►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
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Trädgårdsloppis
30 maj!
10.00-14.00

www.klavinsbygg.com
Mob. 070 055 98 98
Mail: info@klavins-bygg.com

Här kan ni synas för
250:-/månad

Första maj
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Golftävling: Sjöö-slaget, slaggolf V-ö Golfbana, 1:a start kl. 10.00

Invigning av butiken “Lilla Wisingsö” Brahegatan 63 i Gränna 16.00

Kristi Himmelfärdsdag

Tornmusik och Ekumenisk gudstjänst Kumlaby kyrka 10.00, Göran Berggren

Golftävling: Manges Korvaslag, slaggolf V-ö Golfbana, 1:a start kl. 10.00
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Pingstafton

Trädgårdsloppis Braheskolan 10.00-14.00, försäljning av äldre inventarier från skola och hotell

Pingstdagen Mors dag Pingstgudstjänst Missionskyrkan 11.00, Göran Berggren, Gospelkör “On Track”, Habo

Med reservation för
ändringar och feltryck

(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

Missionskyrkans
Sommarmarknad

För information om
våra aktiviteter mm se vår
hemsida:
www.visingsohembygdsforening.com

/Styrelsen
christophersbyggtjanst@gmail.com

Måndagen den 25 Maj
Öppnar vi för säsongen.
Cafe och Templet öppet
Kl.11.00-17.00
Stuguthyrningen är också
öppen fr.o.m. 25 Maj
VARMT VÄLKOMNA!
Det finns några platser kvar på
”Gudinne-reatret” 21/5-24/5
Mer info på
www.tempelgarden.com
0706358366

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

Engelska på Visingsö
Onsdagar 2/9 - 9/12
Kursen ges en dag i veckan, på
onsdagar mellan 10:15 - 15:00.
Det här är en kurs för dig som vill
förbättra din engelska.
Du får möjlighet att öka ditt självförtroende och att våga prata.
Vi tränar konversation, ordförråd,
uttal och grammatik.
Kursen är kostnadsfri.
Läs mer och anmäl dig på:
https://www.braheskolan.se
Epost: info@braheskolan.se
Telefon: 0390-56610

Gårdsprodukter & bonnakafé
& Visingsö Konfektyrer

Öppettider i maj:
Lördag-Söndag
11.00-17.00
1 maj 11.00-17.00
21-24 Maj 11.00-17.00
Kristi himmelsfärdsdag 21 Maj
kommer Visingsö bryggeri och
berättar om sin verksamhet

mellan 12.00-15.00

Tel. 0390-405 13, 0703-104090

Inför sommarmarknaden kan vi för
närvarande inte ta emot fler
skänkta varor.
Det är ’Fullt hus’!

VAIS

Visingsö Allmänna Idrottssällskap

Vi håller fortsatt gymmet och träningslokalen stängda enligt rekommendationer. Men erbjuder såklart härlig
utomhusträning för våra medlemmar!
Kolla in bokningsidan vaisboka.se för
mer info.
Stöd gärna Visingsö AIS
genom att bli medlem!
Medlemsavgift (över 18 år) 300 kr
Stödmedlemmar - för dig som bara vill
stödja det arbete vi gör 200 kr
Barn & ungdom (under 18 år)
samt pensionärer 200 kr
Barnfamilj (föräldrar inkl. alla barn
under 18 år) 500 kr
Betalning sker till Bankgiro 5551-2362
alternativt SWISH 123 148 26 45
Ange namn, personnummer och mail
på alla medlemskapet gäller.
Får det inte plats i noteringsfältet var
god maila alla uppgifter till
visingso_ais@hotmail.se
Vi ses!

Behöver du hjälp
att göra inköp?
Hör då av dig till Visingsö församling
så försöker vi hjälpa dig på lämpligt
sätt. Tillsammans med Coop Nära
har vi gjort upp rutiner för att
Visingsöbor ska kunna få hem mat
och andra dagligvaror. I huvudsak
görs inköpen på onsdagar och då på
förmiddagen.
För info l.wettero@gmail.com
eller
Leif Wetterö 070-948 20 11
Hälsning från
Visingsö församling

PERSGÅRDEN
Café & Gårdsbutik

Kom och njut i
ullunch
kvällssolen!

Öppet ALLA dagar i
maj månad kl. 10-17.

30/11 kl. 12:00 - 14:00
Pris 150 kr

Sitt ute i vår vackra
trädgård eller i vår
ulbord
glasveranda.
30/11 . 18:00 - 21:00

J

De dagar vi inte är på plats
så tar du det du vill ha och
betalar med Swish.

kl

Pris 395 kr*

Varmt välkommen!
Nu finns våra köttprodukter
Anders & Susanne
avstånden
Nu finns det köttlådor,
och charkpåsar
beställa på vår hemsida.
attköttbeställa
från våratthemsida.

Vi har anpassat
Välkomna in och kika på www.visingsogrisen.se eller ring Sara, 073 535 30 80
mellan borden.

*Grupper på...
t 10 personer får 10% rabatt
t 20 personer får 20% rabatt

Bordsbokning gäller:
Tel: 0390
- 56600
Restaurang
-post: info@wisingso.se

Framnäs
kommer att ha öppet
från 8e maj fredagar och
lördagar för à la carte.
Kl 18-22.
Köket stänger 21.

Ät 2 betala för 1 i maj
(gäller ej dryck)

Förhandsbokning senast
onsdagen innan.
0390-56600 eller
info@wisingso.se
Se meny på bilaga.
Hjärtligt välkomna / Anthon,
Birgitta och Robin
med personal

Vi söker tågchaufför
för säsongen 2020!

Kontakta oss på
info@visingso.com
alt. slå en signal på 0390-41919.

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

Ebe Plant, din handelsträdgård, 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

KAJKANTEN
Fiskboden och Glasskiosken nere
på Kajkanten har öppet i maj:
Lördag-Söndag 11-15.
Varmrökt sik och röding,
lunchservering,
öl- och vinrättigheter, glass och
hemlagade våfflor.

På grund av rådande
omständigheter, hänvisar vi
till vår hemsida för
aktuella öppettider!
www.restaurang-solbacken.se

FAMILJEDAGEN 23 MAJ 2020
- är tyvärr inställd på grund av
rådande läge.
Vid frågor ring 0390-40520 eller
maila info@visingso.com

Välkommen till oss i hamnen!
Vid frågor ring 0390-40029
eller maila info@visingso.com

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

Visingsö församling!
Det är inte mycket som är som
det brukar vara.
Coronapandemin har vänt
upp och ned på det
mesta i samhället
Så och för oss alla inom
kyrkan.
Gudstjänsterna är tillsvidare
inställda p.g.a. coronapandemin i våra kyrkor här på ön!

Visingsötrafiken
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

Blomgrens Åkeri
Försäljning av grus och jord
Transport maskiner
Uthyrning av containers
Div transporter
Välkomna
Tel Lena 036-187491
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01.15 3)
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1) Mån–fre (helgfri)
2) Mån–lör (helgfri)
3) Natt mellan fre–lör,
natt mellan lör–sön
* Ebba/Christina Brahe
1/5-14/6 fre–sön
15/6-6/9 dagligen
11/9-20/9 fre–sön
Färjebokning:
tfn 036-10 37 70
Bokningens
öppettider:
2020-05-01–2020-08-23
Dagligen 08.00–17.30
Platsbokad bil ska vara
vid färjan minst 5 min.
före avgång. Reservation för förseningar
och trafikhinder.
Ladda ditt resekort
på webben
Rabattkort och periodkort 30 dagar ska laddas
på webben. Där finns
information om hur du
skapar ett användarkonto och fyller på ditt
resekort.
Information om bokningar, turlista m.m, se
www.jonkoping.se/
visingsötrafiken

Nyhet: Boka bilplats på webben fr.o.m. juni
I juni blir det möjligt att boka bilplats och
samtidigt köpa din biljett direkt på webben.
Där kommer du också kunna köpa andra
biljetter.

Allt inom bygg
Jörgen Karlsson
0709 – 769698
byggjorgen@gmail.com

I samarbete med Trafikverket Färjerederiet.

jonkoping.se/visingsötrafiken

Du kan se och höra inspelade
gudstjänster på facebook
och på
svenskakyrkan.se
GrännaVisingsös
hemsida.

Dan Hilbertsson
Alltjänst AB
Behöver ni hjälp med huset;
ommålning och taktvätt

På onsdagar är församlingshemmet öppet 9-12 så att man
kan tända ljus och få en stund
till samtal, och också få hjälp
med inköp från coop.
Välkommen till gemenskap i
Visingsö Församling
- både i gudstjänst och vardag!

eller i trädgården;
gräset, buskar, grusgång, plattor mm?

Dina
Försäkringar
Jönköping
0770–160 500

www.dina.se

Ring eller mejla:
Dan Hilbertsson 070-485 64 92
dan.hilbertsson@outlook.com

Den 20 i varje månad

www.dansalltjanst.se

är sista dag för att anmäla
arr. till utgåvan av
“Det händer på Visingsö!

Varmt välkommna till
Norrbovägen 1 (bakom coop)

visingso.manadsblad@gmail.com

Ombud för Palms Järn, DHL och
Schenker!

Braheskolan, Visingsö Folkhögskola
bo.forkman@braheskolan.se

För öppettider mm:

