
Evenemang: Uppgifter om eve- 
nemang öppna för allmänhet- 
en fylls i på Kulturforum.fi senast 
fem dagar innan publicering. Ar- 
rangören ansvarar för uppgif-
terna. Luckan sköter redigering-
en. Info: kulturforum@luckan.fi / 
+358 50 307 8937.

TISDAG
Läs för hunden. Läshunden 
Fly väntar ivrigt på läsare. Boka 
tid, (15 min/barn), för skolelever. 
Hangö stadsbibliotek, Bergg. 3-5, 
Hangö, kl. 17.30. 

ONSDAG
Öppet hus, Klubbhus Fontana. 
Välkommen att bekanta er med 
vår verksamhet och träffa med-
lemmar och personal. Det bjuds 
på grillkorv, glögg och peppar-
kakor. Klubbhus Fontana, Lokfö-
rareg. 9, Karis, kl. 10-12.

Svartå Klubb för äldre. Lättsam 
samvaro och samtal kring oli-
ka teman. Serveringsavgift. Info: 
Desiree Lindholm, Folkhälsans 
förbund. Tfn: 0503047613    Lind-
näs samlingslokal, Valhallav. 6, 
Svartå, kl. 14-15.30.

My Christmas wish - an eve-
ning of musicals. Årets musi-
calstuderande har gjort ett strå-

lande jobb och visar nu resultat. 
Tryckeriteatern, Dalg. 4, Karis, kl. 
18.30-20.

TORSDAG
 
Publikguidningar i utställning-
en Stunder i Naturen. Torsda-
gar kl. 15 på svenska. Guidning-
en ingår i inträdesbiljettens pris. 
Raseborgs museum, Museig. 8, 
Ekenäs.

Pettson och Findus firar jul. 
Pettson halkar och gör sig illa i 
foten innan de hunnit hämta jul-
gran eller lagat julmat. Och hur 
blir det med julgubben som Fin-
dus så längtar efter… TryckeriTe-
atern, Dalg. 4, Karis, kl. 18.

Bibelns kvinnor - diskus-
sionstillfälle. Möten med kända 
och okända systrar. Monica Cleve 
inleder och leder diskussionen. 
Lätt servering. Kryptan, Bang. 27 
(ingång från gården), Hangö, kl. 
18.30-20.

FREDAG
Agatha Christies Råttfällan. 
På herrgården Monkswell har 
det unga paret Mollie och Gi-
les Ralston öppnat ett hotell. En 
mördare misstänks vara på väg 
mot hotellet. Arr. Västnyländska 
Ungdomsringen. TryckeriTea-

tern, Dalg. 4, Karis, kl. 19. 

UTSTÄLLNINGAR 
 
Stunder i naturen. Fotografi-
er från museets arkiv. Dikter av 
Martina Moliis-Mellberg. Till 29.1. 
Raseborgs museum, Gustav Wa-
sas g. 11, Raseborg. Öppet on-sö 
kl. 11-17. 

Livet på Fiskars bruk. Bruksbor-
nas liv från 1600-talet till idag. 
Fiskars tillverkningar, allt från 
tackjärn till Fiskars minsta sax 
och de första trädgårdsredska-
pen. Fiskars museum, Åkerraden 
13, Fiskars. Öppet on-sö kl. 11-16.

Sommaren vi minns - Kära vy-
er. Sari Viertiö ställer ut pasteller. 
Motiven visar utblickar, kära vy-
er och ögonstenar för varje pro-
menerande ekenäsbo. Fritt inträ-
de. Till 28.11. Lilla galleriet, Gus-
tav Wasas g. 7, Ekenäs. Öppet 
må, ti, on, fr kl. 9-17, to kl. 9-19, lö 
kl. 9-14. 

Trinity. Katri Jonsson, bildskapa-
re från Hangö. Olika collage på 
canvastavlor efter interna bilder 
och inspiration. Fritt inträde. Till 
5.12. Stadshusgalleriet Rådhus-
torget 5, Hangö. Öppet må-fr 10-
16, lö 10-15.

Mitt Bottenliv. Kom och sätt dig 
på havsbottnen. Utställningen 

är baserad på Linda Bondestams 
bilderbok. Fritt inträde. Till 30.11. 
Ekenäs bibliotek,  Raseborgsv. 8, 
Ekenäs. öppet må, ti, on 10-19, to, 
fr 10-17, lö 10-14. 

Igormuseets utställningar. 
Den spännande historien om när 
Porkalaområdet med Degerby 
och stora delar av Kyrkslätt och 
Sjundeå var en sovjetisk marin-
bas. Till 26.11. Degerby Igor, Fu-
ruborgsv. 6, Degerby. Öppet lö  
kl. 12-16.  
 
 
Minnenas Östersjön. Alla som 
bor i Hangö eller vistas här har 
minnen om Östersjön. Man mås-
te uppleva havet: hur känns den 
havsdoftande vinden mot ansik-
tet, måsens skratt eller saltstänk 
på huden. Till 26.2. Hangö muse-
um, Nycanderg. 4, Hangö. Öppet 
lö & sö kl. 11-16. 

Helene Schjerfbeck - Liv och 
Konst. Även brev och föremål 
som tillhört henne. Raseborgs 
museum, Gustav Wasasg. 11. Öp-
pet on-sö kl. 11-17. 

Distansguidning - Livet på Spr-
utmästarens gård. Helsing-
fors äldsta trähus som fortfaran-
de står på sin ursprungliga plats. 
Sprutmästaren Alexander Wick-
holm med familj levde under se-

nare hälften av 1800-talet. Besök: 
Ruiskumestarintalo.fi/sv

Utopi nu - 3D rundtur. En be-
rättelse om finländsk formgiv-
ning. Digitala applikationer gör 
det möjligt att presentera ald-
rig tidigare skådade material och 
en mångfaldig datamängd. Web-
ben: Designmuseum.fi

Förändring i luften, 360°-rund 
vandringen. Klimatet har för-
ändrats under årtusendenas 
lopp. Webben: Luomus.fi/sv/ 
virtuella-utstallningar 

DIVERSE 
 
Fyrk.fi. Webbtjänsten hjälper 
dig att navigera bland stipendi- 
er och understöd. Tips på ansök-
ningsupplägg i ProjektProffs på  
webben: Fyrk.fi  

Kulturhuset Fokus. Här hittar 
du teater, bibliotek, musikun-
dervisning, kafé, galleri, kunskap 
och inspiration. Ett västnyländskt 
vardagsrum och en samlings-
plats för människomöten. Fokus, 
Dalg. 4, Karis. Öppet må-to 9-19, 
fr 9-18, lö 10-14. Webben:  
Fokuskariskarjaa.fi

Stödchatten Ärligt talat. På 
chatten kan unga 13-29 år ano-
nymt diskutera med psykolog el-

ler professionella handledare. På 
adressen: Arligttalat.fi 
 
Föräldrachatten. Barnavårdsför-
eningens chatt ger snabb hjälp. 
Kontakta oss om smått och stort, 
oberoende av livssituation. Chat-
ten är öppen må 16-18 och fr 12–
14 på: Bvif.fi

Barn- och ungdomstelefonen. 
Om det som intresserar eller 
tynger dig, gratis och anonymt. 
Ring 0800 96 116 må-on 14-17, to 
17-20. eller skriv ett nät-brev på 
adressen: Skriv.mll.fi 

Kyrkans samtalstjänst, för dig 
i förtroende. Telefon 0400 22 11 
90 varje dag kl. 20-23. Chat mån - 
tors kl. 19-21. Nätjour svarar inom 
1-2 dagar. Besök via webben: Evl.
fi/kyrkanssamtalstjanst 
 
 
Kristelefon på svenska. Sam-
talsstöd för personer i svåra livs-
situationer eller till deras närstå-
ende. Telefonlinjen är öppen må 
& on kl.16-20 och ti, to, fre kl. 9-13.
www.mieli.fi/kristelefon 

Mentorskap inom Smartkul-
tur. Projektet erbjuder stöd till 
kulturaktörer inom digitalt och 
tekniskt kunnande. Tag vara på 
chansen och anmäl dig till men-
torskapsprogrammet nu. Info på 
webben: Luckan.fi/smartkultur

På Kulturforum.fi hittar du evenemang, 
kontakter och nyheter från Svenskfinland. 

Du kan göra din egen profil helt kostnadsfritt 
och sprida dina evenemang och nyheter. 

Välkommen att jobba som Verksamhetsledare till vår 
fantastiska gemenskap i Klubbhus Fontana.
Vår verksamhet baserar sig på jämställdhet, respekt, 
frivillighet och på acceptans.

Vi söker dig med examen från yrkeshögskola inom 
social och hälsovård och är fördomsfri, tvåspråkig, 
� exibel och med goda kunskaper inom administration, 
ledarskap och mentalvård.

Din arbetsuppgift är att utveckla och ansvara över 
verksamheten i Klubbhuset. I arbetet ingår chefsupp-
gifter, � nansieringen, och samarbete med våra med-
lemmar, personal, styrelse och samarbetspartners.
Arbetet är mångsidigt, självständigt och sker på båda 
inhemska språken.

Låter detta som DITT jobb, lämna in din ansökan senast 
18.12.2022 per e-post till rekry@klubbhusfontana.� 
Har du frågor, ring till 044–2772891 senast den 
9.12.2022

Klubbhus Fontana
ANSTÄLLER 
VERKSAMHETSLEDARE

LEDIGA PLATSER

Önskar hyra varm eller kall 
plats för vinterförvaring av bil 
inomhus för dec-mars. 
Gunnar 0400 623973

ÖNSKAS HYRA

ALLA SLAGS 
BILAR KÖPES! 

Allt av intresse, även 
något defekta. 

Bra betalt, avhämtas. 
Ring 0449485909

KÖPES

KEXTV
Kextv sänder onsdag 23.11
klockan 19.00. Invigning av
backbilsbacken i Påminne.
Evenemang med kända ratt-
vändare. 12.6.2008. 15 min.
Karis TV. Repris.

PRÄSTKULLANEJDENS 
HEMBYGDSFÖRENING R.F.
håller stadgeenligt höstmöte 
tisdag 29.11 kl. 18.00 på 
Malmåsa. Välkommen!

SAMMANTRÄDENNästan 300 000 euro delas ut 
till olika verksamheter i Karis-, 
Pojo- och Svartånejden

De största bidragstagarna

FAKTA

15 000 euro: Hurja 
Piruetti och Väst- 
nyländska Ungdomsrin- 
gen. 
10 000 euro: Arbets- 
gruppen kulturvallen 
Svartå, BK-46 Fotboll, 
BK-46 Handboll, IF Rase- 
borg, Labyrintin vanhem- 
painyhdistys, Pojo frivil- 
liga brandkår, Pojo Sport 
och Raseborgs ishall Ab. 
8 000 euro: Karjaan Pin- 
jaisten Voimistelu- ja 
Urheiluseura Ura. 
7 000 euro: Raaseporin 
suomenkielinen kulttuuri- 
yhdistys Raasu. 

6 000 euro: Väst- 
nyländska kultursamfun- 
det. 
5 000 euro: Backgränd 
hembygdsförening, 
Fiskars kyläseura/Luovat 
pajat jaosto, Fotocentrum 
Raseborg, Föreningen 
Gardberg Center, Karja- 
anseudun kehity- 
svammaisten tuki, Kar- 
jaan sos.dem. yhdis- 
tys/Rientola, Klubbhus 
Fontana och Väst- 
nyländska Ungdomsrin- 
gen.

78 lokala satsningar finns 
med på listan när 
Sparbanksstiftelsen i 
Karis-Pojo delar ut bidrag 
mellan 500 och 15 000 
euro.

I fredags ordnade Sparbanks-
stiftelsen i Karis-Pojo ett utdel-
ningstillfälle i det nya kultur-
huset Fokus i Karis. Utöver att
vårda Karis-Pojo Sparbanks
traditioner är stiftelsens ända-
mål att främja sparandet och
stödja kulturell och ideell verk-
samhet, främst i Karis-, Pojo,
och Svartånejden.

Tidigare i höstas var det
möjligt att ansöka om, så kal-
lade, projektbidrag och nu
har stiftelsen beviljat totalt
290 145 euro som ekonomis-
ka bidrag till 78 ansökningar,
meddelar stiftelsen i ett
pressmeddelande. Det hand-
lar om bidrag mellan 500
och 15 000 euro.

– Det är glädjande att se att
vår hembygd sjuder av verk-
samhet då det enbart till den-
na ansökningsomgång inkom-
mit ansökningar med en total

stiftelsen bland annat har
beaktat språklig och regio-
nal fördelning, balans mel-
lan olika sektorer samt ”bi-
behållen nivå på utdelning-
en trots osäkra tider i sam-
hället”.
Jesper Sundström

budget om 2,8 miljoner euro.
Ansökt är cirka 650 000 euro
av vilket vi beviljat 290 145
euro, sade styrelsens vice ord-
förande Bengt Nyman i sitt tal
i Fokus på fredag kväll.

När det gäller beviljandet
av bidrag sade Nyman att

VÄSTRA NYLAND
Tisdag 22 november 2022 21
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