Gör
din egen
glögg i år
Maxad
julstämning
med vår
julkalender

Den
perfekta
nyårsfesten

PRALINMÄSTARENS
FÖRSTA JUL

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 33–36
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2 Inledning

Varför ändra ett vinnande koncept?
Lite nu och då kommer förslaget om att fira en
annorlunda jul. I flera decenniers tid har jag hört
det ena mer makabra förslaget efter det andra.
Någon har pratat om att byta ut lutfisken eller
någon annan livsviktig del av julbordet ”eftersom
ingen ändå äter”. Låt de som inte äter vara utan
då, tycker jag, och låt oss som älskar valda del få
fortsätta fira ju som man ska (!) göra.
Det har också snackats om att köpa en plastgran. Och säkert är det smidigt med en död tingest i vardagsrummet som varken barrar eller
behöver vattnas. Men hallå! Kan vi inte få ha
lite äkta feeling här?
Ett ständigt återkommande förslag är
också att liksom bara strunta i julen och dra
iväg någonstans. För att slippa all stress.
Jamenherrejäklar. Om det är något som
skulle skapa stress i mitt liv så är det

heller. Jag har tummat på en massa (eller ja,
några) principer kring jul och anpassat mig efter
andra människors viljor i flera år nu. Och jag har
insett att firandet kan se olika ut – och bli hur
bra som helst – beroende på vilka vi firar med och
var på den här ön vi fysiskt befinner oss.
Jag har till och med gått så långt att jag i värsta nödfall kan tänka mig att fira jul på annan

JULGRAN

ort så länge det är en massa snö, julig stämning,
gran, pynt, julmat och julklappar. Alltså mer
konkret i ett fjäll- eller alplandskap. Det

Viktigaste
pyntet alla
kategorier.
Ingen gran,
ingen jul.

skulle till och med vara väldigt mysigt.
Men nu är det ju så att barn (också)
är väldigt traditionsbundna. I alla fall
mina. Och i deras värld kan man inte
fira jul på så många andra sätt än vi
gjort sedan de kom till världen.

att sitta i en solstol på andra sidan
jorden eller (värst av allt!) instängd

Så vi kör på inövat koncept ett
tag till. Ibland är vi wild and crazy

i en hytt på en kryssningsfärja
när alla därhemma firar enligt
konstens alla regler som man

och testar nya rätter på julbordet,

gjort i generationer.

men så mycket större utsvävningar
än så blir det inte på ett tag. Och det
passar mig alldeles perfekt.
God jul!

Okej, jag må låta som en
bakåtsträvare. Men det är kan-

Det finns hur många saker som helst som hör
juletiden till. Men vissa är mer stämningshöjande än andra, bland annat de här fyra:

Sandra Widing

ske inte riktigt rättvist att säga så

Laddhybrider från Mercedes

PEPPARKAKSHUS
Jag gör grovjobbet – och barnen
dekorerar fint. I fjol gjorde jag
ett åttkantigt hus. Tänkte att
det kanske skulle vara mer förlåtande än mina fyrkantiga dito
som alltid blir vinda och sneda.
Riktigt så enkelt var det inte,
men det doftade gott i alla fall.

LJUS
Levande ljus är en
av de bästa sakerna med den här
mörka årstiden.

A-klassen

GLC
GLE

C- och E-klassen

JULTOMTE
Spelar ingen
roll vad det
är för ålder
på firarna,
nog skulle
det ju vara
lite snopet
om inte
självaste Jultomten kom på
besök. Till oss hittar han fortfarande, det är vi tacksamma
för.

Den första laddhybriden i
märkets kompaktklass

En kraftfull mellanstor SUV,
nu även som laddhybrid.
Räckvidden på el beräknas
till nästan 100 km räckvidd!

C-klassens laddhybrid finns även med fyrhjulsdrift
Med elmotorns hjälp kör du ca 50 km helt utan utsläpp och efter det tar den effektiva och
bränslesnåla bensin- eller dieselmotorn över och kör vidare utan att du behöver bekymra
dig över nästa tankningsställe.

Välkommen in och diskutera laddhybrider med oss!
UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: mån-fre 9–17, lör 11–14
www.bilcenter.ax

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

Redaktör Sandra Widing Text Otto Johansson, Staffan Lund, Alexandra Gäddnäs, Sandra Widing Ansvarig utgivare Daniel Dahlén
Omslag/Foto Channa Öhman/Robert Jansson Foto Robert Jansson, Staffan Lund Layout Sebastian Boman Annonsproduktion Ått/ Annonsverkstan
Tryck Tidningstryckarna På Åland Upplaga 30.000 ex Ges ut av Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Kontakt E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.Ax, telefon: + 358 18 26026, adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland.
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.
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www.nautical.ax

Ett traditionellt julbord i anrik miljö
Fredagen den 29 november kl. 18.00 slår vi på Restaurang Nautical upp portarna för vinterns första julbordsdukning.
Julbordet serveras alla vardagar från kl. 11.00 och från kl. 18.00 kvällstid. Lördagar har vi två dukningar kl. 16.00 och 19.30.
Vuxna 52,- Barn 6–12 år 22,- Barn 0–5 år 10,Boka plats på 19931 eller info@nautical.ax
Besök gärna vår hemsida för avvikande dukningstider: www.nautical.ax

Gilla oss på
Facebook

Hamngatan 2. Boka bord på tel. 19931 eller info@nautical.ax
eller besök oss på www.nautical.ax

T-Roc Style och Sport Limited
-kampanjmodellerna
nu till försäljning.

Din prisförmån

T-Roc 1,5 TSI DSG Style Limited
28 582 € (Din prisförmån tom. 2 300 €)

T-Roc 1,5 TSI DSG Sport Limited
30 591 € (Din prisförmån tom. 2 300 €)

Passat
Variant
GTE
tom.
2
500
€.
alk. 499 €/kk.

Bekanta dig med kampanjmodellerna hos din Volkswagen återförsäljare och på volkswagen.fi. Förmånen
är i kraft till den 31.12.2019. Kampanjmodellerna får du även med ett privatleasing-avtal.
T-Roc Style 1,5 TSI 110 kW (150 hk) priset 28 582 € med CO₂-utsläpp 153 g/km. T-Roc Sport 1,5 TSI 110 kW (150 hk) priset 30 591 € med CO₂-utsläpp 153 g/km.
T-Roc Limited -modellernas blandade EU-förbrukning 6,7-6,8 l/100 km, CO2-utsläpp 153 g/km. (WLTP) Rekommenderad prislista 15.11.2019 inkluderar leveranskostnader
på 600 €. Bilarna på bilden har specialutrustning.

Autoliike Oy

Vikingagränd 7, Mariehamn

Tel:012
23 234
3005678
Katuosoite 1, Kaupunki, Automyynti
Automyynti: ma-pe 8–18, la 10–14
• www.volkswagen.fi
Email:
info@bifa.ax

Öppettider:
måndag-fredag 8-17
Puhelun hinta 012-alkuisiin yritysnumeroihimme lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min
ja matkapuhelimesta
snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (sis.alv. 24 %).
samt bil-8,35
och
cykelförsäljningen
även lördag 11-15.

Nyt saat Plussaa Volkswagen-huollosta.

www.bifa.ax
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För en ren
& ljus jul!
iRobot 604

iRobot 965

iRobot Roomba 604 klarar alla golvtyper. Därtill
är borstarna specialutvecklade för en mer djupgående städning utan att skada golvet. Anti-Tanglesystemet medverkar till att borstarna kan köras
bakåt så att du inte trasslar in dig i sladdar m.m.

Styr Roomba via Home-appen. 965 modellen
dammsuger tills jobbet är klart, efter att den laddat knallar den ut till samma ställe den slutat vid
och fortsätter.

239,-

579,-

OBH Nordica EO9282NO
skaftdammsugare
Air Force All-in-one 460

Vill du dammsuga smidigt, utan
sladd? Med Air Force 260 får du 25
minuters dammsugningstid per laddning tack vare det effektiva litiumjonbatteriet och du laddar dammsugaren snabbt på 3 timmar.

en smidig, sladdlös dammsugare med
kraftig motor som ger dig 30 minuters dammsugning på en laddning.
Behöver du dammsuga taket, på
borden eller bli av med hundhåren?
Inga problem! Air Force All-In-One
460 hjälper dig dammsuga alla
utrymmen, från golv till tak.

269,-

Body Clock
Glow 150

Body Clock
Shine 300

Vakna till soluppgången
med rätt ljus!

Vakna till soluppgången
med rätt ljus och favoritradiokanalen!

149,-

Dammsugaren för dig som söker
en mycket effektiv och tyst sladdlös
dammsugare. Smart laddningsfunktion med 6 timmars laddningscykel
ger dig upp till 65 minuters dammsugning på en laddning.

169,-

OBH Nordica EO7324NO
skaftdammsugare
Air Force 260

195,-

OBH Nordica EO8970NO
skaftdammsugare Air
Force Extreme Silence+

Lumie Vitamin L
Låt Lumies ljusterapilampa behandla brist
på solsken med en
daglig dos av ljusterapi från vitamin L.
Ljusterapilampan kan
lyfta ditt humör, öka
din vakenhet och hjälpa
dig att känna dig mer
energisk och förbättra
ditt totala
välbefinnande.

139,-

189,-

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

149,-

Fr.o.m. 13.12: vard. 9.30–20, lör. 10–16, sön. 12–16

UR & GULD

www.wickstroms.ax TORGG. 13, TEL. 19 833

Just nu 9 / 2019

6

Tomtens bästa paket!
Norska yllekläder i högsta kvalitet!

NORSKA
JANUS
UNDERSTÄLL I ULL
HERR

VILDMARKSTRÖJA

ISLANDSTRÖJA

Norge, 100% ull

Norge, 100% ull

89,-

89,-

NANSENTRÖJA
Norge, 100% ull

89,-

FRISKUS ULLTRÖJA
Norge, 100% Merinoull

89,-

54,-

Tröja
Långkalsonger

DAM

54,-

45,-

Tröja
Långkalsonger

45,-

TJOCKFODRAD
FINGERHANDSKE

19,-

TJOCKFODRAD
HANDSKE
Vattentät

25,-

JAKTVANTE

TEGERA VINTERHANDSKE

15,-

med nedvikbar kåpa, Thinsulate

med Thinsulate

45,-

KÄNGOR
Njahkat, vattentäta

169,-

KÄNGOR
Sarrit, vattentäta

79,-

Stort sortiment
av Bruders leksaker!

VINTERKÄNGOR
Kramp

59,-

APOLLO SNIPER
110 cc, 4-takt

990,-

John Deere 5115M
med släpvagn

29,90

John Deere
5115M

Linde H30D gaffeltruck
med 1 pall

19,90

16,90

APOLLO RIDER
125 cc

990,-

Skotarkran
med 4 stockar

35,-

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

V
presi ha
en r äve
tko n
r t!
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Vitvinsglögg
med saffran

Glöggen hör
julen till men i år är det
dags att gå bortom köpeglöggen. Med lite kreativitet
och inte så mycket tid alls kan
du krydda din alldeles egen
glögg och stila inför
vänner och familj.
Text och recept: Otto Johansson

1 flaska vitt vin
2 st kanelstänger
0,5 g saffran
1 vaniljstång
1 st stjärnanis
4 vitpepparkorn
1 dl socker
eventuellt 1 dl gin
1. Blanda vinet och kryddorna i kastrullen och värm
upp. Rör ner och lös upp
socker och låt sjuda 15 till
20 minuter.
2. Låt glöggen dra ungefär
en timme innan du silar av
kryddorna.
3. Värm upp igen och blanda
i ginen om du valt att använda den.
Tips! Saffran och vitt vin
gifter sig bra med röd chili.
Prova lite chiliflakes eller
färsk chili för extra hetta!

Alkoholfri äppelglögg
1 liter åländsk äppelmust
3 hela kanelstänger
2 kardemummakärnor
2-3 cm färsk ingefära
2 msk honung eller socker
1. Blanda alla ingredienser i en kastrull
och koka upp. Låt koka tre minuter.
2. Låt dra i två till tre timmar innan du
tar ur kryddorna och värmer upp glöggen
igen för servering.
Tips! Efter att glöggen har fått dra kan
man även förpacka den och förvara i kylskåp till servering. Är god även kall!

EGEN GG
GLÖ
Klassisk glögg

Kryddat brännvin
1,5 dl brännvin
4 st kryddnejlika
1 bit torkad ingefära
1 hel kanelstång
2 kardemummakärnor
Glöggen
1 flaska rödvin
1 dl socker

1. Lägg kryddorna till brännvinet i
en burk som går att försluta. Häll på
brännvinet och förslut. Låt stå i tre till
fem dagar och skaka om då och då.
2. Häll hela flaskan rödvin i en kastrull
och värm upp på låg värme. Sila av det
kryddade brännvinet och blanda ner
sockret så att det löser upp sig. Låt bli
varmt men inte koka.
Tips! Du kan lägga till eller byta ut kryddor efter smak. Klassiska julsmaker som
stjärnanis och russin eller varför inte experimentera med din egen favorit?
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Härliga kuddar med juliga motiv från Mio.

Så här års svämmar butikerna över av juldekorationer, textilier
och belysning. Det finns något för precis alla smaker, vare
sig man gillar det traditionella, det kitschiga eller det sparsmakade – eller kanske alltihop.
Av Sandra Widing

Änglaspel med Muminfigurer från Pluto.

Elljusstak

e i form a

v ett lucia

tåg från S

tar Living

.

Dekorativ krans i guldfärgad metall med
konstgjorda blad och kottar från Mio.

En lite annorlunda julkrubba i rostfritt stål från Alessi.

Bädda sängen med juligt
påslakan från
Borganäs.
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Skageraks lyxiga julgransfot Stella är gjord av ek
och mässingspläterat stål. En riktig dyrgrip.

Munblåsta julgransbollar i olika nyanser av rött från Iittala.

Från Lexington
kommer julkalendern Vimpel
Multi med små
bjällror och fickor
med plats för
presenter för
varje dag fram till
jul. Kan hängas
på väggen eller i
julgranen.

Från Royal Copenhagen kommer
juliga servisen Star Fluted Christmas.
Här ett serveringsfat i två våningar.

Söta snökulan Serafina i silver från Lena Bjerre.

Mörkgröna julgransmattan
Star med stjärnor blir fin under
granen. Från Ferm Living.

Söta minijulgranar från House Doctor.

Kökshandduk med tomtenissar på från Almedahls.

HM Homes
sammetsklädda plastkulor
finns i flera
färger, här i
mörkgrönt.

Liten krans med bjällror i metall och
sammetsrött snöre från HM Home.

Användbar
miniskål i röd
keramik från
HM Home.
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FACTORY
SHOP

LILLAJUL-MARKNAD

På önskelistan:

ett presentkort
Kalender med alla våra
evenemang hittar du på
www.alandica.ax

Lördag 30.11.2019 kl. 09.00-17.00

3 mars
FORK

Pandas

Sista showe

JULKONFEKT

- specialerbjudande!
3x300 g

8,00€

n!

5 februari
Anders Jansson
Radikal optimist

Taffel

MEGAPÅSAR
3 st

5,00 €
14 mars
Hits of the 6
0’s

GLÖGGSERVERING
Sundsvägen 420,
22410 Godby

Gilla oss på

5 april
ou for
Y
k
n
a
h
T
ic
the mus

Strandgatan 33, Mariehamn info@alandica.ax www.alandica.ax

HAPPY CHRISTMAS
DINA JULKLAPPAR

köper du dygnet runt i vår reception.
• Värdecheckar
• Presentkort till Alandica
• Fina gåvor från Guldviva, Judys, Korpi & Gordon,
Tiina Tahvanainen, Mattas Vingård, Ålandskompaniet
och Öfvergårds
• Supékort till Lions dansgala med bl.a. Matz Bladhs 1.2
• Entré till juldagen och nyårsafton

ETT RIKTIGT BRA TIPS
TILL ALLA JULFESTFIRARE
Boka dubbelrum hos oss från endast 60,inkl. kvällsbastu och Ålandsfrukost. Bilen parkerar
du utan kostnad i vår parkering under tak.

Hotellet är julstängt 22–26.12.2019.

Tel 24 020, Strandgatan 35
www.hotellarkipelag.com
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Din trogna
skyltleverantör
med modern teknik

Märk upp t.ex. stolpar och hörn i mörkret
Olika storlekar med hål för fastsättning

Ge dig själv och dina nära och kära träningsglädje
och välmående i julklapp! Vi hjälper dig!

Bästa klappen:
Köp ett presentkort med
valfri summa
där mottagaren kan ta del av vårt 5 års jubileumserbjudande och
använda presentkortet som delbetalning eller om man vill använda
presentkortssumman till sitt nuvarande träningskort.

Jullovserbjudande:
3 veckors träningskort för
studerande 29,90 övriga 34,90

Ungdomserbjudande:

Öppet 6.12
10-14

Erbjudande på
terminskort för ungdomar
Träna perioden 1 januari–31 maj 2020 med terminskortet för studerande!
5 månaders träningskort för endast 199,(norm. 245€) och med nyckelgym om du är 16 år.
Ljushållare från 9,90

Foodboxerbjudande:
5 st foodbox för endast 34,50

Muminﬁgurer pris från 19,50
Konstgjord julstjärna 10,-

Hallmöbel 589,Julkulor från 0,50 /st

Fint till jul!
www.feja.ax

Verkaregränd 4 Tel 16 790 Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15
Extra julöppet: Fredag 6.12 kl 10–14, Lördag 14.12 kl 10–16,
Söndag 15.12 kl 11–14, vardagar 16-20.12 9-19, lördag 21.12
10-16, söndag 22.12 11-14

Köp
Food
hos obox
ss!

(presentkort)

Jubileumspris!
TRÄNA, TRÄFFAS
och TRIVS!

Ta del av vårt 5 års jubileumspris, Avancia
Torggatan 5 år med superbra pris på
träningskort – vi ger upp till 15 % rabatt!

I vårt jubileumspris ingår allt
styrketräning på båda gymmen inkl. nyckelgym, gruppträning,
virtuell träning, massor av konditionsmaskiner m.m.för endast
(prisex) 36,55€/månad! (OBS! alla inköp sker på Neptunigatan 1)
Gäller t.o.m. 24 december 2019

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax

God jul och hälsosamt nytt år önskar vi på Avancia!
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Julk
iPhone 11
64GB

829€

AirPods
Gen2

165€

33,71€/mån

www.alcom.ax

KLAPP- T!
JAK

Välkommen på

Norrvåge pocket 89,återvunnen ull, Fjällräven

Vattentät ryggsäck

Rapala 79,-

Vapenskåp 670,-

Pannlampor

Scandinavien Safe SP88

i olika prisklasser
Prisex. 17,90

Yxa 59,90 Marttiini

299,Genzo
Royal
66XT

Swedteam

Ullfrotté underställ 88,-

Mörningstimer

Lockpipa

Blinkande ljus

kråka

för t.ex. Hunden 15,-

På Viking Line hittar du fina klappar
till både familj och vänner – allt till röda
sjöpriser.
Vi har ett brett urval av kläder, skor, smycken,
hudvård, dofter, accessoarer, inredning, sötsaker och drycker.
Svårt att välja? Köp ett presentkort i vår resebutik! Då kan mottagaren själv fynda ombord
eller boka en rolig reseupplevelse.

Jaktradio

29,-

Klappar
i sikte!

19,-

GLAD JUL!
Övik Olle 143,för damer, Fjällräven

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

Vikingline.ax/shopping
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Den snabba

Julgatan har öppnat och julhandeln är i full gång.
I fall du är osäker på vad du ska hitta på till dina
nära och kära har Åland Just Nu sammanställt
några handfasta tips på hur du kan gå tillväga
Text: Alexandra Gäddnäs

Ifall du är osäker på vad du ska fixa för
julklappar så är det alltid bra att utgå från
saker som är lätta att använda och passar
de flesta: om du slentrianmässigt köper en
ljusstake eller en spexig t-shirt är risken
stor att presenten kommer att ligga i ett
skåp och samla damm under obestämd
framtid.
Tänk alltså förbrukningsvaror och anpassningsbara upplevelser: presentkort
och lyxiga skafferivaror är två säkra kort.
En annan julklapp som verkligen visar
omtanke är brandvarnarbatterier, en
brandfilt eller en brandsläckare. Just nu
finns det dessutom många roliga varianter
på marknaden – dubbelkolla dock alltid
att funktionen inte har kompromissats för
designens skull!
Om du köper nya kläder, böcker eller mackapärer – spara alltid kvittot och
låt mottagaren veta att kvittot är sparat,
kanske genom ett litet kort som säger ”PS
Kvittot är sparat, ifall du vill byta! DS”. Då
undviker man presenter som blir skåpvärmare i slutändan.

Det lilla fina

Det finns en samling fina
julklappar som inte kräver
mycket pengar, utan främst
bara lite kärlek. Har du någon gammal kryddväxt som
står och slokar? Klipp ner den,
skiva upp lite vitlök väldigt
tunt och släng in allting på en
ren plåt i ugnen på 75 grader.
Efter ett par timmar kommer
allting vara kruttorrt och du
kan mortla ett fint örtpul-

ver – blanda det med salt och vips har du
ett uppskattat och lyxigt kryddsalt!
En annan bra gåva, kanske till kollegan
som har dåliga lunchvanor, är hemmagjorda lunchkuponger. Det enda du behöver är penna, papper, sax och häftapparat. Klipp ut sex lika stora fyrkanter
och utlova luncher: helgluncher hemma
hos dig, matlådor på jobbet eller en
utelunch om du vill lyxa till det.
Stansa ihop pappershögen och
vips har du en fin julklapp.

Julkorgen går alltid hem
Julkorgen går
att anpassa till
både stor som
liten, gourmén
som gourmanden. Konceptet är enkelt:
skaffa en korg
eller låda och
fyll den med
saker som
mottagaren

uppskattar. Här är det enbart fantasin
(och plånboken) som sätter gränser. Börja
med att fundera på hur du skulle beskriva
mottagaren: är det kanske en jägare? En
grillare? En som tar hand om alla andra
och glömmer sig själv? Är det en lyxlirare?
En bortaålänning?
Utgående från beskrivningen är det sedan bara att fundera – vad kan en sådan
typ behöva? Grillaren kanske behöver en
fin olivolja till sommarens marinader, en
åländsk senap till alla grillkorvar och ett
bra förkläde för att hålla det städat och
fint. Den som tar hand om alla andra
men glömmer sig själv kanske behöver ett
presentkort på massage, en samling goda
snacks och en riktigt bra bok.

Weekend: extra allt

Ett tredje alternativ som kanske passar
bäst till någon riktigt speciell i din närhet
är en weekend med extra allt. Tänk en fin
fredagsmiddag, två övernattningar och en
rolig lördagsaktivitet samt en fin söndagsbrunch – en liten verklighetsflykt i ett fint
paket.
Här kan du placera ribban där du själv
känner dig bekväm: på en bekants sommarstuga, på ett av alla fina åländska
hotell eller kanske du bokar två nätter i
Helsingfors. Oavsett är konceptet anpassningsbart för både mottagare och plånbok.
Tänk på att de flesta hotell erbjuder att
du kan betala in dig för deras hotellfrukost – även fast ni övernattar hemma kan
ni alltså njuta av en fin hotellfrukost morgonen efter!
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Decemberdagarna
kan vara allt från
mysiga och förväntansfulla till slaskiga,
långa och gråa. Åland
Just Nu har knåpat
ihop en liten julkalender med 24 steg för
glada och stämningsfulla dagar fram till
julafton.
Text: Alexandra Gäddnäs

Söndag 1 december

Måndag 2 december

Tisdag 3 december

Söndag 8 december

Måndag 9 december

Tisdag 10 december

Söndag 15 december

Måndag 16 december

Kicka i gång december med julmarknads-marathon, den perfekta lösningen
på alla annalkande julklappsbekymmer. Funderar du på vad du ska ge
fasters man eller det sedan länge utflugna gudbarnet? Lokalproducerade
produkter är alltid ett säkert kort. Labbas hembygdsgård i Eckerö, Thuregården i Möckelö, Fårgården i Jomala och
Solkulla i Finström bjuder alla in till
julmarknad, så passa på!

Skeppargården Pellas bjuder denna
söndag in till julstuga i Lemland.
Klockan 12–16
hittar man en liten marknad, med
servering av egen
glögg och pepparkakor – även ett julklappslotteri utlovas.

Besök ett smultronställe på Åland
som du inte sett
på länge. Värdiga
förslag är världens minsta museum på Vårdö,
att åka och handla
på en lantsortshandel eller ät
måndagsmiddagen på Godby
grillen.

Researrangören Swett arrangerar
denna decembermåndag en ”vandringskväll för nybörjare”. Varför inte
samla lite inspiration för framtida
nyårslöften och lär dig hur du kan
bemästra diverse vandringsäventyr:
Kebnekaise, medelhavsvandring eller
varför inte Mount Everests basecamp.
Anmälan sker via arrangörens webbplats.

Mattias Alkberg och
Jonatan Lundberg
äntrar denna söndag Pub Bastuns
scen och utlovar
något extraordinärt. Den svenska
punkpoeten kan ge en
kvälls bortkoppling från allt
vad jul är med sin nya avskalade show.
En annorlunda afton fylld av poesi och
sånger i en alldeles särskild miljö.

Den svenska artisten Melissa Horn
släppte i september sitt senaste
album “Konstgjord andning”
och är nu ute på
en nordisk turné.
Varför inte liva upp
en vanlig tisdag med
lite finkultur på Alandica?

Två veckor innan
dopparedagen är ett
utmärkt tillfälle
att sätta i gång en
egen sats glögg.
Använd receptet
på sidan 7 eller
göra flera mindre
satser med vad du hittar hemma – bara fantasin
sätter gränser.

En dryg vecka kvar till
jul. Nu är det hög tid
för pepparkakor.
Allra roligast är ju
trots allt en ordentlig sats hemlagade
kakor, så denna
måndag passar utmärkt för att koka ihop
en deg som får vila i kylen över
natten.

Lördag 21 december

Från Föglö, över till
Amerika och nu
tillbaka till Mariehamn. Coca
Cola kommer till
Mariehamn med
en lastbil full av läsk
och man kan passa på
att ta en fin julbild framför en riktig amerikansk jultomte med
åländska rötter – illustratörens pappa
härstammar nämligen från Föglö.
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Onsdag 4 december

Torsdag 5 december

Fredag 6 december

Lördag 7 december

Onsdag 11 december

Torsdag 12 december

Fredag 13 december

Lördag 14 december

Tisdag 17 december

Onsdag 18 december

Torsdag 19 december

Fredag 20 december

Vi fortsätter på
kulturtemat men
blickar på onsdagen mot lite billigare nöjen, utan
att tumma på
kvalitén. Ta med
familjen och far och
avnjut en onsdagskonsert med Ålands musikinstitut (ÅMI).
Konserten börjar klockan 19 i ÅMI:s
konsertsal och det är fritt inträde.

Läs ett kapitel i en
bok, bläddra en
tidning eller avsätt en timme för
något som du
kan göra i godan
ro – utan att tänka på alla julbestyr.

Efter att du gjort pepparkaksdeg är det
faktiskt dags att baka ut pepparkakorna. Bjud över vännerna och se vem
som kan göra den
vackraste, den
obskyraste eller
den största pepparkakan – eller
varför inte testa att
bygga landskapsborgen men i pepparkaka?

Söndag 22 december

Att grava lax är förvånansvärt lätt – lite
socker, salt och
färsk lax tar dig
långt, med någon
rolig smaksättning kommer du
trolla fram julbordets
blivande favoriträtt. Gräv
fram den rutiga kokboken
ur skåpet och börja, det tar knappt tio
minuter att komma i gång!

För den ekonomiskt lagda erbjuder
även torsdagen goda möjligheter till
kostnadsfri kultur: Ålands museum
har gratis inträde första torsdagen i
månaden, bjud med en gammal vän
och spana in konstgalleriet eller fråga
om något barn i din närhet kanske
vill komma och utforska Kollornas
värld. Museet är öppet klockan 1120.

Passa på att laga köttbullarna redan
nu! Det är en ypperlig torsdagsaktivitet och en sak mindre att göra
när julafton närmar sig. Utmaning:
gör hälften vegetariska med hjälp av
Anammas formbara färs.

Förbered en liten bokpresent till någon
du tycker om: att
hitta en bok under julgranen på
julaftonsmorgonen
kan göra väntan
lite kortare för små
julfirare eller dagen mera
fridfull för de större. Emmaus
har ofta en stor samling böcker av alla
sorter, i väldigt fint skick!

Måndag 23 december

Inser du att du glömt någon julklapp?
Oroa dig inte, vi har räddaren i nöden.
Bläddra till sidan 13 och bygg din egen
snabbjulklapp utgående från tipsen
och handskriv sedan ett presentkort för
detta.

Tisdag 24 december

Nu är det dags!
ihåg
Sänk förväntningarna, kom
fekt
att allt inte behöver vara perligt,
och kom ihåg att fira rim l.
speciellt för barnens skul
God jul!

Efter tre kulturintensiva dagar är det
dags att titta lite
på folk och mingla.
Nu är det nämligen dags för julmarknad på torget
i Mariehamn. Mellan
klockan 10 och 16 håller
marknaden öppet – men sörj ej om du
först slutar jobbet vid 17: marknaden
har öppet på lördagen också.

Luciadagen förgylls
givetvis med lite luciafirande. Ålands
Lucia kröns i Sankt
Görans kyrka
klockan 18 och efter kröningsceremonin inleds luciatåget
längs Mariehamns gator.

Här kommer ett kontroversiellt förslag:
men passa på att frosta av frysen! Du
kommer tacka dig själv när du på juldagskvällen ska frysa in de där överblivna köttbullarna och du möts av en
fräsch och rymlig frys.

Intermezzokören bjuder in till dubbla
julkonserter i
traditionell stil på
lördagen: en vid
klockan 15 och
en vid klockan 18.
Varför inte gå och
lyssna på stämningsfulla julsången i Sankt
Görans kyrka i Mariehamn?

Bland mysiga bodar
och övervintrande
båtar kan du denna lördag botanisera bland hantverk,
bullar och bröd på
julmarknaden i Sjökvarteret. Kom ihåg
vantarna, ibland blåser
det ruggigt kallt vid Slemmern!
Klockan 10–16 både på lördagen och
söndagen är marknaden öppen.

Glömt allt julstök och
gör något annat
för en dag: åk och
simma, boka en
bowlingbana, gå
på bio eller käka
något icke-juligt
som pizza eller sushi.
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Ingen Jul utan Kalle
i exklusiv HDTV
– Billigt, enkelt och praktiskt
Kvalitetsunderhållning till bästa pris!

Ålandsvägen 46, info@mca.ax, tel. 17 122

Kvalitetsklapparna hittar du hos oss!
Bitssats DT7045T
• 31 delar
• Slagtålig

Vinkelslippaket
DWE492TWIN

199,-

DWE4157 DWE4157
• 125mm • 125mm
• 900 W
• 900W

(29,-)

49,-

Gäller så långt lagret räcker!

Driftsäkerhet för både
arbete och fritid!

142,-

29,-

Pannlampa Compass R
• 1200 lumen
• Stöt- och vattentålig
• Laddningsbar

Julöppet i butiken
Pannlampa Pixel

• 250 lumen
• Stöt- och vattentålig
• Laddningsbar

54,90

Drivers Winter fodrad
hjortskinnshandske

Lör 14/12 ...................... 9–16
Mån-fre 16-20/12 .... 7.30–19
Lör 21/12 ...................... 9–16
Sön 22/12 ................... 12–16
Mån 23/12 ............... 7.30–19
Tis 24/12 ....................... 9–12

Pi hsarsät!ven

V
rt!
presentko

Vi har även olika modeller
av fodrade arbetshandskar!

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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FORD GARANTI
år eller
100 000 km

ÅRETS BIL I FINLAND

Nya Ford Focus Active
Från

24.231 09 €*

FORD TAKUU
VUOTTA tai
100 000 km

VÄLKOMMEN
TILL VÅRT POPULÄRA

JULBORD
ONSDAG–LÖRDAG 4–21.12
52€/person

inklusive glögg och kaffe.
Som tidigare år kommer vi oavkortat donera
3€ av varje sålt julbord till barnfonden på Åland.

EN FOCUS ANPASSAD FÖR DIG

Helt nya Focus Active – både 5 dörrar och Wagon – passar perfekt
för en aktiv livsstil. Högre markfrigång och körställning, samt fem
körlägen, garanterar en njutningsfylld körupplevelse på alla
sorters körunderlag. Ta stadens gator, motorväg eller stugvägen
och du kommer att njuta av varje kilometer.

Är ni 15 personer eller mer,
erhålles 15% grupprabatt på mat.
För mer information och bokningar maila:
boka@paviljongen.ax eller ring 19 141

Välkommen att uppleva nya Focus Active!
ford.fi/focus
Helt nya Ford Focus Active -modeller från 24.231,09 € (skattefritt rp 21.610 € + beräknad bilskatt med CO2-utsläpp 130 g/km 2.621,09 € +
600 € leveranskostnader). Helt nya Ford Focus Active -modeller med CO2-utsläpp 125–144 g/km och EU-bränsleförbr. 4,7 – 7,1 l/100 km.
Bilarna på bilden är extrautrustade. Auto- ja liikennetoimittajat ry väljer Årets Bil i Finland.

Västra utfarten, tel. *5252, Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311
Bilförsäljning: vard. 9–17. lörd. 11–14. www.motorcompany.ax

Stan’s
populäraste
kebab!
• KEBAB
• KYCKLINGKEBAB
• VEGETARISKT
• HAMBURGARE
• SALLADER

Vi önskar alla en

God Jul!

Ha alltid reseförsäkringen med
dig i mobilen - med
LokalTapiolas nya app.
Alltid med dig,
där livet händer.

LokalTapiolas Livstrygghetsapp är
alltid nära till hands när du behöver
hjälp och råd i ärenden som gäller
försäkringar, ekonomi och hälsa. Du
hittar lätt de viktigaste
kontaktuppgifterna och får hjälp i
nödsituationer eller vid skadefall.
Du bär alltid det digitala reseförsäkringskortet med dig och ser
lätt dina försäkringar och fakturor.
Applikationen innehåller även mycket
annat som är nyttigt och intressant.
Läs mer och ladda ner appen:
lokaltapiola.ax/mobil

Välkommen till

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

Tjänsteleverantörer: LokalTapiola regionbolagen, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt
Livförsäkringsbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning. HälsoHjälpen: Mehiläinen Oy.
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Nya tapeter

till eller efter jul.

Fototapeter för personliga hem.

Borosan!

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.

Miljömässigt
hållbara tapeter
som dessutom är
mycket lätta att
arbeta med

Gångmattor

Vaxdukar

b. 80 cm
från/lm

med julmotiv, b. 140 cm
/lm

15,-

12,-

Julen kommer, julen går,
men gåvorna från oss består!

Remontti Ässä

Slitstark och tvättbar täckfärg, passar
utmärkt i bl. a. kök, hall och barnrum.

PRESENTKORT

3,6 lit.

49,-

Grundades 1948

uppskattas av alla hustomtar!
SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867,
VARD 08–17, LÖRD 09–13
butiken@fargtapet.aland.fi

Snart går vi mot ljusare tider igen och
sommaren kommer fortare än man anar.

klappstip

s!

J

ul

Jobe Thunder Package

Jobe Roamer
2p

237,-

1p

109,-

(129,-)

(279,-)

Varvsvägen 2, 22100 Mariehamn, tel. 22 424. Öppet: vardagar 9–17. center@kea.ﬁ
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Tomtetips från tomtehuset!
Singer Heavy Duty

Electrolux AC

259,-

499,-

Pfaff Passport 2.0

Napoleon Wireless

549,-

termometer

Severin Special Li 30 dammsugare

239,-

52,-

Prego blodtrycksmätare

25,-

Oljelampa Baby special
zink

19,-

+ olja

8,-

Power Cube

Prego 2-pars skotork

13,-

39,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
BLOMSTRINGEVÄGEN
TEL. 15311
12. TEL. 15311

Oral-B Crossaction tandborste

29,-

Miele kaffemaskin med bönor, mjölkbehållare. Easy Clean

1490,-

Electrolux köksassistent Pro
5,7 lit.

339,-

Kom ihåg
att vi även har
Babyliss Curl Secret auto-curl tecnology

JULÖPPET:

VARD. FR.O.M. 16.12 . . . . . . . 9–19
FRED. 6.12 . . . . . . . . . . . . . . . 12–16
LÖRD. 30.11, 7, 14 & 21.12 . .10-15
SÖND. 15 & 22.12. . . . . . . . . .12-16
JULAFTON . . . . . . . . . . . . . . . . 9–12

145,-

-20%
på alla
julsaker!

BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311

Severin Sous Vide stick

BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311

BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311

99,-
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På ett julbord finns alltid en sak som står
ut både färgmässigt och smakmässigt
– senapen. Den ena senapen är aldrig
den andra lik. Den ena är stark och slät,
den andra är rund och grovkornig. Vissa
sorter påminner om varandra men de
smakar aldrig exakt samma sak. Alla har
sin egen favorit som hen ger bort i små
burkar till släkt och vänner.
Frågar du mig ska senapen vara lagom
stark och lagom söt. Och just julsenap
får gärna innehålla krossade senapsfrön,
både bruna och gula. Sedan äts den med
andakt tillsammans med nygriljerad
skinka kvällen före julafton.
För den som inte gillar senap finns
ketchup som ett något oheligt, men nog
så gott alternativ. Den passar bra till julkorv och köttbullar.
Text, recept och foto: Staffan Lund

JULSENAP
1 dl gula senapsfrön
1 dl bruna senapsfrön
4,5 dl vatten
0,5 dl vitvinsvinäger
ca 0,5 dl senapspulver, upp till 1 dl
om du vill ha en stark senap
1 tsk salt
0,5 dl flytande honung
eventuellt socker
skalet av en apelsin
Koka upp vatten och vinäger i en
kastrull.
Ta bort kastrullen från värmen
och tillsätt senapsfrön. Låt svälla en
timme.
Mortla fröblandningen. Har du

ingen stor mortel går det bra med en
kraftfull mixer.
Blanda med senapspulver, salt,
honung och finrivet apelsinskal.
Späd med vatten om senapen
känns för torr. Den ska vara ganska
lös eftersom den sväller ytterligare.
Fyll upp i en burk och låt mogna i
kylen ett par dagar. Balansera smaken i efterhand med honung, socker
eller mer senapspulver. Tänk på att
senapen avtar i styrka efter några
dagar.

JULKETCHUP
1 gul lök
olivolja
500 gram krossad tomat
1 dl farinsocker
1 dl rödvinsvinäger
3-5 kryddnejlikor
3-5 kryddpepparkorn
salt

Finhacka löken och fräs den i olivolja
utan att den tar färg.
Tillsätt alla övriga ingredienser
och koka i cirka 20 minuter.
Mixa ketchupen slät i en mixer
och smaka av med salt och eventuell
mer vinäger.
Fyll i en ren glasburk. Gärna en
gammal ketchup- eller chilisåsflaska
av glas.

SENAPSSILL
ca 400 g inlagd sill
2 msk senap
1 msk fransk senap
1 msk grov senap
1 msk socker
1 dl neutral olja
1 dl crème fraîche
2 msk vatten
nymalen vitpeppar
0,5 dl hackad dill
Skölj sillen och låt den rinna av. Skär
i bitar om det är filéer.
Vispa ihop senap med socker, och
häll i oljan sakta under vispning. Rör
ner crème fraîche och vatten, vitpeppar och dill.
Marinera sillen och låt stå i kylen
i ett dygn.

Till Norden kom senapen
vid medeltidens slut och det var främ
st i
Skåne som den fick fäste.
I resten
av Norden förblev senaps
ätandet
ett överklassnöje fram till
mitten av
1900-talet då man började
frossa
industrisenap med kokt kor
v i takt
med att korvmojarna plop
pade upp.
Traditionellt lagade man
”skånsk
senap” till jul. Då använd
e man frön
från svartsenap som krossa
des genom att rulla en järnkula
i en skål.
Källa: WIkipedia
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MATLUST

FÖR LÄCKRARE
STUNDER

God

jul!

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

Julklappstips:
presentkort!

-20%*
Varmt
välkomna!

S-MARKET GODBY, Godbyvägen 1424, Godby.
S-MARKET JOMALA, Lövuddsvägen 1, Mariehamn.

VARUBODEN CITY, Torggatan 6, Mariehamn.

* När du köper ett presentkort hos oss i december så ger
vi dig -20% på våra matpriser i januari och februari 2020.
I övrigt är presentkortet giltigt på normalt vis efter det.

Hotell Pommern, Norragatan 8–10
www.kvarter5.ax, tel. 15 555
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Är du 26 år
eller yngre?

Glammiga
julklappen!
Milani
Ögonskuggspalett
39,95
(ﬁnns i ﬂera ﬁna färgkombinationer)

J.P Gaultier
Classique EdP 30ml
61,95

♥

Indy Beauty priser från 6,95

Presentkort

IsaDora
Glitter Nails
8,95

är en alltid uppskattad
gåva, för liten som stor

...ﬁnns också många ﬁna gåvokit!

Julklappen
för honom!
Paco Rabanne
1 Million Lucky
100ml 84,95

Beställ
prenumeration*

9,90
/månad

(ord. 15,90/mån)

♥

Dear Barber
Gåvokit
39,95

Tel. 0457 345 7330 • onﬂeek@aland.net
mån–fre 10–20 • lör 10–17 • sön 11–16

SMINK ◆ HUDVÅRD ◆ DOFTER ◆ GROOMINGPRODUKTER ◆ NÅGOT FÖR ALLA

Ålandstidningen
digitalt till
ungdomspris!

Julklappstips!
Baltic
flytvästar
från

25,-

Torrbollen

8,90

www.alandstidningen.ax/ungdom
eller ring, kom in eller maila: tel. 26026, Strandgatan 16,
prenumeration@alandstidningen.ax

Laddningsbar
ficklampa 800 lm

26,90

Fusion Stereo Active
i lager

-25 %

• Åland granskar • Matsidan • Lördagsporträttet
• Sporten • Kulturen • Ekonomi • Ledaren
• Debatt och mycket mera...
* Hela tidningen digitalt sex dagar i veckan via dator, surfplatta eller mobil.
På söndag även den digitala söndagsutgåvan. Prenumerationen gäller endast en samtidig inloggning, för ungdomar som är 26 år eller yngre, utan bindningstid. Vid misstanke om missbruk äger vi rätt att stänga av kontot. Innehavaren av kontot ansvarar
för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov.
Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra
personer. Kampanjerbjudandet gäller till den 31.12.2019.
Fullt pris debiteras när kunden fyllt 27 år.

Float
Underwear
ODEOFLARE.
LED handbloss

från

129,Kaffepanna
med vissla

9,90

...och mycket
fler klapptips,
välkommen in!

146,te ett

P.S. Varför in

till båten!
presentkort

Öppet:
Vardagar
kl. 8–17

Skarpansvägen 20, Mariehamn • Tel. 12 990 • www.wemarin.com
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Nyår är högtiden då man kan lyxa till det på
Michaela
Åland Just Nu har pratat med festexperten år ser ut.
Eckerman om hur hennes perfekta ny

» Fortsättning på nästa uppslag.
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Både torkade och färgade blommor är trender som passar bra till nyår.

M

”Snåla inte heller på pyntet och blommorna för att riktigt få till stämningen.”.

”Jag tycker om när det är mycket glitter,
guld och lite Great Gatsby-tema.”

ichaela Eckerman som är utbildad florist och bröllopskoordinator driver sedan 2018
Festmagasinet. Företaget finns till för
att designa alla aspekter av en fest eller
hjälpa till om det är någon detalj som det
behövs hjälp med. På nyår ser hon att
man gärna tar i från fotknölarna.
– Det ska vara en riktigt fin dukning,
fina kläder och lyxigare mat än vanligt,
säger hon.
– Man kan använda bättre råvaror
som skaldjur och riktigt fint kött. I fjol
på nyår serverade jag exempelvis en
skaldjursris-otto med ett hummerte som
serverades i tekanna.
Utöver att maten ska vara extra lyxig
anser hon även att det ska finnas mycket
av den.
– Det ska vara minst fyra rätter. På
nyår kan man verkligen satsa på maten,
lyxa till det för både sig själv och sina
vänner.
– Att ha bra dryckeskombinationer är
också viktigt, personligen tycker jag att
man inte får glömma efterrättsvinet.

Glitter och guld
Det klassiska färgschemat för en nyårsfest innehåller mycket glitter och guld
och så tycker Michaela Eckerman även
att det ska vara.
– Jag tycker om när det är mycket
glitter, guld och lite Great Gatsby-tema.
Snåla inte heller på pyntet och blommor-

na för att riktigt få till stämningen.
Pyntet behöver dock inte bli dyrt för
att man tar i, mycket man kan ställa
fram är troligtvis saker som redan finns
hemma eller i naturen.
– Samla alla dina ljusstakar och se till
att lysa upp festen ordentligt.
– Plocka in några kvistar och pinnar
utifrån och spraya dem med silver- eller
guldfärg för att liva upp.

också få in lite återbrukstänk, säger Michaela Eckerman.

Musiken och middagen

Något som lätt kan glömmas bort en
kall och kal månad som december är
blommorna. Som florist anser Michaela
Eckerman att de är en självklar del av en
nyårsdukning.
– Man kan välja de man tycker om,
det viktiga är att de finns där. Även när

Det är inte bara dekorationerna och middagen som gör en bra fest. För att allt ska
komma samman krävs även bra organisation och god stämning.
– Särskilt om man är många måste det
finnas någon som är värd och styr upp
festen, men se till att göra det till en kul
grej och inget måste.
Ett sätt att få få nyårsmiddagen organiserad är att dela upp gästerna i grupper som alla får ansvara för ett särskilt
område.
– Ett gäng fixar fördrink med tilltugg,
några tar förrätt och några tar varmrätt.
Inga konstigheter, lite som ett knytkalas

det kommer till blommor är det trendigt
med färgade torkade blommor.
– Det blir väldigt fint om man tar några koppar- eller guldfärgade kvistar och
blandar dem med vanliga rosor, tulpaner
eller anemoner.
En annan trend i blomvärlden som
passar in även på en nyårsfest är torkade
sädesslag, grässtrån, eterneller och diverse exotiska blommor. Något du både
kan göra själv eller köpa hos blomsterhandeln.
– Det finns fortfarande mycket fint
gräs och sådant ute i naturen man kan
plocka och torka hemma och sen kanske
färga om man vill. På så sätt kan man

Bordsplacering är ett måste, åtminstone
om man är många.
– Sedan tycker jag det en
kul grej är att göra efterrätten till en överraskning och aktivitet. De
som är ansvariga
håller den hemlig
och kommer sedan
in med den till
musik och fylld
med sprakande
tomtebloss.
Avslutningsvis
har

Blommor

Michaela Eckerman några enkla saker
som höjer stämningen ordentligt.
– Ett bra ljudsystem och bra musik
och en riktigt god champagne för tolvslaget. Ta sedan med er högtalaren ut
och spela ”Happy new year” av Abba vid
tolvslaget.
Text: Otto Johansson

Michaela
Eckerman är
utbildad florist
och bröllopskoordinator.
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Channas första jul på

Julkryddorna, redskapen och ingredienserna. Det är
grunden för bra julgodis enligt konditorn Channa Öhman
som är ny pralinmästare på Mercedes Chocolaterie.
Norragatan 9, tel. 040 55 37511

På HANDKRAFT i Kvarnbo hittar
du åländskt hantverk.
• Quilttyger -30 %, vadd och
tillbehör
• Secondhand
• Vi bjuder på glögg & pepparkaka
Öppet inför julen:
fredag 6, 13, 20.12 kl. 12–17
lördag 7, 14, 21.12 kl. 12–16
söndag 8, 15, 22.12 kl. 12–16
Välkommen!
Kvarnbovägen 350, Saltvik (f.d. husmoderskolan) Gilla oss på Facebook!

Vi hyr ut borddukar,
tvättar dunjackor,
mattor m.m.

Channa Öhman har alltid
stått i köket och bakat till
alla festligheter som kan
behöva ett bakverk. När
hon sedan skulle välja
vad hon skulle göra efter
avklarade gymnasiestudier
föll valet på att flytta till
London för en nio månader
lång intensivkurs för att bli
konditor.
– Jag gick på en skola
som heter Le Cordon Bleu.
Det var otroligt högklassiga
lärare och jag lärde mig
otroligt mycket trots att det
var under en ganska kort
tid, säger hon.
När hon väl var klar
i London flyttade hon i
början av 2019 tillbaka till
Åland och började söka
jobb. Av en slump fick
hon reda på att Mercedes
Urbano-Winqvist på Mercedes Chocolaterie sökte
en efterträdare.
– Jag provjobbade i två
månader och sedan fick
jag jobbet, så nu har jag
jobbat här i snart ett helt
år, säger hon.

Julkryddorna
Nu är det dags för Channa
Öhmans första jul som
pralinmästare och då är
det fullt fokus på julgodiset
som gäller.
– Privat har jag tidigare
inte varit så intresserad av
julgodis men nu när jag
gör praliner har jag blivit
det, säger hon.
– Här på jobbet tar vi
fram en pralinjulkalender
och jag ska dessutom lansera åtminstone en ny julsmak i år, en hallonkola.
Sen får vi se vad jag hinner
med.
När det kommer till jul-

Strandgatan 21, tel. 14 730

Många nya modeller från Schalins ringar

CHANNA ÖHMAN
Ålder: 21.
Bor: Mariehamn.
Gör: Jobbar på Mercedes Chocolaterie.
Bästa julkryddan: Saffran.
godis finns det några saker
Channa Öhman ser som
det viktigaste att tänka på.
– Det gäller att få fram
det som särskiljer julgodiset. Man måste lyfta
julkryddorna som saffran,
kanel, kardemumma, nejlika, kryddpeppar och så
pepparkakskryddan som
är en mix av de flesta, säger hon.

Redskap och
ingredienser
För hemmakonditorerna
som ska börja med årets
julgodis har Channa Öhman några handfasta tips.
– Det folk lagar mest är
knäck och kola skulle jag
säga, då är det viktigt att
man skaffar en riktigt bra

termometer, säger hon.
– Sedan tycker jag att
det är bra att ha en köksvåg. Många recept är skrivna med decilitermått men
gram är mycket mer exakt
och blir bättre.
Utöver de två redskapen
är även ingredienserna
viktiga för att lyfta en kola
eller knäck över det ordinära. För Channa Öhman
är både ursprung och kvalitet av stor vikt.
– Använd åländskt smör
och åländsk grädde, det är
en bra grund. Bra choklad
är också viktigt, det är värt
att lägga lite extra pengar
på, säger hon.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

Channas saffransfudge med pistage- och hasselnötter
gar

Silverrin

-50%

Fin jul!

Seiko

Seiko

Stål, 100 m
Lumibrite visare

Stål/DBL, Kristaller
runt boetten

279,-

329,-

Silversmycke
med kristaller

41,-

Norragatan 5, tel. 13 260

5 dl strösocker
3 dl vispgrädde
1,5 dl mjölk
3 msk sirap
1 paket saffran
1 dl hasselnötter
1 dl pistagenötter
100 g vitchoklad
50 g åländskt smör
1. Klä en form (20x30

centimeter) med bakplåtspapper.
2. Häll strösocker, grädde,
mjölk, sirap och saffran i
en kastrull. Koka på låg
värme tills termometern
visar 117 grader.
3. Medan smeten kokar
upp kan du hacka nötter
och choklad.
4. När smeten når 117

grader tar du av kastrullen
från plattan och väntar på
att det slutar bubbla.
5. Vänd ner smör, nötter
och choklad och rör tills
choklad och smör har
smält.
6. Häll smeten i formen
och låt stelna.
7. Skär upp i fyrkanter och
förvara svalt.
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Klappar för hela familjen

från tomteverkstaden på Lövdalsvägen
Skruvdragare DS18DJL
18V/2,5Ah

139,-

9,90

HI60010346

199,-

15008702

Visslande vattenkanna

13,30

Kompressor 24L/1,1kw/190L

89,XT50

158,-

Automatväst ”DAX” 150N

89,-

54,90

ASI019

20811238

Verktygssats
89-delar

69,-

½” + ¼”

125,-

Bluetooth-mössa
+pekskärmsvantar

24,90
890-P3

27,90

Vinterjacka barn
fl. gul/svart
Finns i storlek 100-170

69,-

Vinterjacka barn
svart/fl. gul
Finns i storlek 100-170

PAT580K

69,PAT580M

Fleecejacka svart K27
Finns i stl 48-58

19,90
913-F

24,90

Vinterbyxor barn
fl. gul/svart
Finns i storlek 100-170

69,PAT581K

Vinterbyxor barn
svart/fl. gul
Finns i storlek 100-170

69,PAT581M

Priserna gäller t.o.m 23.12 med reservation för slutsäljning.

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

”Ett timmerhus som sköts på
rätt sätt håller i generationer”

Några fördelar med timmerhus
• Trä är ett levande material som andas och därmed magasinerar värme och
fördelar fukt. Det skapar ett fint inomhusklimat med jämn temperatur.
• Massiv stock som behandlas på rätt sätt tål alla typer av väder och vind.
• Eftersom timmerhusen inte har hålrum i väggarna har möss och andra
skadedjur svårt att ta sig in.
• Kuusamo använder långsamt växande furu från Lapplands skogar, med en
mycket hög andel kärnvirke.

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

Kontakta oss för att
få råd och pris på just
ditt drömprojekt!

www.kuusamotimmerhus.fi

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

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

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Klingbergs Julkalender
Varje måndag-lördag
i december kommer
vi att presentera en
produkt eller ett
erbjudande som
dagens julklapp, på
vår Facebook-sida

Följ oss på Facebook och
håll ögonen öppna!
Klingbergs Elektriska Ab

Auktoriserad
VVS-installatör

Godbyvägen 11, AX-22100 Mariehamn, tel. 22 111
www.klingbergs.ax • vard. 09.00-17.30, lörd. 10.00–14.00
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Nubbe å sill, ta´t om du vill,
men låt bilen stå still!

norm.499€

Apple AirPods
med laddningsetui

449

Mer magiska än någonsin. AirPods med
laddningsetui ger dig en oöverträffad
trådlös ljudupplevelse. Samtalstiden är
optimal och du kan aktivera Siri med din
röst. De är redo för alla dina enheter.
Sätt dem i öronen så kopplas de in direkt. Och du är plötsligt i en värld med
fylligt ljud av hög kvalitet. Det är nästan
som magi.

2401690

2297447

Asus Dual GeForce RTX
2070 O8G EVO

norm.179€

Årets största rea är IGÅNG!

139

Kolla in alla våra erbjudanden på
multitronic.fi/blackfriday
norm.15,90€

Grafikkort

norm.109€

norm.112,90€

990

89

1844980

2171225

Deltaco 10000mAh
USB-C, 2x USB-A
Powerbank, Vit

89

2035612

Philips 23.8” 243V7QDSB
Full HD, IPS - datorskärm

UPPLEV ELEKTRONIKENS
VÄRLD

HITTA OSS

Torggatan 12
22100 Mariehamn

Erbjudanden i kraft fredag 29.11 – söndag 01.12. Begränsat antal. Vissa erbjudanden är endast tillgängliga på vår hemsida.

Samsung T5 500 GB
Extern SSD, blå

ÖPPETTIDER

Mån - Ons, Fre: 10-17
Tor: 10-18
Lör: 11-15

WEBBUTIK

www.multitronic.fi
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Vinterdäck!

Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts 5

F:ma Holger Karlsson

AVLOPPSEXPERTEN
Sommardäck till specialpriser!
Även bilservice

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

Tel. 16880, 040 729 4200 eller 0400 804 190
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

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!
Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

Samsung
Galaxy S10

929€

39,54€/mån

!
g
i
d
l
l
i
t
p
p
Julkla

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

Köp en Samsung S10
på bindning och få
ett par Buds på köpet.
Värde 149€.
Erbjudandet gäller fram till jul
24.12.2019

www.alcom.ax

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
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JUL HOS OSS!

Festfin till julen!

HUNDLEKSAKER

3 FÖR 2

1 kupong/hushåll/
Gäller 29.11-31.12 och på ordinare priser.

-20%

PÅ VALFRI
KATTKLÖS

1 kupong/hushåll/
Gäller 29.11-31.12 och på ordinare priser.

!
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Köp foder hos oss
– vinn presentkort!

Köp hund- eller kattfoder
hos oss för minst 30,- så
deltar du i utlottningen av
5 st presentkort à 25,- .
Dragning sker 2 januari.

NAMN:
TELEFON:

I Sittkoff Gallerian, 3 timmar gratis parkering i garaget!
Vard. 10–18, torsd. 10–20, lörd. 10–16, sönd. 11–15
Julöppet fr.o.m. 13.12 alla vardagar kl. 10–20

I SITTKOFF, TEL. 14 024

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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Evenemang
NOVEMBER
Fredag 29
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
KONST

Lunchguidning: Maximilian Svensson
i Ålands konstmuseum Guidningen
ingår i entrépriset. Kl. 12.
KULTUR

IFK Mariehamns idrottshistoria: 100
års mottagning och boksläpp på
Stadsbiblioteket Servering. Kl. 14.
TEATER

Hemkomsten på Alandica Drama
skrivet av Pekka Sonck på basen av
Runder Schildts novell med samma
namn. Kl. 19.
DANS / KROG / NÖJE

Fredagsspelning med O´Really på Pub
Stallhagen Irländsk musik och dans.
Kl. 19.30.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Kire Ljung
på Park Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Lördag 30
MARKNAD / LOPPIS

Lillajulmarknad på Jan Karlsgården
i Sund Ålands äldsta och största
julmarknad med försäljare från när
och fjärran kl. 10-15. Traditionell
slottsglögg serveras i Kastelholms
slotts Borgstuga kl. 10:30-15:30.
Vita Björn är öppet kl. 10-15. Williams Buss har en bussförbindelse till
marknaden.
KULTUR / MARKNAD / LOPPIS

Slottsglögg i Borgstugan i Kastelholms
slott på lilla jul Se www.kastelholm.
ax för mer program. Kl. 11-15.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 22.00.
KROG / NÖJE / MUSIK

Svensk/åländsk bluesrock med
Angstbadan på Park Bandet spelar kl.
22.30-01.30.

DECEMBER
Söndag 1

MARKNAD / LOPPIS

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

Julmarknad på Labbas hembygdsgård
i Storby, Eckerö Hantverk, hemlagat
av olika slag och kaffeservering i en
mysig hembygdsmiljö. Kl. 12-16.
MAT

Alandia Big Band och Johanna Grüssner på Alandica Åländsk-amerikansk
julnostalgi! Kl. 15.
MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Solkulla Gård Försäljning av hantverk, kransar, mat och
godsaker. Kl. 15-20.

Måndag 2
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
KULTUR / MUSIK

Jubileumsfest: ALLT JAG HAR SAGT ÄR
SANT med Kulturföreningen Katrina
i stadsbiblioteket Kulturföreningen
Katrina firar sitt 20-årsjubileum
med uppträdanden av artister från
föreningens olika uppsättningar. Alla
välkomna! Kl. 18.30
FÖRELÄSNING / MAT

Föreläsning: Svinnkvällen på Ålands
hotell- och restaurangskola Föreläsning om matsvinn med sopdykaren
Andreas Jakobsson, författare till
boken Svinnlandet. Kl. 18.30-20.
MUSIK

Årets stora julkonsert 2019 på Alandica Stjärnartister från svenskfinland:
Kristoffer Streng, Susann Sonntag,
Philip Järvenpää, Heléne Nyberg och
Thomas Enroths orkester. Kl. 19.

Tisdag 3
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
MUSIK

Konsert: Melissa Horn på Alandica
Upplev en av Sveriges största och
mest älskade artister. Kl. 19.
MUSIK

Julkonsert: Damkören Magnificat i
Mariehamns kyrka Stämningsfulla
julsånger under ledning av dirigent
Guy Karlsson. Kl. 19.

Onsdag 4
BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i

Jomalaby Hela familjen är välkommen till 4H-gården måndag-fredag
kl. 9-15.
KULTUR

#metoo uppföljning 2.0 – manifestation med kulturella förtecken i
Stadsbiblioteket Med texter, filmer
och musik lyfter vi på olika aspekter
av den många gånger omedvetna,
normaliserad sexistisk och misogyna
kulturen som leder till våldtäkter,
sexuella kränkningar, våld mot kvinnor och övergrepp. Kl. 18.30-20.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 22.00-01.30.

Afternoon Tea på Bettys i Eckerö Traditionsenligt med små sandwichar
och bakverk. Från kl. 13.

Torsdag 5

KULTUR

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.

Stipendieutdelning: Julius Sundbloms
minnesstiftelse i stadsbiblioteket Stipendieutdelning och kaffeservering.
Alla välkomna. Kl. 13-15.
MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad med fårtema på Fårgården
Glögg, pepparkakor, hantverk,
fårskinn med mera. Kl 14-18.
MUSIK

Julkonsert: Swinging Christmas med

BARN / UNGA

KULTUR

som känner att att de vill laga bättre,
billigare och godare mat med Peter
Streijffer, författare till Matduellen. Kl
18.30-20.
Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 22.00-01.30.

Temaguidning: En julsaga i Ålands
konstmuseum Museiguiden Hanna
Leppälä berättar en julsaga inspirerad av konstverk i Ålands konstmuseums basutställning. Den lämpar
sig för alla som vill hitta den riktiga
julen. Kl. 14.

DANS / KROG / NÖJE

MUSIK

KROG / NÖJE / MUSIK

Dj Timmy i Arken Nattklubb Kl. 22.00

Fredag 6
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
MARKNAD / LOPPIS

Jul i City: Julmarknad på torget i
Mariehamn Försäljning med kransar,
hantverk, hembakt och annat som
hör julen till. Kl. 10-16.
MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad med kakbuffé på Frideborg, Jomala Kl.11.
BARN / UNGA

Julkonsert: Julglädje med Jenny Carlsted och Therese Karlsson i Finströms
kyrka Klassisk julkonsert. Vid pianot:
Marcus Boman.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Fredde i Arken Nattklubb Kl.
22.00.

Lördag 7
MARKNAD / LOPPIS

Jul i City: Julmarknad på torget i
Mariehamn Försäljning med kransar,
hantverk, hembakt och annat som
hör julen till. Kl. 10-16.

FÖRELÄSNING / SPORT

Vandringskväll för nybörjare och äventyrare! Mariehamns stadsbibliotek.
Researrangören Swett presenterar
ett urval äventyrliga destinationer.
Kl.18.30-20.30

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.

Onsdag 11
Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Tomas
Wahlgren på Park Kl. 22.00-01.30.

BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i

Jomalaby Hela familjen är välkommen
till 4H-gården måndag-fredag kl. 9-15.

MUSIK

Fredag 13

Dans på Breidablick med Dansens
Vänner Orkester: Bjarne Ekblom. Kl.
19.30.
KROG / NÖJE / MUSIK

Eddie Meduza Lever på Pub Ettan En
hyllningskväll till Eddie Meduza med
två av originalmedlemmarna från
Roarin Cadillacs. Kl. 20.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Fredde i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

Söndag 8

FÖRELÄSNING / MAT

MARKNAD / LOPPIS

Julstuga vid Skeppargården Pellas
Julstuga med hemtrevlig marknad
kl. 12-16.

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

Decemberparty på Arken Kl. 22.00.

Söndag 15
MARKNAD / LOPPIS

Temaguidning: Stenåldern i Kulturhistoriska Om du har sett TV-serien "De
första svenskarna" på SVT har du
kanske undrat hur det var på Åland
under stenåldern. Kom med på
kulturhistoriskas temaguidning så får
du svar! Kl. 14.
Deo Gracias julkonsert med Flera
Röster i Saltviks kyrka Kl. 15.
BARN / UNGA / KROG / NÖJE

Magi: Joe Labero - Unexpected visit,
Alandica En intim och exklusiv föreställning
MUSIK

KROG / NÖJE / MUSIK

Live show på Pub Bastun: "Om känslor
och sånt skit" av Mattias Alkberg Det
är två personer, Mattias Alkberg och
Jonatan Lundberg, och röst och
piano. Kl. 21.

Måndag 16
BARN / UNGA

BARN / UNGA / KULTUR

Jul i City: Lucia-dagen i Mariehamn
Lucia besöker Sittkoffs galleria kl. 12.
Kröning i S:t Görans kyrka kl. 18. Efteråt startar luciatåget genom staden
mot torget.
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Tomas
Wahlgren på Park Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE

Decemberparty på Arken Kl. 22.00.

Lördag 14

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården måndag-fredag kl. 9-15.

Tisdag 17
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården måndag-fredag kl. 9-15.

Onsdag 18
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i JomalabyHela
familjen är välkommen till 4H-gården måndag-fredag kl. 9-15.
MUSIK

MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad i Sjökvarteret 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. 10-15.
BARN / UNGA

DANS / KROG / NÖJE

Deo Gracias julkonsert med Flera
Röster i Jomala kyrka Kl. 19.

Torsdag 12

Trubadurunderhållning med Tomas
Wahlgren på Park Kl. 22.00-01.30.

DANS / KROG / NÖJE

"Ett Åländskt Band" på Park Bandet
spelar kl. 22.30-01.30.

MUSIK

BARN / UNGA

KROG / NÖJE / MUSIK

Julkonsert med Intermezzokören i
S:t Görans kyrka En stämningsfull
blandning av kära och önskade
julsånger. Kl. 15 och kl. 18.

MUSIK

GUIDNING / RUNDTUR

Julmarknad med julbord i Sunnanberg, Sottunga Kl. 12-16.05.

MUSIK

Julkonsert: "Advent" med Mariehamns
Kvartetten i Jomala kyrka. Herrkörens
julkonsert, dirigent: Pipsa Juslin. Kl.
16 och 19.

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

MARKNAD / LOPPIS

Julkonsert med Intermezzokören i
S:t Görans kyrka En stämningsfull
blandning av kära och önskade
julsånger. Kl. 15 och kl. 18.

MUSIK

KROG / NÖJE / MUSIK

Jomalaby Hela familjen är välkommen till 4H-gården måndag-fredag
kl. 9-15.

BARN / UNGA

Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 22.00-01.30.

Julkonsert: "Advent" med Mariehamns
Kvartetten i Jomala kyrka. Herrkörens
julkonsert, dirigent: Pipsa Juslin. Kl.
16 och 19.

BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i

BARN / UNGA

KROG / NÖJE / MUSIK

MUSIK

Måndag 9

Tisdag 10

Familjedag på Ålands sjöfartsmuseum Föreläsning, ångmaskiner,
återvinningspyssel, sorteringsrace,
knopskola, sjömanshantverk,
barnens tatueringsstudio, servering
och besök av tomten. Fri entré. Kl.
11-16

barn i åldern 3-6 år. Kl 11-12.

Julkonsert: Luciakonsert i Mariehamns kyrka Församlingens barnkör
och Stella Vokalensemble kl. 19.

Julpyssel för barn i Röda Korsgården
Gratis julpyssel kl. 11-15

Fri entré i Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum Första
torsdagen i månaden.
Föreläsning: Zero Waste - minska
matsvinnet på Ålands hotell- och
restaurangskola Föreläsning för alla

GUIDNING / RUNDTUR

Sagostund i stadsbiblioteket Passar

Julkonsert: "Julens högtidsstund"
med Hans Martin i Brändö kyrka
Andliga julsånger. Hans Martin
uppträder med Ramona Nordberg,
Tom Käldström och Markus Stara.
Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Yohan
Henriksson på Park Kl. 22.00-01.30.

Evenemangen fortsätter på nästa uppslag
Fler evenemang på

www.aland.com
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Evenemang
Torsdag 19

Lördag 28

Söndag 5

Lördag 18

Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

BARN / UNGA

KROG / NÖJE / MUSIK

DANS / KROG / NÖJE

KONST

Fredag 31

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
MUSIK

Julkonsert: “Julens högtidsstund” med
Hans Martin i Kumlinge kyrka Andliga
julsånger. Hans Martin uppträder med
Ramona Nordberg, Tom Käldström
och Markus Stara. Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Yohan Henriksson på Park Kl. 22.00-01.30.

Fredag 20
BARN / UNGA

Öppet på 4H-gården i Jomalaby Hela
familjen är välkommen till 4H-gården
måndag-fredag kl. 9-15.
ÖVRIGT

Mariebad: Ljusafton
Bastuviftningar kl.19 och 20. Ljusafton
kl. 18.30-21.30.
MUSIK

Julkonsert: “Julens högtidsstund” med
Hans Martin i Lemlands kyrka Andliga
julsånger. Hans Martin uppträder med
Ramona Nordberg, Tom Käldström
och Markus Stara. Kl. 19.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Pernie i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Lördag 21
MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Open Water Brewery
Julmarknad med lokalproducerade
produkter och öppet i gårdsbutiken.
Kl. 11-17.
BARN / UNGA

Coca-Colas jullastbil besöker Åland
MUSIK

Julkonsert: “Julens högtidsstund”
med Hans Martin i Föglö kyrka Andliga
julsånger. Hans Martin uppträder med
Ramona Nordberg, Tom Käldström
och Markus Stara. Kl. 18.

Begravningsentreprenörerna spelar på
Pub Ettan Kl. 21
DANS / KROG / NÖJE

Dj Ale i Arken Nattklubb Kl. 22.00.
DANS / MUSIK

Konsert: ArcTech på Pub Bastun Techno
med lokala DJs. Kl. 22-01.30.

Trettondagsaftondans på Breidablick
med Dansens Vänner Orkester: Conny
Henrix. Kl. 19.30.

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

DANS / KROG / NÖJE

Musikal: Trollkarlen från Chicago,
Alandica En glad musikal om Milton
Friedman och nyliberalismen med den
svenska frigruppen Östfronten. Regi:
Arn-Henrik Blomqvist. 18.1 kl. 19 och
19.1 kl. 14.

Trettondagsfest på Arken Dj Hagge och
partybandet BBZ från Stockholm. Dörrarna till festvåningen öppnar ca 23.

Tisdag 31

Onsdag 8

Nyårsfirande i Mariehamn.
Kl. 24.

Trubadurunderhållning med Andy Callahan på Park Kl. 22.00-01.30.

ÖVRIGT

SPORT

Nyårsruset 2019
Delta i 38:e upplagan av Nyårsruset
i Mariehamn! Nyårsruset arrangeras
alltid på nyårsafton och sträckorna
som du kan välja mellan är 7,4 km och
9,5 km. Anmälan vid Mariebad innan
start kl. 12.30.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Spencer
Strandh på Park Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE

Nyårsfest på Arken Dj Simolin spelar
i nattklubben från kl. 22:00. Efter
tolvslaget även dans till Conny Henrix
Orkester i festvåningen.

JANUARI
Onsdag 1

KROG / NÖJE / MUSIK

KROG / NÖJE / MUSIK

Torsdag 9
KONST

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Andy Callahan på Park Kl. 22.00-01.30.

Fredag 10
KONST

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Timmy i Arken Nattklubb Kl. 22.00.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Andy Callahan på Park Kl. 22.00-01.30.

Lördag 11

Trubadurunderhållning med Spencer
Strandh på Park Kl. 22.00-01.30.

KONST

Torsdag 2

MUSIK

KULTUR

Fri entré i Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum Första
torsdagen i månaden.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.
MET-Opera: Wozzeck av Alban Berg på
Bio Savoy Kl. 20.00

KROG / NÖJE / MUSIK

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

ÖVRIGT

Julfridens utlysande på torget i Mariehamn Stipendieutdelning, Mariehamnskvartetten, tal. Kl. 13.

Onsdag 25
DANS / KROG / NÖJE

Juldagsfest på Arken Dj Timmy spelar
i nattklubben från kl. 22. Kl. 23.30
börjar partybandet Soundway spela i
festvåningen.

Fredag 27
KROG / NÖJE / MUSIK

Mellandagsjazz med Antti Sarpila &
Vladimir Shafronov Trio Pianisten Vladimir ”Vova” Shafranov & basisten Wade
Mikkola spelar svängig jazz på Hotell
Arkipelag kl. 19.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Ale i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Fredag 3
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Tidsresa för barn: Res till segelfartygens
tid på Ålands sjöfartsmuseum Lev dig
in i hur det var att segla från Åland till
England förr i tiden. För barn i åldern
7-12 år. Begränsat antal platser. Kl.
13.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Spencer
Strandh på Park Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Hagge i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Lördag 4
KROG / NÖJE / MUSIK

KONST

Onsdag 15
KONST

DANS / KROG / NÖJE

Dj Hagge i Arken Nattklubb Kl. 22.00

FEBRUARI
Lördag 1

Söndag 19

DANS / KROG / NÖJE

MUSIK / TEATER

Musikal: Trollkarlen från Chicago,
Alandica En glad musikal om Milton
Friedman och nyliberalismen med den
svenska frigruppen Östfronten. Regi:
Arn-Henrik Blomqvist. 18.1 kl. 19 och
19.1 kl. 14.

Tisdag 21
KONST

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.
Lions Dansgala 2020 Lions årliga dansgala med bland andra Matz Bladhs,
Högtryck, The Hubcaps, Dj Hagge.
Kl. 18 mingel i lobbybaren, kl. 19:00
galamiddag i festvåningen, kl. 21.30
dansen börjar.
MUSIK

MET-Opera: Porgy and Bess av George
Gershwin på Bio Savoy. Föreställningens längd: 3 h 40 min inkl. paus. Kl.
20.

Onsdag 5
KROG / NÖJE

Onsdag 22
KONST

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

Radikal Optimist - en humorshow av
och med Anders Jansson på Alandica
I föreställningen tar Anders Jansson
upp universella reflektioner om livet
och vardagen på sitt alldeles eget sätt.
Kl. 19.30

torsdag 23

Torsdag 6

KONST

KULTUR

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

Fri entré i Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum Första
torsdagen i månaden.

Fredag 7

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.
ÖVRIGT

Mariebad: Ljusafton
Bastuviftningar kl.19 och 20. Ljusafton
kl. 18.30-21.30.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Fredde i Arken Nattklubb Kl. 22.00

DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Lördag 8
TEATER

En midsommarnattsdröm på Stadshuset
Dags för en skrattretande Shakespeareklassiker!
DANS / KROG / NÖJE

Lördag 25

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

KONST

Söndag 9

Torsdag 16

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.
MAT / SPORT

TEATER En midsommarnattsdröm på

KONST

Idrottsgalan på Alandica Kl. 19-01.

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

Tisdag 28

Fredag 17

KONST

KONST

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

Onsdag 29
KONST

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Hagge i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

DANS / KROG / NÖJE

KONST

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

Stadshuset Dags för en skrattretande
Shakespeareklassiker!

Onsdag 12

Fredagsjazz med Whatclub Pianisten
Vladimir ”Vova” Shafranov & basisten
Wade Mikkola spelar svängig jazz på
Hotell Arkipelag kl. 19.

Trubadurunderhållning med Spencer
Strandh på Park Kl. 22.00-01.30.

Vernissage: Totalt Digitalt av Sture
Mattsson i Galleri Skarpans Kl. 17-19.

KONST

KONST

Tisdag 14

KONST

Dansbandet Conny Henrix på Arken Ca
kl. 23.00

DANS / KROG / NÖJE

DANS / KROG / NÖJE

Tisdag 24

DANS / KROG / NÖJE

Fredag 24

Julkonsert: Stella Vokalensemble,
Andreas Johansson, Zaida Ponthin och
Anders Laine i Mariehamns kyrka Kl. 19.
Dj Pernie i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

Dj Timmy i Arken Nattklubb Kl. 22.00.
Dansbandet Högtryck på Arken Kl.
22.00

Trubadurunderhållning med Spencer
Strandh på Park Kl. 22.00-01.30.

DANS / KROG / NÖJE

DANS / KROG / NÖJE

Tidsresa för barn: Res till segelfartygens
tid på Ålands sjöfartsmuseum Lev dig
in i hur det var att segla från Åland till
England förr i tiden. För barn i åldern
7-12 år. Begränsat antal platser. Kl.
13.

MUSIK

MUSIK / TEATER

TEATER En midsommarnattsdröm på

Stadshuset Dags för en skrattretande
Shakespeareklassiker!

Torsdag 13
TEATER En midsommarnattsdröm på

Stadshuset Dags för en skrattretande
Shakespeareklassiker!

Torsdag 30
Vernissage: Totalt Digitalt av Sture

Fler evenemang på

www.aland.com
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14.3
154 €

Bästa klappen
Ge en teaterresa i julklapp! Vi har
biljetterna till succéföreställningen
Så som i Himmelen på Oscarsteatern
14.3. Sista chansen – boka nu!
Pjäsen baserar sig på den Guldbagge- och
Oscarsnominerade filmen från 2004, nu i en
musikalversion med Malena Ernman, Morgan
Alling och Anders Ekborg i huvudrollerna.
Boka och läs mer på
Vikinglinebuss.ax/teater.

Storagatan 3, tel. 26311

Solbutiken fyller 5 år!
Onsdag 11 december
Luftsolfångare

kommer att förbättra inomhusluftens
kvalitet, ge värme och ventilera huset!

-10%

på alla
SOLARVENTI MODELLER

-5%

-10%

Champion 3100w,
inverterelverk, premium
Champion 2000W,
inverter generator

på alla
SOLPANELER

Fotogen värmare

Gasolvärmare 1,6 W

Gasolkök

(285,-)

(75,-)

1 platta

270,-

69-

69,-

Kaminfläkt

Gasolvärmare 4,2 W

Gasolkök

(107,-)

(125,-)

2 plattor

65,-

99-

120,-

Vi bjuder på
kaffe & pepparkaka!
ÖPPET 9-18

-10%

på alla
LAMPOR OCH
ARMATURER
VITRON
ENERGY

-10%

Representanter på plats

Erbjudanden gäller denna dag och på varor i lager. Fler erbjudanden finns i butiken.

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet i butiken: måndag-fredag 9-17
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Sevärt

Barnutställningen “Kollorna” från Ann-Christine Waller och Anni Wikberg sagoböcker om kollorna får liv i kulturhistoriska museet.

Finströms bibliotek (Källbo skola)
Måndag–onsdag kl. 12–20, torsdag kl. 10–16,
fredag kl. 10–14 (ej midsommar-26.7).

Oktober – Lapptäcken av Christina Wigren
November – Akrylmålningar av Annica Lindqvist
December – Vykort av Kenneth Karlå

Galleri Juha P. (Ehns)

Måndag–fredag kl. 10–17, lördag kl. 10–14.
Galleri Juha P – Tavlor av Juha Pykäläinen.

Galleri NIPÅ (Nordens Institut på Åland)
Måndag–fredag kl. 13.00-16.00
2 september–30 november – En räv har flera
utgångar – en nordisk vandringsutställning,
verk av femton kvinnliga danska konstnärer.

Galleri Skarpans

29 november-21 december.
Tisdag, onsdag, fredag: 11-17
Torsdag: 11-19
Lördag: 11-14
Utställning: Gyllene snittet, metallkonst med
Rainer Jansson i Galleri Skarpans. Fram till 21
december.
Totalt Digitalt av Sture Mattsson 10 januari - 1
februari

GALLERIET
(Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.)
Utställningen visas 29.10-30.11.
Vernissage 31.10 kl. 18-19.30
Måndag stängt
Ti – Fre 11:00-17:00
Lördag 11:00-15:00
Söndag 12:00-15:00
“Utblick – Inblick” med akvareller av AnnMari Stenvall i GALLERIET 28 november - 30
november

Galleriet
Ålands Slöjd &
Konsthantverk r.f.
Måndag stängt
Tisdag-fredag 11:00-17:00
Lördag 11:00-15:00
Söndag 12:00-15:00

Min finaste julklapp
3 december - 22 december

Geta kommunbibliotek
Tisdagar 16-20
Torsdagar 13-17
Sagosaurusvärld i Geta bibliotek
28 november

Lemlands bibliotek

Tisdag 9-13 och 18-20
Onsdag 9-15
Torsdag 9-13 och 18-20
Konstutställning: Hannamari Ruohonens
illustrationer i Lemlands bibliotek 28 november
- 19 december.

Mariehamns
stadsbibliotek

31 oktober-1 december
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl. 09-20
Fredag kl. 09-18
Lördag kl. 10-16 (tidningssal 09)
Söndag kl. 12-16.
Fotoglimtar ur IFK Mariehamns idrottshistoria på
Stadsbiblioteket 28 november - 1 december
Fotoutställning om Mariehamns stadsbibliotek
som byggnad i stadsbiblioteket, 4 december 31 december.
Gamla vykort berättar i stadsbiblioteket, 29
januari - 23 februari

Foto: Hülya Tokur-Ehres

Sjökvarteret

Önningebymuseet

Öppet året om.
Hantverk, skuthamn och sjöviste. Skepps– och
båtbyggerimuseum, motormuseum.
Besök Sjökvarteret i Mariehamn
28 november - 18 maj

Ring 0405533804. Den permanenta
utställningen med bl.a. verk av Acke,
Westerholm och Danielson-Gambogi visas.

Telemuseet i telefonkiosken
Vargata, Vårdö
Teleinformation på svenska, finska och
engelska.

Ålands konstmuseum

Tisdag-söndag 11 – 17 och
måndagar stängt
torsdagar 11 – 20
Maximilian Svensson i Ålands konstmuseum,
29 november - 2 februari

Ålands kulturhistoriska
museum

Öppet alla dagar.
Barnutställning baserad på böckerna om
Kollorna av författare Ann-Christine Waller och
illustratör Anni Wikberg.

Ålands sjöfartsmuseum och Pommern
Alla dagar kl. 11–16
I basutställningen finns spännande berättelser
och fantastiska saker. Även interaktiva
stationer. För barn: Ruby och havet.

Ålands fotografiska museum
Pålsböle, Finström, öppet enligt överenskommelse

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

Öppet enligt överenskommelse

Mariehamnsmuseet
med modellstaden

Modellstaden visas efter bokning per telefon

Ring Sten Hansen 0457-595 7781, Tore
Johansson 0457-3454 370 eller Ralph
Sjöholm 040-0723 808.

Lasses Fartygsmuseum

För visning, ring 018 47626 eller +358 3828459

Museet visar föremål från den åländska
handelsflottans fartyg. Speciellt visas Viking
Lines fartyg genom åren då rederiet i år
fyller 60 år. I museet finns ett antal äldre
maskiner som kan köras vid behov.

Kökars museum

Öppet enligt övernskommelse, tel 0457 5244077

Fiskehus om hur det var i fiskesamhället förr
i tiden.

Folkhälsans allaktivitetshus
Aina Öhberg ställer ut akvareller på temat
”Naturen”.

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com
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AKTIVITETER
OCH EVENEMANG
ÅRET RUNT

NÖJEN

•

Vad tycker du vi ska skriva om i nästa
Åland Guide? Tipsa oss redan nu om
sommarens evenemang, aktiviteter
och sevärdheter! Maila redaktör
Helena Forsgård, helena@strax.ax

•

MAT • SHOPPING • HANTVERK • SEVÄRT • MUSEER • BOENDE
ROLIGT FÖR BARNEN • KARTOR ÖVER ÅLAND OCH MARIEHAMN

Vill du vara med och annonsera? Mejla bengt@strax.ax så hjälper vi dig!
Om du vill läsa broschyren från 2019 kan du besöka alandguide.ax

www.aland.com
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Kvinnofridslinjen

Ny
mobilanpassad
sida,
enklare att
använda

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!
och

i samarbete

alternativ
till våld

Kom ihåg att beställa din

personliga
kalender
till julen 2019
Kalendern kostar
22 e/styck
för följande exemplar
med samma motiv
18 e/styck
(prisexempel
2 ex för 40 e)

Alternativ Till Våld erbjuder stöd och behandling till män med vålds- och aggressionsproblem i sina nära relationer. Samtal/behandling i grupp och/eller 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
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KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer
Telefonen är öppen:
må, on kl. 16–20 • ti, to, fr kl. 9–13

digitalt lokalt
snabbt stort
Mässmaterial (rollup & affischer) • Trycksaker
Hos oss får du allt du behöver inom print!

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

Vikingagränd 2A • Tel: +358 (0) 18 19 755
www.mtryck.ax • info@mtryck.ax

Österbottens Kriscenter Valo

gå in på

www.mtryck
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KLAPPAR DU VILL ANVÄNDA VARJE DAG!
89,-

Ord. pris 126-

BENGT & LOTTA
Disktrasa

Pris från

39,50
Kandelaber

3,50

CLASSIC Bestickset 60 delar
Slät kniv, gaffel, sked, kaffesked och grillkniv.

KLIPPAN
Kökshandduk

ORREFORS JERNVERK
KNIVSET 3-PACK

STORT URVAL
AV PLÄDAR!

(73,-)

59,-

ORREFORS
JERNVERK
KNIVSET
3-PACK
(73,-)

Cura Pearl fr.

Kvalitetsplädar från 59,-

Stort urval påslakan!

159,-

TYNGDTÄCKE
Cura of Sweden

Stort urval badrockar!

59,Stort urval täcken och
kuddar i fiber och dun!
ZEBRA
Täcke + kudde

39,-

Pris från

25,-

Ord. pris 59-

Prisex:
LUCILLE
SATIN
Lord Nelson. Ett
bäddset av
skönaste satin
150x210+50x60

XL KUDDEN ANEMON 65 x 90 cm
Den sköna hotellkudden som kan
lindra dina nackbesvär.

Vi har även
påslakan i linne!

Finns i flera
storlekar!

Pris från 43,90

Pris fr.

Frottéhanddukar

35,-

Svårt att välja?
Ge våra omtyckta PRESENTKORT!

-20%

fram till Jul!

12,-

79,AIRBREEZE
Kudde, Ergo

EM ÅLAND

AIRBREEZE
Kudde, Classic

79,-

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

FANTASTISKT
KAFFERESULTAT!
ELEGANT
DESIGN I MATT
KOPPAR!
LOGIK
Vattenkokare MK-17S30E

LOGIK
Brödrost KT-3555A

• 2200 W eﬀekt, 1.7 l kapacitet
• Genomskinlig vattenmätare
• Sladdförvaring i basen

• 920 W eﬀekt, för 2 skivor
• 6 nivåer av brunt,
avbryt-knapp
• Avfrostning och
uppvärmning

39443

39444

29,90

34,90

NESPRESSO
Essenza Mini kapselmaskin C30
• Kapacitet: 0,6 liter
• Automatisk
• Kompakt design

PHILIPS
Azur ångstrykjärn

• 3200 Watt
• Micro-calc-ﬁlterteknologi
• Durilium AirGlide-teknologi
41038

39416

89,90

EXPAIN
Relax Back massagekudde
• 8 uppvärmda massagehuvuden
• Batterilängd: 2,5 timme
• Nordisk design
EXPAIN05

46108

99§

59,90

MELITTA
Enjoy Top
kaﬀebryggare

• Kapacitet: 1,25 l/10 koppar
• Automatisk Av-knapp
• Anti-droppfunktion, timer
MEL20954

• 1,25 l/10 koppar
• Termoskanna
• Aromfunktion
MEL21445

149§

59,90

KLASSIKER
I KÖKET!
ELECTROLUX
Assistent köksmaskin
• Eﬀekt: 1000 watt
• Två rostfria skålar
• 10 hastighetslägen
EKM4100, EKM4300

229§

PERFEKT
LOOK!

REMINGTON
Indestructible
hårklippare

GOOGLE
HOME MINI
PÅ KÖPET!
IROBOT
Roomba e5158 robotdammsugare

ROOMBAE515840

MELITTA Kaﬀebryggare
Elegance Deluxe

BEURER
Fotmassage FM 39
• Lindrande Shiatsumassage
• Värmefunktion
• Massage som hjälper
blodcirkulation

MER KRAFTFULL
ÄN NÅGONSIN!

• Upp till 90 min batteritid
• Tvättbar dammbehållare
• AeroForce 3-stage rengöringssystem

169§

SKÖN
MASSAGE I
SOFFAN!

• 2400 watt
• SteamGlide
Advanced stryksula
• 240 g/min
ångutmatning

129§

79,90

C30BLACK, C30GREY,
C30WHITE

NJUT AV
KLÄDER UTAN
VECK!

TEFAL
Ultimate Pure Gold ångstrykjärn

NYHET!
STARBUCKS
KAPSLAR FRÅN
ELGIGANTEN!

MOCCAMASTER
KAFFEBRYGGARE
HBG741AOPS,
HBG741AOMS

• 11 kammar,
1,5-25 mm
• 120 min
anvädartid
• 350 mm/s

BABYLISS
Hårklippare

449§

• 0.6-25 mm längd
• 30 längdinställningar
• 8 avståndskammar
BAE951E

HC5888

59,90

79,90

ANVÄND I
DUSCHEN!
PHILIPS
Series 7000 multigroomer
• 12-i-1 trimmer
• 120 min batteritid
MG771015

79,90

SLOW COOKING
SPARAR TID!

CROCK-POT
Express multi-cooker CSC051X01
• Kapacitet: 5,7 liter/Tryckkokare
• För sundare matlagning, sparar tid
• 8 förinställningar för olika rätter
CROCKP201025

Vikingagränd 11, tel. 12 012

149§
40
elgiganten.se
info@kalmers.ax

JULÖPPET:
Fre 6/12 11-16 • Vardagar from. 13/12-23/12: 8.30-19 • Lö 14 och 21/12: 10-16
Sö 15 och 22/12: 11-16 • Julafton: STÄNGT • Juldagen: STÄNGT

