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ALLT FLER BOR I KARLSTAD SNÖ PÅ GÅNG?
TIDNINGEN TILL DIG SOM  

BOR I KARLSTADS KOMMUN
VI I KARLSTAD är en tidning från 
Karlstads kommun som kommer ut sex 
gånger per år. Vi vill att du som invånare 
i kommunen ska känna att det finns 
läsvärda artiklar och nyttig information  
i tidningen. 

Du vet väl att du även kan läsa 
tidningen på webben? Surfa in på 
karlstad.se/vi-i-karlstad – där kan du  
läsa tidigare nummer och senaste 
tidningen som bläddringsbar pdf.

NU TAR VI ETT LITET  
JULUPPEHÅLL

Nästa nummer av Vi i Karlstad kommer 
den 12 februari. 
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Njut av en härlig tur i våra skidspår i vinter. Här har vi listat spåren som har belysning på 
kvällstid. Men det finns många fler spår under dagtid. Det är både kommunen och lokala 
föreningar som sköter spårningen. Håll utkik efter aktuell spårstatus på skidspar.se, där 
de flesta av skidspåren i Karlstad finns med.

Jakobsberg: 2,5 kilometer
Kronoparken: 2,5 kilometer
Molkom: 800 meter, 1 och 2,5 kilometer
Skattkärr: 2,5 kilometer
Skutberget: 5 kilometer
Rud: 3 kilometer

Tuggelite: 1, 1,6 och 3 kilometer
Tyr: 2,5 kilometer
Ulvsby: 2,5 kilometer
Vålberg: 2,5 kilometer
Väse: 2,5 kilometer 

 DEN HÄR VINTERN TESTAR 
kommunen att bekämpa halkan på  
de mest trafikerade gång- och cykel-
vägarna* genom att sopa och salta 
istället för att traditionellt sanda och 
grusa. Arbetet med att sopa bort snön 
och salta vägarna startar redan vid två 
centimeter snö på marken, istället för 
som tidigare vid fyra centimeter. En 
stor fördel med ”sopsaltningen” är att 
det blir lättare att komma fram och  
det minskar risken för punktering  
för cyklister. 

Samma salt kommer att användas 
på bilvägarna.

– Saltlaken håller bättre, vilket 
innebär färre transporter och vinster  
för miljön, säger Miriam Al-absawi, 
kommunens trafik- och gatuenhet.

Luftkvaliteten blir också bättre 
eftersom vägdammet minskar. Den 
nya halkbekämpningen används redan 
i dag i några svenska kommuner med 
goda resultat. 

 * Övriga cykelvägar i kommunen kommer att 

halkbekämpas med grus precis som vanligt.

NÄR KOMMER PLOGBILEN?
4 centimeter. När det har 
kommit så mycket snö skickar 
Karlstads kommun ut plogbilarna. 
Gång- och cykelvägar prioriteras 
alltid först. Efter det plogas 
busslinjenätet, trafikleder och  
större huvudgator.

8 centimeter. Då plogas  
övriga gator och enskilda vägar.

SALT ISTÄLLET FÖR GRUS – MINDRE 
RISK FÖR PUNKA PÅ CYKELBANAN 

HÄR KAN DU ÅKA LÄNGDSKIDOR I VINTER
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EFTER VALET FORTSÄTTER  
ALLIANSEN ATT VARA I  
MAJORITET I KARLSTAD  
TILLSAMMANS MED MILJÖ-
PARTIET. HÄR ÄR KOMMUNAL-
RÅDEN SOM SKA LEDA  
KARLSTADS KOMMUN UNDER 
DE KOMMANDE FYRA ÅREN. 

Yrkesbakgrund: Pastor i 25 år i Missions-
kyrkan/Equmeniakyrkan i Sverige och 
Kongo-Brazzaville. 
Hjärtefråga i politiken: Att få vara med  
och bygga en grön, ekologiskt hållbar och 
mångkulturell kommun där människor  
med olika bakgrund lever tillsammans  
och berikar varandra.  
Beskriv dig själv med tre ord: Vill rädda 
världen. 
Vad gör du helst en ledig dag: Seglar, går 
på teater eller tar en skön cykeltur i staden. 
Epost: per-inge.liden@karlstad.se

PER-INGE LIDÉN,  
55 ÅR  
MILJÖPARTIET  

Yrkesbakgrund: Lant- och skogsbrukare 
samt riksdagsledamot. 
Hjärtefråga i politiken: Att vara med och 
utveckla ett attraktivt Karlstad så att 
Karlstadsborna trivs och är stolta över 
kommunen. 
Beskriv dig själv med tre ord: Lugn,  
glad och engagerad. 
Vad gör du helst en ledig dag: Umgås  
med familjen, är mycket ute i naturen  
och så gillar jag att lyssna på musik. 
Epost: per-samuel.nisser@karlstad.se

PER-SAMUEL NISSER,  
56 ÅR 
MODERATERNA  

Yrkesbakgrund: Projektledare 
Hjärtefråga i politiken: Jobben, skolan  
och jämställdheten. 
Beskriv dig själv med tre ord: Engagerad, 
resultatinriktad och positiv. 
Vad gör du helst en ledig dag: Jag börjar 
dagen med ett träningspass följt av en lång 
frukost med familjen. På kvällen bjuder jag 
hem vänner på middag. Inredning är ett 
intresse som jag också gärna ägnar tid åt.
Epost: linda.larsson@karlstad.se

LINDA LARSSON,  
33 ÅR   
SOCIALDEMOKRATERNA 

Yrkesbakgrund: Egen företagare och 
sågverksarbetare. 
Hjärtefråga i politiken: Utveckla och  
ta till vara landsbygden. 
Beskriv dig själv med tre ord: Positiv, 
ordningsam och lyssnande. 
Vad gör du helst en ledig dag: Fixar  
i trädgården. 
Epost: andreas.pettersson@karlstad.se

ANDREAS PETTERSSON,  
32 ÅR  
CENTERPARTIET  

Yrkesbakgrund: Kulturgeograf 
Hjärtefråga i politiken: Att utveckla 
Karlstad hållbart och jämställt. 
Beskriv dig själv med tre ord: Glad, 
engagerad och resultatinriktad. 
Vad gör du helst en ledig dag: Jag umgås 
med vänner och familj, tränar och sjunger. 
Epost: maria.frisk2@karlstad.se

MARIA FRISK,  
37 ÅR 
MILJÖPARTIET  

Yrkesbakgrund: Processledare på arbets- 
marknads- och socialförvaltningen i 
Karlstads kommun samt författare. 
Hjärtefråga i politiken: Att alla barn ska  
ha rätt till en trygg uppväxt. 
Beskriv dig själv med tre ord: Positiv, 
ambitiös och lösningsfokuserad. 
Vad gör du helst en ledig dag: Skriver på  
min nästa bok och umgås med familjen. 
Epost: marlene.kopparklint@karlstad.se

MARLÉNE LUND KOPPARKLINT, 
41 ÅR  
MODERATERNA  

Yrkesbakgrund: Gymnasielärare 
Hjärtefråga i politiken: Utbildning och 
företagande. 
Beskriv dig själv med tre ord: Lugn, 
arbetsam och lyssnande. 
Vad gör du helst en ledig dag: Ägnar  
mig åt friluftsliv, bakar gärna och lagar  
mat samt reser med familjen. 
Epost: niklas.wikstrom@karlstad.se

NIKLAS WIKSTRÖM,  
42 ÅR  
FOLKPARTIET  

Yrkesbakgrund: Företagare 
Hjärtefråga i politiken: För mig är barnen 
nummer ett. Barnomsorg, skola och stöd 
till familjer är mina hjärtefrågor. 
Beskriv dig själv med tre ord: Social, 
engagerad och envis. 
Vad gör du helst en ledig dag: Umgås  
med familj och vänner eller jagar. 
Epost: peter.kullgren@karlstad.se

PETER KULLGREN,  
33 ÅR  
KRISTDEMOKRATERNA  

LÄR KÄNNA VÅRA KOMMUNALRÅD
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 – VI IFRÅGASÄTTER aldrig en 
relation, vi låter den anhöriga själv 
definiera om den är anhörig, säger 
anhörigkonsulenten Christine Loiske 
Björkman.

På Västra Torggatan 18 arbetar  
hon tillsammans med Karin Swensån 
Retzman med att stötta personer som 
lever i en relation med någon som 
missbrukar alkohol eller droger. Det 
kan vara en förälder, partner, en nära 
vän eller någon som har växt upp i  
en missbruksfamilj.

Anhöriga glöms ofta bort

Du kan ringa direkt till anhörig- 
konsulenterna och boka en tid. Den 
som behöver hjälp brukar kunna få  
det inom två veckor.

Det kan vara någon som lever mitt 
i kaoset just nu, men det kan också 
vara en person som har växt upp med 
en missbrukande förälder och får 

problem senare i livet.
– Att leva med någon som har ett 

missbruk innebär ofta att leva under 
hög stress. Det finns forskning som 
visar att anhöriga ofta drabbas av 
ångest och depression. Där tänker vi  
att vårt arbete kan vara förebyggande, 
säger Karin Swensån Retzman.

Fler kvinnor än män söker hjälp

Det är flest kvinnor som söker hjälp. 
Statistiken visar att tre av fyra kvinnor 
stannar hos sina missbrukande män. 
Medan bara en av fyra män stannar  
hos sin missbrukande kvinna.

– Man kan se det ur ett genus-
perspektiv, att kvinnor fostras i större 
utsträckning till att vara inkännande 
och omhändertagande, säger Christine.

Samtal, anhörigskola och akupunktur

Vilken hjälp kan man då få via 
anhörigkonsulenterna?

•  Den anhörige erbjuds samtal för  
att få stöttning och råd.

•  Möjlighet till gratis akupunktur,  
en metod som verkar positivt mot 
oro och sömnproblem.

•  Den som vill kan delta i anhörig-
skolan, åtta träffar där anhöriga 
som är i samma situation möts och 
delar med sig av sina erfarenheter. 

– Att träffa andra anhöriga brukar  
vara en stark upplevelse. Trots att de 
anhöriga är i helt olika situationer,  
så har de mycket gemensamt. Ofta 
behöver de inte säga klart en mening, 
de bara tittar på varandra och förstår, 
säger Christine. 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

Är du anhörig till någon med alkohol-  
eller drogproblem och vill ha hjälp?  

Hör av dig direkt till Christine Loiske 

Björkman 054-540 51 71 eller Karin 

Swensån Retzman 054-540 52 08.  
Du kan också ringa kommunens  

Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Efter kontorstid nås socialjouren via 

polisens växel på telefon: 114 14. 

DE HJÄLPER ANHÖRIGA  
TILL MISSBRUKARE 

Över en miljon svenskar riskerar att bli eller är redan beroende av alkohol 
enligt Folkhälsoinstitutet. Den här artikeln handlar om deras anhöriga.  
De som lever i ständig beredskap. Med lögnerna, oron och skammen.  
På Västra Torggatan 18 finns hjälp att få. 

Christine Loiske Björkman 
och Karin Swensån Retzman  
är anhörigkonsulenter på 
arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen, 
Karlstads kommun.
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 UTÅT HAR ALLTING sett perfekt ut, men inuti Lena har 
oron för dotterns drickande gnagt under många år. Redan  
i tonåren var hon tjejen som blev fullast på festerna och så 
småningom utvecklade sig festandet till ett alkoholmissbruk.

Under åren har Lena levt med ständig oro och befarat det 
värsta – att få ett samtal om att hennes dotter har hittats död.

– Hon stängde mig ute men jag blev som en myrslok, 
luktade efter sprit och letade efter flaskor överallt.

Förlorade sig själv

Lena gick upp i sin dotter totalt och tappade bort sig själv. 
Det var först när hon kom i kontakt med anhörigkonsulen-
terna som hon fick upp ögonen för att hon var medberoende.

– Jag förstod att min dotter måste ta ansvar för sitt liv 
och jag för mitt. Ju mer jag försöker kontrollera hennes 
missbruk, ju mindre hjälp blir jag för henne.

För första gången på länge tar Lena nu hand om sig  
själv. Hon går i samtal, får akupunktur och möjligheten  
att träffa andra anhöriga till personer med alkoholmissbruk. 

– Det är första gången i mitt liv som jag riktigt lever.  
Jag önskar att alla visste att den här resursen finns.

UNDER JULHELGEN BLIR PROBLEMEN EXTRA TYDLIGA

 MOTTAGNINGARNA VÄNDER SIG  

till dig som har hamnat i en akut livskris 

och behöver prata med en samtals- 

terapeut. Kanske har du drabbats av  

– Många biter ihop under jul, det är först i januari som vi märker av att 
julen har varit tuff för många, säger Hasse Pettersson på Samtalsakuten 
och Krismottagningen för män.  

sorg, separation, arbetslöshet eller en 

existentiell kris? 350 personer vänder  

sig varje år till Samtalsakuten, 100 

personer till Krismottagningen för  

män. Majoriteten av ärendena handlar  

om relationer.

– Man kanske ska separera eller  

är mitt i en livskris. Många har också 

funderingar kring vad som är meningen 

med livet, säger samtalsterapeuten 

Hasse Pettersson.

Inga remisser krävs
Den som tar kontakt med Samtalsakuten 

får en tid inom 2–3 dagar, för Krismottag-

ningen för män gäller en vecka. Den som 

lämnar ett meddelande på telefonsvararen 

blir alltid uppringd senast dagen efter.

– Lättillgängligt utan remisser är vårt 

signum, säger Hasse Pettersson. 

RING ELLER MEJLA
Samtalsakuten, 054-18 00 50 

samtalsakuten@karlstad.se

Krismottagningen för män, 054-18 01 54 

krismottagningenforman@karlstad.se

Du är inte ensam

Dottern blev för en tid sedan tvångsomhändertagen och får 
just nu vård på ett behandlingshem. Lena hoppas att det har 
varit en väckarklocka för henne. Själv har hon stärkts i 
övertygelsen att hon måste ta hand om sig själv för att kunna 
vara ett bra stöd när dottern kommer hem igen.

Vad vill du säga till personer i samma situation som dig?

– Det är viktigt att få distans och glöm inte bort att ta hand 
om dig själv. Du är inte ensam, det finns hjälp att få. 

DE HJÄLPER ANHÖRIGA  
TILL MISSBRUKARE 

 ”JAG LETADE EFTER  
FLASKOR ÖVERALLT”
Oron för dotterns drickande tog över mamma Lenas 
liv. Först nu kan hon se hur hon sakta men säkert föll 
in i ett medberoende.

– Varken hon eller jag har mått bra av att jag har 
ringt och kollat henne tre gånger om dagen. 

SÅ VET DU OM DU ÄR MEDBEROENDE
• Du känner dig ansvarig för att hjälpa missbrukaren. 

• Du anpassar dig och är i ständig beredskap. 

• Du har ett starkt kontrollbehov. 

• Du väljer bort socialt umgänge och isolerar dig alltmer. 

• Du blir expert på vita lögner. 

• Du prioriterar bort sådant som du tidigare tyckte var roligt.

Lena var ständigt orolig för sin dotter.

Hasse Pettersson  
Samtalsterapeut på 
Samtalsakuten och  
Krismottagningen  
för män
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 – DET KÄNNS hedrande och jag  
är rörd över att så många nominerat 
mig. Jag gör det här för barnens och  
de ungas skull. Deras glädje är allt  
för mig, säger Christian Carlsson.

Till vardags arbetar han som 
arenavärd på Fröding Arena, men det 
är bara en liten del av allt han gör. Varje 
lördag ordnar Christian spontanidrott 
för barn och ungdomar i sporthallen  
i Molkom.

– Genom idrotten kan jag erbjuda 
barn och ungdomar en trygg miljö där 
de kan träffas och umgås. Det är värt  
att bjuda på sin egen fritid om man  
kan göra dem glada, säger Christian.
– Jag hade världens bästa uppväxt  
i Molkom, nu vill jag ge de unga som 
växer upp där i dag samma möjligheter.

Christians engagemang tar inte  
slut där. Han är en av två tränare för 

Ur motiveringen: 

”CHRISTIAN SER GOTT I  
ALLA MÄNNISKOR OCH ÄR ETT  
FÖREDÖME MED ETT STORT 
HJÄRTA OCH MASSA OMSORG 
ÖVER ALLA UNGDOMAR.” 

fotbollslaget Nyedshov IF, i laget finns 
det spelare med nio olika nationaliteter. 
Förra säsongen var laget obesegrat och 
Christians förmåga att skapa glädje och 
lagkänsla är en viktig faktor för fram- 
gången. Men för Christian är inte det 
viktigaste att vinna.

– Det viktigaste och roligaste är  
att kunna få ihop ett lag där folk med 
annan bakgrund och kultur kan mötas 
på lika villkor och umgås.  

 Text: Robin Johansson Foto: Lisa Härdne

VARDAGSHJÄLTARNA
Dagligen omges vi av vardagshjältar  
som vi vill ge lite extra uppmärksamhet.
Sedan 2010 utses fyra hjältar som har 
gjort något alldeles extra för barn och 
unga i Karlstads kommun. 

Vardagshjältar gör skillnad och skapar 
livskvalitet och goda uppväxtvillkor för 
barn och ungdomar.

I år kunde förutom kommunens 
verksamheter även föreningar, ideella 
organisationer och projekt nomineras.  
De fyra vinnarna har valts ut av en jury.

Årets vardagshjältar är:
•  Christian Carlsson,  

arenavärd på Fröding Arena.
•  Gymnasiesärskolan,  

på Sundstagymnasiet. 
•  Karlstad Karateförening,  

där tjejer och killar tränar  
karate tillsammans. 

•  Ungdomsbussen, en mötes- 
plats på stan för ungdomar. 

Christian Carlsson, arenavärd på Fröding Arena, är en av årets  
vardagshjältar. Utmärkelsen fick han för sitt stora engagemang för  
barn och unga och allas lika värde. 

ÄKTA  
HJÄLTAR 
HJÄLPER  
ANDRA

EN VARDAGSHJÄLTE  
 MED STORT HJÄRTA



I VÅR GAMLA TIDTABELL fanns en 
genomsnittlig tid för hur lång tid 
bussresan tog mellan till exempel 
universitetet och Stora torget. Men 
uppskattningen blev ibland miss- 
visande eftersom det tar olika lång tid 
att åka samma sträcka beroende på när 

på dygnet man åker. Det går ju snabbare 
att åka klockan fem på morgonen än 
halv åtta mitt under rusningstrafik. 
Därför valde vi att göra om vår 
busstidtabell från den 16 juni i år, 
något som länge har varit efterfrågat 
bland Karlstadsborna. 

Nu anger vi i istället avgångs- 
tiderna för fler hållplatser längs linjen. 
Tiderna är anpassade efter hur snabbt 
bussen kan köra vid just den tiden på 
dygnet. I den nya tidtabellen syns också 
linjesträckningen på en karta för varje 

separat busslinje. Det är de här 
förbättringarna som har lett fram till 
att vi har bytt utseende på tidtabellen 
och vi hoppas att Karlstadsborna 
snabbt ska förstå hur de ska läsa  
den nya presentationen. 

Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 600 olika yrken. Vi tar 
hand om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar fritidsaktiviteter, 
levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att 
fler ska få plats i vår stad. Här möter du en av våra medarbetare.

POPULÄRT JULFIRANDE PÅ SLALOMVÄGEN

Har du en fråga till kommunen?  
Hör av dig till Kontaktcenter i  

Bibliotekshuset. Tel: 054-540 00 00  

E-post: karlstadskommun@karlstad.se  

Du når oss också via Facebook  

eller Twitter.

ishockeymatcher, andra på dans, bio  
eller restaurang.

Nu pågår förberedelserna för fullt inför 
julafton. Det blir tomte, julgran, julmat  
och paketutdelning – på önskemål från  
de boende. Nyårsafton blir också festlig.

– Men många som bor här går och 
lägger sig tidigt, så på Slalomvägen öppnar 
vi champagnen och skjuter raketerna redan 
klockan åtta istället för på tolvslaget. 

 Text och foto: Kristina Ohlsson

ska kunna vara så självständiga som 
möjligt. 

– Kan en person skala potatis själv till 
exempel, så ska vi inte gå in och göra det. 
Men vi hjälper alltid till när det behövs, 
eller om personen själv ber om stöttning.

Fest på jul och nyår
Personalen på Slalomvägen följer  
ofta med ut på fritidsaktiviteter. En del  
av de boende vill gå på fotbolls- och 

I 15 år har Patrik Kristoffersson 
arbetat med att skapa en menings-
full vardag för utvecklingsstörda  
på gruppbostaden Slalomvägen på 
Skåreberget. Just nu laddas det  
för festligheter på jul och nyår. 

 PATRIK BÖRJADE sin yrkesbana på 
Sätter, ett boende för utvecklingsstörda. 
När det lades ned i början av 90-talet 
flyttade de utvecklingsstörda till grupp-
bostäder i sina respektive hemkommuner. 
Ett sådant boende är Slalomvägen.

– På Sätter behandlades alla lika 
oavsett behov. Här ser vi mer till varje 
individ. Alla behöver inte gå upp samma 
tid på morgonen eller sitta tillsammans 
och äta.

Kommunicerar på olika sätt
På Slalomvägen finns fem lägenheter.  
Den yngsta av de boende är i 40-års-
åldern, den äldsta är 85 år. En person  
är helt döv, någon har en hörselskada  
och andra är hörande men saknar tal. 
Patrik och hans kollegor kommunicerar 
med de boende via teckenspråk, bilder 
eller tydliga scheman.

Syftet är att jobba så att de boende  

Namn: Patrik Kristoffersson  Ålder: 45 år  Jobbar som: Undersköterska på gruppbostad  
för utvecklingsstörda  Började på Karlstads kommun: 1994

FRÅGA KOMMUNEN

VARFÖR HAR KARLSTADSBUSS ÄNDRAT SIN TIDTABELL?
MATTIAS BERGH,  
CHEF PÅ  
KARLSTADSBUSS  
SVARAR…
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Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

NÄSTA NUMMER AV  
VI I KARLSTAD  
KOMMER DEN 12 FEBRUARI

KORTFILM PÅ  
ÅRETS KORTASTE DAG

Den 21 december, på årets kortaste 
dag, bjuder kommunens biograf Arenan 
in till gratis kortfilmsfestival. Liknande 
festivaler anordnas över hela världen 
just den här dagen. På Arenan är det 
drop in till sju olika värmländska kort- 
filmer med start klockan 13.00. Det 
bjuds också på förfriskningar. Festivalen 
på Arenan arrangeras av Karlstads 
kommun och Region Värmland med  
stöd av Svenska Filminstitutet.

Förresten! Du vet väl att Monty Python 
bejublade återföreningsshow visas på 
Arenan den 13 december. Läs mer på 
karlstad.se/arenan

FIRA IN NYA ÅRET PÅ 
SANDGRUNDSUDDEN
Det stora fyrverkeriet som Karlstads 
kommun bjuder på ute på Sandgrunds-
udden har lockat storpublik sedan starten 
2009. För sjätte gången är Karlstads-
borna välkomna att se fyrverkeriet som 
avfyras från spetsen på Sandgrunds-
udden klockan 24.00. Som vanligt så 
ljussätts även Stora torget där det också 
spelas lugn musik under nyårsnatten.  

LUCIAKONSERT  
PÅ KARLSTAD CCC
Du missar väl inte årets traditionella 
luciakonsert med Norrstrandskolans 
musikklasser i samarbete med  
Wermland Opera och Gundegabaletten? 
Dag: 13 och 14 december 
Tid: 17.00 Plats: Karlstad CCC 
Boka biljett på ticnet.se 

JULPYSSLA PÅ UNO
Till och med den 23 december mellan 
klockan 15.00 och 20.30 är det julpyssel 
på Ungdomens hus varje dag, förutom 
söndagar. Bli proffs på att slå in jul- 
klappar, tillverka julkort, smycken, vete- 
värmare och tvål. Eller varför inte lära  
dig att måla på porslin, gjuta ljus eller 
göra ditt eget mobilskal i läder? Alla 
mellan 16 och 25 år är välkomna. En del 
material är gratis, en del kan man köpa 
till självkostnadspris.  

JUL FÖR ALLA I 
NORRSTRANDSKYRKAN

Norrstrandskyrkan bjuder in alla  
som vill till julfirande med mat, fika  
och aktiviteter under hela julhelgen.  
Allt är gratis och alla är välkomna!

Julafton – öppet 10.00–18.00 
10.00 Bjuder på smörgås. 
11.00  Samling runt julkrubban och guds- 

tjänst med efterföljande kaffe. 
13.30 Jullunch 
15.00  Välj mellan berättarstund, se  

på Kalle Anka eller bara mys. 
17.00 Julbön

Juldagen – öppet 10.00–16.00 
10.00 Bjuder på smörgås.
11.00 Högmässa, julmat och kaffe. 
13.00 Musikstund med julstämning. 
14.00 Berättarstund

Annandagen – öppet 10.00–16.00 
10.00 Bjuder på smörgås. 
11.00 Gudstjänst, julmat och kaffe. 
13.00  Julfavoriter med Erica Palm  

och Anni Naumansson, sång  
och piano.

21
DECEMBER

13-14

DECEMBER

12
FEBRUARI

ELDKONST PÅ  
SANDGRUNDSUDDEN
Eldkonst är numera en tradition kring 
lucia som lockar tusentals besökare. 
Bered dig på en magisk upplevelse  
med dans, eldskulpturer, musik och 
installationer. Den 12 december 
klockan 19.45 börjar programmet i 
Museiparken och Sandgrundsparken. 
Omkring klockan 20.00 tänds årets 
eldskulpturer.


