ner socker och ägg, blanda väl.
Rör ner övriga ingredienser så allt blir 
blandat.
Häll smeten i smord, bröad form med 
löstagbar kant (24 cm)
Grädda i ugnen ca 15 minuter.

180 gram dumlekolor
3 dl grädde
Värm grädden i en kastrull.
Lägg i dumlekolorna och låt dem smälta i 
grädden under omrörning.
Grädden ska inte koka utan bara vara 
varm nog för att smälta godiset.

Häll gräddblandningen i en skål och täck 
med plastfolie tätt på grädden.
Låt stå i kylen över natten.
Vispa sedan med elvisp och spritsa eller 
bred på kakan.

Servera kladdkakan med dumlegrädde 
och färska hallon.

Ugn 175 grader

Dumlegrädde

Kladdkaka med 
Dumlegrädde och hallon

MAT & DRYCKMAT & DRYCK
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FILLINGE
Fillinge Lillgård. Rv 35 mellan 
Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

Bankekinds hembygdsförenings
loppis vid Fillinge Tingshus.
Rv 35 mellan Bankekind och Grebo.
Öppet: Se skylt vid 35:an.

FINSPÅNG
Centrumkyrkans Second Hand
De Beschevägen 3. 
Ti 14-17, Lö 10-13.
0122-158 00.

Ge för livet Second Hand
Skäggebyvägen 32, 
Ti & To 13-18, Lö 10-14.
Tel. 0122-44 40 70.

FORNÅSA
Loppis i Fornåsa. Kvarngatan 4
Fr 11 - 18, Lö - Sö 11 - 15. 0141 - 70 150.

Älvan Station 
mellan Fornåsa och Klockrike. 
Spontanöppet helger. Tider läggs ut 
på Instagram: loppisalvan eller messa 
0708-144860. Kan öppna efter 
överenskommelse. 

GISTAD
Jannes Loppis . Antikt och kuriosa.
Säsongsöppet - ons 11-19, juni-aug. 
Förbi hockeyrink och fotbollsplan, efter 
300 m höger. Ring för övrig tid 
tel. 0703-6769 80. 

GREBO
Norrby Gårdsloppis
Loppis med hantverk och gamla saker. 
Grebo Norrby Storgård 2. 
Öppet Fr - Sö 11-15. Tel. 0761-75 31 08

IGELFORS
Lada 107. Igelfors Björke 107. 
Lö-Sö 10-16. Tel. 070-351 30 15.

LINGHEM
Magasinet. Intill Linghems station.
On 16-19, Lö 10 -14. Tel. 0702-98 10 30

LINKÖPING
Antikhandlar'n Linköping
Antikt, Retro, Kuriosa, Loppis
Engelbrektsgatan 11. Vardagar 11-17, 
Lördagar 11-15. Tel. 0762 - 38 09 17

Bohaget. Hagmarksgatan 7. 
On, To, Fr 15-19. Tel. 013 - 31 43 44.

Bländebo loppis i Kaga
Tillfälligt stängt.

Erikshjälpen Sceond Hand
Bonnorpsgatan 9 (Tornby) 
Ti 10-18, On 10-18, To 10-18, Lö 10-16
Tel. 013-560 15 00.

Nostalgimix. G:a Tanneforsv. 17 
(vid Friskis o Svettis). Må-To 12-18, 
Lö 11-15. Tel. 013-10 19 90.

Relove me - Inredning och återbruk
Molijns väg 8, Hackefors. 
För öppettider och mer info - se vår 
hemsida, reloveme.se
Kontakt: info@reloveme.se

Röda Korset Secondhandbutik
Berga Centrum. Ti-On 11-15, 
To 11-17. Tel. 013-12 24 50.

Röda Korset Secondhandbutik
Skäggetorp Centrum. Ti-Fr 11-18. 
Tel. 013-12 24 50.

Hjärta till Hjärta Second Hand
Attorpsgatan 10 (Tornby)
Ti & To 12-18, Lö 10-14
Tel. vxl: 013-12 46 11

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN
Industrigatan 38. Må -Fr 10 -18, 
Lö 10 -15. Tel. 013-376 777

Loppis i Johannelunds Centrum
Skogslyckegatan 5. 
Ti & To 15  -17, Fr 10-12. (P.g.a. rådande 
omständigheter kan det ibland vara 
stängt vid dåligt väder.)

Stadsmissionens Second Hand
Roxtorpsgatan 14b (Tornby)
Ti  11 -18, On 11-16, To 11-18, Lö 10 -15. 
Tel. 013-26 38 75

LJUNGSBRO
Ljungsbro Café & Secondhand
Centralplan 5. Ti - Fr 10-17, Lö 10-14. 
Tel. 013-682 00 

MALMSLÄTT
KG-lampan. Carl Cederstöms gata 11,
Malmslätts jvg-station. 
Må, To,  Fr 12 -18. Lö 11-14. 
Tel. 013-29 98 98. 
Utöver lampor & trädgårdsdynor m.m. 
har vi också en mindre loppis.

MOTALA
Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Södra Allén 23-25. Må - Fr 10 -18, 
Lö-Sö 10 -14. Tel. 0141-504 88

Busfrö Nytt och Bytt
Bispmotalagatan (mitt i city) 
Må - Fr 10 -18, Lö 10 -15. 
Tel. 0141-209 988

NORRKÖPING
Ge för livet Second Hand
Finspångsvägen 27, 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011-470 78 70. 
Instagram: Geforlivet.norrkoping

Hjälpverksamheten ÅTERVINNINGEN.
Kabelvägen 2. Må - Fr 10 -18, 
Lö 10 -15, Sö 10-15. Tel. 011 - 10 10 80

Ria Second Hand
Järngatan 21, Ingelsta 
Ti 12-18, On 12-16, To 12-18, Lö 10-14.
Tel. 011 - 36 61 00
Erikshjälpen Second  Hand
Järngatan 23, Ingelsta 
Ti 12-18, To 12-18, Lö 11-15.
Tel. 011 - 18 07 10
Loppis på Ingelsta
Tenngatan 5. Lö-Sö 10-15.
(Stängt 25-26/12 och 1-2/1)
Café med våffl  or och hembakat.
Tel. 072 - 300 79 33, Mikael Nilsson.
Såpkullens Loppis
Albrektsv. 126, nära Östgötaporten 
(Idrottsparken).  Sö 12-15. 
Tel. Hervor Wallentin 073 - 951 62 69, 
Kerstin Nordenberg 070-445 15 19

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...
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SKÄNNINGE
Skänninge Second Hand 
Borgmästaregatan 32. Må-Fr 10 -18, 
Lö 10-14. Röda dagar och aftnar stängt. 
Dagen före aftnar stänger butiken 15.00 
FB: skänningesecondhand
info@skeningeav.se Tel. 0725 - 799 651

SKÄRBLACKA
Etiopienhjälpen Second Hand 
Bergslagsv. 25. On 14 -18 • Lö 10-13. 
Tel. 0705 - 77 00 50.

SÖDERKÖPING
Söderköpings Återvinning och 
Second Hand.   Ringvägen 44
Må-Fr 10-18, Lö 11-15. Tel. 0121 -129 15.

TALLBODA
Gerds Loppis och Second Hand.
Värdshusvägen 3. Öppet: Sö 13-16. 
Se skyltar. Vid regn stängt.
Tel. 0704 -46 88 75.

VÅNGA
Vånga Loppis. Öppet alla dagar
under maj t.o.m. september.
Från Vånga kyrka mot Torp 2 km, skyltat. 

ÅBY
Lions Åby Second Hand
Nyköpingsvägen 21. Fr 14-18, Lö 11-15. 
Stängt aftnar och röda dagar.
Tel. 0702-96 43 27.

ÅTVIDABERG
Emma G:s Saker & Ting
Loppis & Antikt. Söderleden 6, 
mittemot Sporthallen.  Ti, To, Fr 12-18, 
Lö 10-14. Tel. 0703-16 41 59.

Gåvan Second Hand 
Sunnebotorget 1. 
To 14 -18, Lö 10-13, 
Tel. 0120-124 40.

Ideella Föreningen Sri Lanka 
Mejerigatan 2, (fd Gropen).
 To 12 -18, Lö 9 -14. 
Tel. 0705-66 77 83.

Kenyaföreningens Second Hand 
ÅSSA-huset, ingång från gården.
Ti 14 - 18, To 13 -17, Lö 11 -14. (Hiss)

Röda Korset Mötesplats Kupan
Torggatan 5. On 10 -14, To 14-18,
Fr 10-14. Tel. 073 - 439 78 90.

Åter-Bruket secondhand 
ÅSSA-huset, vån 2 ingång från 
gården (hiss fi nns). 
Må 9-16, Ti 9-18, On-To 9-16. 
Tel. 0703-583 168.

Profilen var: Calle Jularbo.
Föddes den 6 juni 1893 i Folkärna nära Avesta 
i Dalarna. Folkkär svensk dragspelskung. 
Dog i Nacka den 13 februari 1966.  

Bland rätta inkomna svar har vi dragit 
en vinnare som får två trisslotter.

Vi gratulerar vinnaren som denna gång blev: 
Ingvar Andersson, Skärblacka. 
Vinsten kommer med posten.

Lösning till 
Mystiska Profilen, november

Rättelse novemberkrysset: Som några lösare har på-
pekat har en bokstav blivit utelämnad i kryssfl ätan. 
Lösningen till nyckeln "Verkar dymmel" var tänkt att 
bli NERDÄMPANDE. Tyvärr hade P:et fallit bort här.

LÖSNING TILL JULPYSSEL PÅ SIdasn 30:
REBUSEN: Granen är ju inte ful klär den gör vi varje jul. ORTER: Boden, Vilhelmina, Borlänge, 
Karlstad, Emmaboda, Laholm, Kivik,

Second Hand & Loppisar
Gör en rundtur till olika "fyndplatser" i trakten. Här är några tips ...

Second Hand & Loppissidorna. Har du också en Loppis eller Second Hand som du vill skall synas här?  Kontakta Åkerbobladet: 
013 - 21 96 20  eller info@akerbo.nu   FRITT INFÖRANDE när det gäller namn, kontaktuppgifter, öppettider och vägbeskrivning.  Vill du ha med 
ytterligare information, utöver detta, är du välkommen med en annons på betald annonsplats. Vi tar med loppisar som har öppet vid  återkom-
mande tillfällen – alltså inte "endagsloppisar". 

B L I N I
P A U S E N
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I B S J U K A M P
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K R A N A G L O S O D K

G L I G T A A R B E T
A K V E D U K T E R O E

E P O R E P A R Ö S E R
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   Lösning till novemberkrysset
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Månadens tips i Åkerbo med omnejd

12/12   Luciagudstjänst i Östra Hargs kyrka, kl. 16 
     Luciatåg för alla åldrar.
18/12   Ceciliakörens julkonsert i S:t Martin,  
     Ekängen, kl. 16.
     Luciakonsert i Örtomta kyrka, kl. 16 
     KFUM-kören.
19/12   Gistadkören sjunger in julen  
     i Gistads kyrka  kl. 17.
24/12   Julnattsmässa i 
     S:t Martin, Ekängen, kl. 23. Julkör medverkar 
     Vårdsbergs kyrka, kl. 23. Sångensemble medv.
     Sång i julnatten i Linghemskyrkan, kl. 23.30
25/12   Julotta i 
     Örtomta kyrka, kl. 06.00 
     Östra Hargs kyrka, kl. 07.00 
     Lillkyrka kyrka, kl. 07.30 För ytterligare information,   

se annonser  på annan plats i tidningen.

26/12   Musikgudstjänst i Bankekinds kyrka  kl. 18. 
     Harmony Hats sjunger.
  6/1    Musikgudstjänst i Törnevalla kyrka  kl. 18. 
     Personalkören medverkar.

15/1   Lördagsträff kl. 14.00 i Linghemskyrkan,  
     Himnavägen 151, Linghem.  
     Trubaduren Mikael Leonardsson  underhåller.  
     Info 0769-413394. 
     Arr. "Lördagsträffen" Helene Andersson

16/1   Julfest i Sockenstugan Vårdsberg kl. 14.00. 
     Gröt och skinksmörgås, kaffe. Kåseri av 
     Johan Birath. Kostnad 150 kr/person. 
     Anmälan - se annons sidan 24. 

Onsdagar   Dans i Skärblacka Folkets Hus, kl. 17 - 20 
        Arr. PRO Skärblacka

Kartan här intill visar Åkerbobladets utdelningsområde som breder ut 
sig mellan Linköping, Norrköping, Finspång och Åtvidaberg.  
Området består av ren landsbygd, byar, små och medelstora tätorter 
samt stadsbebyggelse och industriområden i Linköpings utkanter. 

I områdets västra del finns orter som Sturefors, Hjulsbro, Hackefors,  
Tallboda och Ekängen. I söder Grebo och Björsäter. I öster Örtomta, 
Skärkind och i norr Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga. 

Inom detta område får alla hushåll och företag tidningen i brevlå-
dan. Viss utdelning sker även utanför det område vi ser, t.ex. i Sättuna 
utanför Linköping samt i Falerum, Hannäs och Yxnerum. Dessutom 
finns tidningen tillgänglig i ställ placerade i affärer inom området 
samt i centrala Linköping och i några närbelägna orter. 

Åkerbobladets redaktion finns i Linghem som var centralort i f.d. 
Åkerbo kommun. 

Här delas Åkerbobladet ut
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Postadress: Tellbovägen 3, 585 64 Linghem
Besöksadress: Stationshuset, Linghem
Telefon: 013 - 21 96 20,  073 - 982 94 42
e-post: info@akerbo.nu
Hemsida: www.akerbo.nu 
App: Åkerbobladet på App Store & Google Play 

Åkerbobladet ges ut av Mineo Media.
Ansvarig utgivare: Nils-Erik Öhlund.
Annonsbokning: 013 -21 96 20, info@akerbo.nu
Annonsgranskning: Vi förbehåller oss rätten att 
avböja olämpliga annonser.
Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar.

Åkerbobladet

Åkerbobladet Upplaga 18.700 ex.
Delas ut till cirka 15.000 hushåll och 1.500 företag 

inom Åkerbo (Linköpings östra kommundel) samt Björsäter, Grebo-Värna,  
Hackefors, Sturefors, Norsholm, Kimstad och Skärblacka, dvs. dessa orter med 

omnejd: Askeby, Bankekind, Björsäter, Ekängen, Gistad, Grebo-Värna, Hackefors, 
Hjulsbro, Kimstad, Landeryd, Lillkyrka, Linghem, Malmskogen, Norsholm,  
Ringstorp, Rystad, Skärblacka, Skärkind, Sturefors, Tallboda, Törnevalla,  

Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby,  
samt dessutom i Falerum, Yxnerum och Hannäs, Sättuna, 

  och industriområdena Steninge, Tornby, Kallerstad och Torvinge i Linköping.
Runt 3.000 ex. delas ut i egen regi, och tidningen finns därför 

tillgänglig ÄVEN på följande platser:

Bankekind: Gummiverkstan
Bestorp: ICA Nära
Björsäter: Tempo
Falerum: Klädhuset, Mari-Nettes, Mor & Dotter
Finspång: Centrumkyrkans Second Hand, Ge för livet Second Hand
Gistad: Gistad Veterinärpraktik
Grebo: Pizzeria Grebo
Hackefors: Industrimodeller, Marinmotor
Hjulsbro: ICA Flamman
Kimstad: Pizzeria Vi och Ni, Handlar'n
Kvarnvik: Sjöberga Lanthandel
Lillkyrka: Lanthem
Linghem: Himnahallen, Magasinet, Åkerbobladet
Linköping Centralt: BJ's Mode, Hårdesign HD32,  
Frisörerna, ICA Nära Matbiten, Gospelshopen, Antikhandlar'n,  
Hemköp Storgatan, Föreningshuset Fontänen
Linköping Ekholmen: Biblioteket
Linköping Garnisonen: Stora Coop
Linköping Johannelund: Biblioteket, ICA Supermarket, Er Veterinär
Linköping Majelden: Hund & Kattshopen
Linköping Steninge: Priso Hemköp, Återvinningen Second Hand
Linköping Tannefors: ICA Supermarket, HälsoAgenten
Linköping Tornby: Erikshjälpen Second Hand,  
Linköpings Stadsmission Second Hand
Linköping Ullstämma: Östenssons
Linköping Vidingsjö: ICA Skillingen
Ljungsbro: ICA Nära, Preem-macken
Norrköping: Återvinningen Second Hand, Ria Secondhand,  
Erikshjälpen Second Hand, Ge för livet Second Hand, 
Såpkullens Loppis
Norsholm: ICA Nära Brasken, Kapten Bille's, Circle K-macken
Skärblacka: Lilla Coop, Biblioteket, Etiopienhjälpen Second Hand, 
ICA Supermarket, Pizzeria Domino, Blackas Pizzeria,  
Salong Hotnailpunktcom
Sturefors: ICA Nära, Restaurang El Greco
Svärtinge: Matöppet
Vånga: Cattis Hårbod
Värna: Gårdsbutiken Herrsäters Gård
Åtvidaberg: Biblioteket, Gåvan Second Hand, Kenyaföreningens 
Second Hand, Sri Lanka-föreningens Second Hand, Södertegs Café, 
Åter-Bruket secondhand, Emma G:s Saker & Ting, Industricaféet

Utebliven tidning?
Åkerbobladet delas ut av SDR till alla hushåll i 
Åkerbo kommundel, Skärblacka, Kimstad, Nors-
holm, Sturefors, Hackefors och Hjulsbro samt till 
hushåll i Grebo-Värna med Linköping som post-
adress samt av Svensk Hemleverans till boende i 
Björsäter, Falerum, Hannäs.
Skulle du sakna Åkerbobladet i din brevlåda  
på utdelningsdagen - var vänlig ring SDR  
(Svensk Direktreklam) telefon 013 - 473 17 80.  
För boende i Skärblacka, Kimstad- & Norsholms-
området ring SDR 011- 19 72 50.
Bor du i Björsäter, Falerum, Hannäs – se info på 
Svensk Hemleverans hemsida svenskhemleverans.se

Klipp ut och spara.

TRYCK:  
LTAB Linköpings Tryckeri AB

Åkerbobladet
Planerad utgivning 

första halvåret 2022*) 
 

Nr Manusstopp Utdeln.dag

1 Tis 18/1 Sön 30/1

2 Tis 22/2 Sön   6/3

3-4 Tis 29/3 Sön 10/4

5 Tis   2/5 Sön 15/5

6-7 Tis   7/6 Sön 19/6

*) Preliminära datum
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God Jul och 

Gott Nytt År!

Maskinförsäljning
Försäljning av 
begagnade maskiner.

Reservdelar
Demontering av traktorer 
och entreprenadmaskiner. 
Vi har reservdelarna du 
behöver.

Maskintransporter
Transporter av maskiner av alla 
slag, även bodar, husmoduler 
och liknande. Transporter över 
hela landet. 
Mats       070 - 223 55 49
Gustav  070 -  636 55 49

TK:s Begagnade Traktordelar AB 
Vimarka Humpen 3, 585 92 Linköping

Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se 
www.tktraktordelar.se

Öppet mån-fre 08.00-17.00, lör 10.00-13.00

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
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(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg
0705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se

www.falerummotorservice.se

Lövblåsare • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare
Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm

Trimmer 130

NU 4.990:-
(Ord 5.690:-)

Dags att trimma?

Trimmer FS38 

NU 1.790:-
(ord 2.090:-)

KLIPPARE 
Viking 
MB2RT 
NU 3.990:-
(ord 5.690.-)

Gäller tom 2016-08-31 

God Jul God Jul 
och Gott Nytt Åroch Gott Nytt År

önskarönskar
Jimmy och Lennart!Jimmy och Lennart!

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg • 0120 - 16 21 20
www.falerummotorservice.se • info@falerummotorservice.se

Däckförsäljning • Bilreparationer • Uthyrning av trädgårdsmaskiner
Snöslungor • Lövblås • Trimmer • Röjsågar • Gräsklippare m.m.

ÖPPET:  
Månd - Fred  8 -17
samt 23/12   8-13

STÄNGT
24/12 - 9/1

Åter månd  10/1

PASSA PÅ ATT 
SERVA DINA

TRÄDGÅRDSMASKINER!

Försäljning av 

HELLY HANSEN
arbetskläder

Vi sökersöker en
BILMEKANIKERBILMEKANIKER 

framöver!
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Maximal styrka kombinerat 
med fantastisk smidighet! 

Cat302 
2 ton 

Lyfthöjd - 3,5 meter 
Lyftkapacitet - 1900 kg 

med Rototilt, 3 skopor och hytt med AC 

TILLGÄNGLIGA REDSKAP 
Tillval: 

Stubbfräs 
Gödselgrip 
Timmergrip 
Grävarm 
Jordborr 
Kedjegrävare 
Hydraulhammare 

800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 
800 kr 

Avant528 1100 kr skopa & pallgafflar 
Avant635 1200 kr skopa & pallgafflar 
AvantE6 1400 kr skopa & pallgafflar 
Avant 860i 1700 kr skopa & pallgafflar 
Cat 1 ton 1200 kr 3 skopor 
Cat 2 ton 1400 kr 3 skopor 
Vibroplatta 90 kg 120 kr 
Bränsle ingår ej i priset. 
Moms tillkommer på samtliga priser. 

Transport 400 kr/resa (800 kr tur o retur). Gäller inom Östergötland. 

0708-30 40 17 • 0727-18 18 22 • ankarstam.ab@gmail.com • www.ankarstam.se 
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Boka ett gratis hembesök 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Besök gärna vår utställning på 
Roxviksgatan 8D i Linköping.

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

36  
månader 
räntefritt

*

Ibland kan dessa 
verktyg vara bra.

Men inte för att ta sig in genom ett inbrottsklassat fönster. 
Våra fönster står emot en tjuv som arbetar ostört i 15 minuter, 
max 3 minuter på varje angreppspunkt, med 23 olika verktyg. Allt 
testat och godkänt av RISE. Inbrottsklassningen ingår som stan-
dard i våra fönster*. Vill du veta mer om våra fönster och hur ett 
fönsterbyte går till? Läs mer på morups.se

*Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster. 
**Läs mer om kampanjen på vår hemsida.


