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PUNKTLIGHET- NOGGRANNHET-EFFEKTIVITET 
 
ALLT INOM BYGG – KAKEL – KLINKER 
 
 

►Bygge av hus, stugor, garage m.m. 
►Renoveringar, till – och ombyggnation 
►Altaner, uterum, terrasser m.m. 
►Takbyten 
►Golvläggning 
►Våtrum /badrum, bastu, köket/ 
►Kakel-och klinkerarbeten 
►Fönsterbyten 

 
 

www.klavinsbygg.com 
Mob. 070 055 98 98  

Mail: info@klavins-bygg.com 

v 44 Sön 1
v 45 Mån 2  Lunch till halva priset under vecka 45 Restaurang Framnös 11.30-13.30

Tis 3
Ons 4 Vardagsandakt Församlingshemmet 15.00 Kyrkofullmäktige 18.00 

Bio i Bygdegården Bageriet på Portobello Road 19.00, se trailern på          Öbion

Tor 5 SMU-grupperna Missionskyrkan 17.30

Fre 6
Lör 7
Sön 8

v 46 Mån 9 Braheborg läggs på årligt varvbesök 9-20 nov

Tis 10
Ons 11 Bio i Bygdegården Leva på hoppet 19.00, se trailern på          Öbion

Tor 12 SMU-grupperna Missionskyrkan 17.30

Fre 13
Lör 14 Höstmöte Visingsö Golfklubb Missionskyrkan 10.30                 Helgmålsandakt Församlingshemmet 17.30, JBG

Sön 15 Gudstjänst Missionskyrkan 15.00 Göran Berggren

v 47 Mån 16
Tis 17
Ons 18 Bio i Bygdegården Honest Thief 19.00, se trailern på          Öbion

Tor 19 Andakt Annero 11.15                     SMU-grupperna Missionskyrkan 17.30

Fre 20
Lör 21 Braheborg åter i trafik efter årligt varvbesök

HÖSTAUKTION Missionskyrkan 15.00

Sön 22 Matiné Bio i Bygdegården Trubbel 16.00, se trailern på          Öbion

v 48 Mån 23
Tis 24

Ons 25 Bio i Bygdegården Palm Springs 19.00, se trailern på          Öbion

Tor 26 SMU-grupperna Missionskyrkan 17.30

Fre 27
Lör 28 JULMARKNAD på Visingsö 10.00-16.00 se annons

Sön 29 1:a advent                       Ekumenisk Adventsgudstjänst Brahekyrkan 11.00 Göran Berggren, HE, Visingsökören

Mån 30
Tis 1 

Med reservation för 
ändringar och feltryck

Julmarknad på 
Visingsö 28 nov 

10-16.00

Braheborg 
läggs på årligt 

varvsbesök 9-20 
november. 

Ebba ersätter, även 
Christina vid behov.

Färjerederiet /Trafikverket



christophersbyggtjanst@gmail.com

VAIS
Visingsö Allmänna Idrottssällskap

(fd Rolfs 
rullande)

From v 5 varannan tisdag 
ojämn vecka
kl 16.00 - 17.30 Vid fd lanthandeln

073-978 63 55  mangeschark@gmail.com

Välkommen och köpa din adventsgran! 
Hembygdsföreningen säljer advents-

granar i Torp från och med lördag den 
28/11. Almanackor kommer att finnas 
till försäljning på flera olika platser 

under julmarknaden samt receptboken 
”Vad har Visingsöborna ätit under åren 
och vad har de bjudit sina gäster på?”

Julmarknaden i Hembygdsgården är 
den 19/12 kl.10.00 

Utställningen
“Kläder och foton från förr” 

visas på Biblioteket t om 1 dec!

www.visingsohembygdsforening.com

Nu drar vi äntligen igång med 
verksamhet på Brahevallen igen!

Gymmet har öppnat med vissa 
restriktioner. Vänligen läs på 

hemsida och i gymmet.
.

Träningspass med våra ledare går nu 
att boka på VAISboka.se. Vi har även 

här fått anpassa oss med mindre 
grupper.

Barn och ungdomsverksamheten är 
igång och där försöker vi få barnen 
att testa på olika träningsformer. 

Rörelse och gemenskap är viktigt för 
oss!

Nu är det höst och då är ju 
bingolotto en mycket uppskattad 

söndagsaktivitet. Köp gärna din lott 
på Coop eller prenumerera på din lott 
genom Vais så ger du ett stort stöd till 

föreningen. 

Vi vill också slå ett slag för vår 
digitala tipspromenad runt el-

ljusspåret. Supertrevlig helgaktivitet! 
Start vid Bygdegården. Nya frågor 

varje vecka.
Swisha gärna ett bidrag på 20 kr till 

Vais om du deltar. 

Ha en trevlig höst 
och välkommen att träna 

och umgås med oss!

Varmt välkomna till
Höstauktion i 
Missionskyrkan

Lördagen den 
21 november kl 15.00.

Grönsaker, hembakat, hantverk, 
lotterier, andakt, servering

Staffan Krantz håller 
i klubban.

PERSGÅRDEN
Café & Gårdsbutik

Persgårdens Gårdsbutik 
+(enklare fika) är öppet 

ALLA dagar 10-17.
Obemannad 

och betalning med Swish. 

Vi erbjuder bla...
- Senapsfabrikörn
- Visingsö Vinäger

- Visingsö konfektyr
- Bengtsgårdens 

mjöler och gryner
- Grenna glass 

nu också i halvlitersförpackningar
- Gränna knäcke + biscotti

- Alkoholfri glögg samt 
äppelmust från Vistakulle

- Honung samt utvalda 
kampanjer på Persgårdens produkter

- Dundergröt från Nordic Fuel 
(som vi blandar och packar åt dem)

- Plocka ihop din egen härliga present/
julpåse. Vi bjuder på materialet.
- Det går också bra att beställa 

julpåsar till dig eller ditt företag på         
order@persgarden.se

Kom ihåg Visingsö Julmarknad 
28/11 kl. 10-16 

(mer info på visingsö.net)
P.g.a Corona så är endast 

Gårdsbutiken öppen + 
Bengtsgården som står hos oss.

Vi bjuder på kaffe/Te/Pepparkakor.

Varmt välkomna önskar 
Anders & Susanne!



Nu finns det köttlådor, kött- och charkpåsar att beställa på vår hemsida. 

Välkomna in och kika på www.visingsogrisen.se eller ring Sara, 073 535 30 80

Nu finns våra köttprodukter
att beställa från vår hemsida. 

Välkomna in och kika på 
www.visingsogrisen.se 

eller ring Sara, 073-535 30 80.

Ebe Plant, din handels-
trädgård, blomsterbutik, 
trädgårdsanläggare och 

musteri i Gränna

Ord. öppettider 
må-fr 10-18, lö 10-14

Vi är ombud för
Interflora och Euroflorist

Välkommen att skicka 
blomogram genom oss!

www.ebeplant.se
www.grannamusteri.se

Jord i storsäck (900 l) 1200:- 
styck, levereras till tomtgränsen 
inom 7 dagar (endast Visingsö)
Bortforsling av trädgårdsavfall 
och ris.
Vi utför även anläggningsarbeten,
Trädfällning,
Häckklippning,
Trädgårdsarbete,
Renovering av grusgångar,
Samt mycket annat!

073-0297302
eric@kustbergsentreprenad.se
www.Kustbergs.se

Visingsö Cykeluthyrning 

Cyklar säljes! 
 

 

Vi uppdaterar just nu cyklar inför   
sommaren 2021, och säljer därför  

begagnade 26” och 28” cyklar. 

Vid intresse, hör av dig via mail till 
info@visingsocykeluthyrning.se 

TORPS BLOMMOR

TACK FÖR DEN HÄR SÄSONGEN
Välkomna åter i mars.

/Bengt o Maggan

Vecka 45 erbjuder vi lunch 
till halva priset.

Vi serverar lunch 
mån-fre

11.30-13.30

Tel. köket 0390-566 08

Gårdsprodukter & bonnakafé
& Visingsö Konfektyrer

Vi finns hos Senapsfabrikörn
och säljer vår ostkaka
 under julmarknaden 
28 nov 10-16.00.

Tel. 0703-104090



Den 20 i varje månad 
är sista dag för att anmäla 

arr. till utgåvan av 
“Det händer på Visingsö!

visingso.manadsblad@gmail.com

Braheskolan, Visingsö Folkhögskola
bo.forkman@braheskolan.se

Försäljning av grus och jord
Transport maskiner

Uthyrning av containers
Div transporter

Välkomna

Tel Lena 036-187491

Blomgrens Åkeri

Dan Hilbertsson 
Alltjänst AB
Behöver ni hjälp med huset; 

ommålning och taktvätt
eller i trädgården; 

gräset, buskar, grusgång, plattor mm?
Ring eller mejla:

Dan Hilbertsson 070-485 64 92

dan.hilbertsson@outlook.com

För öppettider mm:

www.dansalltjanst.se
Varmt välkommna till  

Norrbovägen 1 (bakom coop)

Ombud för DHL och Schenker!

Allt inom bygg
Jörgen Karlsson 
0709 – 769698

byggjorgen@gmail.com

Dina 
Försäkringar

 
www.dina.se

Jönköping 
0770–160 500

Vill du hyra bostad så 
registrera dig på vår 
hemsida!

Kontaktuppgifter:
Telefon: 036-299 22 00
Vardagar 8-9, 9.30-12, 13-16
Epost: kontakt@junehem.se

www.junehem.se

Visingsö 
församling!

TACK för det mycket 
goda resultatet vid 

tacksägelsedagens försäljning 
av produkter från Visingsö 
i Brahekyrkan den 11/10.
Försäljningen inbringade 

ca;7.800kr
som går till Väldens Barn.

Tack till alla givare!
Tack till alla köpare!

Vi fortsätter med öppet hus i  
församlingshemmet på onsdagar 

kl.9-12. Kom och drick kaffe, 
umgås eller bara vara. 

Det finns också möjlighet till 
samtal om du vill det.

Man kan också få hjälp med 
inköp från Coop.

Nytt är att 
pastorsexpeditionen 

flyttar till oss på 
onsdagsförmiddagarna 

mellan kl. 9-12. 
Helena Appelqvist finns i 
församlingshemmet då.

Välkommen till gemenskap i
Visingsö Församling

- både i gudstjänst och vardag!

 El, Tele och Nätverksinstallationer
Ring Markus

Tel. 0733856282
E-post: markus@edlundsel.se

Visingsörådet är politiskt och 
ideellt obundet och arbetar för

 Visingsöbornas intressen. 
Följ vårt arbete på vår hemsida och 

på Facebook
www.visingsoradet.se


