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FOLK I FÖRENING
PATAHOLMS FOLKDANS-
GILLE. Föreningen har haft 
årsmöte. Ing-Marie Rapakko 
blev omvald som ordförande. 
Omval blev det även för 
sekreteraren Eleonor Broberg, 
samt ledamöterna Stina Has-
selrot och Torgny Pettersson. 
Till revisor omvaldes Nils 
Franzén och revisorsuppleant 
Mattias Hasselrot.  

Ur  Marianne Tingfors fond 
har två stipendier utdeladats, 
Magda Bergqvist-Andersson 
Parkskolan 9A gitarr,  och på 
violin Marijne Klaassen Krun-
gårdsskolan klass 7. Förutom 
danskvällar har vi trä!ats 
för trevliga sammankomster 
med fest, promenad och för-
beredelser inför vår uppskat-
tade julmarknad. Under året 
har vi haft uppvisningar på  
valborgsmässoafton, natio-

naldagen, midsommarafton 
samt dagarna innan midsom-
mar på Ekåsa och Torshaga. 
Vår medlem Agneta Erlands-
son hade lite information om 
kursen Sömmar och Stygn 
som hon varit på. Det har 
varit roligt att så många har 
hittat till oss på måndagarna 
i Ödebo.  Ordförande tackade 
för det gångna året.
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”Strömmen bör minskas” / Men de ungdomar som kommunen snart tar 
emot ska !å chansen till ett bättre liv.
MÖNSTERÅS
Lokalpolitikern Eric 
Dicksson (M) ger sig nu in 
i debatten kring det nya 
flyktingboendet på orten.
– Vi har valt att ta emot 
tolv ensamkommande 
flyktingbarn, eller kanske 
rättare sagt ungdomar. 
Jag var med och röstade 
igenom detta och är stolt 
över att vi tar emot ungdo-
marna, vi tar en del av vårt 
ansvar.

– Jag kan inte se att vi 
skulle röstat på annat sätt, 
det känns helt naturligt 
att vi ska ta emot ungdo-
marna, men frågan är om 
vi kanske tagit oss vatten 
över huvud? frågar sig Eric 

Dicksson som efterlyser 
ett gemensamt engage-
mang för ungdomarna.

– De ungdomar som 
kommer hit har kanske 
bevittnat saker vi inte ens 
kan föreställa oss, de är 
traumatiserade. De kanske 
aldrig gått i skolan, de kan-
ske är analfabeter.

Stort ansvar
Trots svårigheterna anser 
han att samhället bör foku-
sera på möjligheterna.

– Här har vi chansen att 
ge tolv ungdomar en bättre 
framtid, ett nytt liv. Men vi 
har alla ett stort ansvar för 
att detta ska bli bra, skolan, 
polis, socialen, kyrkan, 

idrottsföreningarna, poli-
tiker, tjänstemän, medbor-
garna, ja alla bör hjälpas åt 
för att detta ska bli så bra 
som möjligt.

Reda upp röran
Han anser vidare att det 
nationellt sett kanske är 
dags att minska strömmen 
av flyktingar.

– I alla fall under en tid 
så att vi får reda upp den 
situation som råder. Vi har 
stora problem med långa 
handläggningstider och 
förfärliga boendesituatio-
ner för asylsökande, fort-
sätter Eric Dicksson.

– I Sverige är vi så rädda 
för att diskutera invand-

ring, vi är rädda för att bli 
kallade rasister, främlings-
fientliga och rashatare. 
Frågan är som ett infekte-
rat sår, en hundbajs på ga-
tan, ingen vågar röra den 
men om du väl gör det så 
börjar det lukta.

Erick Dicksson efterly-
ser en större debatt.

– Vågar vi inte ta frågan 
och diskutera den hur ska 
den då kunna utvecklas 
och förbättras? Och varför 
är vi så förvånade över att 
SD kommit in i riksdagen 
när de utan problem kun-
nat ta över denna fråga då 
ingen vågar ta i den? 

ÅSA A CEDERBOM
asa.cederbom@ostran.se

Moderat sticker ut 
hakan i flyktingfråga

”Vi är rädda 
för att bli kall-
lade rasister.”
Eric Dicksson (M)

FENA PÅ HAJAR. Camilla Nordin, vd för IOC i Mönsterås, har de senaste dagarna slitit hårt för att 
få Mönsteråsgymnasiet nya skrivare att fungera fläckfritt. Skrivaren kan tillverka små tredimensionella figurer, uppbyggda i lager 
på lager av smält plasttråd. ”Jag hoppas att den väcker lusten att skapa hos många ungdomar. Tanken är att den ska användas av 
våra elever på teknik- och industriprogrammen, men jag vill även kunna åka ut på mellanstadiet och visa vad man kan göra”, säger 
Camilla Nordin. Skrivaren är den andra i sitt slag i Mönsterås kommun, sedan tidigare finns en på företaget Movi AB. ”Men den är 
mycket större och mer avancerad. Min kostade runt 20 000 kronor och har en platta stor som ett A4”. 
FOTO: ÅSA A CEDERBOM

Sånggrupp 
gör debut
BLOMSTERMÅLA
Nu på onsdag gästas 
dagträ!en i missions-
kyrkan av en sångkvar-
tett. 
Det är gruppen Pasto-
rales, bestående av fyra 
kvinnliga pastorer i Kal-
mar län, som sjunger 
och spelar. Totalt med-
verkar gruppen vid fyra 
olika tillfällen under 
våren. 

– Programmet blir en 
mix av gamla välkända 
psalmer nyskrivet 
material och personligt 
valda favoriter som 
framförs solo eller som 
duett. 

– Mellan sångerna 
blir det personliga 
berättelser, berättar Eva 
Joelsson. 

Turnerar vidare
Hon ingår i kvartetten 
tillsammans med Vio-
let Andersson, Kristina 
Johansson och Kerstin 
Ekblom Karlsson, som 
dock saknas på bilden. 

Sången kompas till 
gitarr, trummor, block-
flöjt eller piano. Efter 
Blomstermåla fortsätter 
gruppen sin turné till 
Svallidens missions-
kyrka den 21 februari, 16 
maj i Högsby Filadelfia 
och 30 maj Alstermo 
missionskyrka.

ÅSA A CEDERBOM

PASTORALES. I gruppen 
ingår Eva Joelsson, Violet 
Andersson och Kristina 
Johansson. FOTO: PRIVAT

BRIDGE
BLOMSTERMÅLA BRID-
GEKLUBB. Klubben har den 
31-1-2013 spelat en barometer 
med följande resultat: 1. 
Sonny Karlsson – Rolf Eklund, 
150. 2. Dan Fransson – Sta!an 
Sagrelius, 132. 3. Kaarlo Issal 
– Lennart Andersson, 130. 4. 
Inge Hultberg – Berth Dahl, 
123. 5. Heinz-Gunther Strömer 
– Östen Danielsson, 115. 6. Rut 
Nilsson – Monica Persson, 113. 
6. Håkan Stensson – Christel 
Stensson, 113.

FOLK I FÖRENING
SPF. Strandaveteranerna 
har haft ”Öppet hus” med 
60 deltagare. Tony Pedersen 
berättade om sitt omväx-
lande och kaotiska liv på 
arbetsmarknaden, samt som 
alkoholist till nykter alkoho-
list. Värd var Gun Nilsson och 
värdinnor var Anita Johnsson, 
Gertrud Andersson och Gul-
lan Andersson.

FOLK I FÖRENING
REUMATIKERFÖRENINGEN 
I MÖNSTERÅS. Föreningen 
har haft sin omtyckta gröt-
fest där medlemmarna blev 
bjudna på risgrynsgröt med 
smörgås. För underhållningen 
svarade Corallers från Os-
karshamn. Två trevliga grab-
bar som bjöd på musik och 
allsång. Siv Nilsson informe-
rade vad som är på gång inom 
föreningen och distriktet. 
Som vanligt avslutades mötet 
med lottdragning.


