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Nyfiken på

Pwned By Gravity

En magisk kväll på Fåfängan
En fantastisk sommar börjar gå
mot sitt slut. För mig personligen
har den betytt mycket. Efter några
jobbiga år känns det som om livet
återvänt igen.
Mycket kärlek, från en nyvunnen
livskamrat, från alla goda vänner
och mina två underbara döttrar har
gjort underverk.
Musiken har självklart haft en stor
plats i mitt liv i sommar. Spelplatser och artister har växlat från
Visor Vid Vattnet med alla lokala
förmågor, till Öland och Mats
Westling och till Visfestivalen i
Västervik med bland annat Magnus
Carlsson,Tomas Andersson Wij och
Miss Li.
Har du inte stött på Mats Westling
tidigare, kan jag starkt rekommendera att ge honom en chans, mjuka
melodiska sånger med jordnära
och mycket tänkvärda texter.
MAGASINET - en produkt av
Mediamix Event & Media

Ansvarig utgivare
Torbjörn Dahlström
070 433 43 32
tobbe@media-mix.nu

Nästa nummer: 24/9 2017
På omslaget:Pwned by Gravity
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam

Jag hoppas kunna bjuda in honom
till vår region och något av våra
framtida arrangemang.

I stark konkurrens med Mats
Westling, som uppträdde på ett
litet ställe på Öland, så var det ett
besök på Fåfängan en vacker sommarkväll i slutet av juli som gjorde
starkast intryck på mig.
De fyra ungdomarna i Pwned By
Gravity uppträdde med en egenproducerad musik som stack ut
och gjorde mig både nyfiken och
imponerad. Jag fick en träff med
tre av grabbarna i bandet och
resultatet kan ni se i det här
numret av vårt Magasin
Lagom till vårt första höstnummer av Magasinet vill jag
hälsa två nya samarbetspartner
välkomna!
Upplaga: 27.000, distribueras till hushåll i
Nyköping och Oxelösund med omnejd samt
finns i ställ i Nyköping och Oxelösund. Magasinet är politiskt- och religiöst oberoende.

SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

GOLV-, KÖK- & BADRUMSBUTIK - ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
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Elisabeth Eriksson med sitt
företag Mejo Design är ny grafisk
formgivare. Elisabeth har 38 år
hos Södermanlands Nyheter
bakom sig, de sista åren som
ansvarig AD för tidningen.
Anna Källdén är ny krönikör i
Magasinet. Hon är mer känd som
”Ordläkaren” och kommer att
skriva om egna betraktelser och
säkert leka en hel del med ord.
Jag hälsar Elisabeth och Anna
välkomna och hoppas på ett
kreativt och fruktsamt samarbete.

Torbjörn Dahlström

Gratis
synundersökning
Värde 395:-, använd värdecheck!
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REA 70 %
UPP
TILL

PRADA I GEORGIO ARMANI I FREIGEIST I MICHEL KORS I SAVILLE ROW I LYLE & SCOTT I BOOMERANG
RADLEY I SUPERDRY I RAYBAN I CAT I EMPORIO ARMANI I NEW BALANCE I HUMPHREYS I SKAGA
BRENDEL I CERRUTI 1881 I HENRI LLOYD I VERSACE I PILGRIM I TITANFLEX I MORRIZ OF SWEDEN

LÄS

GLAS

ÖGON
PÅ KÖPET

Vid köp av progressiva
glasögon, får du läsglasögon med din styrka
för endast:

195:Ord. pris 1095:-

Har du problem med torra
eller rinnande ögon?
Idag finns det receptfria droppar som
lindrar dina besvär. Kom in till oss, så
berättar vi mer!
Just nu lämnar vi 10 % rabatt
på alla våra ögondroppar!

NYKÖPING
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53
Kvalitet & service till rätt pris!

Linköping
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013-13 70 71
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Königs kåseri

Sköterska med stenkoll
Det står en diatermiapparat i operationssalen.
Det är en charmerande kvinna. Därtill stilig.
Den bränner vävnad med hjälp av elström.
Vi samtalar otvunget om intressanta saker i
Huruvida nämnda rekvisita kom till användning
livet som litteratur, konst och teater.
vid ombesörjandet av min opasslighet är oklart.
Det är dessvärre bara en illusion. Att bygga
Landstingets kassa är skral. Och elen är dyr.
luftslott är ett av mina moraliska lyten.
Presentationen går i samma fart som en raplåt
Hon är operationsplaneringssköterska.
med hiphopparen Petter. ”Hej, jag heter Lena
Vi pratar om mina njurstensproblem.
och är operationssköterska”, ”Hej, jag heter
Hon är vad vi ängsliga patienter brukar kalla
Nils och är narkosläkare”, ”Hej, jag
en ängel. Det är i och för sig en något
heter Tomasz och är kirurg”, ”Hej, jag
missvisande beteckning eftersom en
heter Yasna och ska hjälpa till under
ängels uppgift är att tjäna Gud.
operationen” och så vidare.
Här handlar det istället om att tjäna
Själv hinner jag aldrig presentera
Nyköpings lasaretts urologmottagning.
mig
innan jag uppmanas att andas
Hur som helst ger den godhetsfulla
Hon är vad
i den syrgasmask som sätts över
ängeln mig en tröstande kram. Det
är medkänsla. Samt ger mig även en
tacksamma ansiktet och narkosen gör att jag
försvinner bort någonstans i terra
operationstid. Det är pliktkänsla.
patienter bru- nullius. Det är latin och betyder ingDet gör mig rörd. Eller om tårflödet
som tränger på beror på den njursten
kar kalla en enmansland och syftade i begynnelsen på Australiens västra hälft.
som vägrar avgå den naturliga vägen
Detta med reservation för att mina
och är orsaken till mina olidliga plågor.
ängel.
kunskaper om språket i det forntida
Det kan heller inte uteslutas att fukRom är i paritet med mitt kunnande
tigheten i ögonen beror på ett mindre
om södra halvklotets geografi. Knappt inga alls.
avundsvärt personlighetsdrag: självömkan.
Jag vaknar upp på Nyköpings lasaretts uppDet senare är min sambos övertygelse, vilken
vakningsavdelning. Pigg som en balsamerad.
hon menar är baserad på en långvarig förbinÅ andra sidan är njurstenen borta. Tack.
delse och kännedom om undertecknad kåsör.
Mina sakliga invändningar på den punkten
bemöts med en fnysning. Följt av upplysningen
Nyköpings stadsbibliotek är en aldrig sinande
att gräset måste klippas. Njursten eller inte.
källa för folkbildning och upplysning.
Vid mitt senaste besök informerades jag till exempel om att jag hade glömt återlämna böcker
Nu hoppar vi direkt in i operationssalen.
och hade en straffavgift på 50 kronor att betala.
Jag är placerad på en smal brits och iförd
Det visste jag inte. Men nu vet jag. Det också.
särk, långstrumpor och en pistagegrön hätta.
Vetgirig som jag är frågade jag även biblioteVanligtvis ingen klädkod jag begagnar.
karien varför det stod sex rödvita och upp-ochDet känns dock som fel tillfälle att bekymra
nedvända trafikkoner och skräpade i ett hörn vid
sig över landstingets tillhandahållna outfit.
ingången till biblioteket. Förklaringen förvånade:
Hättan är för övrigt av samma plastiga mate”Det är en ljudinstallation. Klockan ett komrial som skoskydden på offentliga inrättningar.
mer det att höras musik ur konerna.”
Det kan till och med ha varit ett skoskydd
Där ser man så lite man vet. Eller förstår.
jag hade på skallen. Det kan säkert hända den
Då har jag ändå nio år i Oxelösunds grundskobästa kirurg, att det sker olyckliga förväxlingar
la att falla tillbaka på. Tydligen till ingen nytta.
Jag får i så fall fundera på en anmälan till
Det närmaste vi kom en installation i skolan
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enär det
var väl när vi stod i rökrutan och försökte överinte kan uteslutas att jag drabbats av en vårdträffa varandra i att blåsa snyggast rökringar.
skada i form av ett livslångt psykiskt lidande.
Vad jag kommer ihåg betraktades nu inte detta
Detta efter att eventuellt ha exponerats inför
som en konstform – utan som tjuvrökning.
ett helt operationsteam med ett skoskydd nedDet var i och för sig ingen aktivitet jag deltog i.
tryckt över skult och öron. Tillika pistagegrönt.
Jag var bättre på handboll än på halsbloss.
Det är ingen ursäkt att jag var nedsövd.

Den typ av installation vi talar om i Stadsbiblioteket kallas i våra dagar för platsspecifik konst.
Det hade ingen människa hört talas om på den
tiden när Folkhemssverige, enligt den kooperativa
tanken, dekorades med ett och samma föremål.
En fajansvas designad av Stig Lindberg.
Bemedlade hem pryddes även med en toalettstol från Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik.
Vad var väl det om inte platsspecifik konst.
Det är en konst att förstå sig på konst.
Trafikikkonerna i ett skrymsle i Stadsbibliotekets foajé uppges vara ett samarbete mellan
popgruppen bob hund och den danske konstnären Søren Behncke. Jag är inte närmare bekant
med vare sig det första eller det andra namnet.
Den okunnigheten om konstens genier får skyllas på att jag är bosatt på vischan där agendan
är mer jordnära. För eller emot konstgödsel.
Nu är jag faktiskt välvilligt inställd vad anbelangar det fria konstnärliga uttryckssättet.
Jag är inte negativ till att själv
ställa ut en eller flera trafikkoner.
Då för att varna trafikanterna för
vägskarvarna på gamla E4:an.
Häromsistens besökte förresten
en bekant till mig konstmuséet
Louisiana utanför Köpenhamn.
För att komma in i utställningslokalerna tvingades besökarna
tränga sig förbi en naken kvinna och en lika naken man, posterande i den ytterst trånga
dörröppningen.
Det krävde sin man. Eller sin
kvinna. Beroende på läggning.
Visst, säg så här: Om det
mot all förmodan kommer
en förfrågan ska jag överväga
att ställa ut min egen alltmer
förfallna person i ingången till
Nyköpings stadsbibliotek. Och
i blott och bart Adamkostym.
Vad gör man inte för konsten.

TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com

POPKILLE – Jonathan Fröberg

COUNTRYTJEJER – Miss Winter

TRUBADUR – Roland Farke

22-årig Oxelösundsmusiker och låtskrivare som jobbar ambitiöst på en
karriär i artistbranschen. En ödmjuk
ung man som uppmärksammas med
alltfler spelningar över hela landet.

Nyköpingstrion Anna Edman, 41, Linda
Pröjtz Ålund, 41, och Jenny Hillman, 36,
sjunger och skriver countrypop som inga
andra i Sverige. Nästa steg kan bli en
succé på den internationella scenen.

Den 65-årige idrottsläraren gjorde två
fina framträdanden med sina uppmärksammade Bob Dylan-tolkningar i samband med Swedish beach tour på Stora
torget i Nyköping. Farke kan sin Dylan.

Vi får din trädgård att blomstra
– Låt oss klippa gräs, rensa, klippa häcken & köra till
tippen. Eller något annat på din att-göra-lista.
Ring oss idag 0155-400 409
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www.veteranpoolen.se

Var rädd om dig och din familj!
Samhällets lagar och regler ger inte alltid ett fullgott skydd för att ge trygghet till
dig och din familj. Våra Familjejurister hjälper dig att öka familjens trygghet.

• SAMBOAVTAL

• TESTAMENTE

• BOUPPTECKNING

• ÄKTENSKAPSFÖRORD

• BODELNING

• ARVSSKIFTE

• GÅVOBREV

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

God, vällagad mat!

En riktig tygaffär!

Välkommen till en genuin kvartersrestaurang
med den familjära känslan!

Höstinspiration
på OD:s
George & Eli Tabib

”När det känns bra”
- Du vet, när man sätter sig och
njuter av god mat i rätt miljö,
och bara mår bra!
Brunnsgatan 41 A • 0155-26 99 88 • info@crazycow.se
Måndag - fredag 15 - sent, Lördag 13 - sent, Söndag stängt!

Välkomna!
Öppet:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Lunchstängt 13.30-14.30
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10
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Nyfiken på - ett samtal med

Pwned by Gravity
De har varit kompisar sedan småskolan. Vid
tio års ålder tog Mattias Mineur initiativet och
frågade sina vänner om de inte skulle bilda
ett band. Pwned by Gravity tog sina första
stapplande steg in i musikens värld. Magasinet
har träffat tre av bandets medlemmar, Alvin,
Mattias och Axel.
Alvin Blomberg och Elias Selander spelade redan
gitarr, så Mattias fick spela bas. Axel Widebeck
fick bli trummis.
- Vi tillbringade mycket tid ihop, inte bara med
musik. Olika upptåg, spel och lek, kalas och nördiga
filminspelningar var en del av vår vardag, minns Alvin.

kontrakt med ett skivbolag i England och tillsammans
med vår producent Erik Carlfjord har vi gett ut ett antal
skivor.

föräldrar. För det mesta plockar jag fram en grundidé
som vi sedan slipar på och arrangerar tillsammans i
bandet. Ibland dyker det även upp en helt färdig låt.

På EP:n “Time and Time Again”, som
släpptes i våras, finns två låtar som fått stor
uppmärksamhet.
- “All my Might” är nog vår bästa låt hittills, men även
“Memory Lane” känns stark, det var en låt som satt
rätt från början.

Bandets ambition framöver är tydlig.
- Vi skulle vilja skapa en riktig “hit” och nå ut till så många
som möjligt med vår musik. Drömmen är att nå ut även
utanför Sveriges gränser.

Musikstilen har varierat under åren.
- I början spelade vi mycket covers, minns Mattias.
Sedan började vi leta efter något vi själva kunde
stå för. Idag känns det som vi nästan är där. Vi
har hittat vår egen stil och dynamik i det vi gör.

Jag kan inte låta bli att fråga om det mycket
speciella namnet på gruppen, Pwned by
Gravity.
- Det kom redan i 12-års-åldern, vi letade namn
och Elias bror kom med förslaget, säger Alvin.
Ingen kan stava eller uttala det, men vi gillade
det från början, och nu har det satt sig.

Inspirationen har först och främst
hämtats från brittisk gitarrmusik.
- Vår musik är melodiös och gitarrdriven,
säger Alvin. Vi spelar lika gärna akustiskt
som elektrifierat. Men visst är det som bäst
när vi får stå på en riktigt stor scen.

Jag ber de tre grabbbarna beskriva
varandra som personligheter.
- Axel är rak, positiv till sin läggning och stabil
och trygg i allt han företar sig. Alvin den
estetiska poeten, genom-musikalisk och otroligt
målmedveten i allt han gör. Mattias den sociala
med stort nätverk, lätt för att prata och få kontakt
med folk.

Förra sommaren föddes en idé i
gruppen. Varför inte en Europa-turné?
- Från början var det mest ett skämt. Men
när vi började jobba med det kom vi fram
till att det kanske skulle gå. Vi formade en
plan och en målbild och mailade runt till olika
arrangörer i Europa.
Drömmen förverkligades under förra hösten.
Berlin, Amsterdam, Paris och Köpenhamn fick
besök av grabbarna från Nyköping.
- Otroligt kul och givande, säger Mattias och Alvin
med en mun. En resa som förde oss ännu närmare
varandra. Vi skulle gärna åka ut igen.

När de beskriver varandra är det med mycket
värme och humor. Det märks att de är trygga
med varandra.
- Vi har hängt ihop länge, är goda kompisar och älskar
det vi gör tillsammans, avslutar Alvin, Axel och Mattias.

Bandet fick med sig många inspirerande
erfarenheter från resan.
- Vilket bemötande! Folk gick in från gatan för att
lyssna på vår musik, alla älskade att lyssna på livemusik. Vi fick spela i nästan två timmar i sträck. Till
slut hade vi inte fler egna låtar att spela...

Grundidén till alla sånger är enkel.
- Vi skriver musik vi tycker om och ambitionen är även
att skriva musik som andra tycker om. Lättsmälta
melodier med tänkvärd text, allt med enkla uttryck,
säger Mattias.

Bandet har vuxit i popularitet även på det lokala
planet det senaste året
- Det var väl ungefär ett år sedan vi bestämde oss för
att göra en riktigt seriös satsning, säger Alvin. Vi fick

Grundidéerna till låtarna kommer från bandets
sångare, Alvin Blomberg. Han skriver både text
och musik.
- Jag har ett gammalt piano i källaren hos mina
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Kompisarna från småskolan har följt varandra
genom hela livet. Efter avslutad gymnasietid är
det nu dags för högskolestudier.
- Vi har svårt att släppa varandra och vår musik, så
nu har tre av oss sökt och kommit in på högskola i
Uppsala, säger Mattias. Vår fjärde medlem i bandet
pluggar i Stockholm. Vi hoppas kunna klämma in
reptider och spelningar mellan pluggandet, kämpa på
och släppa ny musik.

Fotnot: Pwned by Gravity är:
Alvin Blomberg, gitarr och sång, Mattias Mineur, bas,
Elias Selander, gitarr samt Axel Widebeck, trummor.

Bilden till höger: Axel Widebeck, Alvin Blomberg och
Mattias Mineur. Saknas gör Elias Selander.
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ANNONS

Nytt varumärke på restauranghimlen

Pitcher´s - nu i Nyköping

Varumärket Pitcher´s har etablerat sig i
Nyköping. Gamla S:t Anne Bar på Östra
Storgatan har bytt profil - till Pitcher´s.
- Vi är en Gastropub där man kan äta vällagad
mat och njuta av drycker av alla möjliga slag,
säger Mike Mardoe, an av delägarna. Vi lagar
all mat från grunden och kan erbjuda ett stort
urval av öl och vin. Och varför inte en god
whiskey efter maten. Vi använder oss bara av
de bästa råvarorna, helst närproducerat och
ekologiskt.

Mike berättar historiken bakom
Pitcher´s.
- Gastropuben har sitt ursprung i det tidiga
1990-talets England, då två pubägare
beslutade sig för att erbjuda sina gäster
något matigt till sina pints. Tidigare hade man
endast kunna beställa kalla rätter på pubarna,
men i och med att man beslutade sig för att
erbjuda sina gäster vällagad och god mat,
var gastropuben född.

Livesport & Game-Room inryms i
lokalerna.
- I vår sportpub visar vi sport på storbild hela
tiden och på nedervåningen kan ni utmana
varandra i bland annat shuffelboard, biljard,
basket och boxning. Det spelar ingen roll om
du kommer ensam, tar med dig hela kompisgänget eller alla dina arbetskamrater för en
trevlig stund hos oss i sportens tecken. På
Pitcher’s i Nyköping är alla välkomna, fortsätter
Mike.

Magasinet ber Mike sammanfatta
affärsidén bakom Pitcher´s koncept
- Hos oss står maten i fokus och vi tillagar
alla rätter från grunden. Det betyder att du
får fräsch mat som tillagas när du beställer
den, gjord på råvaror av högsta kvalitet.
Vi tar inga genvägar, utan serverar endast
sådant som vi själva skulle uppskatta att
få på tallriken. Våra ölsorter kommer från
hela världen och vårt whiskysortiment
består i huvudsak av single malt, men vi kan
naturligtvis erbjuda dig bourbon, blended och
en rad andra smakinriktningar.

Jumbotronen mitt i lokalen visar sportevenemang, men man tar hänsyn till
gästerna.
- På Pitcher’s håller vi sporten på en behaglig
nivå med gästen i fokus. Men om stämningen
stiger och gästerna tillåter, så skruvar vi upp
ljudet. Vi visar dock inte allt, utan väljer ut de
bästa och största sporthändelserna.

- Så oavsett om du vill gå ut och äta gott,
ha en festkväll med kompisarna, kolla in
något bra sportevenemang, eller ta med
dina arbetskamrater på en trevlig kväll, så är
Pitcher’s i Nyköping stället för dig, avslutar
Mike Mardoe.

8

No.7 MAGASINET 2017

Att höra hemma

O

Oräkneliga är de gånger som jag har
Första gången jag var utomlands så var det för
fått frågan var jag kommer ifrån.
att bosätta mig där permanent, så det kändes
Mina svar har varierat genom åren
rätt konstigt när vännerna sa att jag bodde
och ibland resulterat i längre filoutomlands, jag var ju hemma. Jag arbetade
sofiska samtal om det här med att
heltid som sångerska och umgicks med
höra hemma. Jag har förstått att
vänner på ledig tid, precis som jag brukar
Av ord är vi
det är en rätt vanlig fråga och att det inte handgöra.
Det som var annorlunda var att de
komna och av
lar om att gå på djupet med att få veta var just
flesta som pratade svenska var där tillfälligt.
ord skapas vår De var utomlands.
jag hör hemma. Det har dock väckt mitt intresse
för vad som menas rent allmänt med att ha en
För ett par år sedan arbetade jag som utbildvardag.
hemstad. Är det platsen vi föddes på som vi kommer
ningsledare på Folkuniversitetet i Sundsvall, för
ifrån? Några av er bor kvar på er födelsesort, vissa studerar,
programmet Korta Vägen, som är en specialkomponerad
arbetar eller bor på annan ort av andra anledningar. De som
utbildning för utlandsfödda akademiker.
ställer denna fråga till mig vet var de kommer ifrån och det
Det jag inte riktigt förstår är varför dessa akademiker kallas
är ofta en plats med barndomsminnen.
för utlandsfödda. Har deras föräldrar rest iväg för att deras
barn ska födas utomlands? Var de kanske på semester?
Mina rötter finns i Västerbotten och Ångermanland, men
De flesta barn föds väl där de bor just då?
jag föddes på Södermalm i Stockholm och bodde med min
De gånger jag berättade om deltagarna på denna utbildfamilj på Djurö i knappt två år, därefter ytterligare några år
ning för ansvariga vid olika verksamheter, inför en eventuell
på Kanarieöarna, innan vi återvände till Sverige. Flyttade
praktik, så sa jag att jag också var rätt nyanländ. De skrathemifrån redan som 15-åring för att kunna skapa mig ett
tade och sa att jag var skojig. I grunden så menade jag ju
hem med en hemkänsla som jag ville ha, så egentligen
förstås på allvar att det finns en stor skillnad i hur man blir
flyttade jag ju äntligen hem, inte hemifrån. Sedan dess har
bemött om man är nyanländ jämfört med nyinflyttad, vilket
jag bott på väldigt många adresser i olika städer, regioner
jag var. Val av ord och uttryckssätt påverkar oss ibland mer
och även länder och alltid gjort mitt bästa för att känna mig
än vad vi är vardagligt medvetna om. Av ord är vi komna
hemmastadd på varje plats.
och av ord skapas vår vardag.
De senaste fyra åren har jag bott i Västernorrland, men
innan dess bodde jag tio år i Nyköping, men på fyra olika
adresser. Det fanns ingen som helst personlig koppling till
den här regionen innan jag valde att köpa och bygga upp
Lasätter som både hem och arbetsplats. Flyttade senare in
till stadskärnan där vi trivdes riktigt bra och som vanligt berodde det på härliga människor som blev riktigt nära vänner.
Att göra något ofta och länge blir dock en vana för de flesta
och för mig har det även blivit god träning i att leva i nuet
och ta vara på de tillfällen som dyker upp. Livet erbjuder
hela tiden massvis av möjligheter att välja mellan, så jag
flyttade ännu en gång.
Nyköping visade sig från sin allra bästa sida när det allra
första Pridetåget gick genom stan i slutet av juni. Underbar
uppslutning! Många känner att de inte hör hemma i den traditionella könsroll som de har tilldelats och allt som anses
ingå i den. Jag ser det som en viktig del av vår mänskliga
evolution att vi alla kan vara de vi är och inte de vi förväntas
vara. Att höra hemma i oss själva.
Var människor kommer ifrån är sällan viktigt för mig, däremot är jag extra nyfiken på er som också valt att bo i denna
region. Är det er hemstad eller är det en bo-stad?

Anna
Källdén
Ordläkaren
info@ordlakaren.se

Jag har alltid gjort mitt bästa för att hålla kontakten med
vänner som bor kvar på de platser som jag har flyttat från,
inklusive Nyköping. Först nu vet jag skillnaden på att vara
hemmastadd och att ha en hemstad. I våras hände nämligen något alldeles speciellt. En helt ny känsla som jag tyckte
väldigt mycket om spred sig inombords. Jag kände mig välkommen hem för allra första gången i mitt liv. Nu vet jag att
även jag kan höra hemma och emellanåt lyssnar jag också.
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TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Diakonen
Anna vill
förmedla hopp
I sitt arbete som diakon möter Anna Englund
många människor. Med henne kan alla få enskilda samtal. – Samtalen handlar ofta om sorg
och olika svårigheter att hantera i livet.
– Du är väl inte rädd för eller
allergisk mot hundar? frågar Anna Englund när hon
bjuder in till sitt arbetsrum.
Rummet, som ligger
i 1700-talshuset Prosten
Pihls gård i Nyköping, är
ombonat med gröna tapeter, rokokosoffa och tänt stearinljus. I en hundbädd på golvet ligger en lurvig, svart hund.
– Flisan bryr sig inte om
människor som kommer hit.

Hon är så van, kommenterar
Anna Englund.
Hon är en av diakonerna i Nyköpings
församling. De har
sina rum på olika
platser i Nyköping,
men arbetar alla med
socialt arbete. Diakonerna ska hjälpa människor i
utsatta situationer, särskilt när
de ramlar mellan olika myndigheters stolar.
– Vi diakoner ska inte ge stöd

som någon annan i samhället har
som uppgift att ge. Däremot kan
jag och en person prata ihop oss
inför ett möte med en myndighet.
Jag kan även följa med till myndigheten, och där föra personens
talan eller bara sitta med, berättar
Anna Englund.
Diakonerna har själavård som
en grundläggande uppgift. Till
dem är alla välkomna för enskilda, kostnadsfria samtal – oavsett
tro, även den som inte är medlem i Svenska kyrkan.
– Samtalen handlar ofta om
existentiella frågor, om ensamhet
och meningen med livet. Jag lyssnar, bekräftar, kan ge stöd, hopp
och mod att våga pröva nya vägar. Jag är vigd till diakon i Svenska
kyrkan, men samtalen måste inte
handla om Gud, religion eller tro,
berättar Anna Englund.
Fotnot: Den 3 september inleder Nyköpings församling Diakonins månad
med högmässa i Svärta kyrka.

Anna Englund är diakon i Nyköpings församling. Hon har – liksom präster – vit
krage under hakan. Men diakoner bär alltid
grön skjorta tillsammans med kragen. Och
diakoner har ofta på sig ett diakonemblem.
Anna Englund tar ofta emot människor för
enskilt samtal. Unikt är att samtalen med
henne sker under tystnadspolikt.
FOTO: ANNA BLÅDER OCH MALÉN ENEBERG

ANNONS

Kul
för dea
minst
FOTO: MAGNUS ARONSON

ÖPPEN
BABYSÅNG
FÖRSKOLA

DIAKONINS
MÅNAD

för förlädrar och barn 0–6 år!

Inledning på Diakonins månad
och terminsupptakt:
Folkmusikmässa ”I välsignan och fröjd”
av Alf Hambre och Hans Kennemark

S:t Nicolai församlingshem, centrum
Kom och träffa andra
föräldrar och barn!
Lek, pyssla, sjung, prata och fika!
Måndagar
Onsdagar
Fredagar

9.00–12.00
14.00–16.00
9.00–12.00

Oppebykyrkan, Oppeby
Fredagar
9.00–12.00

Alla Helgona kyrka, centrum
Tisdagar 10.00 (start 5/9)
Franciscusgården, Rosenkälla
Torsdagar 10.00 (start 7/9) För barn med
förälder. Syskon får självklart följa med!
Vi sjunger, spelar och dansar i cirka 30 min,
därefter lättare fika för den som vill.
S:ta Katarina kyrka, Arnö Torsdagar
13.00 (ojämna veckor) (start 14/9)
S:t Nicolai kyrka, centrum Torsdagar
13.00 (jämna veckor) (start 21/9)
För barn 0–12 mån med förälder.
Soppa, bröd, kaffe & kaka för 30 kr
mellan kl 12.00–13.00.
Sång 13.00–13.30

www.svenskakyrkan.se/nykoping
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Svärta kyrka
Söndag 3 september kl 11.00
Helena Lennstring, Jenny Tjärnström, kör,
folkdanslag och spelmän
Kyrkkaffe med smörgås. Buss avgår från
S:ta Katarina kyrka 9.00, Alla Helgona 9.15,
S:t Nicolai 9.35, Oppebykyrkan 9.55, Mariagården 10.15, Franciscuskapellet (nedre
parkeringen) 10.30. Ingen anmälan.

KONSERT

I ALLA HELGONA KYRKA
Söndag 27 augusti kl 18.00
”Sensommarfantasi – från storstadens
myller till en snäcka på stranden”
Duo Dynamique - Lovisa Stenberg,
tvärflöjt och Gabriela Thür, harpa
Kombinationen flöjt och harpa är spännande och ovanlig, och duon vill gärna
lyfta fram den vackra musik som finns
komponerad för dessa instrument.
Musik av bland annat C Saint-Saëns
och E von Koch
Fri entré – Kollekt till Diakonikassan

Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG

Dagens
lundcaghar
alla
n!
i vecka

Välkommen till det vilda Öster Malma
– besök vår hemsida, där berättar vi mer.
• LUNCH Alla dagar kl 11.30 – 14.
• SLOTTSMIDDAG med vilttema. Serveras

utvalda lördagar. Läs mer på vår hemsida.

• AFTERNOON TEA i genuin slottsmiljö.

Lördagar 16/9–4/11 från kl 12.30.

• KONFERENS fr 1.335:- ex moms/pers.

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

FOTO: NETA NORRMO

PROJEKTKÖR LUTHERSK?
Sjung med i projektkören Pulsen!
Sångglädje • Vänskap
• Gemenskap • Välmående

Vi kommer att under fem träffar i höst
läsa och samtala om Martin Luthers
Lilla Katekes (i nyöversättning).

Övning varannan onsdag med start
6 september kl 19.00 på Mariagården
Därefter: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11
samt lördag (heldag) 18/11

1 Tio Guds bud
2 Trons artiklar
3 Herrens bön
4 Dopets sakrament
5 Altarets sakrament

Medverkan i gudstjänst tillsammans med
kören Kantaton söndag 19 nov kl 11.00 på
Mariagården och kl 15.00 i Oppebykyrkan
Vi kommer att öva och framföra ”Mångfaldsmässan” av Yamandú Pontvik tillsammans med musiker och solist
Anmälan senast 30 aug till:
catrine.hylander@svenskakyrkan.se
eller 0155-751 65

Tid: 18.45 (den som så vill kan delta
i mässan som börjar kl 18.00 i S:t Nicolai
kyrka)
Datum: 29/8, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10
Plats: S:t Nicolai församlingshem
Ledare: Mikael Hirsch, kaplan
Anmälan: mikael.hirsch@svenskakyrkan.se
eller tel 0155-751 82

Nu har vi nya öppettider
Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Måndag-tisdag, torsdag: 08.00-17.00,
Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00
Lunchstängt mellan 12.00 - 13.00.
Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se
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Minnen från förr

Sista åren i skolan - sedan
är vi fullärda!
De sista åren på skolgången var många av oss åter elever på Öster skola.
Förutom en klassföreståndare hade vi en ämneslärare. När den senare
ansåg att vi av någon anledning inte skötte oss höjde han rösten, och tog
till sitt favorituttryck. - Det blir kollektiv kvarsittning !
Kanske hade han även någon form av abstinens för att skolagan var förbjuden,
men funnit ett sätt att avreagera sig. För när han blev tillräckligt arg kunde han
upprepade gånger slå pekpinnen i glasfibermaterial så hårt i katedern att den till
slut delade sig i toppen. Ibland “glömde” han även bort agaförbudet när han kunde
“slita upp” en elev från skolbänken, och fösa ner honom till kortväggen i salen, där
eleven fick stå i givakt med huvudet tätt intill väggen. Efter ett tag, om man tittat
på väggen, blev man så yr i huvudet att man nästan trillade, vilket gjorde att man
flyttade sig en bit ut från väggen, men det skulle man inte gjort, för då kunde läraren
komma “smygande” utmed en bänkrad för att “knuffa” till en överrumplad elev,
samtidigt som han befallde - Nu står du still!
När jag nyligen träffade en klasskamrat undrade han om jag kom ihåg när vi, och
ett par andra grabbar fick kvarsittning? Men det hade jag endast ett vagt minne av.
Enligt klasskamraten skulle det ha gått till på följande sätt: Efter ett tag lämnade
läraren klassrummet för att gå och prata med en kollega, men innan dess sa han
att han hade full kontroll på dörren så att ingen smet iväg. Någon insisterade ändå
på att vi skulle göra det, och det skulle ske genom att öppna ett fönster och klättra
ner utför det närliggande stupröret ! Efter ett tag var vi överens och gjorde det
trots att det var 3-4 meter ner till marken! Man kan undra vad läraren tänkte när
han återvände till klassrummet och fann det tomt? Vi förväntade oss någon form av
repressalier dagen efter, men inget hände!
I åttonde klass kom det ett flertal nya elever till skolan, vilket innebar att skolsalarna
inte räckte till trots att elevantalet i klasserna var stort. (I vår klass var vi t.ex. 31
elever) Därför “fick” vi vara med och flytta skolbänkar samt övrigt material till en
tillfällig lokal som låg i en källare på Tullportsgatan. Flytten kom att ske med en
stor lastbil med öppet flak, där även flera elever satt under transporterna! I lokalen
fanns det ett avloppsrör utmed en vägg, och varje gång någon i våningarna ovanför
spolade brusade det högt i lokalen. Det irriterade läraren väldigt, medan vi tyckte
det var skitkul! I lokalen fanns det även en toalett på ena långsidan.
Läraren “knorrade” ofta över att det var ett väldigt rännande till toaletten under
lektionerna. En dag blev läraren själv tvungen att besöka toaletten. Då en nyckel
satt på utsidan av dörren sa återigen “Någon” - Lås dörren! Vilket gjordes av eleven
som som satt närmast. Läraren började efter ett tag att bulta på dörren och ropa
att vi skulle öppna. Vi lät honom hållas ett bra tag, innan samma elev som låste
vred om nyckeln. Han hann även sätta sig innan läraren kom ut. Läraren försökte ta
reda på vem som låste, men ingen sa något. Det blev inga repressalier här heller.
Kanske beroende på att läraren inför rektorn inte ville avslöja att han hade svårt att
upprätthålla ordning i en klass? Eller, var det bara genant att bli inlåst på toaletten?
I 8:e klass (1961) förbereddes vi även inför det kommande arbetslivet med praktik
på olika arbetsplatser. Efter att praktiken var avslutad var en vanlig fråga - På vilken
firma ska du börja arbeta? De flesta hade ett svar på frågan när det på den här tiden
inte var något större problem att få en anställning, trots att vi bara var15 år.
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“ Någon insisterade ändå på att vi skulle göra det, och det skulle ske genom att
öppna ett fönster och klättra ner utför det närliggande stupröret ! Efter ett tag var vi
överens och gjorde det trots att det var 3-4 meter ner till marken”

Magasinets gästskribent
Arne Andersson berättar
om minnen från barndomen
och sin uppväxt i Nyköping

Arne Andersson
Gästskribent

Skolkort från 7:e klass, Öster Skola, 1960.
Här gäller samma som i tidigare artikel om skolan, stämmer inte namnen helt kan det bero på att nästan 60 år förflutit sedan kortet togs.
Rad 1. Christer Long - Lars Norén - Tony Nyström - Roger Nilsson - Curt Dietzler - Max ? Rad 2. Arne Granberg - Jan-Äke Karlsson - Tommy Liljeberg - Sune Karlsson - Tommy
Hultkvist - (?) Rad 3. Jan-Erik Karlsson - Per- Erik Karlsson (Eller är det tvärt om?) - Carl-Gunnar Grip - Carl-Gustav Zackrisson - Christer Ekström - Curt Eriksson. Rad 4. Erling
Karlsson - Hans Johansson - Percy Rosengren - Stefan Blomgren - Bengt Andersson - Leif-Bertil Karlsson. Rad 5. Tommy Andersson - Lennart Nilsson - Bengt Blomkvist Arne Andersson. Rad 6. Göran Selander -Örjan Landin - Carl Erikson.

No.7 MAGASINET 2017

13

KRYSSA OCH VINN MED MAG ASINE T
HAR
BRUKAR ARBETSMÅNGEN
AGENTER OBENÄGEN SYSTER

FADÄS
SYRE
SLINGRA
SIG

BÅDE
RÄTT
OCH FEL

ÄR LÄTT
ATT GÅ PÅ
TAPPSTÄLLE

FAMLAR
SIG
FRAM

RISK
FÖR RAS

MENING

Sonny T
2017

BOR I
GÖKKLOCKAN?

MOT
POLEN

DEN FÅR
HJULEN
ATT GÅ
RUNT
IBLAND

SVÅRT

SKAPAR
LÄGE
FÖR
KLIPP

HÖRNSLAG

SUND

VAR
JESUS
TAR
REJÄLA
TAG

PÅ GOD
VÄG ATT
RASA

GÖR
RENT
HUS

TUR I
KÖN I
VÄSTMANLAND

YRA

KALLA
KILLEN
KARL
KALLE?

TYPBETECKNING?

KAN BEHÖVAS
FÖR EN
GIGABIT
FYLLER
VAR

KAN GÅ
UPP OCH
NER

LÅTA
HUNDEN
GÖRA
SITT

KAN
HÄFTA
DRAR
PENNOR
I SKÅNE

FÖRKORTNING

HOJTADE

GAMMAL
GRUVPLATS

SVULST

PROGRAMSUFFIX

FLYTFÅGEL
GÅTT I
TAKT
MED
ANDRA

LYSER
SOLEN
DÅ OCH
DÅ
ERFAR

LÄRD
FÖRSAMLING
DEN ÄR
INTE
RIKTIGT
KLOK

Vinn ett presentkort på 500 kronor på Pitcher´s i Nyköping

Lösningen utgörs av orden i de gula rutorna i krysset. För att vara med och tävla, skicka dessa ord samt en motivering till varför just du skall vinna till
info@media-mix.nu eller till Mediamix, Ö Kyrkogatan 24, 611 33 NYKÖPING (märk kuvertet med “tävling”). Vi vill ha ditt svar senast 15 september, Lycka till!

Nytt projekt i ONYX regi

En tröja för alla - så heter ett projekt som ONYX Innebandy startade upp
i fjol och nu utvecklar. Klubbchefen Kecke Lundh förklarar vad projektet
innebär.
- Onyx Innebandy ska vara ett självklart val för alla som vill uppleva innebandy. Det
spelar ingen roll om du är spelare, ledare, förälder, domare, funktionär eller vill sitta
i publiken. Det spelar ingen roll om du bor i Oxelösund eller Nyköping, om du är kille
eller tjej, hur gammal du är, vilken etnisk bakgrund eller förutsättningar du har. Alla
ska ha möjlighet att på sitt sätt uppleva innebandy tillsammans med Onyx. I Onyx
finns det en tröja för alla.

Onyx Innebandy ska vara ett självklart val för
alla som vill uppleva innebandy. Det spelar
ingen roll om du är spelare, ledare, förälder,
domare, funktionär eller vill sitta i publiken. Det
spelar ingen roll om du bor i Oxelösund eller
Nyköping, om du är kille eller tjej, hur gammal
du är, vilken etnisk bakgrund eller förutsättI maj 2016 satte Onyx upp två utomhusrinkar för innebandy mitt på
ningar du har. Alla ska ha möjlighet att på sitt
Järntorget i Oxelösund. Det var starten till integrationsprojektet ”En tröja
för
alla”.
Under tvåinnebandy
dagar fick skolelever,
asylboenden,
etniska
föreningar
sätt
uppleva
tillsammans
med
Onyx.
och ensamkommande flyktingar prova på att spela den för många okända
I Onyx finns det en tröja för alla.
idrotten innebandy.

- Vi vill nu utveckla projektet och nå ut till fler människor. Vi vill göra en aktivitet där
vi under två veckor åker på en turné och sätter upp utomhusrinkar i flera bostadsområden i både Oxelösund och Nyköping. Genom att flytta ut innebandyn från
Sporthallar till områden där människor lever och bor vill vi skapa mötesplatser för
integration på temat idrott och hälsa. Med hjälp av innebandyn visar vi människor
den gemenskap och möjlighet till en innehållsrik och värdefull fritid som erbjuds i en
förening.

Innebandy på turné

och detaljhandel. Även en konsulent från Sörmlandsidrotten som har inriktat sig på

viktiga
budbärare
projektet
ochserkommer
atti att få delta i ett
integrationsfrågor
är med ii gruppen.
Företagen
ett stort värde
sammanhang
som gör
skillnad.
hjälpa
till med
allt
praktiskt och utbildningsmässigt
kring innebandydelen. Vi förbereder
Kecke ger exempel på hur olika företag och organisationer hjälper till.
- Bostadsföretagen
kommer
att hjälpa
oss med alla
kontakten
med
boende ute i booss
också på att
kunna
ta emot
som
vill
stadsområden via sina servicekontor/medborgarkontor som finns på plats.
fortsätta
spela innebandy efter projektet.
Sörmlandsidrotten hjälper oss med kontakten med etniska föreningar o s v ute i
alla bostadsområden. Genom samverkan med rektorer och lärare når vi ut till barn

och ungdomar
Ett transportföretag
hjälper
ossprojektmed transport av uterinIntresset
föri områdena.
projektet
är stort och
i en
kar, tält och teknisk utrustning. Ett tryckeri tar fram layout och material kring
grupp
finns redan representanter från flera
information och marknadsföring. Inom föreningen finns också dokumenterad
kompetens
kring marknadsföring banker
och mediahantering.
lokala
bostadsföretag,
och företag inom
transport
och detaljhandel. Även en konsulent
En viktig del i projektet är givetvis finansieringen.
från
Sörmlandsidrotten
som
har
inriktat
- Medfinansiärer
till projektet är en rad
lokala
företag
med ett sig
antal på
bostadsföretag i
spetsen.
Även
Skandias
fond
”Idéer
för
livet”
och
Sörmlands
Sparbanks
integrationsfrågor är med i gruppen. Företagen tillväxtbank
”Skicka vidare” och de bägge kommunerna i Oxelösund och Nyköping skjuter till
ser
ett stort värde i att få delta i ett sammanbidrag. Vi tackar givetvis alla sponsorer och samarbetspartners, avslutar Kecke
Lundh.som gör skillnad:
hang

I maj 2016 satte Onyx upp två utomhusrinkar
för innebandy mitt på Järntorget i Oxelösund.
Det var starten till integrationsprojektet ”En
Turnéplan, ”En tröja för alla”
• Bostadsföretagen kommer att hjälpa oss
tröja för alla”. Under två dagar fick skolelever,
24 augusti		
Oppeby
Onyx är Sörmlands största innebandyförening med över 650 aktiva medkontakten
med boende ute i bostadsasylboenden,
etniska
föreningar
och
ensam29med
augusti		
Brandkärr
lemmar varav 100 är ledare.
31områden
augusti		
via Arnö
sina servicekontor/medborgarflyktingar
att spela
den
-kommande
Våra egna ledare och
medlemmarprova
är viktigapå
budbärare
i projektet
ochför
kommer att
2 september
Järntorget, Oxelösund
hjälpa
till med
allt praktiskt
och utbildningsmässigt
kring innebandydelen. Vi
kontor som finns
på plats.
många
okända
idrotten
innebandy.
5 september
Brevik/Häggenområdet, Oxelösund
förbereder oss också på att kunna ta emot alla som vill fortsätta spela innebandy
• Sörmlandsidrotten hjälper oss med
efter projektet. Intresset för projektet är stort och i en projektgruppfinns redan
För
mer info; onyxinnebandy.se
kontakten
med etniska föreningar o.s.v. ute i
representanter
från flera lokala
bostadsföretag,
och till
företag
inom transport
Vi vill nu utveckla
projektet
ochbanker
nå ut
fler
alla bostadsområden.
människor. Vi vill göra en aktivitet där vi under
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• Genom samverkan med rektorer
och lärare2017
två veckor åker på en turné och sätter upp
når vi ut till barn och ungdomar i områdena.
utomhusrinkar i flera bostadsområden i både
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”En spännande
Robert
Dröse
höst
väntar”
om uppväxten i Oxelösund
Renaida var inte speciellt intresserad från början. Hon hade sökt
redan 2013 och åkt ut på slutaudition.
─ Jag sa först nej, men tänkte sedan ”varför inte”, och sökte.

Tyvärr inträffade saker som vände
upp och ner på livet för Renaidas
familj.
─ Min biologiska mamma Adelaida
Samma dag som audition var i
blev påkörd av en lastbil.
Stockholm ändrade sig
Hon lever men fick stora
Renaida igen.
skador i hjärnan. Kort där─ Jag vaknade tidigt, sa
Efter att ha blivit Idol-Renaida med hela svenska folket fick Renaida Braun
efter blev min pappa sjuk i
att jag inte ville åka, och
en av huvudrollerna i den nyskrivna musikalen ”Äventyret Aladdin”, som har
malaria och gick bort.
somnade om igen.

Bakom
”Äventyret
Under
på Gripenskolan
premiärmusikalen
i Stockholm
i slutet avAladdecember,
och sin
somtid
kommer
till Nyköpingod-
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– Jag fick ett erbjudande om att
vara med i Kullbergsuppsättningen
”Nyköpings Gästabud”. Men de
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och sin skärgård. När jag flyttade
från Oxelösund blev jag utsedd till
”Ambassadör för Oxelösund”. Vet
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Dröse fick upp ögonen för Renaida
─ En fantastisk erfarenhet, bland
och erbjöd henne rollen som prinSNÖVITmusikal
THE MUSICAL & TROLLKARLEN FRÅN OZ PRESENTERAR STOLT
det bästa jag gjort i mitt liv. Jag PRODUCENTERNA
sessan Safa i sinAV
nyskrivna
kände ingen när jag kom dit men
”Äventyret Aladdin”, som har prefick många underbara kamrater
miär den 26 december.
under tiden i Kenya.
─ Det ska bli fantastiskt att stå på
scen och möta publiken och få speVäl hemma igen var det dags
la och sjunga med så rutinerade och
att ta upp sången. Renaida
duktiga människor. Jag ser verklihade inte sjungit på ett år.
gen fram emot det och kommer lära
─ Jag gick årskurs tre på
mig massor. Jag tror rollen passar
Kulturama och nu kom
mig perfekt, jag är, precis som prindiskusionen om Idol upp.
sessan, lite kaxig och själständig,
Mina kompisar tjatade på
säger Renaida med glimten i ögat.
mig att jag skulle söka.
Just nu jobbar Renaida intensivt
med att skriva egen musik.
─ Jag hoppas att kunna släppa en
Renaida om Renaida
första singel inom kort. Jag är lyckligt lottad som får jobba med det
─ Jag är en glad och positiv tjej med nära till skratt, som
jag tycker är roligast av allt.
gillar att träna på gymmet och älskar min mammas mat.

─ Jag vet vad jag vill, men är lite lat ibland.Tur att mamma
Helen tjatar på mig så jag får saker gjorda...

Läs mer på sid 8

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG, KIM SULOCKI, CHARLIE GRÖNVALL, RENAIDA BRAUN
STOR ENSEMBLE REGI & MANUS: ROBERT DRÖSE

Nyköpings Arenor, Rosvalla Sön 14 jan 13.00, 2018
Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70, drosenorberg.se
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Foto: Peter Knutson Form: Sasko Design

d

hembjuden till min familj och fick
träffa mig för första gången, jag var
nyfödd, säger Renaida.

ANNONS

Nyköping i samverkan
TEXT HARRIET NILSSON, Verksamhetsansvarig NYSAM
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Vi bjud
lubba!
Du får låna k

Oppeby

24 augusti, kl 17–20

HOPPBORG &
GODISREGN!

2 sept

29 augusti, kl 17–20

Arnö

Järntorget

2 september kl 11–14

Brevik/Häggen

5 september kl 17–20

3 sept

Flyg och motordag
F11 museum kl 10–16

7–9 sept FORUM Nyköping

DU är
!
n
e
m
m
o
k
l
ä
V
Mer info på:
Macluumaad:

16 sept

Nyköpings
Gästabudslopp
Rosvalla kl 13

21 sept

Livet 100%
Nyköpings Teater
kl 19–21

23 sept

Slottsmiddag
med Vilttema, Öster Malma
slott kl 18.30

Dessa evenemang är bara en
liten del av allt du kan uppleva
i Nyköping! Läs mer på
www.nykopingsguiden.se

www.onyxinnebandy.se

X

O

C

Oxelösunds
Centrumförening

www.nysam.se

Vrenadagen,
Vrena kl 10–15

Nyköpings Restabud
Nyköpings hus kl 10–15

Brandkärr

31 augusti, kl 17–20

OXELÖSUND

Tips på evenemang:

www.nysam.se
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över 30 års erfarenhet
av grafisk form

Barngymnastik
Gymnastik och motorik för pojkar och flickor

tidningsformgivning
logotyper
broschyrer
annonser
trycksaker

4 olika kurser för barn födda 2010-2015 utan
förkunskaper. Vi har små och ledartäta grupper.
Schemat finns på vår hemsida.

Kursstart vecka 34!

www.barnensgymnastikskola.se • Telefon 0155-21 22 27

LEDIGA LOKALER

Hör av dig till elisabeth.eriksson@mejodesign.se eller ring 0703611515

Välkommen till det proffsiga
byggföretaget med glimten i ögat!

NYKÖPING
Kontorslokaler
400-1000 kvm

Ring mig för
en gratis offert!
Idbäcksvägen 12 • 611 38 Nyköping
0155-15 01 00 • 070-398 56 32
jurgen.vilhelmsson@sormlandsporten.se
www.sormlandsporten.se
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Peder Fransson
070-776 88 57

& inredning.ab

peder@pederfranssonbygg.se, Kumminvägen 20, Nyköping

www.pederfranssonbygg.se

NYKÖPINGS RESTABUD

Missa inte höstens höjdpunkter!
Nyköpings Restabud
2 september • Nyköpingshus
Gratis lunch på räddade råvaror, kockdueller (på rester), familjeaktiviteter, inspiration, workshops och marknad. Häng på i kampen
mot matsvinnet - tillsammans sätter vi Nyköping på kartan!

NU HJ
MINSK ÄLPS VI ÅT
Å
A mat
svi n n T T
et !

Flyg och motordag
3 september • Stockholm Skavsta Flygplats
Denna dag blir det extra mycket muller i luftrummet i Nyköping!
Kom och se jetflygplan, helikoptrar, fallskärmshoppning och
modellflyg, hundratals legendariska bilar, MC och traktorer.
Forum Nyköping – samtalsfestival om demokratins utmaningar
7 – 9 september • Stora Torget

FAMILJ

E D A G.I

Samtal om populism, demokrati och det inkluderande samhället
sätts i fokus när aktuella samhällsdebattörer, journalister, forskare
och opinionsbildare kommer till Nyköping.
Mer info finns på forum.nykoping.se.

Här ser du mer av vad som händer i år
Oktober
September
• 1 Pensionärernas Gästabud på Träffen
• 2 Restabudet – festen för mindre matsvinn
Tack till
lånet
avSjungikör
kläder.Spelas
Spelasjuli
julimånad.
månad.
Tack
till Nyköpings
Nyköpings Gästabud för lånet
kläder.
• 1av
2017
• 3 Flyg & Motordagen
• 7-8 Stick-LAN ...ett icke trådlöst event!
• 7-9 FORUM Nyköping på Stora Torget
• 7 Invigning av Hållets gruvor
• 16 Gästabudsloppet – löpartävling
• 19-21 LitterArt
• 30 En magisk afton med Baltic Harmony på
• 20-22 SM i Gädda
Nyköpings teater

Programmet för Gästabudsåret tas fram
i samverkan med föreningar och företag.
Du hittar detaljer och allt som händer på
nykopingsguiden.se

ät.
ät.

alma.
alma.

Arnö
Arnö

HUVUDSPONSORER
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Därför ska du rösta i kyrkovalet
Snart är det kyrkoval. Den 17 september får alla som är medlemmar
i Svenska kyrkan och har fyllt 16
år rösta. Men varför ska man rösta
i kyrkovalet, spelar det egentligen
någon roll?
- Ja, med din röst har du möjlighet att
påverka hur församlingen utvecklas och
din röst väger tungt, säger Valnämndens ordförande i Oxelösund, Birgitta
Gustafsson.
Barnverksamhet, gemenskap för
äldre, integration av nya svenskar,
stöd till människor i sorg, kris eller
utsatthet. Utöver att fira gudstjänst
gör Svenska kyrkan mycket av det
som många tycker är viktigt när
samhällets funktioner inte riktigt
räcker till. Alla som vänder sig till
kyrkan får del av besluten i kyrkan,
därför har kyrkovalet större betydelse än vad många kanske tror.
- Kyrkovalet är den största manifestationen för demokrati i vårt land, vid
sidan av de formella valen till samhällets beslutande organ. Nära 700 000
människor röstade i senaste kyrkovalet
2013. Ändå är det bara cirka 13
procent av alla kyrkotillhöriga. Varje
röst väger därför mycket tungt, säger
Birgitta.

Det är inte nödvändigt att vara
förtroendevald för att påverka, det
räcker med att rösta i kyrkovalet.
- När du röstar kan du påverka vilka som
ska vara med i kyrkofullmäktige som
styr inriktningen på verksamheten i din
församling där du bor. Du kan påverka
vilka som ska vara med i stiftsfullmäktige som styr inriktning på verksamheten
i ditt stift, och du kan påverka vilka
som ska tillhöra Kyrkomötet som styr
förutsättningarna för Svenska kyrkans
verksamhet i både Sverige och utlandet,
fortsätter Birgitta.
Att använda sin möjlighet att påverka handlar alltså om att ta reda på
vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte
vill med kyrkans verksamhet. När
du vet det, kan du lägga din röst på
den eller dem som vill arbeta för
det som är viktigt för dig och det du
värdesätter. Att inte ta tillvara sin
röst, är att lämnar walk over och
låta andra bestämma.
- Eftersom varje röst väger så tungt,
kan resultatet bli att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed annan inriktning
än den som ”soffliggaren” hoppas på,
avslutar Birgitta.

Så fungerar demokratin i kyrkan
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rätt att rösta
i kyrkovalet, och får en inbjudan med
röstkortet.Där står också i vilken lokal
du ska rösta.

verksamheten ska ha. De väljer också
kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse som tillsammans med kyrkoherde
eller biskop har ansvar för att demokratiska beslut fullföljs.

Genom direkta val väljs kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet,
som är kyrkans parlament, lokalt,
regionalt och på nationell nivå.

Den som röstar i kyrkovalet kan lyfta
fram tre kandidater på den valsedel som
hen har valt genom att sätta kryss.

Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och
kyrkomötet styr kyrkans verksamhet
genom olika beslut om hur budgeten
ska användas och vilken inriktning

Läs mer om kyrkovalet på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Vad röstar jag på?
- Med din röst har du möjlighet att påverka hur kyrkan utvecklas och din
röst väger tungt, säger Valnämndens ordförande i Oxelösund, Birgitta Gustafsson. Bilden från S:t Botvids kyrka i Oxelösund
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De grupper som deltar i kyrkovalet
kallas för nomineringsgrupper. Det är
sammanslutningar och intressegrupper
formade för att delta just i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.

svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du
före valdagen att kunna se vilka grupper
och kandidater som deltar i just din
församling.

Foto: Maria Lindholm

KYRKOVAL 2017

För en hållbar morgondag i Nyköpings församling
Den 17 september är det kyrkoval i Sverige. Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan ska vara öppen för de
som är troende och de som är sökande men även för de som tvivlar. Här ska alla känna sig välkomna och värdefulla.
Några av våra förslag för Nyköpings församling
Skapa ett ungdomens musikhus för unga så de kan utveckla sitt musikintresse.
Skapa fler sommarjobb och praktikplatser så att unga kan komma in på arbetsmarknaden.
Ge Träffpunkten för hemlösa förutsättningar att hjälpa behövande in i samhällsgemenskapen.
Utöka engagemanget i Fritidsbanken så att ännu fler får möjlighet till en meningsfull fritid.
Stärka det internationella arbetet samt engagemanget för klimat/miljö för framtida generationer.
Värna en öppen folkkyrka som vårdar sina traditioner men som utvecklas och följer med i tiden.
Läs mer om vår politik och våra kandidater i kyrkovalet
www.socialdemokraterna.se/nykoping
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KYRKOVAL 2017

Vår Vision
En kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för
att skapa den långsiktigt hållbara samhällsutvecklingen.
Engagemanget i Svenska kyrkan är levande,
gränsöverskridande, skapande och lustfyllt.

Vår politik vilar på en solidaritet som
kan uttryckas trefaldigt
Solidaritet med världens alla människor - Solidaritet med
skapelsen - Solidaritet med kommande generationer
Välkommen att lägga din röst på oss i Kyrkovalet 2017!

KYRKOPOLITISKT PRO

Vår Vision:
En kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa den lång
Engagemanget i Svenska kyrkan är levande, gränsöverskridande, skapande och lus

Vår politik
vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:
https://sd.se/kyrkovalet-2017/
solidaritet med världens alla människor - solidaritet med skapelsen - solidaritet me

Kenneth Bjurström

Miljöpartister i
Svenska Kyrkan
Människan är en andlig varelse

Människan är utrustad med förmåga och vilja att reflektera över sin egen roll i skapelsen – att kunna göra
ett existentiellt och etiskt ställningstagande till sig själv
och sin omgivning.
Människor har lika värde vilket innebär ett ömsesidigt
ansvar att fördela resurser som alla människor på jorden behöver på ett rättvist sätt. Att främja alla människors möjlighet att leva ett fullödigt såväl andligt som
kroppsligt liv.
Människan har inte rätt att utnyttja den övriga skapelsen
endast för
sina
egna syften utan måste inse sin
I vårt april-nummer av Magasinet berättade vår
gästskribent
Arne
Andersrolltecknade
som förvaltare,
varje del av skapelsen har sitt eget
son om Karikatyrtecknare Tore Andersson, som
under namnet
värde.
”Hill”. Han var på de flesta idrottsarrangemang
för att få uppslag till sina
teckningar. Här presenterar vi ytterligare en teckning
med
tillhörande
textmedvetenhet och kunskap
Den gröna
politiken
skapar
från Arne Andersson.
för arbetet med en hållbar utveckling.

Hills teckningar

Ansvar för kommande generationer

Människan är en del av helheten men också en länk i
historien – igår, idag och imorgon.
OSK från Oxelösund, spelade en bandymatch mot Vreta
Kloster från
Östergötland.
Det känsliga
ekosystem
som människan är en del av
Ett lag där namnet ”Kloster” ingår avbildar Hill naturligtvis
spelarna
iförda
munkpåverkas av allt vi gör,
vilket får konsekvenser för våra
kåpor. Att Sigge Parling, i OSK sköt hårt var välkäntbarn
- Menoch
så här
hårt?
kommande
generationer. En global rättvisa
och hållbar utveckling är en förutsättning för jordens
Den årliga skidtävlingen bland Nyköpings skolor samlade ett stort antal elever.
överlevnad.
Tävlingen hade start och målgång vid Folkets Park. I varje årsklass var det 30-40
deltagare. I slutet av 1950- talet var jag med i tävlingen
och kom
på 25:e plats,
Kyrkans
budskap
och verksamhet
vilket placerade mig bland de sämre. Jag tror ändåDet
att det
mest berodde
på en
kristna
budskapet
är i grunden en kärleksförklaskidbindning som ofta lossnade, eller var det en vallamiss
använda en
ljusstump?
ring tillattSkapare,
medmänniska
och den värld där vi
Jag fick därför nöja mig med att äta bullar!
lever.

Det budskap som Jesus Kristus gav oss medför ett an-

Däremot var klasskamraten Hans ”Hadar” Johansson framgångsrik, då han vann
svar
fördärmedmänniskan
och skapelsen – en global sotävlingen. Det blev sedan prisutdelning i Läroverkets
Aula,
”Hadar” fick ta emot
lidaritet.
en armbandsklocka som förstapris, vilket under 1950- talet var ett fantastiskt pris.
Klockan hade skänkts av William Krusells Urmakeri.Vi
Ägaren
William,
som var
idrottsvill ha
en öppen
kyrka
där människor oavsett kön,
intresserad kom även att sponsra ett matchur på Rosvallas
ishockeyrink.
hudfärg,första
ålder,
social/ekonomisk bakgrund eller perNederst på urtavlan fanns även hans firmanamn i svart text på gul bakgrund.

Arne Andersson
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sonlighet ska känna sig hemma och delaktiga.
Vi vill verka för jämställdhet och är helt emot all fo
av diskriminering, t.ex. på grund av sexuell läggn
eller etnicitet.
I dagens samhälle, där hårdnande ekonomiska ram
skapar ökade klyftor, är kyrkans sociala verksamhet
största vikt. Därför bör diakonin lyftas fram och pri
teras.
Kyrkan bör fungera som en mötesplats för människ
där det personliga mötet med medmänniskan är l
viktigt som mötet med den inre verkligheten.
Kyrkans budskap måste få konsekvenser och leda
ett arbete för ökad kompetens hos såväl anställda s
förtroendevalda inom frågeställningar som hållbarh
resurshantering, klimathot, ekonomisk utjämning, g
bal rättvisa, fred mm.
Vi vill att kyrkan ska gå före och skapa en mer jäm
och solidarisk lönestruktur i sin organisation, för att
så sätt visa att budskapet får konsekvenser.

Förvaltarskap - kulturarv

I sin roll som förvaltare av de naturtillgångar, skog o
mark, som kyrkan innehar, skall fokus på biolog
mångfald, hållbar resurshantering och etiskt skö
prioriteras.
Kyrkan bör även värna sin sång- och musikverksam
som en del av samhällets kulturskatt.
Som ägare av en stor del av landets kulturarv må
kyrkan ta ansvar och utveckla möjligheten för m
niskor att tillgodogöra sig det. Detta ligger väl i li
med såväl kyrkans budskap om förvaltarskap och d
gröna politiken som värnar en varsam vård av ma
byggnader och föremål som bärare av ett viktigt
till vår framtid.

Välkommen till vår nyöppnade
restaurang vid Järntorget i Oxelösund

Lunch - Husmanskost
11.00 -14.30 måndag-fredag

A la Carte -Meny
Avhämtningsmeny
Trubadurkvällar

OR
T
N

T
GE

JÄR

Fullständiga rättigheter

KÖK & BAR
Öppet: Måndag-torsdag 11.00-22.00, Fredag 11.00-01.00, Lördag 12.00-01.00, Söndag 12.00-21.00
Telefon 0155-48 01 00. Gilla oss på Facebook: Järntorget Kök & Bar

&

t
Skonsam
ljövänligt
Mi

Gilla oss!

Du väljer själv hur mycket biltvätten
får kosta. Allt biltvättmedel ingår!

Vi har alltid
öppet!

BILTVÄTTEN I OXELÖSUND
Vi finns hörnet Sundsörsvägen/Folkegränd (granne till Netto butiken)

T VÄT TA
SJÄLV DIN BIL
från 20:Betalterminal
för kort
eller kontantbetalning
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Festmässa!

Är det något mer som händer?
Efter mässan så har vi planerat att ha
en festmåltid inne i församlingshemmet. Vi ska prova ett nytt koncept
i år – att anordna ett knytis,
alla som vill/kan tar med sig
något litet till vårt gemensamma buffébord. Man kan
då lämna den medhavda
maten i församlingshemmet
innan gudsjänsten börjar.
Att bygga församling handlar inte
om att några få är producenter och
"fixar" allt som det stora flertalet
komsumerar. Det hela går ut på att
DU – JAG – VI – TILLSAMMANS bygger församling och är kyrkan. Alla
kan bidra med något. Kyrkans ideella medarbetare är en stor och viktig resurs för att arbetet ska fungera.

Vad är det
som är på gång?
Söndagen den 3e september kl 11.00 är det
en Festmässa i S:t Botvid.
En festmässa?
Ja, förra hösten välkomnades Sebastian (ungdomspräst) och jag
i en Festmässa, och det var en så
härlig gudstjänst. Nu vill vi att Festmässan blir till en årlig tradition
och start på hösten.

Sjölund att tackas av. Hon går nu i
pension efter att ha tjänstgjort här i
Oxelösund i 15 år.

Vad kommer hända?
Allt är ännu inte färdigtänkt
och planerat men det jag kan berätta är att det blir mycket sång och
musik. Kyrkans körer kommer att
vara med och sjunga. Sist men inte
minst så kommer vår diakon Åsa

Om jag vill bidra med något,
vad kan jag göra?
Om du syftar på knytiset till Festmässan… så kan du i stort sett bidra
med vad som helst; paj, bröd, sås,
sallad eller kakor, den egna fantasin

sätter gränser... Det får gärna vara
något som kan serveras kallt, för
det kommer vara svårare att hantera
varmhållningen. Det handlar inte om
att man ska behöva baka kakor för
200 personer utan att var och en tar
med sig litegrann. Och tar många
med sig något, så blir det till slut
väldigt mycket på buffébordet
och då lär det räcka till alla.
Men om du syftade på att
hjälpa till i största allmänhet och om du känner att
du har tid och lust att göra en
ideell insats så kontakta oss. Det
kan vara både enstaka punktinsatser eller uppgifter som innebär ett
mer regelbundet engagemang. Att
vara ideell medarbetare är att vara
till nytta och glädje för någon utanför
den egna kretsen utan ekonomisk ersättning.
/Eva Henriksson, Diakon

Om du som läser detta tycker att det
låter intressant eller om du har några
funderingar så hör gärna av dig till mig
Diakon Eva Henriksson 070-784 34 10
eva.x.henriksson@svenskakyrkan.se

SPELDOSAN
Gullmar & Lennart

/9
3kl0
18.00

Gudstjänster
27/8 kl 18:00 Mässa – 11 e tref Ingvar Lindetun, Bengt Fridén.
3/9 kl 11:00 Festmässa – 12 e tref. Mattias Bähr, Sebastian
Söderberg, Irina Söderberg, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg,
Therese Cambrant Berg och Eva Henriksson. Körsång. Kyrkkaffe
med knytis. Avtackning av diakon Åsa Sjölund.
10/9 kl 15:00 Finsk mässa – 13 e tref. Jyrki Myöhänen, Maria Rasmussen
kl 18:00 Mässa Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen.
17/9 kl 15:00 Mässa – 14 e tref Obs tiden! Mattias Bähr,
Irina Söderberg.
20/9 kl 8:30 Morgonmässa. Mattias Bähr
24/9 kl 14:00 Familjegudstjänst – 15e tref. Ingvar Lindetun, Maria
Rasmussen, Therese Cambrant Berg, Gunilla Östberg. Barnkören.
Pyssel från ca 13:40. kl 18:00 Mässa Ingvar Lindetun,
Maria Rasmussen, Gunilla Östberg. Nymoskören medverkar.

KAFFEDRALEN

KANTELE DUO

Fira Finland 100 år med finsk
Onsdagscaféet
för alla
åldrar
i
Sjunger
och
Berättar
Kantelemusik
församlingshemmet 13.30-16.00.
Repertoaren innehåller allt ifrån moSång & musik ojämna veckor kl 14:00:
dern, klassisk och folklig musik till
30/8 Speldosan, Gullmar
romantiska melodier, ballader och
Bergman & Lennart Wantzin
visor. Fri entré, lämna gärna frivillig
13/9
Musik med
någon av
Gullmar Bergman:
gullmar.bergman@gmail.com
070-515
03 som
43
kollekt
går till insamlingen för
Lennart Wantzin:
l.wantzin@gmail.com
070-885 94 56
församlingens
musiker
Världens barn.

Visor - Schlager - Pop och Ballader
Allsång
Nyhet: Kreativa hörnan! Med inspirerande pyssel för alla åldrar.

FAMILJEFRUKOST

kl 9-11
i församlingshemmet

22/9

FAIRTRADE
Försäljning i
församlingshemmet,
Öppet exp.tider,
se tider nedan.

Kyrkans expedition 0155-293400, Öppet må, tis, tors kl 9-15 (lunchstängt kl 12-13) och ons kl 13-15. Kyrkogårdens exp.
Kyrkogårdsv
4,MAGASINET
0155-293420.
S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.
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Ny på jobbet!
Hej, jag heter Sanna Walker och
kommer från och med juli att
jobba med ekonomi och kommunikation i församlingen. Jag
ska gå bredvid Inga-Lill fram
till sista september då hon går
i pension. Det är en viktig och
spännande roll som väntar.
Jag ser verkligen fram emot att få
bli en del av Oxelösunds församling och bidra så gott jag kan.
Vi ses i korridorerna!

Välkommen att
fira med oss!
Tervetuloa mukaan juhlimaan
26/8 kl. 10-21

Bussresa till ”STHLM/SUOMI”, Kungsträdgården, Stockholm

30/8 kl. 18

Familjekväll på Jogersö, Oxelösund

18/9 kl. 19

Konsert med M A Numminen, Koordinaten Oxelösund

29/9 kl. 18

Konsert med Secapella-kör, St Nicolaj kyrka, Nyköping

30/9 kl. 10-19

Finsk kulturdag med musik, mat, konst och bastu, Oxelösund

1/10 kl. 13

Bussresa till bastubaletten ”Här dansar vi inte”, Eskilstuna

30/11 kl. 10

Sopran Terhi Aho på Seniorcaféet, Koordinaten Oxelösund

2/12 kl. 11

Vernissage ”Årets naturfoto i Finland”, Koordinaten Oxelösund

Kulturhelg!

6/12 kl. 18

Finlands 100-årsdag, S:t Botvids kyrka samt Sailor Kicki, Femöre

7/12 kl. 10

Finska 4:an på Seniorcaféet, Koordinaten Oxelösund

Med vänlig häslning, Sanna

ÅLDER:

46

BOR:

Centrala Nyköping

INTRESSE:

Skärgård, segling

EGENSKAPER: Obotlig optimist som tror på det goda hos

Mer information: www.oxelosund.se/suomeksi, tel 0155-381 72

människor. Imponeras av vänlighet, sunda
värderingar och fina handlingar.
GILLAR:

Humor, medvind, omtanke, upplevelser, choklad

OGILLAR:

Ormar, besvikelse, höjder, stuvad spenat, gnäll

ANNONS

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

Magnus Aronson Ikon

FÖRTIDSRÖSTA

Förtidsröstning på kyrkans
expedition:
Mån-lörd 4-9/9 & 11-16/9
mellan kl 09-12
Tors 7/9 & 14/9 mellan kl 17-20
Valdagen 17/9 mellan kl 10-13.

Kom ihåg ditt röstkort &
ID-handling.

28/8, 4/9, 18/9
13-15 Kuoroharjoitukset
5/9, 19/9
17-19 Ompeluseura, srk-koti
29/8, 26/9 13.30-15.30 Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa
7/9, 21/9 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
1/9, 15/9 9.30-11.30 Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa
1/9, 15/9 15-17 Kerhotunnit,
lapset aikuisen kanssa
6/9, 20/9 12:15 Hartaus lounasaikaan S:t Botvidin kirkko
Su 10/9 15.00 Messu St.
Botvid. Jyrki Myöhänen. Kirkkokuoro.
Su 17/9 Kirkollisvaalit!

Följ och gilla oss på Facebook!

Foton: Katrin Ljungberg, www.KamakuraSimb-Photos.se

Välkommen till

HUNDENSxeDAG
lösund
iO

9 september, kl. 11.00-13.00 på Järntorget
Alla programpunkter är inte spikade
men vi vet att det blir Rallylydnad, Agility, Nosework,
Mjukisdjursutställning • Hundparad • Lotteri
med fina priser som företagerna i Oxelösund skänkt.

X

ARRANGÖRER: Oxelösunds Brukshundsklubb • O

C Centrumföreningen

Oxelösunds
Centrumförening

www.oxelösundsförsamling.se
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Foto: Katrin Ljungberg, www.KamakuraSimb-Photos.se

Hundens dag 9/9 favorit i repris
- Hjälp oss att slå förra årets rekord
då fler än 600 personer kollade
in Oxelösunds hundar och fick
se hundar arbeta med att spåra
narkotika och hjälpa till att hitta
försvunna personer.
- I år ses vi den nionde september
mellan klockan 11.00 och 13.00
på Järntorget i Oxelösund, säger
Kristina Branteryd från Oxelösunds
Brukshundsklubb.

OXELÖSUND

för den som vill, prova på agility och
rallylydnad. Vi har lotteri med fina priser
som företagarna i Oxelösund skänkt
även för de vuxna, fortsätter Kristina.
Alla programpunkter är inte spikade
men det utlovas många spännande
överraskningar.
- Det hela avslutas med en hundparad
där vi hoppas på att få se traktens alla
hundar med i paraden. Allt till tonerna
av musik.

Precis som förra året upprepar
arrangören den populära mjukisdjursutställningen där barn får ställa
ut sina mjukishundar och vinna priser.
- Det finns möjlighet att både se och

Välkomna önskar Oxelösunds
Brukshundsklubb med stöd av
Oxelösunds Centrumförening.

Den 31/8 öppnar vi ett nytt apotek
i Nyköping, Arnöleden 5, Hemköp
Välkomna!

Ryggsäck, Soya

399:-

Apoteket Ejdern
Järntorget 2 Oxelösund
0771-760 760
www.apoteksgruppen.se

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Vi söker snickare,
trädgårdsmästare,
och städpersonal
Pensionär och
sugen på att jobba
på dina egna villkor?

Ring 0155-400 409
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Vi möter dig
med omtanke!
Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se

MA Numminen – så mycket
mer än Gummiboll

På gång i Oxelösund – september
Läs mer på visitoxelosund.se

Tappa bort
Koordinaten 3 september 13.00
Med Boulevardteatern, 2–5 år
Vad kan man tappa bort? Och
kanske hitta igen? Sin mamma eller
pappa… en kompis…sin nalle…
sig själv? Vad händer när man står
på huvudet? Har man tappat bort
golvet då? Eller vad händer när man
hittar något som man inte visste att
man tappat bort? Entré 40 kr.

M.A. Numminen

Koordinaten 18 september 19.00
M.A.Numminen kommer till Sverige
med ”Gummibollen” under armen.
Tillsammans med ständige vapendragaren, dragspelaren Pedro Hietanen
står M.A. både för det mest manligt
finskt kärva, hjärtinnerlighet, humor
och vemod på en och samma gång.

Artisten, låtskrivaren och författaren med den yviga luggen och
karaktäristiska falsksången har roat
och oroat generationer av publik.
Den 18 september landar han i
Oxelösund under ett kort Sverigebesök.
Mauri Antero Numminen har hunnit fylla
77 år och turnerar numera sparsamt
utanför Finlands gränser men hans framträdanden präglas av samma närvaro,
humor och energi som alltid. I snart fem
decennier har han roat och oroat sin
publik. Det hela tog sin början tidigt 60tal då den unge MA ingick i Helsingfors
upproriska kulturliv. Universitetsstudierna fick snart stå tillbaka för inspelning
av konstfilmer, komponerande av elektronmusik och allehanda avantgardistiska upptåg, varav några skapade stor
skandal i sann 60-talsanda.
Ett oväntat genombrott i de breda
folklagren kom när han tog sig an schlager och jazzevergreens med sin egen
Numminenska twist. Plötsligt ville alla ha
fenomenet MA och skivor och turnéer
avlöste varandra i landet i öster.
Snart gjorde MA Numminen även intåg
i det svenska kollektiva medvetandet
då hans självbetitlade skiva gavs ut på
svenska 1972. Samma år ställde han
till med stort rabalder genom att på
bästa sändningstid i svensk TV falskt
sjunga La Donna è mobile och därefter
läsa högt ur en sexualrådgivningsbok.
Upprörda röster betackade sig för falsk-

Konstutställningar på Koordinaten
sjungande finnjävlar i TV, men dessa fick
tji - allt fler tog MA Numminen till sina
hjärtan.
Sin musik brukar han själv kalla för
“nyfolklig allmogejazz”, vilket i princip
kan vara vad som helst - från swinglåtar
till finsk tango, från folkvisor till pop.
Hans minst sagt skruvade tolkningar av
diverse slagdängor som Katten också,
(Jeepers Creepers), den odödliga Som
en gummiboll och Ian Durys 70-talshit
Hit Me With Your Rythm Stick som i
MAs version förstås blir Slå mig med
din rytm-pinne, är några. Även Lena
PHs Det gör ont och Baccaras Yes sir,
I can Boogie har rådbråkats av herr
Numminen, till mångas förtjusning och
andras fasa.
Förutom musik och sångtexter har
mångsysslaren Numminen skrivit radiopjäser och ett flertal böcker. Han
är dessutom, iklädd kanindräkt, en av
Finlands populäraste barnunderhållare
som komponerat ett stort antal mycket
omtyckta barnvisor. Vid sidan av artisteriet är MA väl bevandrad inom ämnena
sociologi och filosofi. 2011 utsågs han
till hedersdoktor vid socialvetenskapliga
institutionen vid Åbo Akademi.
I Oxelösund uppträder han tillsammans
med sin ständige vapendragare Pedro
Hietanen på dragspel och piano.
Konserten ingår i Oxelösunds firande av
Finlands 100-årsjubileum.

Annica Wiik, måleri, Galleri K, 2–26 september
Emil Paschas, Galleri O, 2–26 september

Koordinaten 30 september 10.00–14.00
Familjedag med aktiviteter och Clownen Ottilia.
Oxelösundsgruppen B’tep spelar. Insamling till Världens barn.

Finland 100 år
Firas med finsk kulturlördag 30 september 10.00–19.00
Musik, mat, dans, konst och bastu på Koordinaten, Järntorget,
St. Botvids kyrka och Femöre. Välkommen att provsmaka en bit av Finland!

Hundens dag
Järntorget 9 september 11.00–13.00
Med hundparad och flera roliga
aktiviteter. Arr: Oxelösunds Brukshundsklubb och Centrumföreningen

Prova innebandy
med ONYX

Järntorget 2 sept 11.00–14.00
Häggen/Brevik 5 sept 17.00–20.00

Kulturarvsdagar 2017
8–10 september

Arkö runt

9 september 09.00

Ha koll på vad som händer! Följ Visit Oxelösund i sociala medier:
www.facebook.com/
visitoxelosund

www.instagram.com/
visitoxelosund

Marie Anstadius
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Historiska bilder - Oxelösund

Jubileum i Oxelösund

Oxelösunds Stadsmusikkår
Stadsmusikkåren firade sitt tioårsjubileum med klang och jubel. De spelade dagen till ära på Järntorget, höll konsert i Ramdalsskolan och spisade med god
aptit de laxar som Oxelösunds järnverk bjöd på. Musikkåren som tidigare hette Oxelösunds järnverks musikkår övertogs av kommunen år 1969. Ledaren Arne
Sehlstedt anställdes samtidigt som musikintendent. Jubilaren fick ett anslag på 40 000 kronor från kommunen som födelsedagspresent och kommunalrådet
Zetterström prisade kårens goda insatser på både det lokala och regionala planet. Första raden från vänster: Per Elzén, Nils Gunnar Ahlin, Lars Ahlin, Ulf
Lundström, Artur Lövgren, Nils Sandberg, Arne Sehlstedt (musiklerare), Jan Holtz, Sven Widén, Sven Olof Andersson, Artur Boman, Kenth Fredriksson, Roland
Bylund. Andra raden från vänster: Dennis Lundh, Tommy Törnkvist, Hans Johansson, Sven Sjösten, Åke Hultgren, Valter Berggren, Alf Swärd, Arne Jansson,
Björn Kullnes, Caroline Arogén, Bror Lundh, Per Egon Andersson, Lars Sehlstedt. Tredje raden från vänster: Jerker Sehlstedt, Peter Grundström, Tomas
Hägglöf, Peter Sehlstedt, Mats Larsson, Uno Karlsson, Carl-Olof Sandberg, Tage Holmberg, Nils Berglund, Dan Frendin, Kurt Larsson och Stig Larsson.
Källa: Boken om Oxelösund. Fotograf: Okänd. År: 1970 ca

Oxelösunds järnverk
SSAB Oxelösund firar företagets 25-årsjubileum.Kungen och drottningen besöker en utställningshall som specialbyggts för jubileumsfirandet.Från vänster: Inge Selinder, kung Carl Gustaf XVI, Henry
Lundberg och drottning Silvia.Fotograf: Okänd År: 1986

75-årsjubileum i Oxelösunds Arbetarekommun.
I översta raden från vänster: Bengt Malmström, jordbruksminister Svante Lundkvist,
utrikesminister Sven Andersson, försvarsminister Erik Holmkvist och Bengt Danling.
Från vänster nedersta raden: Ellworth Wisén, Folke Sjöberg, Martin Andersson, Sven
Zetterström, Ingemar Nilsson och Ove Lindberg.
Fotograf: Okänd
År: 1976
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KÄLLA: Oxelösundsarkivet
www.koordinaten.se
Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund,
eller mer information om befintliga bilder i
arkivet. Välkommen att kontakta oss!
0155-383 52, eva.sundberg@oxelosund.se,
berit.jonsvreten.rasmussen@oxelosund.se

Turnéstopp hos Kust
bostäder, Brevik/Häggen,
tisdag 5 september
Under två veckor åker Onyx innebandy på turné i Oxelösund och Nyköping
och sätter upp utomhusrinkar i olika bostadsområden. Tanken är att skapa
mötesplatser för integration på temat idrott och hälsa. Tisdag 5 september
stannar innebandyturnén ”En tröja för alla“ hos Kustbostäder.
Maj 2016 sattes två utomhusrinkar upp
mitt på Järntorget i Oxelösund. Det var
starten till integrationsprojektet ”En trö
ja för alla”. Med projektet vill Onyx bland
annat visa den gemenskap och möjlighet
till en innehållsrik och värdefull fritid som
erbjuds i en förening.
I år sätts rinken upp igen på Järntorget
lördag 2 september och för Oxelösund
blir det i år ytterligare ett stopp. Tisdagen
den 5 september bjuder Kustbostäder
tillsammans med Onyx in till innebandy
turnering för sina hyresgäster.

Plats för innebandyturneringen
5 september

– Som ung spelade jag fotboll några
år och jag minns fortfarande känslan när
jag tog på mig min första matchtröja, sä
ger Per Alm, VD på Kustbostäder. Att ingå
i ett sammanhang och gemenskapen i
ett lag är något som jag önskar att alla
ungdomar ska få uppleva. Vi är mycket
glada att vi fått den här möjligheten
att tillsammans med Onyx genomföra
”En tröja för alla”, och förhoppningsvis
hittar fler genom detta in i idrottens ge
menskap, avslutar Per Alm.
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24 augusti, kl 17–20

Brandkärr
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OXELÖSUND

r en tröja!
å
f
e
r
la
e
p
s
Alla
ricka!
d
/
t
k
u
r
f
å
p
r
Vi bjude
klubba!
Du får låna

Arnö

HOPPBORG &
GODISREGN!

Järntorget

2 september kl 11–14

Brevik/Häggen
5 september kl 17–20

31 augusti, kl 17–20
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Mer info på:
Macluumaad:

www.onyxinnebandy.se
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Centrumförening

www.nysam.se
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Klarar du dig själv
i 72 timmar?
Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och
tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är
också sårbart. Hur beredd är du om något skulle hända?
Vad menar vi med kris?
En kris kan till exempel uppstå vid ett elavbrott som varar i flera dagar eller en
stor vattenläcka som gör att
många hem blir utan rent vatten. Men det kan också handla
om kärnkraftsolyckor eller viktiga IT-system som går ner, till
Nödnummer
exempel banker och kassasysSOS 112
tem.

När det inträffar en kris kan det ta dagar
innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör du då?
Om du är utan el.
Utan värme. Utan vatten.
Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen
och sina näras säkerhet. De
flesta av oss ska kunna räkna
med att samhällets resurser
till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka
och barn.

Nyttiga
nummer

Polis 114 14
Nationellt infonummer vid kris 113 13
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Oxelösunds
kommun
0155-380 00

Vi vill hjälpa dig att ta
ditt ansvar
Genom kampanjen 72 timmar vill vi öka
din krisberedskap och förståelse för hur
samhället fungerar och hur våra allmänna
resurser prioriteras i en kris.

Att kunna klara några dygn utan el, vatten
eller mat är ingen lätt situation. Men det
går om du tänker efter före. Om du klarar
dig själv kan samhällets resurser användas till de som behöver hjälpen mest de
första, akuta dygnen.
Den svenska krisberedskapen bygger på
att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt
lands och för vår egen och våra anhörigas
säkerhet. Det egna ansvaret innebär att
du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Ett sätt att definiera en kris
är detta:
● Händelsen avviker från
det normala
● Händelsen innebär en
allvarlig störning eller
stor risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner, exempelvis vattenoch elförsörjning och
● Händelsen kräver snabba insatser.
Om kampanjen 72 timmar
Kampanjen 72 timmar ska göra fler människor förberedda på att det kan inträffa en
kris eller allvarlig samhällstörning. Genom
checklistor och konkreta tips och råd ska
det vara lätt att öka sin egen krisberedskap
och få förståelse för hur samhället fungerar och agerar i kris. Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Gnesta kommuner som
ingår i Sörmlandskustens Räddningstjänst
har tagit fram materialet tillsammans.
Läs mer på www.oxelosund.se/72-timmar.

ANNONS

Checklista
för krislåda
Här är tips på hur du kan förbereda
dig och vad som kan vara bra att ha
hemma om du skulle drabbas av till
exempel ett längre elavbrott eller omfattande vattenläcka.
Vatten och mat
● Vattendunkar
● Mat som klarar rumstemperatur
● Campingkök med bränsle
● Utomhus kan du använda en
grill
Värme och ljus
● Alternativ värmekälla, om möjligt
● Ficklampa med extra batterier
● Stearinljus, värmeljus och
tändstickor
● Varma kläder och filtar
Information
● Radio med batteri
● Telefonlista på papper med
viktiga nummer
Övrigt
● Husapotek med det viktigaste
för dig
● Hygienartiklar
● Kontanter
Vatten
En vuxen bör normalt få i sig ungefär
tre liter vätska om dagen genom dryck
och mat. Det mesta i matförrådet ska
kunna lagras utan kyl eller frys och
vara lätt att tillaga.
Fler tips och goda råd finns på
www.dinsakerhet.se
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Tack alla sommarjobbare!

Ett stort tack till alla våra sommarjobbare som gjort ett fantastiskt bra arbete och hållt ställningarna när vår ordinarie personal haft semester.

Julia Nordvall
ÅLDER
17 år
AKTUELLT
Sommarjobbat på CA Kvantum för
tredje året i rad.
BOSTADSORT/FAMILJ
Nyköping. Mor, far, bror och pojkvän.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Driven, vill få saker gjorda.
Stresstålig, glad och positiv.
INTRESSE UTANFÖR ICA
Tycker det är kul att plugga, lära mig
saker.
DRÖMRESAN
Maldiverna.

Jesper Alfredsson
ÅLDER
19 år
AKTUELLT
Sommarjobbat på CA Kvantum för
fjärde året i rad.
BOSTADSORT/FAMILJ
Oxelösund. Mor, far och storebror.

VAD GÖR JAG I HÖST?
Pluggar ekonomi och juridik i
Norrköping. Fortsätter att jobba på
Kvantum på helger och lov.
KURIOSA OM MIG SJÄLV
Gillar att åka vattenskoter och att hänga
på dansgolvet till discomusik.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Social, gillar att ha koll på saker.
Alltid på gott humör.
INTRESSE UTANFÖR ICA
Spelar fotboll i OIK.
Datorspel. Hänga med kompisar.
DRÖMRESAN
London och titta på Arsenal i
Premier League.
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VAD GÖR JAG I HÖST?
Fortsätter att jobba på ICA Kvantum, då
i Förbutiken.
KURIOSA OM MIG SJÄLV
Singel, men gillar tjejer.
Kan man få med sina kontaktuppgifter...

