jul

NYÅRSFEST
PÅ DISTANS?

Hälsningar
från tomten!

Det är årets
julklapp – om
ålänningarna
får bestämma

- bästa tipsen!
FÖRVANDLA
RESTERNA FRÅN
JULBORDET TILL
NYA RÄTTER

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 33–37

Är du redo för fula jultröjornas dag?
HOS OSS FÅR DU BONUS PÅ DINA MATINKÖP
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från oss.

Godby, Godbyvägen 1424. Tfn 010 765 9600.
Jomala, Lövuddsvägen 1. Tfn 050 318 3767.

Torggatan 6, 22100 Mariehamn. Tfn 010 76 27100.
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Jul? Mina sommarväxter
blommar ju fortfarande
Kronan på verket, den avslutande

”När släktingar börjar snacka
julklappar och när den lokala
postfirman påminner om
sista datum för att skicka
julkort hänger jag inte alls
med. Vi har ju inte ens tagit
in alla utemöbler!”

veckan på hela det långa året, närmar
sig med stormsteg. I skrivande stund
är det en dryg månad till julafton.
Ute skiner solen och det är nästan tio
grader varmt. Julen känns onekligen
fjärran.
När släktingar börjar snacka julklappar och när den lokala postfirman påminner om sista datum för att
skicka julkort hänger jag inte alls med.
Vi har ju inte ens tagit in alla utemöbler!
På farstukvisten blommar fortfarande mina sommarblommor som jag
definitivt inte har lust att ha ihjäl bara
för att de är lite (nåja, mycket) utanför
säsong. Och snart ska de samsas med
juliga enriskransar på ytterdörrarna.
Alltså, det skär sig rejält.

stämningen. Vi hänger upp stjärnor
och tänder ljus i fönstren. Vi lyssnar
på julmusik och dricker glögg. Tar
kanske fram en röd duk och tomtar.
Dekorerar pepparkakshus och tittar
på julkalendern.
Det är mysigt, absolut hur mysigt
som helst. Men jag saknar inramningen. Jag saknar kylan och
snön. Och i år lika mycket också
de traditioner som fått ge vika
för en pandemi. Sånt som i
alla fall i vår familj är stämningshöjande och absoluta
måsten inför julen.

Det är väl sådana tider vi lever
i nu. Allt är på tvärs med allt,
och det är bara att försöka gilla
läget.
Jag har vanligtvis inte så
svårt att anpassa mig till
nya tider, tack och lov. Men
likväl är det förvirrande.
Om till exempel inramningen – vädret, naturen – var så som
vi förväntar oss
att den ska vara i
slutet av november skulle det
kanske vara

Sandra Widing

stås inte vara fel, det gäller
att intala sig själv det. Så
länge vi kan umgås någorlunda fritt med dem
som står oss nära blir
det nog en riktigt bra jul
ändå.
Och jag tänker mig
att det gäller att skala ner
lite på förväntningarna, att
det inte spelar så stor roll
att den där Alla vi barn i
Bullerbyn-julstämningen får
skapas på konstgjord väg.
Det har ju funkat förr!
Så, skön december till
er alla!

Medarebetare i
detta nummer:

TEXT

Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

Daniel Eriksson,
Robert Jansson,
Staffan Lund

LAYOUT

Sebastian Boman

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA
20.000 ex

GES UT AV

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

+ 358 18 26026
Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.

ANSVARIG UTGIVARE

FOTO

TELEFON

ADRESS:

Alexandra Gäddnäs, Otto Johansson, Staffan Lund, Sandra Widing,
Peter Pussinen.

Tomten och tomtemor /
Daniel Eriksson
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God jul önskar

Men annorlunda behöver för-

lite enklare
att greppa
vad som är i
antågande.
Men i stället måste vi
på konstgjord väg
skapa den där juliga

REDAKTÖR

21,00

Reporter

Peter Pussinen

Tidningen distribueras till
alla åländska hushåll och finns
på följande platser: Kantarellen,
Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs
galleria, Magazin, Stadsbiblioteket,
Hotell Arkipelag, Hotell Adlon,
Park Hotell, Scandic Hotell Savoy,
F:ma Erik Mattsson, Kea-Market,
Turistinformationen Storgatan.

Vad kan du inte vara
utan på julbordet?

– Jag är ingen hängiven
anhängare av julbordet som
sådant. Men jag trivs i köket
och gillar att laga god mat
och något som jag tillagar till
julbordet varje år är de traditionella lådorna. Kålrotslådan
är nog favorit nummer ett, tätt
följd av morotslådan. Sötman
från lådorna kompletterar de i
övrigt relativt salta julbordsrätterna på ett fenomenalt sätt
som annars är svåruppnåeligt.

Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

FR 30/11 VARDAGAR 9-20, LÖR 10-16, 19/12 11-18, SÖN 11-15, 6/12 10-15, 13/12 11-16, 20/12 11-18 • TORGGATAN 14, TEL. 19 745
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www.nautical.ax

Ett traditionellt julbord i anrik miljö
Fredagen den 27.11 fram till tisdagen den 22.12. Pris: Vuxna 52,- Barn 6–12 år 22,- Barn 0–5 år 10,Se vår hemsida för mer information.

Julklappstips – Presentkort från oss!
Gilla oss på
Facebook

Hamngatan 2. Boka bord på tel. 19931 eller info@nautical.ax
eller via webbformuläret på www.nautical.ax

TOYOTA

PASSA PÅ 27, 28 ELLER 30.11!

65” TV PÅ KÖPET VID NYBILSBESTÄLLNING
Nu får du en Samsung QLED 65” TV på köpet vid nybilsbeställning. Gäller alla våra Toyota-modeller.
Erbjudandet gäller endast 27, 28 och 30.11 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

www.ohmansbil.ax
www.toyota.fi • www.toyota.se

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – Fre 09.00-17.00
Lör 11.00–14.00

Verkstad
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00

Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
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Tomtens
BÄSTA
tips!
89,-

Tefal steamer
IT2461E0
ProStyle One stående
steamer med
klädhängare!

Tefal steamer
IT8460E0

Roomba iRobot E5154
Laddad med
prestanda för
kraftfull uppsugning

Extra kraftfull för
proffsigt resultat.
Med klädhängare!

369,-

179,-

Roomba iRobot 975

469,-

Bosch dammsugare
BGL25MON9
Nytt innovativt HiSpin-motorsystem
som ger en effektivare dammupptagning och lägre energiförbrukning.

115,-

Bosch dammsugare
sugare
BBH3ZOO25

Siemens diskmaskin
SN414W01AS

Rent på alla nivåer.
Med våra tillbehör
kan du rengöra allt
från golv till tak

vit, 48 dB

499,-

239,-
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Siemens diskmaskin
SN436I01AS
rostfri, 48 dB

529,inkl. leverans och
a Åland
montering på fast

Givetvis kan du kontakta oss
på telefon samt via e-post
om du kanske inte vill eller
kan komma in till butiken.
Leveranser och monteringar/
installationer av produkterna
på fasta Åland fortsätter som
vanligt och har du några funderingar och önskemål så gör
vi vårt bästa för att hjälpa till.

LÖVDALSVÄGEN 2A (bredvid Great Burger och Fina Fisken) • Tel. 23 000 • info@wage.ax • www.wage.ax

Just nu 9 / 2020
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Klappar du vill använda varje dag !
Vi har
julklappen
från Sagaform!

Hela familjens julklapp!
Vi har även alla tillbehör

99,-

Ord. pris 126,CLASSIC
Bestickset 60 delar
Slät kniv, gaffel,
sked, kaffesked
och grillkniv.
Finns även
som set på
30 delar!

Tyngdtäcket för dig!
AKIRA
Knivset
34,90

STORT URVAL
AV PLÄDAR!
79,50

Franztextil

Ord. pris 119,-

Kvalitetsplädar från 59,-

Brett sortiment påslakan!

DREAM
Tyngdtäcke
9 kg

Stort urval badrockar!

Prisex:
PARADISO
Bäddset
19,90

ORREFORS
JERNVERK
KNIVSET
3-PACK
59,50

Frottéhanddukar

10%

rabatt fram
till Jul!
FAIR TRADE
Pris från 43,90

Franztextil

Woodwick doftljus

ARIETE
Vintage
brödrost
63,-

Många sköna dofter och färger

DE LONGHI
Vattenkokare
59,90

Svårt att välja?
Ge våra omtyckta
PRESENTKORT!

EM ÅLAND Dalkarby,
Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16
www.emhome.se
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Stämningsfull Jul

LJUSSLINGA Finnlumor, 50 LED, 5 m

LYKTA
Tree, 26 cm

17,-

5,-

LJUSSLINGA Finnlumor, 240 LED, 18 m

LYKTA, 2-PACK Tree

LYKTA Leaves, 45,5 cm

LYKTA
34 cm

Lydia, 34 cm

13,90

35,-/st

LYKTA

14,90

Hilda, 77 cm

STORMLYKTA 24,5 cm

LJUS Rustik, 30 cm

LYKTA

20,-/pack

15,-

20 cm

9,90

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022
MÅN-FRE 08–17

15,-

45,-

5,-/st

LYKTA, 3-PACK

125,-/pack

just nu
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med Alexandra Gäddnäs

SKRATT

Bild: https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/a/Kyyogy/dips-tillbaka-med-nya-avsnitt

Foto: julloffe-8 (i drive-mappen)

DUMMA DIPLOMATER
TILL MORGONKAFFET

RÖKIGT

Kinesisk
krispig

MED
Gräddhyllans rökeri förvandlar de klassiska ÅCA-ostarna till något extraordinärt. De passar utmärkt på frukostmackan, till svartbrödet på julafton eller om du gör minipizzor av
resterna från julbordet. Ifall du, mot förmodan, skulle ha något kvar när nyår närmar sig
kan du använda det som bas för roliga axgan-snittar!

Lagom lång frukostläsning

”DIPS” är en humorserie producerad av SVT där vi får följa en fiktiv vardag
på det svenska utrikesdepartementet. I beskrivningen menar SVT att serien
handlar ”Om tre helt inkompetenta diplomater.” Med trettio minuters avsnitt är det lagom dum bakgrundsunderhållning till långa helgfrukostar. I
skrivande stund går serien att se även från Finland, utan att du behöver använda dig av VPN eller andra vägar runt den geografiska spärren som ibland
finns på SVT Play.

LÄSA

Det är en nätt liten bok, ”Fjärilsvägen” av Patrik Lundberg. I boken får vi
följa med till Sölvesborg i södra Blekinge och till den lilla gatan Fjärilsvägen. Där växer den adopterade Patrik upp med sin syster Paula. Berättelsen börjar redan innan Patrik kommer till Sverige som småbarn och när
berättelsen slutar finns inte Patriks mamma längre.
Detta är en berättelse om flera livsöden. Om politik och dess invecklade
förhållande med det personliga. Vi träffar Jimmie Åkesson i en verkligBild: https://ww
het annorlunda än dagens och möter ännu ett barndomsminne om
w.albertbonniersforlag.se/bock
när Olof Palme blir skjuten – även om detta framför allt är fondväger/267253/
fjarilsvagen/
gen till den riktiga historien, berättelsen om en mamma.

chili

På Puneh Oriental hittar du allt
möjligt – och lite till – som kan
förhöja din vardagsfrukost. Ett
utmärkt tillbehör till alla dagens
måltider är Lao Gan Ma chilicrisp.
Det är krispig chili, kryddor och
sojabönor en stark och trevlig olja.
Styrkan är snäll men smakrik.
En halv tesked av detta kan pimpa allt från snabbnudlar till avokadomackor. Det passar också
utmärkt som smakförstärkare i
röror eller coleslaw.

HETTA

Bild: https://www.drakfrukt.se/produkt/crispy-chili-in-oil-lao-gan-ma/#tab-description

Foto: https://unsplash.com/photos/lq-So1AfU7E

LYXBRUNCH

Ugnsbakad camembert med vitt vin är ett enkelt
vinnarrecept. På 15 minuter kan du trolla fram
ett lyxigt osthav till söndagsbrunchen.
Du behöver:
1 liten camembertost
3 vitlöksklyftor
2 msk vitt vin
1 krm rosmarin
1 förgräddad baguette
Valfria toppings: hackad mandel, honung, tranbär.

Sätt ugnen på 200 grader. Plocka ur camembertosten och ta bort allt papper runt den. Skapa
en liten form av aluminiumfolie runt osten. Skär
kring åtta små snitt på ostens ovansida. Skala tre
vitlöksklyftor och tryck ner dessa i osten. Häll en
skvätt vitt vin över osten och strössla lite rosmarin över.
Sätt osten och de förgräddade baguetterna på
en plåt och kör in i ugnen i 10–12 minuter. Ta ut,
toppa osten med mandlar, honung eller tranbär
om du har lust – sen är det bara att börja doppa
baguetten i osthavet!

Jultrend

UGLY CHRISTMAS SWEATER DAY

Firas den tredje fredagen i december, i år blir det alltså den 18 december. Dagen, som går under namnet National Ugly Christmas Sweater Day
på engelska, lanserades 2011. I dag firas den världen över. På sociala medier uppmanas bärare av fula jultröjor att lägga upp bilder av (sig själva
och) sina tröjor under hashtaggen #uglychristmassweaterday eller #christmassweaterday
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Snart dags för de 
Philippa vet hur du pimpar din jultröja
Renar, tomtar, glitter, godis, ljus … Gärna i de mest kreativa
kombinationer du kan tänka dig. Det finns inga begränsningar
för hur en ful jultröja kan se ut.
– Glitter är min favorit, säger Philippa Dunderfelt som hållit
kurs i just fula jultröjor.

En jultröja kan se ut precis hur som helst. Philippa Dunderfelt experimenterar med olika material. Foto: Daniel Eriksson

Ni kanske minns Mr Darcy
och hans fula jultröja i
filmen ”Bridget Jones dagbok” i början av 2000-talet? Då skrattade vi. Ingen,
eller i alla fall väldigt få, tog
frivilligt på sig en tröja med
en ren på. Nu är situationen en helt annan. En så
kallad ful jultröja hänger i
var och varannan
garderob. Vill
man inte pynta
sin egen tröja
kan man köpa.
Utbudet är näst
intill oändligt.
Philippa
Dunderfelt höll
i fjol en
kurs i
fula jultröjor för
spelbolaget Pafs

kunder som besökte Åland.
– Det var både kvinnor
och män, och alla tyckte det
var jätteroligt. Det blev en
rolig gemenskap.
I samband med det väcktes hennes intresse.
– Eftersom jag är kreativ
och ofta vill göra så mycket
som möjligt själv började
jag googla och se vad det
fanns för möjligheter och
material. Och det är inte
så svårt att göra en själv i
stället för att köpa en ny.
Lite mer hållbart, säger
hon.

Visst minns ni
Mr Darcys (Colin
Firth) fula jultröja i
filmen ”Bridget Jones
dagbok” från 2001?

Hur ska en ful jultröja se
ut?
– Man måste utgå från sig
själv och vad man tycker
om, vad som är snyggt – eller
fult – så att man vill använda
tröjan. Glitter är min favorit.
Glitter kan vara allt från
julgransglitter till glitter som
man klistrar på papper, eller kanske julgranskulor.
Just nu undersöker Philippa
Dunderfelt möjligheten att sy
eller limma fast batteridrivna
ljusslingor på tröjorna.

Får gärna vara hållbart
Några speciella tabun finns
egentligen inte, inte heller
några måsten. Det handlar
helt enkelt om tycke och
smak. Någon kanske vill ha
godisar på sin tröja – inga
problem, men det kanske blir
komplicerat med tvätten.
– Allt pynt går bra. Och
jag tänker att man kanske

Genom att bland annat pynta jultröjor får Philippa Dunderfelt utlopp för sin kreativitet. Fula jultröjor är en ännu ganska så ny hobby.

”Man måste utgå från sig själv och vad man tycker
om, vad som är snyggt – eller fult – så att man vill
använda tröjan. Glitter är min favorit.”
inte tvättar en sån här tröja.
Måste tröjan gå i julens
färger?
– Det beror på motivet. Den
blir mer mångsidig om man

använda. Julkulor, filttyg,
och eventuellt ljusslingor och
sånt. Jag ser vad jag har för
material att sy och limma på.
Försöker du göra en smak-

hon helst något som redan
finns i garderoben eller köper
second hand. Hon har pimpat såväl juliga slipsar som
tröjor.

har neutralare färger. Men
traditionellt är det julens färger, skulle jag säga.
Var hittar du inspiration?
– Jag googlar och sen tittar
jag vad man skulle kunna

fullt ful tröja? Eller ful-ful?
– Kanske smakfullt ful. Jag
vill hellre göra en julig tröja
än en ful tröja.
När Philippa Dunderfelt
pyntar ett klädesplagg tar

Firar du själv ugly christmas sweater day?
– Nej, inte medvetet i alla
fall.
Sandra Widing

Jultrend

Just nu 9 / 2020

.se
Foto: dunken

e
n.s
ke
un
:d
to
Fo

s
rick
utte
o:B
t
o
F

Foto: Rusta

fula tröjornas dag

En jultröja kan se ut
precis hur som helst
I fjol höll Philippa Dunderfelt en kurs i fula jultröjor för Pafs
kunder. Här är några bilder från evenemanget. Och som ni
ser är det bara fantasin som sätter gränserna i skaparverkstaden.
Foto: Linda Jansson/Paf

Foto: Daniel Eriksson

Ljusslingor
på jultröjan
ger garanterat den rätta
julkänslan.

Foto: Daniel
Eriksson
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Hitta din julklapp
i museibutiken!

Handgjorda julgåvor,
gofika och presentkort.
Julöppettider från 7 December
Butik: må-fre 11-18:00, lö-sö 11-16:00 / Café: ti-fre 11-17:00, lö-sö 11-16:00
14-23 Dec. Butik & Café: må-fre 11-20:00, lö-sö 11-16:00

Tips: vårt årskort,
en gåva som räcker hela året!
Vuxen 15 €, studerande/pensionär 10 €

Torggatan 15 i Mariehamn

Nubbe å sill,
ta’t om du vill,
men låt bilen
stå still.

Just nu 9 / 2020
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Kvalitetsklappar!
N

OFF-SEASO
SPECIAL!

Tis 1.12 – Kom in med din gamla IPTV-box (Motorola 1853 och 1003)
så ger vi dig 20% rabatt på en ny.
Ons 2.12 – Du får 30% rabatt på en WiFi-förstärkare (Inteno EX400)
för att förbättra signalen i ditt hem.
Tors 3.12 – Du får sex månader gratis av Mobil IPTV och Spin+
(gäller kunder som har eller köper IPTV-tjänsten).
Fre 4.12 & Lö 5.12 – Du får ett gratis skärmglasskydd
vid köp av en telefon.
Sön 6.12 – Stängt.
Må 7.12 – Du får tre månader gratis på valfritt mobilabonnemang
om du byter operatör till oss eller startar ett nytt.
Tis 8.12 – Du får en gratis solpanel vid köp av en Reolink 4G-kamera.
Ons 9.12 – Du får 30% rabatt på valfritt tillbehör vid köp av
telefon eller surfplatta.
Tors 10.12 – Du får halva priset på Huawei Powerbank.
(Ordinarie pris 79€).
Fre 11.12 & Lö 12.12 – Du får ett 32GB minneskort vid köp av
en Reolink 4G-kamera.
Sön 13.12 – Stängt.
Må 14.12 – Du får köpa en ny IPTV fjärrkontroll för 10€.
(Ordinarie pris 19,90€).
Tis 15.12 – Vid köp av en TV får du tre månader gratis av valfritt
grundpaket och en IPTV-box.
Ons 16.12 – Du får sex månader gratis av Mobil IPTV och Spin+
(gäller kunder som har IPTV-tjänsten).
Tors 17.12 – Du får tre månader gratis på valfritt mobilabonnemang
om du byter operatör till oss eller startar ett nytt.
Fre 18.12 & Lö 19.12 – Vid köp av F-secure Total får du tre månader gratis.
Sön 20.12 – Stängt.
Må 21.12 – Du får 20% rabatt på Freedome VPN.
Tis 22.12 – Du får 20% rabatt på videobryggan Arris VAP3400
startkit till IPTV.
Ons 23.12 – Du får de tre första månaderna gratis på alla produkter
i butiken som tas på avbetalning.
Tors 24.12 – Vi väntar på tomten och har stängt, God Jul!

www.alcom.ax

• För den myggbitne!
• Drivs med 230V och gasol
(gasflaska medföljer ej)
• Verkningsgrad upp till 4.000 m²

529,-
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Ålcoms jul
Välkommen in i butiken
för att ta del av erbjudandena

Myggfångare Pioneer

Arbetslampa
3000 lumen

• För byggaren
och garaget!
• Uppladdningsbar

127,-

Meguiar’s högkvalitativa
bil- och marinprodukter

Ålands största sortiment till de bästa priserna!
Vi hjälper gärna till att plocka ihop ett passande paket.

Prisexempel:
Tvätthink med lock
och grovavskiljare

Julöppet i butiken
Lör 19/12 ............................9–16
Sön 20/12 .........................12–16
Mån-ons 21-23/12 .........7.30–19
Tor 24/12 ............................9–12

35,-

Pi hsarsät!ven

V
rt!
presentko

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax
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Årets julklapp
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Vad
är
årets
julklapp?
… om ålänningarna får välja!

Sedan 1988 har Svensk Handel utsett årets julklapp och genom
åren har det varit allt från bakmaskiner och cd-skivan
till vr-glasögon och mobillåda.
I år blev det stormkök men Åland Just Nu lät nio åländska
profiler berätta vad de ansåg att årets julklapp borde vara
innan beskedet om Svensk Handels val kom den 18 november.

ÅRETS JULKLAPP ENLIGT SVENSK HANDEL 1988-2020

Stormköket blev årets julklapp. 

Foto: Clas Ohlson

1988 – Bakmaskinen
1989 – Videokameran
1990 – Wokpannan
1991 – CD-spelaren
1992 – TV-spelet
1993 – En doft (parfym)
1994 – Mobiltelefonen
1995 – CD-skivan
1996 – Internetpaketet
1997 – Det elektroniska husdjuret
1998 – Dataspelet

1999 – Boken
2000 – DVD-spelaren
2001 – Verktyget
2002 – Kokboken
2003 – Mössan
2004 – Platt-TV:n
2005 – Ett pokerset
2006 – Ljudboken
2007 – GPS-mottagaren
2008 – En upplevelse
2009 – Spikmattan

2010 – Surfplattan
2011 – Den färdigpackade matkassen
2012 – Hörlurarna
2013 – Råsaftcentrifugen
2014 – Aktivitetsarmbandet
2015 – Robotdammsugaren
2016 – VR-glasögon
2017 – Elcykeln
2018 – Det återvunna plagget
2019 – Mobillådan
2020 – Stormköket

14 olika
modeller!

Laddhybrid – det bästa av två världar!
Laddhybrider erbjuder det bästa av två världar: I stan kan de köras helt på el, på långa sträckor kan du utnyttja förbränningsmotorns räckvidd.
De går totalt sett effektivare, eftersom de kan återvinna energi vid bromsning.
UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: måndag–fredag 9–17
www.bilcenter.ax

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

Årets julklapp
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Jeanette Pajunen, hälsooch sjukvårdsdirektör
– När det gäller vuxna tror jag faktiskt att årets julklapp skulle vara
att få träffa sådana man inte träffat
på länge. Inga grejer utan ett möte
med släktingar och vänner som
man inte kunnat se på ett tag.

Annette Holmberg-Jansson, social- och hälsovårdsminister
– En korg med åländska delikatesser med allt från korvar, praliner,
sylt och marmelader till ostar. Det
gynnar det närproducerade och
samtidigt är det rysligt gott och
passar bra som komplement till
julmaten – när man ska njuta tillsammans med familjen.

Ia Colérus, projektledare
Åland Event
– Med tanke på det här året så
tycker jag att ett personligt munskydd kunde vara en passlig årets
julklapp detta år.

Stig Grönlund, krögare Indigo
– Jag är väl väldigt partisk men
tycker föga överraskande att
presentkort på en restaurang är
den ultimata julklappen. Särskilt
i dessa tider tycker jag det vore
fint. Kanske inte till barnen men
till de lite äldre släktingarna och
vännerna. Annars ett par eleganta vinglas eller en bra japansk
kockkniv.

Daniel Johansson, grafisk
designer och danslärare
– Årets julklapp 2020 är att ge
något till dig själv som också gör
gott för din omgivning. Yoga, träning eller terapi. Om du vill ge
bort en pryl, köp den på Ålands
köp- och sälj, om du vill ge en
upplevelse rekommenderar jag ett
årskort på Ålands museum!

Jonas Wilén, konstnär
– I egen sak tycker jag förstås att
min bok som kommer nu till julen
borde vara det men det verkar
också lite förmätet. Jag tycker att
det borde vara gåvor där man ger
andra något, exempelvis sådana
som kyrkan och R0öda Korset
har där man kan ge en summa
som går till mat och andra förnödenheter i länder där man har det
sämre ställt än här.

man att man har en bekant som
har en stor trädgård men inte är
så bra på trädgårdsarbete kan
man ge åtta timmasr lövkrattning. Det blir en tid att umgås
och med tanke på hur situationen ser ut så är det bra att umgås utomhus. Vilken tjänst som
ingår beror så klart på vad din
vän kan tänkas behöva.

Björn ”Grulle” Eklund, pubägare
och konsertarrangör
– En Stooges t-shirt från
Gillingsmark & Lindholm Productions. En bootleg-tröja för
alla riktiga rockfantaster. Sanslöst fulsnyggt tryck av ett ryskt
vinylomslag. Där loggan är på
ryska dessutom.

Veronica Thörnroos, lantråd
– Jag tycker man ska ge ett presentkort på tid och det kan vara
allt från någon timme till en hel
dag. I det tidskortet ingår också
en tjänst, alla är bra på något
men ingen är bra på allt. Vet

Emilia Alm, artist
– En virtuell eller coronaanpassad konsert. En bransch som
drabbats extra hårt under corona är ju just underhållningsbranschen. Underhållning av
alla dess slag är en superviktig
del av många människor liv,
både de som själva står på scen
och de som sitter i publiken. Att
köpa en pandemivänlig konsert
i dessa tider hjälper människor i
branschen, bidrar inte till någon
”julklapps-hysteri” samt ger en
uppskattad stund med härlig
underhållning.

Text: Otto Johansson
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Så ordnar du

BÄSTA VIRTUELLA NYÅ
Nya tider kräver nya lösningar. I år blir det inte aktuellt
med några stora bjudningar
på nyår där vänner och familj
kan samlas i stora grupper.
Åland Just Nu har pratat med
några åländska studenter om
hur man ordnar den ultimata
helt digitala nyårsfesten.
Sittningar eller sitzar, beroende på vilken
sida av Östersjön du befinner dig på, är en
essentiell del av studentlivet. Människor
samlas i stora grupper, äter och dricker
gott, sjunger studentikosa sånger och
umgås tillsammans. Men under 2020 har
detta till stora delar gjorts omöjligt och
studenterna har fått ta till nya knep för att
kunna umgås i goda vänners lag.
Inför nyår i år kan det hända att det

vanliga gänget inte kan samlas, antingen
är man för många eller så kanske någon
är fast på en annan plats i och med pandemin. Så vad krävs egentligen för att
ordna en riktigt bra virtuell middag och
fest som inte gör saknaden efter normalitet för stor?
– Jag tror att det allra viktigaste är
struktur, säger ålänningen Rasmus Karlsson som studerar statsvetenskap i Vasa.
Han deltog nyligen i en studentsitz med
cirka 50 deltagare som på grund av den
pågående pandemin fick flytta online i
stället för att vara fysisk.
– Det gick verkligen förvånansvärt bra.
Jag hade låga förväntningar med tanke på
att det skulle vara online och då kan det
lätt bli rörigt men det funkade väldigt bra
faktiskt.

Respekt och förberedelser
Rasmus Karlssons bästa tips för att få onlinefesten att flyta på bra är att se till att
det finns en plan för festen ska fortlöpa.

Cykelförsäljning & reparationer

Pia Ek.

Rasmus Karlsson.

– Nu var vi mycket större än en normal
nyårsfest kanske brukar vara men hur
som är det alltid viktigt att alla deltagare
kommer ihåg att respektera vad det är för
evenemang så att man inte tar över showen helt och hållet.
– Man behöver ha någon slags ledare
som håller i evenemanget.
Utöver sitzen har Rasmus Karlsson
även nyligen hållit i ett onlinequiz för stu-

denter i Vasa och även där var förberedelserna och strukturen det viktiga.
– Vi var tre stycken personer som skötte
det. Jag var programledare och ställde frågorna, en annan var domare och rättade
svaren och en tredje skötte tekniken.
Quizet anordnades på Zoom där det går
att dela upp deltagarna i grupper som sedan kan sättas ut i separata ”rum” för att
diskutera svaret på frågorna i ett quiz.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dej som utsatts för fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld eller hot och våld. Du som anhörig eller vän är också
välkommen att ringa.

Ring 25 500 (018 25 500 om du
ringer från din mobil) och du får
stöd och hjälp dygnet runt av
professionella handläggare med
tystnadsplikt!
Norragatan 9, tel. 040 55 37511

och

i samarbete

Nyår
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Tips inför onlinefesten
3 SKÄRMDELAD FRÅGESPORT

Kanske ni vanligtvis brukar ha ett quiz eller lite lekar under middagen. Detta behöver
inte försvinna bara för att ni inte befinner er på samma plats. På hemsidan Kahoot.it går
det att förbereda frågesport som man kan skärmdela i onlinemötet. Deltagarna kopplar
upp med sin egen telefon eller dator och tävlingen kan börja!

3 GEMENSAMMA SPELLISTOR
En stor del av en gemensam fest är ofta musiken. Se till att skapa en spellista i förväg
som alla deltagare kan lägga in sina favoritlåtar på och tajma sedan att ni startar listan
samtidigt för att maximera känslan av samhörighet även om ni kanske sitter långt borta
från varandra.

3 KLÄ UPP ER!
Bara för att det inte är 15 personer som kommer till ditt hem är det ingen anledning
att inte ta på finskjortan och kanske till och med kavajen eller klänningen. Klädsel gör
mycket för att komma i den rätta stämningen och få nyårskänslan på topp!

3 DEKORERA FINT OCH VISA VARANDRA
Precis som med kläderna finns det ingen anledning att sitta i ett tråkigt hem. Köp dekorationer och pynta till det ordentligt i ditt hem. Ni kan även visa upp era dekorationer för
den som sitter på andra sidan skärmen och se vem som lyckats bäst med nyårsfeelingen.

ÅRSFESTEN
– De fick gå ut i de rummen i en minut
efter att frågan ställts. Sedan skrev de svaret till domaren som rättade under tiden.
Det tror jag kan vara en bra idé för nyårsfesten, säger Rasmus Karlsson.

80 sittande på oturssitz
Pia Ek är en annan åländsk studerande i
Vasa som under hösten fått erfarenhet av
att ordna fester på nätet. Fredagen den 13
november ordnade hon en sitz med tema
otur för sin studentteatergrupp Vasaspexet.
– Vi hade inte planerat att det skulle bli
ett stort evenemang men det slutade med
att vi var över 80 personer där i slutändan.
Även hon lägger vikt på struktur och
förberedelser inför att man ordnar någon
typ av onlinemiddag eller -fest.
– Vi provade allting först med bara oss
i styrelsen för att se att det funkade och
kom på vilka lekar man kunde leka. Vi
ville att vi som ledde det hela skulle veta
hur tekniken fungera så att det inte skulle

komma några överraskningar där man inte
vet vilken knapp man ska trycka på.
Om man vill ordna någon typ av lekar
tipsar Pia Ek om, utom frågesport via kahoot.it (se faktaruta), ”hitta grejen”.
– Det är en sak vi brukar göra på vanliga sitzar men den funkade väldigt bra även
online. Det går helt enkelt ut på att de som
leder det säger något man ska hinna och
den som först kan visa upp saken vinner.
– Det var väldigt många som tog det på
allvar och sprang till sina skåp och började
gräva.
Sittningen Pia Ek och hennes studiekamrater anordnade var via Zoom, ett
program som alla studenter använder dagligen och vet hur fungerar.
– Ska man bjuda in släkt och vänner som
inte studerar och inte är bekanta med alla
program så kan det vara bra att ha information om hur programmet fungerar dock så
att alla vet vad som händer, säger hon.

3 LJUD OCH BILD ÄR A OCH O
Samlas ni några stycken på flera olika platser? Se då till att fundera en extra gång över
lösningarna för ljud och bild! Det blir inte så kul om man bara ser och hör en av personerna. Kanske finns det en enkel portabel webbkamera och konferensmikrofon i mötesrummet på jobbet? Låna hem den i så fall så att alla kan både synas och höras hela vägen
till den andra festen.

3 BESTÄM EN TOASTMASTER
Onlinemöten kan bli röriga, antingen pratar alla i mun på varandra eller så pratar ingen
alls. För att detta inte ska behöva ske kan det vara en bra idé att i förväg utse en toastmaster, någon som för ordet och är administratör för videosamtalet. Personen kan hålla
koll på körschemat, fördela ordet om det behövs och se till att allt löper på så smidigt
som möjligt helt enkelt.

3 HÅLL ETT KÖRSCHEMA
Ett körschema kan låta avskräckande och sabba spontaniteten men så behöver det inte
vara. För att hålla allt flytande och se till att allt faktiskt hinns med kan det vara bra att
skissa upp på förväg när de olika maträtterna ska serveras, quizet hållas och pauser
tas. Detta behöver inte följas till punkt och pricka men det ökar känslan av gemenskap
att göra saker samtidigt fast man inte sitter på samma plats.

3 BESTÄM MENY I FÖRVÄG
Precis som på en vanlig nyårsmiddag är maten en central del. Bestäm i förväg en meny
som alla kan känna sig bekväma att laga och hitta recept. När kvällen väl är kommen
kan det också bli kul att jämföra hur väl de olika deltagarna lyckats plocka ihop en toast
skagen eller bränna av sin crème brûlée.

Text: Otto Johansson

Är du 16-29 år och osäker på din framtid? Saknar du studie-/arbetplats,
eller funderar du på att avbryta dina studier?

Då kan du ha rätt till avgiftsfri coaching!
Med din personliga coach
hjälper vi dig att:

• Hitta dina styrkor
• Inspireras att planera din framtid
• Ta nya steg mot studier och arbetsliv.
Coachningen är efter dina behov och upp till 20
tillfällen. Detta är i samarbete med FPA som beviljar
servicen och står för kostnaderna.
Nuotticoachning är populärt, så hör av dig så
berättar vi mer!
Läs mer på vår Facebooksida eller på
www.fpa.fi (nuotticoachning)

Kontakta oss på: 526 480 eller info@bjorkko.ax

Fin jul!
-15%
Schalings
ringar

Guldsmycke

sötvattenpärla + diamant
119,- exkl. kedja

Candino

Hals
smycke

Hals
smycke

39,-

45,-

Candino

damklocka

herrklocka

279,-

239,-

Norragatan 5, tel. 13 260
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1980-2020

AVGIFTSFRI TV I ETT HELT ÅR!*
Jubileumserbjudande
mca.ax

• Gäller vid återinkoppling och nyanslutning i MCAs nät!
• Gäller grundavgift för fastighet, värde 129,60!
*Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Bindningstid 24 månader.
Erbjudandet gäller vid avtal som tecknas innan 31.12.2020.

Exklusiv HDTV till alla – billigt, enkelt & praktiskt!
Tel. 17 122 | info@mca.ax

Nya tapeter till Jul.

Fototapeter för personliga hem.
Har du en tapetidé? Vi hjälper dig att ge dina väggar ett personligt uttryck.
Anpassa snabbt och enkelt ditt tapetmönster enligt väggens storlek.
Beställ själv på nätet www.mrperswall.se och få priset direkt,
hämta ut tapeten från oss.

Borosan
Miljömässigt hållbara
tapetersom dessutom
är mycket lätta att
arbeta med

Vaxdukar
Med julmotiv, b. 140 cm
/lm

12,-

PRESENTKORT
uppskattas av alla
hustomtar!

Gångmattor
b. 80 cm
från/lm

17,50

SKARPANSVÄGEN 28
TEL. 19 867,
VARD 08–17, LÖRD 09–13
butiken@fargtapet.aland.fi

Grundades 1948
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GOD JUL FRÅN
MILJÖBYRÅN

Beställ vår julpåse!
Finns som take away 27.11–23.12

Elda på rätt sätt!
Att elda med ved kan vara ett billigt och mysigt sätt att mota vinterkylan, men
då gäller det att elda på rätt sätt. Med fel utrustning, fel teknik eller fel ved
sprider din brasa skadliga luftföroreningar, illaluktande rök och
sot snarare än behaglig värme. Faktum är att de flesta skadliga
partiklar som finns i vår luft kommer från just småskalig
vedeldning. Om du i stället eldar rätt kan du halvera dina
utsläpp och spara både tid och pengar!

100 g citronsill i spad

200 g julköttbullar

100 g champagnesill i crèmefraiche

200 g revbensspjäll

100 g rosépeppargravad lax

100 g lammkorv,

50 g gubbröra på sik

2 bitar chokladmoussetårta

160 g varmrökt lax
½ dl gravlaxssås

Allt är gluten- och laktosfritt

2 dl rossosallad

Påsens innehåll är beräknat
till 2 personer

3 dl Janssons frestelse
5 dl potatislåda
5 dl kålrotslåda
250 g skivad julskinka

Pris:

59€

1

Följ anvisningarna

Följ i första hand anvisningarna som hör till din egen
eldstad, till exempel de detaljerade instruktioner som
följer med om du köper en spiskassett.

2

Använd lagom torr ved

Om veden är för fuktig brinner den dåligt, leder till utsläpp av skadliga föroreningar,
skapar onödigt mycket aska och sotar igen din skorsten. Om veden är för torr brinner
den för fort och ger ifrån sig mindre värme.

3

Östra hamnen, tel. 23 077 • www.clubmarin.ax

Hållbara & stilrena
julklappar från oss!

4

Tänd i toppen

Börja med att lägga ett par större vedträn längst
ner. Sedan korsstaplar du några lager finhuggen
ved i ett rutmönster med gott om luft mellan.
Ovanpå den finhuggna veden placerar du
någon form av tändmedel, till exempel flis,
torra stickor, papper, näver eller braständare.
Tänd sedan brasan uppifrån.

Ge brasan lagom med luft

I takt med att brasan tar sig bör du gradvis minska lufttillförseln för att den inte ska
brinna för kraftigt, eftersom detta leder till ökade utsläpp och större brandrisk.
Justera lufttillförseln så att brasan brinner med livliga, klargula lågor som inte är för
kraftfulla. Om du stryper lufttillförseln för mycket blir förbränningen för långsam,
så kallad pyreldning, vilket leder till större utsläpp och risk för att du får giftig
kolmonoxid inne i huset.

5

Kontrollera
röken

En kall dag ska du bara se vit, kondenserad
vattenånga komma ut ur skorstenen och
under varma dagar ska röken i princip
vara osynlig och du ska bara se
värmedaller komma ur skorstenen.

6

Slut kretsloppet
med askan

Vedeldning är en del av ett naturligt kretslopp. För att sluta kretsloppet kan
du föra askan dit veden kom ifrån, det vill säga sprida ut den i skogen. Var
noga med att askan är helt utbränd och sval när du sprider ut den.

Välkommen in!

Om du sprider ut den i trädgården – undvik att lägga den på mark där
du odlar grönsaker eller andra livsmedel eftersom aska kan innehålla
tungmetaller.

I Sittkoff Gallerian, 3 timmar gratis parkering i garaget!
Vard. 10–18, lörd. 10–16, sönd. 11–15
Julöppet fr.o.m. 14.12 alla vardagar kl. 10–20

Mera information hittar du på www.regeringen.ax/miljo-natur/luftkvalitet

Källor:
Naturvårdsverket, Sverige
Helsingforsregionens
miljötjänster, Finland
Stora Enso
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I'M DREAMING OF A

Bock
Christmas
THIS

Stallhagen Bock
är en halvfyllig
mörk lager med
mycket smak.
Den passar
utmärkt till
vinterns alla
festligheter!
Bocken är en
mjuk vinteröl
med arom av
malt, nötter och
karamell.
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Träna, träffas & trivs!

JULSPECIAL:

Från -15%
på träningskort!
Årets sista köptillfälle med rabatt
detta år innan prisjusteringen.
Prisex. från 36,55 €/mån!

Köp ett presentkort
med valfri summa där mottagaren kan
ta del av träningskort, personlig
träning, foodbox m.m.

TERMINSKORT FÖR
STUDERANDE

VIRTUELL
GRUPPTRÄNING

PERSONLIG
TRÄNARE

Terminskort för
studerande

Gruppträna själv
när du har tid

PT-erbjudande

Träna perioden 1.1 – 31.5.2021,

Vi erbjuder förutom våra
instruktörsledda gruppträningar
även virtuell gruppträning med
ca 170 pass i veckan, nu också
THE TRIP som virtuellt.

5 månaders träningskort
för 199€
(ord.pris 245€)

PASSA PÅ:

Personlig träning

3 träffar för endast 189€
(ord.pris 204€)
Konsultation ingår
för nya kunder.

Erbjudandena gäller t.o.m. 23.12.2020.

Rabatt på 10 ggr solkort! Prisex. från 55€
3 veckors jullovserbjudande på träningskort!
Studerande endast 29,90, övriga 34,90.
Se även fler erbjudanden och tips på www.avancia.ax

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax
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Glöm bort alla julpizzor med rödbetssallad, sill och senap och satsa i stället
på en pizza som är god på riktigt
och som fångar julens smaker
och dofter på ett, enligt mig
i alla fall, mer passande
sätt. Den är perfekt framför tv:n dagen före dopparedagen, glöggfesten,
eller vilken annan dag
som helst.
Laga gärna fler varianter
med olika topping. Chèvreost
till exempel är aldrig fel och
vill du lyxa till det ännu mer kan du
matcha pizzan med ett Sauternes-vin.
På sidan 24 får du tips hur man
kan använda julrester som
topping. För rätt kombinerat
kan även det bli väldigt
bra. Se bara till att inte
blanda för många
smaker.
Text, recept
och foto: Staffan Lund
Inspiration hämtat
från boken ”Fixa julen”

Tips

Ingredienser
Pizzadeg
0,5 dl olivolja
3 dl ljummet vatten
50 gram färsk jäst
1 tsk salt
2 tsk socker
cirka 7-8 dl specialvetemjöl
Blanda jäst, salt, vatten och
socker i en bunke tills jästen och

sockret har löst upp sig.
Tillsätt cirka hälften av vetemjölet och blanda. Tillsätt
resterande mjöl och knåda lätt
till en fast och elastisk deg. Lägg
över en bakduk och låt jäsa en
halvtimme.
Topping
riven parmesan
crème fraîche
parmaskina

babyspenat
ädelost, jag använde grand
noir som är relativt mild
tunt skivade äpplen, använd
exempelvis en osthyvel
gula russin
flingsalt
olivolja
flytande honung
Sätt ugnen på 225 grader.
Dela den jästa degen i fyra

Om du inte har
en
pizzaslicer kan du
använda en stor sax för
att dela
pizzan i bitar. De
t fungerar nästan bättr
e än
med slicer.

jämnstora bitar.
Mjöla både
ovansidan och
undersidan och
kavla ut till en
ganska tunn pizzabotten i valfri form.
Bred ut crème fraîche
på pizzan med baksidan av en
sked.
Fortsätt med riven parmesan,
parmaskinka, hyvlat äpple,

babyspenat och
smulad ädelost.
Grädda i cirka
12-15 minuter.
Ta ut pizzan
och strö över russin och flingsalt.
Avsluta med att ringla
över olivolja och honung.
God jul!
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MATLUST
God

Allt till julbordet
från oss.

jul!

Pågen på Åland
tel. 0400 529 731
• www.pagen.ﬁ • www.pagen.se

Godby, Godbyvägen 1424, Godby.
Tfn 010 765 9600.
Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19.

Jomala, Lövuddsvägen 1, Mariehamn.
Tfn 050 318 3767.
Mån–fre 7–22, lör 7–22, sön 10–22.

n att avnjuta vår
Välkomme

Julgrot & skinksmorgas
Nu serverar vi julgröt och skinskmörgås fram till dagen innan jul.
I vårt sortimen hittar du även sallader, pajer, smörgåsar och tårtor.
Vi lagar allt med äkta råvaror och ett ekologiskt tänk. Stort urval av
gluten/laktosfritt, vegankost och raw food.

Vi önskar alla en

God Jul!
Vi haller oppet

Välkommen till

Tisdag till fredag 10–16 & Lördag 11–16
Följ oss gärna på Facebook!

Draken Kebab
HAMNGATAN, TEL. 19 772 • MÅ–TO 15–19, FR 11–19, LÖ–SÖ 12–19
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Klappar för hela familjen

från tomteverkstaden på Lövdalsvägen
9,90
IKH30A

Skruvmejselsats

75,-

24,90

922-K33

Startbooster / powerbank

ASI022

149,-

45,-

ST86204

59,90

942-6090

913-WJ**

Sätesskydd,
fårskinn

Arbetsjacka fordrad

Helljusramp
14400 lm LED

Verktygssats, 80 delar

9,90

49,90

7,95

208112**

121476

Pulka
Finns i ﬂera färger.

15008702

7,90
UHK12**

1,50

Visslande vattenpanna

237479

Flytväst

14,90

Finns i svart, rött och navy.

17007004

Kapokdyna, blå

EXTRAÖPPET
I DECEMBER
söndagar 12–16
Gäller 6/12, 13/12
och 20/12.

Traktor, byggklossar

Åklapp / Stjärtlapp

Finns i ﬂera modeller.

Finns i ﬂera färger.

Begränsade partier. Priserna gäller t.o.m. 23.12.2020 med reservation för slutförsäljning.

Lövdalsvägen 6 • tel. 31 210 • www.dax.ax VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 10–14

Välgörenhet

Just nu 9 / 2020

Linda Karlsson till vänster i bild har designat och tillverkat ”Luringen” som ska säljas tillförmån för Rädda Barnen Ålands kampanj. Lina Nordqvist är informations- och kansliansvarig vid Rädda Barnen.
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Foto: Robert Jansson

Lindas ”Luring” hjälper utsatta barn
Rädda Barnen på Åland säljer
årligen julkort och gåvor till
förmån för utsatta barn både
på Åland och i världen.
Årets gåva som går på
temat ”Rädda Barnen
kramdjur” utgörs
av modedesignern
Linda Karlssons
”Luring”.
– Eftersom jag
inte har möjlighet
att donera en stor
summa pengar ville jag
gärna ge bort min tid och min
produkt, säger hon.
Förmånstagare för Linda Karlssons ”Luring” blir i år åländska barn som lever i

ekonomisk utsatthet, men man säljer även
julkort med Luringmotiv samt ett anteckningsblock.
För intäkterna planerar man i vanlig
ordning förse utsatta barn med bland annat julklappar. Det berättar informationsoch kansliansvariga Lina Nordqvist vid
Rädda Barnen på Åland.
– I år har vi också haft ett utökat matstöd med anledning av
coronakrisen och den höga
arbetslösheten, säger hon.
”Luringen” är ett kramdjur som kan fås antingen
med stängda, eller med öppna ögon. Det förklarar Linda
Karlsson med att vissa av dem
tar en lur.
– Men samtidigt ser den lite lurig
ut.

Ville gärna ge av sin tid
Luringen kan köpas från och med den 20
november, men designern själv väljer att
använda uttrycket adoptera.
– Jag har tillverkat 102 stycken och jag

hoppas naturligtvis att alla får ett hem.
Linda Karlsson blev involverad i kampanjen när man från Rädda Barnen på
Åland hade sett en av hennes nallar som
de ansåg skulle passa bra in på årets
tema.
Du tvekade aldrig att ställa upp?
– Min tid är min lön så det var lite avgörande hur mycket tid jag förväntades lägga
ner i projektet, men självklart tackade jag
ja. Jag ville ju helst av allt göra det här
helt gratis, och jag visste att jag inte har
möjlighet att donera reda pengar. Därför
fick materialet, min tid och produkterna bli mitt bidrag.

Världshjälp
”Luringen”, menar hon,
är något av en fortsättning,
eller biprodukt av nallar och figurer hon redan säljer i sin butik.
– Men de här är en lite enklare
variant för barnen – fast de är nog
gjorda även för vuxna, tillägger hon
med ett skratt.
Rädda Barnen säljer även övriga

julkort som inte har luringmotiv. Vinsterna från dessa ska gå till rent vatten,
mediciner och barnsäkra platser till barn
som lever i katastrof- och konfliktdrabbade områden av världen.
Lina Nordqvist hoppas få in någonstans
mellan 2.000 och 3.000 euro via årets produkter.
Tror du att coronakrisen och den höjda
arbetslösheten påverkar ålänningarnas
vilja att hjälpa till i år?
– Jag tror inte att viljan
påverkas, däremot är
det möjligt att man inte
i samma utsträckning
kan delta. Därför är jag
också glad att vi har kunna ge ett utökat matstöd
till ekonomiskt utsatta
familjer under året.
Text: Peter Pussinen
Foto: Robert Jansson
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Tröttnat på julmaten?
Prova det här
i stället!
Första dagen är härlig. Andra går an.
Men på annandagen brukar de flesta
ha tröttnat på julmaten fast kylen
ännu är sprängfylld av skinka, potatis, köttbullar och sill. Åland Just
Nu har samlat ihop recept på hur du
kan förvandla dina julrester till något som för tankarna långt bort från
röda dukar och adventssljustakar.
Text och sammanställning: Otto Johansson

RESTPYTT
Kanske den allra mest klassiska av restmat.
Passar perfekt på annandagen om du vill
ta ett steg bort från julbordet men ändå
stanna kvar i trygg mat. Här är ett
grundrecept som går att variera till
oändlighet med allt som finns
i kyl, frys och skafferi på
annandagen.

Grundingredienser
4 kokta potatisar
2 gula lökar
100 gram tärnad julskinka
10 tärnade köttbullar
Eventuella tillägg
brysselkål
bacon
svamp
morot, rödbetor och andra rotsaker
Tärna potatis, köttbullar och skinka
efter egna preferenser. Finhacka lök.
Smält smör på medelvärme i en
stor stekpanna.

Stek den tärnade potatisen tills
den börjar få färg, cirka tio minuter.
I med lök och låt bli mjuk, cirka
fem minuter.
I med tärnad julskinka och köttbullar. Stek så att det värms upp
och får lite extra färg, cirka fem minuter.
Smaka av med salt och peppar.
Servera med eventuella färska örter som blivit över. Kanske finns någon senap eller dillsås kvar från sillen som passar bra att ha på sidan?
Tips! Detta är ett grundrecept men
det går självklart också att lägga
till andra julrester som brysselkål,
bacon, svamp och olika tillagade
rotsaker. Lägg in dessa i början eller
slutet beroende på om de redan är
tillagade eller råa.

POTATISPIZZA MED ROLIGA TOPPINGS
Pizza är kanske något man
beställer hem i mellandagarna men du har faktiskt oftast alla ingredienser
hemma för att slänga ihop
din alldeles egen pizza. Var
kreativ med toppings och
plötsligt har du din alldeles
egna buffé hemma. Detta
recept från Svenska Dagbladet är dessutom glutenfritt!

Mat
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FRIKADELLER I TOMATSÅS
Dina juliga köttbullar kan
lätt omvandlas till något
en italiensk mormor skulle
servera en kylig vinterkväll
i Toscana. Låt tomatsåsen
koka så länge du har tid för
att fördjupa smakerna.
Överblivna köttbullar
Tomatsås
1 burk krossade tomater
2 klyftor vitlök
1 gul lök
1 tsk salt
1 tsk svartpeppar
1 tsk basilika
1 tsk oregano
1 tsk timjan
1 tsk rosmarin
olivolja

Servera till
pasta
Finhacka lök och vitlök.
Hetta upp en kastrull eller gryta
med olivolja i över medelvärme.
Fräs lök och vitlök utan att det får
färg. Cirka tio minuter.
I med tomatpuré och och torkade
örter. Låt stekas ihop med löken i
cirka tre minuter.
Häll på vinet och låt koka ner tills
det försvinner.
Häll ner tomaterna och rör om.
Fyll den tomma konserven med vatten och häll på hälften av vattnet i
tomatsåsen.
Låt koka ihop på medelvärme i
minst 45 minuter. Om
såsen ser tjock

ut kan du späda ut med mer av vattnet.
Lägg i köttbullarna och låt koka
med i 15 minuter.
Koka valfri pasta enligt anvisningar på förpackningen.
Smaka av med salt och svartpeppar. Riv över rikligt med parmesan
och rör om.
Servera med pastan och ännu mer
parmesan.
Tips! Min vän Leo rekommenderar
även att äta köttbullarna på rostat
hemvetebröd.

LAXCHEESECAKE MED
SVARTBRÖDSBOTTEN
Julen innebär mycket fettdrypande och varm mat och
då kan det vara skönt att äta
något riktigt fräscht och svalt i
mellandagarna. En laxcheesecake ger en somrig känsla
även mitt i vintern med detta
recept hämtat från bloggen
Brinken bakar där vi bytt ut
kavring mot svartbröd för att
Ålandsanpassa.
Botten
300 g kavring
75 g smör
Cheesecake
400 g färskost
200 g crème fraîche
200 g gravad eller kallrökt lax
3 msk finhackad rödlök
3 msk hackad gräslök
3 msk hackad färsk dill (eller frusen)
2 tsk dijonsenap
1 msk saft från citron
salt och peppar
Dekor
100 g gravad eller kallrök
lax
citronskivor
dill och gräslök
Botten
Lägg brödet i en mixer
och mixa till smulor.
Smält smöret och mixa
det med brödsmulorna.
Lägg brödet i botten av
en form med löstagbara kanter, cirka 21 cm i diameter.
Tryck till den så att du får en
jämn fast botten. Använd gärna
tårtplast för en finare kant.

Pizzadeg
3 kokta potatisar
0,5 dl bovetemjöl
1 ägg
olja
Toppings
skinka
lök
brysselkål
rå potatis
riven julost
crème fraîche
Tomatsås
1 konservburk hela tomater
(400 ml)
1 msk olivolja
1 tsk salt

1 tsk basilika
1 klyfta vitlök
Pizzadeg
Mosa kokt potatis och blanda med ägg
och bovetemjöl. Knåda till en deg.
Dela i fyra lika stora delar och platta
ut till rundlar.
Sprid ut över ett oljat bakplåtspapper och baka på 225 grader i cirka 15-20
minuter.
Tomatsås
Blanda alla ingredienser i en bunke och
mixa med stavmixer.

Toppings
Här kan du vara kreativ! Strimla julskinka, skiva potatis och lök tunt, riv
din favoritost, skär upp brysselkål och
dra isär kallrökt lax i mindre bitar. Har
du något annat du tror passar på pizza?
Kör på, bara fantasin sätter gränser!
Lägg ett tunt lager tomatsås eller
crème fraîche på botten, sedan dina toppings och avsluta med ett lager riven
ost.
Grädda tio minuter till på 225 grader.
Redo att förtäras!
Tips! Tänk på vad som passar med vad.
En laxpizza gör sig bra med en fräsch
crème fraîche-grund och lite citron medan något köttigt som skinka gör sig bra
med tomatsåsen.

Cheesecake
Vispa eller rör ihop färskost och crème
fraîche tills det blir en jämn massa.
Hacka laxen i mindre bitar och vänd ner i
ostsmeten.
Tillsätt rödlök, gräslök, dill, dijonsenap
och citronsaft. Salta och peppra efter smak.
Rör samman allt och häll på kavringsbotten. Stryk ut så att du får en jämn botten.
Ställ cheesecaken i kylen i tre-fyra timmar
tills den har satt sig.
Dekoration
Lossa kakan från formen. Värm en kniv under
hett vatten, torka av den med ett papper och
stryk sedan längs kanten av kakan för att få
jämna och fina kanter.
Gör ”rosor” av laxbitarna och lägg på tårtan.
Skär citronen i skivor och lägg på tårtan.
Dekorera med dill och gräslök.
Servera kall.
Tips! Har du lite matjessillfiléer kvar eller kanske att du har någon rom i kylen så
kan detta också vara en rolig dekoration på
cheesecaken.
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Vi hyr ut borddukar,
tvättar dunjackor,
mattor m.m.

Strandgatan 21, tel. 14 730

alternativ
till våld
Alternativ till Våld erbjuder behandling till män som utövar våld i sin nära relation.
Behandling i grupp och bedömningssamtal individuellt.

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag eller
torsdag kl. 12–13 eller per e-post atv@atv.ax!
Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

och

i samarbete

Välkommen på

KLAPPJAKT!
Pinewood
BANDANA

3 st för 25,-

HANDSKE
med värmeslingor

139,-

Fjällräven
FLANELLSKJORTA Övik 80,-

Fjällräven
SNOW CARDIGAN ylle, dam 152,Leatherman
REBAR MULTI-TOOL

104,Zippo
HANDVÄRMARE
uppladdningsbar

34,-

Fjällräven Kånken
LAPTOP CASE 13”

MORAKNIV

28,-

58,-

TOALETTVÄSKA

58,50

Buttola
RÅDJURSLOCKPIPA

49,-

SNITTSKYDDSHANDSKE

7,-

Stanley
TERMOS 0,47 l

39,90

Alewero
ULLTOFFLOR

30,-

Genzo
JAKTRADIO från 299,-

Jakt- och Fiskebutiken
Äventyret Ab VI FINNS PÅ
Torggatan 12, tel. 23 860

Tomtetågets ”lokförare” hälsade alla välkomna och sade att tomten väntar.

Tomtetåget bjö

En försmak av julen bjöds det på när förväntansfulla barn fick
träffa tomten ocn tomtemor och överlämna sina önskelistor.
– Han hade en jättefin skattkista som han lade önskelistan i,
säger Celina Dahlén
Tomtetåget med förväntansfulla barn, föräldrar
och mor- och farföräldrar
närmar sig Ålandstidningens gård på Strandgatan i
Mariehamn. Barnröster som
redogör för sina önskelistor
inför jul överröstar ”lokomotivets” motorljud redan på
långt avstånd från målet.
Väl framme stiger ”lokföraren”, för dagen beprydd med
tomteluva, ut och förkunnar
för sina passagerare att målet är nått.
– Tomten väntar på er,
säger han.
Barnen är inte sena att
lyda och snabbt formas en
kö till tomten och tomtemor.
Celina Dahlén med bror-

Zafira Mattsson, 3,5 år, var lite blyg
för tomten. Men det övervann hon
efter en stund.

san John Dahlén och Tilde
Nordas tillhör de första som
får överräcka sina önskelistor. Tomten tar naturligtvis
emot dem och det bjuds på

glögg, godis och pepparkakor.
– Han hade en jättefin
skattkista som han lade
önskelistan i, säger Celina
Dahlén som bland annat
önskade sig lego till julklapp.
John Dahlén å sin sida
noterade för Ålandstidningen att ”tomtens mormor”
också fanns vid önskemottagningen.
– Fast det var nog tomtemor, rättar hans mamma
med ett skratt.

Fick pynta tåget
Ellinor Johannesson står
näst på tur tillsammans
med barnbarnen Johannes

Tomtetåget

Just nu 9 / 2020
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Dexter Recarey och Izzie Recarey väntade ivrigt på sin tur till tomten.

Darin och Baran Turcak har precis besökt tomteparet med mamma Gülcan
Turcak.

Celina Dahlén närmast kameran hade sällskap av John Dahlén och Tilde
Nordas. John Dahlén i mitten tyckte att ”tomtens mormor” verkade snäll.

Liam Gröndahl i gul overall kom tillsammans med Noel Gröndahl och pappa
Jonatan Käld.

jöd på en försmak av julen
”Han hade en
jättefin skattkista som han lade
önskelistan i.”
Boman och Lennox Johannesson som också de önskar sig lego till julklapp.
– Fast jag vill också ha
en minecraftfigur, säg det
till tomten, säger Johannes
Boman innan de tar sig mot
pepparkakorna.
Tomtetåget går i skytteltrafik till Ålandstidningens
gård under dagen och vid
varje ankomst fylls kön av
glada barn med röda kinder
i höstkylan.
Zafira Mattsson, tre och
ett halvt år, och mamma Camilla Mattson har kommit
fram till tomtebordet för att
lämna över sina listor, men

roligast av allt tyckte Zafira
var att få pynta tåget innan
avgång.
– Nu ska vi träffa mormor, säger hon glatt.
Just själva tåget var för
övrigt en minst lika stor attraktion som tomten den här
söndagen. Åtminstone om
man frågar Liam Gröndahl
med bror Noel Gröndahl
och pappa Jonatan Käld.
– Det var nog det roligaste hittills, dessutom verkar drönaren som flyger här
ovanför vara väldigt intressant, säger Jonatan Käld.
Mottagningen fortsätter
söndagen ut och massor av
barn har nu fått lämna in
sina julönskningar, nu gäller det bara att vänta och
se om tomten kan uppfylla
dem alla.
Text: Peter Pussinen
Foto: Daniel Eriksson

Johannes Boman och Lennox Johannesson besökte tomten tillsammans med Ellinor Johannesson.
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Julklappstips!
Baltic
flytvästar

Spinlock
Deckvest lite

från

25,-

179,Marin kikare
Vattentät med
kompass

Laddningsbar
ficklampa/arbetsljus
MR-2151

269,-

42,16

NANOL Oljetillsats
ODEOFLARE
LED handbloss

Älska
julen!

129,-

för lägre avgasutsläpp och
bättre bränsleekonomi.
Pris från 34,20

te ett

P.S. Varför in

till båten!
presentkort

Julinredning, julklappar & julens alla ljus hittar du hos oss!
Verkaregränd 4 Tel 16 790
Öppet: vard. 9-17, lörd. 10-15
Vardagar 14-22.12 9-19
lör. 19.12 10-16, sön. 20.12 11-14

Servis

69,...och mycket fler klapptips, välkommen in!

Öppet:
Vardagar
kl. 8–17

www.feja.ax
Skarpansvägen 20, Mariehamn • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

Klapptips och kläder!
för gas- &
a
öppen låg

Kaffebryggare
(79,-)

för gas- &
a
öppen låg

Wiha Speed 2
skruvmejsel-set (310,-)

5500

Våffeljärn

40

00

Cob lykta

29000

Varmt & skönt om huvudet!

1300

BÅLPANNA
inkl. kaffekanna 2,2 l

19900
Överdrag
på köpet!

Batterivärmda
mössor
(65,-)

4500

Du vet väl att vi även gör

vanliga
elinstallationer.
Ring eller mejla för offert!

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet i butiken: måndag-torsdag 9-15
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Tomtetips från tomtehuset!
Husqvarna Emerald 116

399,-

Pfaff Smarter 160S

269,-

Elna Explore 220

285,-

För en varm
och mysig jul!
OBH värmefilt

89,-

Oral-B barntandborste
Frozen, Bilar & Star Wars

OBH hårklippare

26,-

39,-

Prego 2-pars skotork

39,-

STRINGEVÄGEN
varuhuset.ax
12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax

Babyliss Barbe-Beard

160,-

Napoleon stektermometer

99,-

+ 2 prober

28,-

Electrolux stavmixer

64,-

Electrolux assistent

495,-

Tefal TurboPro med kalkuppsamlare

95,-

Miele robotdammsugare

999,Electrolux ergorapido

JULÖPPET:

VARD. FR.O.M. 14.12 . . . . . . 09–18
LÖRD. 12 & 19.12 . . . . . . . . . .10-15
SÖND. 13 & 20.12. . . . . . . . . .12-16
JULAFTON . . . . . . . . . . . . . . . 09–12

169,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
Severin fönstertvätt

89,-

Electrolux dammsugare
med automunstycke

169,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
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FIXA KLAPPARNA FRÅN
TEAM SPORTIA

E
SKÖNAST
R
E
UND
STÄLLET!

17.90
KASTA PLAST SVEA
Midrange driver.

ÖNSKAR
SPORTFÅNENISSARNA!

TRÖJA

49.95
BYXA

46.95
99.-

119.-

149.-

GARMIN VIVOFIT JR3
Aktivitetsklocka för barn.
Marvel Iron Man. Marvel
Black Panther.

GARMIN VIVOSPORT
Enklare aktivitetsband med
bl.a. GPS och pulsmätning
vid handled.

POLAR UNITE Träningsklocka
med pulsmätning och GPS.

319.-

449.-

19.90

GARMIN FORERUNNER
245 Sportklocka med GPS,
pulsmätning vid handled
och många fler funktioner.

POLAR GRIT X Multisportklocka för (trail)löpning,
MTB, hiking.

CASALL PRESSURE
POINT BALL Concious
Choice. Gjord av bambu.

NORTH OUTDOOR
SENSITIVE 225
100% merinoylle,
100% bambu.
2-lagersunderställ,
skön bambu som
transporterar bort
fukt. Värmande
merino som yttre
lager. Finns även
KARI TRAA ÅKLE PANT i dam- & juniorstl.
Underställstights
i merionoull.

59.95

15.90
PUMA BOXERS 2-PACK
Juniorstorlekar.

15.KARI TRAA RUSA WOOL 2-PACK
Varma yllestrumpor.

79.90/89.90

54.90

84.-

NIKE SP
CLUB
HOODIE

NUTCASE LITTLE NUTTY/
STREET HELMET
En säker och cool cykelhjälm
med MIPS. Finns i olika
storlekar och utföranden.

CCM TYKE JR
Justerbara skridskor, barnstorlekar.

7.90
GYMSTICK MASSAGE BALL

89.90
HAGLÖFS LAVA
30 lit. Finns i flera färger och även
större storlekar.

32.90
69.95
SKIDOR
SOM JULKLAPP?
GE ETT
PRESENTKORT!
Vi provar ut rätt skidor och
annan utrustning!

t
ntkor
Prese

DIDRIKSONS BIGGLES
CAP Varm mössa med
reflex, barnstorlekar.

27.90
DIDRIKSONS BIGGLES
MITTEN Vinterhandskar
med reflex, barnstorlekar.

KARI TRAA ÅKLE HZ
Underställströja med
krage, merionoull.

TIPS! TEAM SPORTIAS
PRESENTKORT!

79.90
HAGLÖFS VIDE MEDIUM
Finns i flera färger.

Team Sportia Åland
Maxinge Center
Telefon: 38 690
teamsportia.ax

Öppet: må-fre 10–20, lö 10–17, sö 11–16

Hela Ålands sportaffär!
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Harda
°
klappar

Fr.o.m. 13.12: vard. 9.30–20, lör. 10–16, sön. 11–15

UR & GULD

www.wickstroms.ax TORGG. 13, TEL. 19 833
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Vi har det
mesta för
häst och
ryttare
från

Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts

AVLOPPSEXPERTEN
Avloppsstopp är nu ett minne blott!
Du med 3-kammarbrunn – ring
och boka årlig tömning så har du
en sak mindre att hålla reda på!
Fma Holger Karlsson har bytt namn
till Avloppsexperten Åland
Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders
Överbyvägen 115, JOMALA, tel. 32 850 • info@bila.ax
Mån–fred kl. 8–17, lörd 28.11–19.12: 10–14

Julklapparna
hittar du
hos oss!

Vi har arbetskläder för alla yrkesområden!
• Yrkeskläder • Arbetsskor • Handskar • Kock & service • Vård • Logotryck

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net, mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13
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NOVEMBER
fredag 27

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag
kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Solkulla Gård Kvällsmarknad i skenet av marschaller och
lyktor. Försäljning och servering. Kl.
16-20.

Konsert med Albin Lee Meldau på Alandica den 4 december. 

Glögg på Kastelholms slott
Glöggservering i stora salen med
goda möjligheter till avstånd och
hygien. Kl. 10-15.

med dirigenten Anna-Maria Helsing
kl. 14.30-15.30.

söndag 29

måndag 30

Lillajulmarknad på Thuregården i
Möckelö Hembakat och hemlagat. Kl.
12-15.
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Labbas hembygdsgård i
Storby, Eckerö Hantverk, hemlagat och
kaffeförsäljning. Kl. 12-16.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Temaguidning: Stormaktstiden - 100
år av krig i Kulturhistoriska museet På
1600-talet erhöll Sverige en position
bland Europas stormakter. Museiguiden Geir Henriksen berättar hur
det ständiga krigandet påverkade
befolkningen. Kl. 14.
MUSIK

Dirigentkurs med publik och en avslutande konsert i Ålands Musikinstitut

KONST / MARKNAD / LOPPIS

Mötesplats för hantverk: Gör din
egen julkrans! ABF föreningshuset på Ålandsvägen 40. Anmälan
senast 1.12 till info@abfaland.ax

BARN / UNGA

JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

len i Geta bibliotek kl. 18.

torsdag 3

lördag 28
JUL PÅ ÅLAND

till fredag kl. 9-15. Lunchstängt
11-12.
Uppmärksamma funktionshinderveckan tillsammans med DUV på
Åland r.f. med akvarellgruppens
konstutställning och försäljning
av julhantverk från KST:s dagliga
verksamheter på Torggatan 10 (i
passagen bredvid Café Julius) kl.
10-14.

BARN / UNGA

Lilla jul i City Försäljning och julmusik
på Torggatan kl.10-16.

Evenemang

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag
kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.
KONST / MARKNAD / LOPPIS

Uppmärksamma funktionshinderveckan tillsammans med DUV på Åland
r.f. med akvarellgruppens konstutställning och försäljning av julhantverk
från KST:s dagliga verksamheter på
Torggatan 10 (i passagen bredvid
Café Julius) kl. 10-14.

DECEMBER

Pressbild/Dan Kendall

ÖVRIGT

har öppet för besökare måndag
till fredag kl. 9-15. Lunchstängt
11-12.
KONST / MARKNAD / LOPPIS

KONST / MARKNAD / LOPPIS

DIGITALT EVENEMANG / FÖRELÄSNING

Föreläsning: Vänskapande på
högstadiet! Först online-föreläsning
med forskaren Lina Lundström, sen
information och diskussion med
åländska representanter från skola,
föreningsliv och elevvård på Ålandsvägen 40 eller via Facebook. Kl. 18

tisdag 1

onsdag 2

Öppet på 4H gården 4H-gården

Öppet på 4H gården 4H-gården
har öppet för besökare måndag

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården
har öppet för besökare måndag
till fredag kl. 9-15. Lunchstängt
11-12.
Internationella funktionshinderdagen - International Day of Persons
with Disabilities på Torggatan 10
(i passagen). Föreningarna finns
på plats med information om respektive förenings verksamhet.

Uppmärksamma funktionshinderveckan tillsammans med DUV på Åland r.f.
med akvarellgruppens konstutställning och försäljning av julhantverk
från KST:s dagliga verksamheter på
Torggatan 10 (i passagen bredvid
Café Julius) kl. 10-14.

BARN / UNGA
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Uppmärksamma funktionshinderveckan tillsammans med DUV på
Åland r.f. med akvarellgruppens
konstutställning och försäljning
av julhantverk från KST:s dagliga
verksamheter på Torggatan 10 (i
passagen bredvid Café Julius) kl.
10-14.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Veckans visning i Ålands museum
Kortare visning varje torsdag
som även passar för barn. Temat
avslöjas på guidningen, ledtrådar
hittar du på Konstmuseets och
Kulturhistoriskas Facebooksidor.
Kl. 18.
KULTUR

Specialguidning: Bilder av maskindrivna fartyg Lars-Erik Eriksson
berättar om fartygen och föremå-

JUL PÅ ÅLAND

fredag 4
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården
har öppet för besökare måndag
till fredag kl. 9-15. Lunchstängt
11-12.
KONST / MARKNAD / LOPPIS

Uppmärksamma funktionshinderveckan tillsammans med DUV på Åland
r.f. med akvarellgruppens konstutställning och försäljning av julhantverk
från KST:s dagliga verksamheter på
Torggatan 10 (i passagen bredvid
Café Julius) kl. 10-14.
MUSIK

Konsert: Albin Lee Meldau Soul
möter folkmusik i Alandica. Kl. 20.

lördag 5
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Torget i Mariehamn
2020 Försäljning av livsmedel och
hantverk kl. 10-16.
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

JULKVALITET - julmarknad Ålands
Slöjd & Konsthantverk r.f. arrangerar julmarknad med hantverk,
mat och mys vid Food’n’Joy i
Mariehamn kl. 10-16.
BARN / UNGA / KONST

Julpyssel på Ålands museum
Passar barn i åldern 4-12 år.
Platsbokning. Kl 11-14.30.
Evenemangen fortsätter
på nästa sida
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söndag 6

seiguiden Hanna Leppälä berättar om
våra förfäders julfirande och var våra
traditioner härstammar från i Ålands
kulturhistoriska museum. Kl. 18.

JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Torget i Mariehamn
2020 Försäljning av livsmedel och
hantverk kl. 10-16.

fredag 18

JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

JULKVALITET - julmarknad Ålands
Slöjd & Konsthantverk r.f. arrangerar
julmarknad med hantverk, mat och
mys vid Food’n’Joy i Mariehamn kl.
10-16.

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har öppet för besökare måndag till fredag kl.
9-15. Lunchstängt 11-12.

BARN / UNGA / KULTUR

måndag 21

Familjedag på Ålands sjöfartsmuseum Pyssla, fika, tävla, shoppa och
upptäck Ålands sjöfartsmuseum
tillsammans kl. 11-16.

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har öppet för besökare måndag till fredag kl.
9-15. Lunchstängt 11-12.

måndag 7

tisdag 22

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.

tisdag 8
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.
DIGITALT EVENEMANG / KULTUR

Metoo uppföljningen 2020 - [unga]
Program, sång, musik, poesi och
ljusmanifestation i stadsbiblioteket
kl. 18-20.

onsdag 9
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.
MUSIK

Konsert: Christmas rock Ålands
musikinstituts bandkonsert på Pub
Bastun kl. 19.

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.

Öppet på 4H gården 4H-gården har öppet för besökare måndag till fredag kl.
9-15. Lunchstängt 11-12.

… Dan Ferna, centrumledare på City Mariehamn och delaktig i många
av de julevenemang som äger rum i Mariehamn under december.
Vad ser du mest fram emot med julen på jobbet?
– Jag ser fram emot att få genomföra alla våra
evenemang och hoppas att vi kan göra det. Jag
tror att vi alla behöver komma ut och röra på oss
på ett coronasäkert sätt.
Vad är en riktigt bra jul för dig?
– Att umgås med släkt och vänner och mysa. Jag
har min släkt i Sverige så det kommer att bli an-

För många har det blivit en tradition att äta julbord
på restaurang. Kanske en gång per år, kanske flera.
Här är restaurangerna som erbjuder julbord i år.


För närmare information om öppettider och bokning, se aland.com

MUSIK

Ålands musikinstituts julkonsert i
Jomala kyrka kl. 19.

lördag 12
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad i Sjökvarteret 2020 Försäljning av livsmedel och hantverk kl.
10-16.
BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på 4H-gården i Jomala
Godsaker, julpynt och julklappar i
mysig miljö. Kl. 10.
FÖRELÄSNING

Föreläsning om högkänslighet med
psykiater Kerstin Kronqvist och
författare och sjukhuspräst Katarina
Gäddnäs i Ålands kulturhistoriska
museum kl. 14.
MUSIK

Christmas concert med Philip Järven-

SPORT

Tomteloppet i Mariehamn 5 eller 10 km
med start från S:t Görans församlingshem kl. 09.00 på julaftons morgonen.

torsdag 14

pää på Alandica kl. 18.
MUSIK

Charta 77 på Hot Doggery Per
Granberg och Mongo från legendariske punkbandet Charta 77 gör en
akustisk spelning i pop-up puben vid
Saltvik Bed & Breakfast kl. 21.

söndag 13
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Begränsat antal platser och med
reservation för ändringar på grund av
corona. Kl. 18.

måndag 14
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag
kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.

Julmarknad i Sjökvarteret 2020 Försäljning av livsmedel och hantverk kl.
10-16.

tisdag 15

JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag
kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.

Julstuga vid Skeppargården Pellas
Julstuga i ladugården med liten hemtrevlig marknad, julklappslotteri och
julkafé. Kl. 12-16.
MUSIK

Luciakröning i S:t Görans kyrka

KROG / NÖJE

BARN / UNGA

DANS

Ålands musikinstituts Dansgala på
Alandica kl. 19.

Stand up: Mänskligheten - Föreställningen om oss själva med Fredrik
Lindström på Alandica kl. 19.30.

söndag 24
GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Förintelsen i Ålands
kulturhistoriska museum Inför
förintelsens minnesdag påminner
museiguiden Geir Henriksen om
dess grymma historia. Kl. 14.

Sandra Widing

MUSIK

Hemoglobin på Hot Doggery Åländsk
punk i pop-up puben vid Saltvik
Bed & Breakfast kl. 17.

torsdag 24

Här kan du äta julbord i år

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har öppet för besökare måndag till fredag kl.
9-15. Lunchstängt 11-12.

norlunda i år men jag har som tur är min frus
släkt här på Åland.
Hur tar man annars tillvara på vintern på
Åland?
– Njuta av att vara hemma och ta det lugnt med
bastu och brasa. Men samtidigt vara ute och röra
på sig mycket, blir det is så är man ute och åker
skridskor.
Text: Otto Johansson

Björnhofvda gård, Eckerö: 27 november-19 december.
Brasserie Ångbåtsbryggan, Mariehamn: 21 november-21 december
Brudhäll, Kökar: 5-12 december
Delicatessens Club Marin, Mariehamn: 20 november-22 december.
Gastropub Bodegan, Eckerö: 28 november-19 december
Hotell & restaurang Gullvivan, Brändö: 21 november-13 december
Restaurang Nautical, Mariehamn: 27 november-22 december
Restaurang Q, Eckerö: 28 november-20 december
Silverskär; Saltvik: 21 november-6 december
Soltuna, Geta: 27 november-20 december
ÅSS Paviljongen, Mariehamn: 25 november-19 december

fredag 11

BARN / UNGA

JANUARI

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Veckans visning i Ålands museum
Kortare visning varje torsdag som
även passar för barn. Temat avslöjas på guidningen, ledtrådar hittar
du på Konstmuseets och Kulturhistoriskas Facebooksidor. Kl. 18.

onsdag 23

Foto: Istock

torsdag 10

BARN / UNGA

lördag 30
MUSIK

Rockshow: Spirit of the 70´s på
Alandica En helkväll kantad av
nostalgi med musik av 70-talets
giganter. Kl. 19.

söndag 31
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

onsdag 16
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag
kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.
KULTUR / MUSIK

Beethoven 250 år i stadsbiblioteket
Beethovenkännaren Anders Gabriel
Sundström berättar om Beethovens
liv och spelar hans allra sista verk
(stycken) för piano kl.18.30-20.

torsdag 17
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården 4H-gården har
öppet för besökare måndag till fredag
kl. 9-15. Lunchstängt 11-12.
JUL PÅ ÅLAND / GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Julens traditioner Mu-

Temaguidning: Ostranenie! En nyckel
till konst i Ålands konstmuseum Museiguiden Hanna Leppälä avslöjar en
nyckel som kan hjälpa dig att förstå
konst eller ge nya inblickar. Kl. 14.

FEBRUARI
fredag 5
KROG / NÖJE

Show: Jonas Gardell - Queen of
F*cking Everything - SOLO på Alandica kl. 19.

söndag 7
GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Ålands historia genom
föremål i Ålands kulturhistoriska
museum Vad kan skamstocken berätta
om livet på Åland under 1600-talet?
Geir Henriksen ger en annorlunda
guidning kl. 14.

Just nu 9 / 2020
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VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG
Även enligt dina egna ritningar

Saapunki 137

VINTERERBJUDANDE!

5% rabatt

på beställning gjord före 15.12.2020 och leverans senast 31.3.2021.

• Nybyggnation
• Renoveringar

Dags för en större altan på stugan?

Vi har även försäljning
samt vid behov montering
av Kuusamo timmerhus,
stugor och bastur.

Se vår
utställningsbastu/stuga!

Fixa din
r
e
d
n
e
l
a
k
i
t
k
e
r
i
d
mobilen!

www.kuusamotimmerhus.fi

Finns i Godby vid Shell.
Gilla oss på facebook!

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343
runar.jansson@aland.net

INGMAR JANSSON
TEL. 0457-343 1344
ingmarj@aland.net

Dags för vinterdäck!

Välkommen till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

Vi är återförsäljare för Euromaster
och säljer Michelindäck, Nokian
Goodyear och Tigar.
195/65R15 pris från 78 €
205/55R16 pris från 79 €

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

BESÖK OSS PÅ VIKINGAGRÄND 2
19 755 | info@mtryck.ax | www.mtryck.ax
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SNABBKOLL PÅ
NYHETSFLÖDET
har aldrig varit enklare!

Följ mediasidan på Aland.com! Senaste rubrikerna i
nyhetsflödet på Åland, i Norden och i hela världen.
Kolla också Åland i Världen och följ vad världens media
skriver om Åland. Nu också det senaste från Ålands
Lagting och Finlands riksdag. Totalt presenterar vi
nyheter från över 30 nyhetskällor.

Saknar du en nyhetskälla? Mejla
info@aland.com så kompletterar vi!

Bli lite
klokare
– följ Med
ia på

aland.com

!

Tiina Barck visar utställningen ”Konst hos frisören” på Studio hårdesign till årets slut. 

Almas hantverk och galleri

Handicampen

Öppet enl ök.

Maj-Len Palmqvist visar sin konstutställning
”Formationer” till den 31.12.

Almagruppen ställer ut hantverk, konst och
målningar.

Jomala bibliotek

Bomarsundsmuseet/
Lotsstugan

Den 18.11-7.1 visas dockor och abstrakta
verk av Elsbet och Rainer Jansson.

Sottunga

I den gamla lotsstugan på Prästö
Öppet mån-fredag kl 10-17.

Med fin utsikt över Bomarsundsområdet,
visas en liten utställning som beskriver
fästningens historia.

Bomärket
Ovanåker Saltvik

Öppet enl ök, tel 0457-5244077

Fiskehus om hur det var i fiskesamhället förr
i tiden.

Lasses Fartygsmuseum

Öppet enl ök, tel 018 47626 eller +358 3828459.

Ålands största samling av bomärkta föremål.

Ehns

Lemlands bibliotek

Styrmansg 1
På lördagar kl 12-14 är konstnären på plats i
galleriet.

Juha Pykäläinen ställer ut konstverk i galleriet
i det bakre rummet, kan ses under butikens
öppettider.

Finströms bibliotek
Leila Öhman ställer ut sin konst i biblioteket
under november månad.

Folkhälsans Allaktivitetshus

Den 23.11-4.1 ställer Therese Arvidsson ut
akrylmålningar och mixed media.

Geta bibliotek

Öppet tisdagar kl 16-20 och torsdagar kl 13-17.

ALLT OM ÅLAND

Kökars museum

Föremål och tavlor. I museet finns ett antal
äldre maskiner samt traktorer som kan köras
vid behov. Utförlig guidning och berättelser
från sjölivet.

Öppet enl ök, tel 0400-450004.

.com

Godbyvägen 439

Lars-Erik Eriksson ställer ut fotografier av
maskindrivna fartyg och annan kuriosa från
sitt museum på Vådö. Den 1.12 kl 18 håller
han en guidning och berättar om fartygen
och föremålen.

Till den 28.1 ställer Lotta Gustafsson ut
keramik och stickat. Utställningen heter ”Allt
är inte svart eller vitt”. Dessutom visar Olivia
Eriksson under samma tidsperiod ”Vinterns
magiska under”, sagovärldar i miniatyr
skapade i lera.

Mariehamnsmuseet med
modellstaden

Utställningen håller öppet onsdagar kl. 15 – 19 och
lördagar kl. 14 - 16 i november. Fritt inträde.

Till den sista november visar lyceister
målningar inspirerade av 1920-talets
Mariehamn. Modellstaden visas efter bokning
per telefon med Sten Hansen 0457-595
7781, Tore Johansson 0457- 3454 370 eller
Ralph Sjöholm 040-0723 808.

Mariehamns stadsbibliotek

Bilder från Island av Lauri Lajunen. ”Island:
naturmakt” visas till den 25.11.

Nordens institut

”Lugn energi” med Marlene Lindbäck går

Sevärt

Just nu 9 / 2020

Gör det lätt för
dina kunder att
hitta dig!
Boka en företagspresentation, en enklare form
av webbsida, på www.aland.com så bjuder vi på
premiumplats i branschguiden! Ett paket med
förmånlig årskostnad och tydlig exponering.
Aland.com har över 100 000 besök per månad.

Vill du veta mer?
Kontakta Pia Nyberg på pia.nyberg@strax.ax
eller ring 0457-382 3255

Vi är med, och fler med oss!

450 €/år
exkl mo
m

s

Foto: Daniel Eriksson

att se på nipa.ax. Lindbäcks utställning
visas till den 20.12.

”Stegen som skulle komma att betyda allt”
i Qben till den 10.1.

Saltviks bibliotek

Ålands kulturhistoriska
museum

Öppet måndag och torsdag 17.30-20, tisdag och
onsdag 8.30-14.

Nytillverkade dockor från sagornas värld av
Anna-Lena Berndtsson och Ulla Mattsson
visas till den 10.12. Dessutom broderade
tavlor med uttryck från Saltvik av Ulla
Mattsson.

Sjöboden Sandskär
Gästhamnen i Sottunga

Öppet ons, fre och sö kl 15–20.

Konsthantverk av Alma-gruppen.

Sjökvarteret

Hantverk, skuthamn och sjöviste öppet
året om. Skepps- och båtbyggerimuseum,
motormuseum.

Studio Hårdesign

Tiina Barck ställer ut verk i grafik, collage
och blandteknik på temat ”Konst hos
frisören”. Utställningen visas till årets slut.

Telemuseet på Vårdö
Vargata

Teleinformation på svenska, finska och
engelska. Öppet alla dagar, dygnet runt.
Telefonkiosken har belysning så det går
bra att besöka även på kvällen.

Ålands fotografiska
museum

Öppettider: Tisdag, onsdag, fredag, lördag,
söndag: kl 11-17, torsdag: kl 11-20, måndag
stängt.

GS Bygg

MN Måleri

Söderströms Bygg & Betong

Utemiljö

Godby Service

Ålands BJÖRNtjänster

0457 373 7333
gsbygg.aland@gmail.com
Båtviksvägen, Tjudö

0457 530 1586
malerimnordberg@aland.net

”Our Island in Monochrome”, en utställning
producerad i samarbete med Fotoklubben
Obscura, visas till den 17.1. Basutställning
om Ålands historia.

Ålands landskapsarkiv
Miniutställningar om; gästböcker, vykort
och brev med anknytning till romantik,
äldre trycksaker, ovanliga namn. Öppet
måndag-torsdag kl. 12-16, fredag 12-15.

Ålands sjöfartsmuseum

Öppet alla dagar kl. 11-16. Pommern har stängt
för säsongen.

040 563 1993
marcus.soderstrom@aland.net
Dalkarby, Jomala

0457 052 9313
utemiljo@aland.net
Norrängsstigen 1, Mariehamn

Basutställningen innehåller berättelser och
föremål från Ålands sjöfartshistoria samt
olika interaktiva stationer. ”Hildas doft – en
utställning om tingens själ” visar ett urval
föremål ur museets samlingar som alla bär
på en unik berättelse. För barn finns Rubys
skattjakt, rör-och-gör-aktiviteter, samt
lekrummet ”Ruby och Havet”.

Önningebymuseet
Förutom den permanenta utställningen
visas två specialutställningar:
”I lund och i trädgård” (verk av
Önningebykolonisterna) samt ”Akvareller”
av Önningebykolonisterna.

018 41 210
godby.service@aland.net
Godbyvägen 1419, Godby

018 12 741
bjorntjanster@aland.net
Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn

Pålsböle, Finström

Öppet enligt överenskommelse

Olle eller Benita Strömberg på tel: 43964
eller 0457 0595967.

Ålands konstmuseum

Utställningen ”Canaries in the Coal Mine”
med konstnärerna Henrika Lax, Marika
Markström och Sari Ahlström visas 20.1124.1. Fotografen Martin Nyberg visar

De senaste uppdateringarna hittar du
på aland.com

.com

De senaste uppdateringarna
ALLT OM hittar
ÅLAND du på
aland.com

LUNCHGUIDE, BRANSCHGUIDE, INSPIRATION, EVENEMANG, NYHETER OCH MYCKET MER.
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Stan’s
populäraste
kebab!
• KEBAB
• KYCKLING
• VEGETARISKT
• HAMBURGARE
• SALLADER

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer
Vi önskar alla en

God Jul!
Välkommen till

Draken Kebab
NYGATAN 1, TEL. 19 770 • MÅ–FR 10.30–20, LÖ–SÖ 11–20

Telefonen är öppen:
må, on kl. 16–20 • ti, to, fr kl. 9–13

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo

Återvinn julen
Snart är julen här. Och för vissa innebär julen mängder av
julmat och julklappar. Men med mat och klappar uppstår
också många förpackningar som behöver återvinnas.
Tänk på att du kan slå in din julklapp i tidningspapper.
Glansigt julpapper

Brännbart

Presentsnören

Brännbart

Sillburk
locket

Glas
Metall

Värmeljus

Metall

Trasiga elljus

Elektronik

Batterier

Farligt avfall

ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE. GÄLLER ENDAST
DIREKTBOKNINGAR MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/VECKA.

Granen kan du lämna till Mise ÅVC
som trädgårdsavfall. Plastgranen
förs till grovavfall på ÅVCn.
Tänk på att du även kan återbruka.

Misekontoret
Mån-tors 9-15
Fre 9-12.
Stängt röda dagar
och julafton.
Nyårsafton öppet 9-14.

Mise ÅVC
Mån-fre 12-18
Lör 10-15.
Stängt röda
dagar och julafton.
Nyårsafton öppet 10-15.

Misebilen
Enligt turlistan,
se hemsidan.
Kör inte röda dagar,
julafton och nyårsafton.

Starta semestern dagen innan take off och checka in både
dig och bilen på Connect Hotels! Rumspriser från 599 SEK
inklusive frukost & transfer till flygplatsen på fasta tider.
Uppge rabattkod ÅLAND och erhåll 10% rabatt på logi
och frukost. Bokningen kan ENDAST göras via vår hemsida
på connecthotels.se

connecthotels.se
www.mise.ax
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30%

rabatt på kök
*
och tvättstuga.

Upp till

30%

rabatt per vitvara
från Electrolux.**

Julöppet:
Vardagar 14/12-23/12: 8.30–19 • Lörd 19/12: 10–17 • Sönd 20/12: 11–17 • Julafton 24/12: STÄNGT • Juldagen 25/12: STÄNGT

Kampanjperiod: 23 november 2020 – 3 januari 2021
* 30% rabatt på kök och tvättstuga. När du bokar ett ritningsmöte och sedan köper ett komplett kök/tvättstuga, får du 30% rabatt på stommar, fronter,
snickeridetaljer, lådor, hyllplan, samt knoppar och handtag, samt alla Epoq-produkter som inte är; bänkskiva med tillhörande väggplatta, diskho eller blandare.
Erbjudandet gäller vid ett komplett köp av kök/tvättstuga för minst 2500, före avdragen rabatt. Köp ska vara genomfört senast den 3/1 2021. Ett komplett kök
ska innehålla, stommar, fronter, snickeridetaljer, lådor, hyllplan, knoppar/handtag samt bänkskiva, diskho och blandare. Frakt eller servicetjänster omfattas inte
av erbjudandet. Erbjudandet går inte att kombinera med andra kampanjer.
** Se alla produkter i kampanj på elgiganten.se och i varuhus. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄLKOMMEN TILL JULVARUHUSET!
Kaffebryggare

Knivblock 5 knivar

1000w 1,25 liter/
10 koppar

69,90 (99,-)

39,00 (49,00)

Köksset 4-delar

49,90 (79,90)
Brödrost

24,90 (34,90)
4 skivor 34,90 (49,90)

Foodsealer

2 skivor

79,90 (139,-)

Bestick-set 24 delar matt

79,00 (124,90)

En foodsealer håller matvaror färska upp till
fem gånger längre än konventionella förvaringsmetoder. Skyddar mot frostskador.

Gamo luftgevär
från

149,-

Neoprene stövlar

79,-

Jaktradio
Hunter F2

159,90

Förkläde

119,Åtelkamera
Hunter Basic Trail

119,90
96,90
Byxa 109,Jacka

Och självklart

finns alltid

PRESENTKORT

Trädgård
Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–17, lörd 9–15

Marin

