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Stolt företagare!
Varje gång jag är på IKEA är
det fullt av folk i varuhuset, oavsett vilken tid
man är där. Jag blir alltid
lika imponerad av hur en
man under sin livstid kunnat bygga ett så osannolikt
framgångsrikt företag. Nu har
den störste av alla företagare
lämnat oss. All respekt och vila
i frid Ingvar Kamprad.
I min egen lilla företagarvärld
har jag nu gått in på mitt 28:e år
som företagare. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, när
jag började jobba som lärare en
gång i tiden. När jag lämnade
skolans värld, för drygt 30 år
sedan, var jag nog inte riktigt
klar över vad som var alternativet.

MAGASINET - en produkt av
Mediamix Event & Media

Ansvarig utgivare
Torbjörn Dahlström
070 433 433 2
tobbe@media-mix.nu

Slitsamt, javisst, men friheten att bestämma över
sin agenda och möjligheten att prova om nya tankar och idéer kan växa sig starka övervinner allt.
På årsmötet i mitten av mars blev jag invald i
Företagarna Nyköping/Oxelösunds styrelse.
Ett uppdrag som jag ser fram emot. Att få vara
en del av arbetet för ett bättre företagsklimat, så
att företagare kan få rätt förutsättningar för att
kunna utveckla sin verksamhet och nå sina mål.

KVÄLLSÖPPET ONS–LÖR

Det finns alldeles för många som säger ”det
går inte” och ”så har vi aldrig gjort”. Tänk i nya
banor, det är klart det går. Det är bara lite hinder
vi ska passera.
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Röda Korset Gala
Den lokala
lokalaartisteliten
artisteliten
ställer
ställer
upp utan
utan ersättning
ersättning för
för att
att samla
in
pengar
till välgörande
ändasamla
in pengar
till välgörande
mål.
Överskottet
från från
galan
går
ändamål.
Överskottet
galan
oavkortat
till Röda
Korsets
lokala
går oavkortat
till Röda
Korsets
arbete.
Årets gala äger rum tislokala arbete.
dag
maj äger
och rum
platsen
är som
Årets9gala
tisdag
vanligt
Culturum.
8 maj och
platsen är som
vanligt Culturum.
Årets program innehåller fölÅrets program innehåller följanjande akter/artister; Nyköpings
de akter/artister; Tessinskolans
Stads Teater, Nyköpingsrevyn,
Esteter, Miss Winter, Nyköpings
Robin Stegmar. Esteterna TessinStads Teater, Lotta Malmström
skolan, Pwnd Gravity, Harps Joy,
Sune & Classe, & Ingo, Staffan
Oscar Stolpe Bello med band,
Hellstrand, Why Not, NyköpingsMiss Winter, Staffan Hellstrand,
revyn, Henning Ejnefjäll, Oscar
Why Not, Emelie Lindquist &
Stolpe Bello, She Said, Robin
Erik Henriksson, A’ la Taube och
Stegmar, Jonathan Fröberg,
Tony Irving.
Mathias Andersson - Auktion
samt Pwned By Gravity
Biljetter finns att köpa från 1
Pausmusik: Mikael Lindblom
april och på Kupan, Röda Korset
Biljetter
finns att köpa på
och
Culturum.
Cupan, Röda Korset samt
Culturum.

TESTA
KVARTERSKROGEN I
ROSENKÄLLA!

Man kan nå underverk om man bestämmer sig
för att samarbeta mot ett gemensamt mål, och
samtidigt bestämma sig för att klara av alla hinder på vägen och se resultatet som det viktigaste.

Välkomna till årets
i Nyköping

LUNCH
À LA CARTE
CATERING

Magasinet distribueras till hushåll i Nyköping
och Oxelösund med omnejd samt finns i ställ
i Nyköping och Oxelösund.
Magasinet är politiskt- och religiöst oberoende.

PLATSANNONS

Nötudden Fastigheter AB söker
hyresadmin/ekonomiansvarig
till Nyköping!
Vi är ett familjeföretag där vi alltid sätter hyresgästen i
centrum och tillsammans med våra medarbetare i teamet
kommer du att verka för att nå våra högt ställda mål.
Önskat tillträde för heltidstjänsten är juli/augusti.
Läs mer på www.notuddenfast.se
Sök tjänsten genom att registrera dig på hemsidan
www.manpower.se. Gå in på den aktuella tjänsten, klicka
på ”ansök” länken. Urvalet är löpande och tjänsten kan
komma att vara tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Alla ansökningar går via Manpower.
Välkommen till Nötudden Fastigheter!

Köp progressiva glasögon nu...
...så bjuder vi på ett extra par kompletta:

Solglasögon,

avståndsglasögon,
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Värde
1595 kr

läsglasögon
Erbjudandet gäller vid köp av progressiva glas från
YOU-serien. Extra paret är enkelslipade standard-

glas i dina styrkor värde 700 kr, hård yta eller solfärg
värde 300 kr och en båge värd upp till 595 kr.

Bekvämt seende och säkrare bilkörning.

Mötande bilar eller reflexer från våt asfalt kan i värsta fall förblinda oss men med Formula Drive

Heta nyheter, nu i
butikerna, välkommen!

minskar risken att du bländas, framförallt på natten. Med Formula Drive adderas även en toning
som skärper kontrastseendet, vilket hjälper ögonen att slappna av. Fråga oss, så berättar vi mer!

Gratis synundersökning
Värde 395 kr
Boka din synundersökning enkelt på:

Synundersökningen avser glasögon och utförs av legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept remiss
etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-04-01

www.glasogonmagasinet.se

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

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

För öppettider, se vår hemsida: w w w . g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e
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Königs kåseri

Ledningsfel
Sköterska
med stenkoll
Här ska sägas att lankeserna å andra sidan är
Det
radioreklam:
Min är
nyatrettio
familjsekunders
verkar något
knepig.
Jag är hur lycklig som helst. Trots att jag av
kalasbra på cricket. Eller om det nu är krocket.
”Vi
ser
till
att
du
får
supersnabbt
och
prisvärt
Särskilt min nya husse.
vissa anses ostyrig som en bokstavsdiagnos.
Det är ingen enkel match att ha koll på alla
internet,
telefoni
och
teve via
fiber.”
Han tycks
inte ha
någon
humor
alls.
Det vrålade i alla fall husse häromdagen.
kroppsövningar där det viftas med träattiraljer.
Det
låter
i
mina
öron
som
en
ljuv
aria.
Ta bara den gången jag norpade åt mig och
Husse gallskriker överhuvudtaget för mycket.
För egen del är den talande tystnaden från
Jag sitter
på ettett
ADSL-bredband,
föråldrat
tuggade
sönder
par utspridda böcker.
Det kan aldrig vara bra för hjärtat. Hans hjärta.
Gästabudstaden ingen direkt katastrof. Det funsom
Shakespeares
”Hamlet”
på
originalspråk.
Husse och matte var lätt upprörda. Det var två
”Kom hit!”, kan han gorma i parti och minut,
gerar hjälpligt med ADSL-bredband också. Och
Det är trögt
mejla rejält
ett dokument.
låneböcker
jagatt
naggat
i kanterna.
varvid jag sätter fart som en kanonkula på
som sagt, i värsta fall kan jag alltid ta cykeln.
Det
närapå
fortare att Om
cykla
till adresHär går
snackar
vi hundöron.
ni hem
fattar.
fyra ben, passerar med samma höga fart min
saten,
varhelst
han
eller
hon
bor.
Det kostade visst husse 500 kronor i
hoppfulle husse och försvinner över
Det har också
sina förtjänster.
Jag
Jag bär
påsten
en mörk
hemlighet
som
ersättning
till biblioteket.
Han blängde
stock
och
och utom
syn- och
tänker
i
först
hand
på
folkhälsovinsten.
hela
livet
tyngt
mina
axlar
som
ett ok.
surt i flera dagar istället för att glädjas
hörhåll.
Teven
ärvisade
även den
ansluten
till det
Jagskulle
har gjort
till stöld.
över
mitt
litterära
intresse.
Ni
baramig
vetaskyldig
hur lattjo
saktfärdiga
ADSL-bredbandet.
Ljudet
Det vardet
förstås
oförHusse är en
gnidig typ och den
oföutlajbans
är atti ungdomligt
se husse snopen
släpar
efter bilden
ibland
tvärtom. Den här gången stå
stånd,
vill
ni månntro
tro.ett tomt
sedda utgiften
svedoch
säkert
ordentligt.
där
i
tallskogen
med
Hon är vad
Det
jaginte
levaförvåna
med. Tevetablån
Njae, med
sakförhållandena
bättre
Det kan
skulle
om han har
koppel
i handen
och ilsket nedkalla
ju
mindre
att
bjuda
på
än
Bälgviken.
mejlar
jag
den
överensstämmande
är
att
det
snarare
fakturerar sig själv arvodet för den här
Guds
straff
över
allt
vad
hundvalpar
tacksamma
Hur jag fastän
kan veta
var av Och
ren och
skär vinningslystnad.
krönikan
detdetta?
är jag som svarar
i synnerhet
över mig och
som
sitterbrupå heter.
Jo,
jag
hade
en
moster
som
en
gång
patienter
Mitt
yrkeskarriär
inledde jag som
för såväl framställning som ordprål.
mitt lynne.
i världen bodde i en villa i det gamla
kontorsbud
inomär
Oxelösunds
stadshögsta
pinnen
Hur som haver
det en rolig
lek.
kar kalla
en förvaltning
sågverkssamhället
några
timmerlängoch
ansågs
redbar
nog att
Jag är annars född i Småland och har
Husse lever dock i en annan värld
der
söder om
i hönshuset.
tömma
kassetterna
stadens
fem
nu hunnit
fyllaEskilstuna.
tonåring, åtta månader.
och
kallar
det för atti träna
inkallning.
ängel.
Henne
var
jag
sommarbarn
hos.
uppsatta
parkeringsautomater.
Det är absolut inte så att jag fiskar
Det låter inte alls lika kul.
Det någon
enda som
hände på
en jag
hel vecka
Den tidens parkeringsautomater var
efter
medömkan
men
var
vidpå
ettlivet.
tillfälle
stannade
enkla
och svalde
enbartsönderbitne,
25-öresmynt.
Idag är
fick att
en rälsbussen
olycklig start
Eftersom
allavid
vi
Den inbitne,
möjligen
valpägaren
Bälgvikens
stationförses
och en
tågresenär
av.
automaterna
svårbegripliga
kullsyskon skulle
med
namn påklev
F anges
vill
säkert vetaistället
vad jagdigitala
tillhör och
för hundras.
Jag
Han
hade med all säkerhet
fel. Fjalar!
som
till Stridsfordon
90.
jag
i registreringsbeviset
somåkt
Fräne
är
en instruktionsboken
irish soft coated wheaten
terrier. Vanligtvis
Det
som
helst
villaidyllen.
Vid själva
vittjandet
låstessoftis.
kassetterna.
Detta
Det livade
bär jaghur
med
mig
somupp
ett ilivslångt
trauma.
kallad
wheaten.
Alternativt
Det senare
Vad
teveunderhållningen
anbelangar
förmodligen
fördirekt.
att kontorsbudet ifråga inte
Det ska erkännas att husse och mattehar
varit
kan
ni glömma
jag
i alla fallpåsett
kort reklamsnutt
av lyssnar
skulle
frestas
till svindleri
av kommunala
förstående
denenpunkten
och numera
Det kan
nämligen
översättas
till mjukis. medel.
familjegnabbet
i ”Wahlgrens
Det är
hände
dock ingen
inte alltför
sällan
att enstaka
jag istället till namnet
Spike. värld”
Uttalasi kanal
Spajk.5.
Det
verkligen
korrekt
beskrivning
Det
var
en
sällsam
upplevelse.
Och
lika
uppmynt
trillat
vid
sidan
av
kassetten.
Som
bekant
Eller lyssnar och lyssnar. Det är att försköna
av mig och mina rasfränder. Långt därifrån.
byggligt
som Oftast
ett rumplyft.
är är
detmer
tillfället
som
tjuven
och vid
sådverkligheten.
låtsas jag inte lyssna alls.
Vi
envisa
ochgör
mer
energiska
änett
vilken
ant tillfälle som
råkade
fem
25-öringar
som avLeauge.
en
Vilket gör husse skitsur. Han saknar som
högerback
helst
i engelska
Premier
händelse
hamna
minatt
egen
byxficka
istället för
Jag
mejlar
mitt intresse
till Gästabudstaden.
tidigare
nämnts
humor. Långsint
är han också.
Det vill säga
brai på
hänga
folk i haserna.
på intäktssidan i kommunens resultatredovisning.
Det
ett kommunalt
aktiebolag
avsändare
Detärhänder
att dagens
märgbenoch
fryser
inne.
Hur det som skedde kunde ske förblir ett myavDet
denäri iinledningen
citerade
all fall vad han
tror. reklamjingeln.
Istället vänder jag
sterium. Jag var trots allt en väluppfostrad och
Svaret
supersnabbt.
Jagoch
skämta
med
mig
medkommer
vädjande
ögon till matte
vips är
vattenkammad
yngling
artigt för
er
Detframplockat
kommer inget
alls.
ettaprillo.
märgben
ochsvar
dagen
räddad.
Enligt rasklubbens
rådoch
ochbockade
rön är den
äldre. Det egenskapen
senare visserligen
bara en gång.
Möjligen
upptagen
med
angelägMärgben är
är personalen
mumsmums.
Doften av
märgben
viktigaste
för en wheatenägare
Det var när jag i mellanstadiet ängsligt och
nare
förrättningar.
Somän
attden
boka
in årets
after
är definitivt
njutbarare
som
utsöndras
tålamod,
med
i handen
stod inför
den
work-träffar
på denpå
lokala
tacobaren.
vid mitt gnagande
husse
utslitna korktofflor.
Det mössan
är nu inget
karaktärsdrag
jag
är omtalat
känd för.
barske
distriktstandläkaren
Hilding
Åberg.
Efter
några
månader
gör
jag
ett
nytt
försök
Bättre tur vid dopfunten hade en brorsa till
Den hövligheten hade jag kunnat bespara mig.
att
kontakt.
Den här
gången
mejlar
jag efter
migfåsom
förärades
namnet
Fritiof
Piraten
”Gapa stort!”, röt han och startade remborren.
den
som sitter
högsta pinnen i Fritiof
hönshuset,
författaren
och på
historieberättaren
Nilsson
Det sammanlagda bytet för min del blev såverkställande
direktören
i Gästabudstaden
AB.
Piraten. Det namnet
hade
passat mig bättre.
ledes en krona och tjugofem öre. Pengar jag
Mycket
riktigt
har intepåhan
hörttaav
sig.an
Jag tänker
därvidlag
minheller
lust att
mig
omedelbart omvandlade till en Top Hat. Den
Det
kan man
bättre av
förstå,
enär en vd måste
vitt
skilda
kategorier
författarskap.
populära glasstruten är kanske säkrast att tillprioritera
bland arbetsuppgifterna
och
Det har kommit
till min kännedom
attdärvidlag
det
lägga, inte pinuptidningen med samma namn.
kommer
kundkontakter
längre
ned
på
listan
än
finns ett uttryck som lyder: ”En lydig hund är en
Som om det skulle urskulda mitt handlande.
Sri
Lanka
på Fifas
världsranking
i fotboll.
lycklig
hund”.
Det är
bara gallimatias.

ENARS – 1Dåtiden
ELDSJÄL
–

Enar Karlsson startade Enars
Segelmakeri 1958 och i 60 år har
verksamheten bedrivits i med- och
motvind på samma träffande adress,
Mastvägen 19, Oxelösund.

ENARS –2Nutiden
ELDSJÄL
–

Segelmakaren Tommy Pettersson, 66,
revar segel för att njuta sitt otium efter
drygt 40 år på Enars. I den avgående
besättningen ingår även sambon och
sömmerskan Lena Johansson, 65.

Det måste ändå räknas mig till fromma att jag
dagen efter stoppade i fem 25-öringar i en av
parkeringsautomaterna – utan att nyttja parkeringsrutan. Det är att göra rätt för sig.
Eller syndarens sätt att döva ett dåligt samvete.
Det slår mig plötsligen att min den gången
oförsvarliga hantering av våra gemensamma
medel tycks ha fått sin nutida efterföljare inom
Landstinget Sörmlands IT-bolag D-data.
Där är det ingen måtta på måttlösheten
samtidigt som vi skattebetalare nödsakas betala
notan, enligt bulletinerna i det alerta ortsbladet.
D-datas verkställande direktör förklarar bolagets påkomna excesser och generösa alkoholrutiner med att det är viktigt att medarbetarna
trivs på arbetsplatsen.
Det framgår att en sådan trivselstärkande aktivitet utgörs av så kallad teambuilding. Eller på
vanlig sörmländska – ost- och vinprovning.
Efter
att D-datas
rundhänta
Viktigast
egenskap
tålamod.representationsvanor
olyckligtvis
kommit
till
Kallas wheaten. Eller softis.
allmänhetens
kännedom
bedyrar
Softis synnerligen
missvisande.
nu vd att det ska bli andra bullar
och att man fortsättningsvis
ställer
in firandet
av KanelbulKortslutning
i knoppen,
far iväg
lens
dag.
Såtillvida
verkarrunt
det
som en blixt, meningslöst
stunda
magrare tider
för att
bolagets
runt
i terrängen,
går inte
få
medarbetare.
stopp
på trots en lbit medhavd
Personalen kan å andra sidan
Onsalakorv.
trösta
med vd:ns besked att
Kallassig
wheatenrycket.
det även framöver är rimligt att
Tokryck.
landstingsägda D-data bjuder
på semlor på fettisdagen.
Det framkom dock aldrig i
ortsbladets bulletiner varför
det är okej att köpa fastlagsbullar för våra skattepengar
men fel att köpa kanelbullar!
Men det är kanske att vara
onödigt petig.
Det kan annars vara en god
idé att skramla ihop till en kaffekassa på arbetsplatsen.
Med gemensamma
medel.
Jodå,
jag kan motvilligt
tillstå
att han är ganska gullig när han
sover. Vilket han sällan gör.
Viktigt är att vara konsekvent.
TEXT LEIF KÖNIG
TEXT LEIF KÖNIG
E-POST leifkonig@telia.com
E-POST leifkonig@telia.com

ENARS – 3Framtiden
ELDSJÄL
–

Enars Segelmakeri är ett av Oxelösunds
äldsta företag och möjlighet finns för
den hantverks- och båtintresserade företagaren att överta rörelse och lokaler,
låter segelmakare Pettersson meddela.

HJÄLP I TRÄDGÅRDEN?
4
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Ring 0155-40 04 09

Första
Pensionshjälpen

Vad säger du,
ska vi ta tag i
din pension nu?
sormlandssparbank.se/pensionshjalpen

020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Nyfiken på - ett samtal med

Anna af Sillén

- oppositionsråd i Nyköpings kommun
Anna af Sillén är moderaternas alternativ till
kommunalrådsposten efter höstens val.
42 år gammal arbetar hon som heltidspolitiker
i Nyköpings kommun. Men hennes drömmar
om yrkesval som liten såg helt annorlunda ut.
- Jag hade en äventyrsnerv och ville bidra med
något i samhället. Min dröm var att bli journalist
och krigskorrespondent, säger Anna.

Nyköpingsmoderaterna fick således ett tillskott i form av en ung hästintresserad tjej
med mycket arbetslivserfarenhet i bagaget. De
kommande åren ökade Anna sitt engagemang
och 2014 stod hon inför ett vägskäl.

Efter avslutad student i Nyköping blev det ett
år i Frankrike som au pair, där Anna passade
på att plugga franska språket.
- Jag provade på flera saker i den åldern,
minns Anna. Bland annat ett år i Oslo där jag
jobbade inom restaurangbranschen.

Hur ser du på Nyköpings framtid?
- Nyköping är en fantastisk plats och en
tillväxtkommun. Men, Nyköping kan så
mycket mer. Det finns så mycket talang och
kraft. Som politiker är det min uppgift att
skapa spelutrymme för dessa krafter att
utvecklas.

I London utbildade sig Anna till
journalist. Hemma i Sverige fortsatte
hon sin utbildning genom att läsa
statsvetenskap.
- Jag blev aldrig krigskorrespondent men
arbetade inom Försvarsmakten några
år, som chef för kursadministrationen
på Swedint där svenska utlandsstyrkan
och annan fredsbevarande militär
utbildades. Dessutom jobbade jag under
en period med nyheter på Radio Match i
Nyköping.

Kan du ge något exempel?
- Företagandet är ett bra exempel.
Företagare är ofta företagsamma
människor, eldsjälar som vill förverkliga
sina idéer. Jag vill verka i en kommun
som törs testa nya idéer och skapa en
företagsam anda. Jag vill driva en politik
som filar ner trösklar, som inte står i
vägen för kreativa entreprenörer. Så lite
politisk “klåfingrighet” som möjligt tror
jag är bra för Nyköping.

Anna är i grunden en hästtjej. Uppvuxen
med tjocka envisa små ponnyer, oregerliga
unghästar och trygga, trogna läromästare.
- Stallet är en bra skola. Man lär sig beslutsamhet, att vara tydlig, att leda. Och framför
allt, man lär sig kämpa för det man tror på,
säger Anna övertygande.
Hästintresset gav henne också möjligheten att
kombinera sitt intresse med sin utbildning.
- Jag var chefredaktör för Svenska Ridsportsförbundets medlemstidning, “Häst och ryttare”,
i sex år.
2008 fick Anna och hennes man en dotter. Det
blev början till hennes politiska engagemang.
- Jag har alltid haft ett stort intresse för politik.
När vi fick vår dotter kände jag att jag ville
engagera mig och bestämde mig för att gå in
i politikens värld för att kunna påverka, med
framför allt jämställdhetsfrågan som drivkraft.
Även om mitt politiska engagemang kom ganska
sent i livet så känner jag det som en stor
fördel att ha med sig andra erfarenheter in i
politikerrollen.
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Nu väntar val i höst, och Anna är beredd om
resultatet skulle innebära ett maktskifte i
Nyköping.
- Absolut! Jag längtar efter att få förverkliga vår
politik. Det är ett stort och krävande uppdrag
som jag har stor respekt för. Tillsammans med
våra allianskamrater ser vi fram emot många
spännande möten med väljarna och ett bra
debattklimat fram till valet.

Privat har Anna tagit upp sitt gamla intresse.
- Jag har börjat rida igen, nu tillsammans
med min dotter. I övrigt följer jag mina barns
intressen, båda barnen spelar fotboll och jag
kör gärna till träningarna. Det är väl investerad
tid om barnen vill idrotta.
- Politik är otroligt lärorikt och engagemanget
växer lätt. Till slut blev det omöjligt att kombinera med heltidsarbete och jag var tvungen att
välja väg.
Anna fick hjälp att välja. Efter valet 2014 utsågs
hon till gruppledare för Nya Moderaterna i
Nyköping, oppositionsråd och därmed 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen samt ledamot i
kommunfullmäktige. Nu blev hennes politiska
engagemang även hennes yrke.
- Jag såg det som en stor förmån och ett stort
förtroende att få uppdraget, och tvekade aldrig
säger Anna.

Den lilla gården utanför Sjösa kräver en hel del
renovering.
- Jag är hygglig med en hammare i handen,
säger Anna och ler.
Musiksmaken är bred.
- Jag tycker mycket om musik och lyssnar på
allt från Nationalteatern till Laleh.
Slutorden från Anna kan säkert ses som ett
gott råd till alla människor.
- Jag försöker ha så roligt som möjligt i
vardagen, livet består ju mest av vardagar.

No.3 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018
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KOSTYM
& SKJORTA
2795KR
ORD.PRIS 3593KR
GÄLER UTVALDA KOSTYMER
OCH SKJORTOR FRÅN RILEY
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KOSTYM
2295KR
ORD.PRIS 2894KR
GÄLER UTVALDA KOSTYMER FRÅN RILEY
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Influerad
av influensa
Har nyss avverkat lite mer än en vecka av
influensa vilket både har påverkat mig
och inverkat på de låtar jag skriver.

den senaste veckan har dessutom bidragit till att
min näsa blev knallröd och det fick mig att leka
lite med böjningen av ordet snyta; till snyta,
snöt, snyting.

Det är nog ingens melodi att vara förkyld och
Ibland snor vi oss på, skyndar oss, som när
Ett härligt
varför det heter ”förkyld” förstår jag inte efter
vi vill vara först med att genomföra en idé
VI-rus.
som jag inte har varit för kyld. De mest ele
så att ingen annan hinner före och snor den.
mentära elementen i mitt liv omgärdar mig med
Snorungar är däremot något vi kan kalla våra
kärleksfull värme, och väggelementen sprider en
älskade småbarn, delvis för att de ibland är snori
behaglig inomhustemperatur, i alla fall hemma. Solen
ga, men kanske också för att vissa av dem pallar att
lyser däremot inte så ofta med sin närvaro, men det är
palla äpplen från grannträden på höstarna. De som sny
lysande att det äntligen är slutet av mars och sommartiden
ter och snor är nämligen inte alltid förkylda, för det händer ju
är kommen, i alla fall i våra klockor.
att de luras och stjäl också, dock med risk för att bli snuvade
på konfekten. Kanhända var det snorungar som nyss fick nys
Känner mig rätt näsvis eftersom jag redan hade köpt hem
om mina nysningar och såg till att den blev snodd? Jag har
ett gäng näsdukar för min lilla nästäppa. De har varit rätt bra
äntligen blivit snuvad på snuvan, men de kunde ju ha lämnat
att ha till hands när det blev täppt. Varför det heter näsduk
en snodd som bevis på att de varit här, för när tandfén hämtar
vet jag inte heller, för jag tänker inte duka med dem, men
småbarnens mjölktänder så lämnar de ju kvar en guldpeng.
det kan bero på att man nästan dukar under i en influensa
av denna sort. Att snyta sig så oavbrutet som jag har gjort
Trots att jag har varit starkt influerad av influensan, som
gjort mig ganska svag, så har jag försökt att hosta fram
några nya låtidéer och det märks att det var ett tag sedan
jag komponerade musik. Det jag inte var riktigt beredd på
är att nu, när jag mår så otroligt bra själsligt, så har jag en
massa glädje som bubblar omkring i mina inre korridorer
och dessa glädjebubblor vill gärna ge sig ut på ett musika
liskt tongivande sätt. För er som inte redan vet det så har
jag främst sjungit jazz och blues tidigare, där Billie Holiday
har varit min närmaste syster och själsfrände sedan jag var
10 år. Jag har oftast valt att sjunga mina egna svenska texter
på gamla jazzstandards som handlat om det jag själv har
upplevt. Nu när jag ska skriva nya låtar så känns det mer
naturligt att skriva om glädje, trygghet och harmoni.
Jag vill skriva om bus och värme! Jobbar på ackord nu.

Anna
Källdén
Ordläkaren
info@ordlakaren.se
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Musik har alltid fängslat mig utan att jag hunnit bli vare sig
anhållen eller arresterad. Musik är verkligen ett fascineran
de sällskap där jag blir gripen, tagen och betagen, hänförd,
bortförd men framförallt hörd alla de gånger jag verkligen
lyssnar intensivt på det jag själv känner och känner igen.
Det är som att befinna sig i sin inre cell där jag cellskapar
mitt eget sällskap. Ja, jag känner mig verkligen säll och salig.
I salig åminnelse av alla andra som redan har befruktat
tonerna med sina själar och fött fram låtar genom tiderna.
Jag lyssnar numera på artister och låtskrivare från många
olika genrer för att höra deras tankar, drömmar och klanger.
Det är som att gå runt på en mässa där varje låt är en egen
monter som vill montera sina färger och former, väder
och vind, känslor och förnuft på alla de förbipasserande.
Jag har nu uppdaterat virusprogrammet på min dator
och i min själ har jag välkomnat ett härligt VIrus, för
tillsammans kan vi influera oss med något helt annat än
influensa. Än är det inte förkylt, alltså inte försent!

VÄLJ FRISKARE LUFT
VÄLJ EN TOYOTA ELHYBRID

Alltid automat. Alltid laddad. Aldrig några sladdar. Just nu har vi
både kampanjpriser och extra inbytesvärde på alla våra
elbybrider. Vi gör elhybriden tillgänglig för alla. Oberoende
plånbok. Du är välkommen in till oss eller läs mer på
toyotanykoping.se

ÖPPETTIDER:

Bilförsäljning: Måndag–fredag 10–18, Lördag 10–14
Verkstad och Reservdelar: Måndag–fredag 07–17
www.toyotanykoping.se

MOTORCITY . NYKÖPING
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70
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Minnen från förr

“Knutte” under
1940- och 1950-tal

Åter till Lindbacke och motorcyklar. (En tidigare artikel är publicerad i Magasinet Nr 11, 2017.) Efter artikeln fick
jag kontakt med Rune Eriksson, 89 år, som hade varit med på den tiden. Han berättar att han under slutet av 1940
och under 1950- talet körde speedway och motocross på Lindbacke. Vid tävlingar var det ofta mer än 1000 åskådare,
varav de flesta kom gående från Nyköping, då det var ont om parkeringsplatser vid Lindbacke.

F.d. Knutten Rune Eriksson
där man kunde beställa varor
och få dessa rekvirerade till
stationen.

På den här tiden var det inte
vanligt att man kunde köpa
“färdiga crosscyklar. Därför
ändrade många förare sina
motorcyklarna för att bättre
passa till tävling. Lampor togs
bort, skärmar kunde bytas, och
ibland “drevades” det även om,
för att passa till aktuell bana.
Vid ett tillfälle under 1950- talet
var Norrköpingsbon Olle “VargOlle” Nygren på Lindbacke. Han
var en av de bästa, och även den
populäraste speedwayföraren
i Sverige. Han körde även
motocross och var nu här för
att tävla. Och som den “stjärna”
han var fick han antagligen måla
nummer 1 på nummerskylten.
Men tävlingen blev nog inte vad
han väntade sig då framgaffeln
gick av och han blev tvungen att
bryta tävlingen.

Varg-Olles motorcykel med “knäckt”
framgaffel.

Utflykter under helger var
vanliga. En sådan var att årligen
åka till Hedemora för att se
Sveriges då populäraste TT- lopp,
vilket var det tidigare namnet på
dagens Road Racing. Tävlingen
drog massor av publik från stora
delar av Sverige. Tävlingsbana
gick på allmänna, men avlysta
vägar i utkanten av Hedemora.

Det gjordes även semesterresor
på motorcykel. Ett år åkte Rune
med kamrater till Köpenhamn.
Tydligen gillade inte de danska
“knuttarna” besökarna då de
var lite fientligt inställda till
svenskarna. Kanske beroende
på att de var svartsjuka då
deras “spättor” visade allt för
stort intresse för svenskarna.
Hemfärden kom därför att ske
tidigare än beräknat!
Inte gick det bättre i Norge!
Under en resa råkade Rune
ut för en punktering i trakten
av landets näst högsta berg “Snöhetta”. När det var dåligt
väder och långt gånget på
dagen uppsökte de närmsta

12

Utflykt till Nävekvarn. Från vänster:
Ingrid Brolin, Anders Hulting och Siv
Nilsson.

Det fanns inget annat val än
att gå den “avsides” belägna
grusvägen. Beställningen
gjordes, och däcket skulle
komma dagen därpå. När
Rune kom för att hämta däcket
visades det sig att däcket var i
fel dimension! Det var bara att
gå tillbaka för ytterliggare en
natt i tältet. Dagen därpå fick
Rune däcket och kunde fortsätta
färden.

Varg-Olle, med beundrare.

Allert Eriksson, med Speedway-cykel.
Notera ärmarna på Nyköpings
Motorsällskaps klubbtröja, samt
byxorna av “Ridmodell”.
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hus och frågade om de kunde få
hyra ett rum. De var heller inte
främmande för att bo i källaren.
“Norsken” lyssnade ett tag och
frågade - Är ni svenskar? När
svaret blev ja stängde han dörren
och låste! Det blev inget annat att
än att sätta upp tälten vid sidan
av vägen. Av en förbipasserande
fick de höra att det en mil
därifrån fanns en järnvägsstation

Även här var det tält som gällde
för att övernatta. De flesta
hade parkerat sina motorcyklar
utanför tälten medan en kamrat
tog in sin motorcykel i tältet och
sov bredvid den!

Arne Andersson
Gästskribent

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

Lunch på Pitchers!

N!
FTO
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PÅS
Å
P
FÉ

UF
AB

BOK

Vi serverar klassisk
Svensk Husmanskost

BOKA PÅ

0155-24 62 28

Välkommen till det vilda
LUNCH Månd – sönd, kl 11.30 – 14. Serveras som

buffé med två varmrätter, sallad, dryck och kaffe.

Måndag-fredag 11.00-14.30

AFTERNOON TEA Serveras i slottet lördagar

t om 14/4 (stängt påsk) kl 12.30 – 15.30. Boka bord.

Välkomna!

PÅSKBUFFÉ Lördag 31/3 fr kl 12. Läs mer på vår

hemsida.
MORSDAGSBUFFÉ 27/5 fr kl 12. Boka bord!
KONFERENS från 1.335 kr ex moms per person.

www.pitchers.se
Facebook:
Pitcher´s Nyköping

Östra Storgatan 8 • Nyköping
0155-21 21 55

LEDIGA LOKALER

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

En riktig tygaffär!
Stor
sortering
möbeltyger!

NYKÖPING
Kontorslokal
300 kvm

Idbäcksvägen 12 • 611 38 Nyköping
0155-15 01 00 • 070-398 56 32
jurgen.vilhelmsson@hestia.se
www.sormlandsporten.se

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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Nyköping klättrar kraftigt på
nyföretagarrankingen
Nyköping klättrar rejält från plats 53 i Sverige till plats 40 i årets
Nyföretagarbarometer. Statistiken kommer från NyföretagarCentrum
Sverige och Bolagsverket och mäter nyföretagarutvecklingen i landets
290 kommuner. Resultatet visar en kraftfull och stabil uppgång i Nyköpings kommun.
I slutet av 2017 hade antalet nya företag genom NyföretagarCentrums
arbete ökat med 325. Bakom resultatet ligger bland annat satsningar
på rådgivning, mentorskap, utbildningar och riktade kurser till nyanlända.
I övriga Sverige minskade nyföretagandet med 1 procent, i Nyköping.
Det betyder 6,5 startade företag per tusen invånare, vilket nästan är i
nivå med Trosa kommun som alltid toppat i Östra Sörmland.
Totalt registrerades 68 113 nya företag på Bolagsverket under året.
Aktiebolag är den mest populära företagsformen även om antalet minskade med 2,4 procent under 2017.
Sexton nya kommuner har klättrat på Nyföretagarbarometerns 100topp-lista. Flera av dem är riktigt små kommuner. Även grannkommunen Oxelösund har gjort ett krafttag och klättrat 74 platser. Trosa ligger
på plats 33, Nyköping på plats 40 och Gnesta på plats 138.
- Att svart på vitt få bekräftat att vi ligger bland landets 40 bästa kommuner vad gäller Nyföretagande är mycket glädjande och bådar gott för
framtiden, säger Maria Karlsson Näringslivschef i Nyköping. Nyköping
är idag en plats med stark entreprenörsanda, vilket också kan exemplifieras med att 7 av länets 23 Gasellföretag 2017 finns i Nyköping.

Helt ny förskola och paviljonger
ska minska platsbristen
Fler barn i Nyköping behöver förskoleplats. Nu planeras en helt nybyggd
förskola som kan ta emot cirka 150 barn från olika områden. Till dess
köps paviljonger in och en ny avdelning startar.
Behovet av förskoleplatser i Nyköping är stort, framför allt i nordöstra
området. Samtidigt är nuvarande Fjärilens förskola i Brandkärr sliten.
Planen är att bygga en helt ny förskola i Träffenområdet. Den placeringen gör förskolan mer tillgänglig för barn från fler områden och skapar på
så sätt integration.

Nytt medborgarlöfte för ett
tryggt Brandkärr
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Under hela 2018, liksom
2017, fortsätter kommunen och polisen att jobba med aktiviteter för ett
tryggt Brandkärr. Bland annat ska trygghetsvandringar, föräldrastödsutbildningar och insatser för att minska användandet och förekomsten av
narkotika göras.

Maria Karlsson, Näringslivschef Nyköpings Kommun.
Foto: Marianne Rynefeldt-Skog

Paus för Forum 2018
Samtalsfestivalen Forum Nyköping tar paus 2018 för att ge utrymme
för förberedelser inför höstens riksdagsval 9 september. Samtalsfestivalen på Stora Torget har tidigare ägt rum i augusti 2016 och september
2017. Många människor lyssnade till de olika talarna och paneldiskussionerna. Förutom alla som samlades på torget sågs samtalen av flera
tusen personer via livesändningar på Facebook och direktsändningar via
SVT Forum.

Nyköping i pilotprojekt för
hållbart Sverige
Nyköping är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i
ett landsomfattande pilotprojekt som ska bidra till att de globala målen
för hållbar utveckling nås. Med stöd av Svenska FN-förbundet och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får nu tjänstemän och politiker
i Nyköping utbildning och verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt
så väl som globalt.

Tips om lediga villatomter
Vill du veta senaste nytt om tomtsläpp, hur försäljningen ska gå till
eller om Nyköpings kommun har en återköpt tomt till salu? Då kan du
anmäla dig till kommunens intresseregister och få information via ett
e-postmeddelande.

Nyheter från Nyköpings kommun. Senaste nytt hittar du på nykoping.se
14
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Vårens nöjen i Nyköping
Sonja Aldén
& Andreas
Weise

Lennie Norman

Psykologiska spel &
livsviktiga relationer
27 mars • kl 18.30 • Nyköpings Teater
En föreläsning om vikten av att lära känna
dig själv genom mötet med andra.
Med Josefina Tengroth.

Live på Bio – Così fan tutte
31 mars • kl 19 • Nyköpings Teater
Mozarts komediklassiker, här förflyttad till
nöjesparkernas Coney Island på 1950-talet.

När rocken kom till Sveg – Part 2
6 april • kl 19.30 • Nyköpings Teater
Dokumentärfilmen visades på SVT 2013.
Nu vidareutvecklar Kingen föreställningen med
historier från sin egen musikaliska uppväxt.

Teater Skaka – Drama i salongen
7 april • kl 17 & 19 • Nyköpings Teater
En komisk pjäs som utspelar sig på en biograf.
Det som gör den lite annorlunda är att publiken
sitter på scenen och skådespelarna agerar
i salongen.

Lennie Norman – Gubbvarning Live
7 april • kl 18 • Culturum
Gubbvarning Live är en personlig, vass och
galet rolig föreställning där Lennie skärskådar
tiden vi lever i.

En hyllning till Ted Gärdestad
och hans musik
14 april • kl 19 • Culturum
Vem har inte nynnat till Jag vill ha en egen
måne, Satellit, Himlen är oskyldigt blå?
13-mannabandet Rock´n Roll »Maskinen«
Machine spelade med Ted 1991–1996.

Live på Bio – Luisa Miller
14 april • kl 18.30 • Nyköpings Teater
Verdis verk med Plácido Domingo och Sonya
Yoncheva. Bondflickan Luisa offrar sin egen
lycka i ett försök att rädda livet på sin far.

Askungen

Pianokonsert med Jesper Olsson
15 april • kl 15 • Culturum
Jespers solorepertoar sträcker sig från barock
till 1900-tals musik, med tyngdpunkten på
Wienklassicismen och romantiken.

Nymos Vårsoaré – i björkarnas tid

Släpp sångarna loss med
Nyköpings & Katrineholms kammarkör
6 maj • kl 17 • Culturum
Kärlek och humor med musik av bl a Povel
Ramel, Duke Ellington, Monica Zetterlund och
The Real Group.

20/4 kl 19 • 21/4 kl 15 & kl 19 • 22/4 kl 17
Nyköpings Teater
Möt våren tillsammans med Nymos.
Nymos bjuder på musikalisk underhållning
i björkarnas tid.

Kejsarn av Portugallien

Sörmlands Musikkårs vårkonsert
med Ingmar Nordström

Röda Korset-galan

21 april • kl 16 • Culturum
Ingmar Nordström, saxofonist och tidigare
ledare för Årets dansband spelar evergreens
tillsammans med Musikkåren.

Mindfuckness – en föreläsning
om att tänka annorlunda
23 april • kl 18.30 • Nyköpings Teater
För att lära dig hantera och sedan få till
en bestående förändring, krävs det ofta att du
tänker annorlunda. Du behöver kunna bemästra
både ditt känsloliv och den nya världsbild. Med
Christian Wass och Pontus Ströbaek.

Voices 2018 – Jubileumsår

7 maj • kl 19 • Nyköpings Teater
Av Selma Lagerlöf. Den fattige torparen Jan i
Skrolycka drivs in i en fantasivärld när dottern
Klara Fina Gulleborg lämnar familjen för stan.
8 maj • kl 19 • Culturum
Den lokala artisteliten ställer upp utan
ersättning för att samla in pengar till välgörande
ändamål. Överskottet från galan går till Röda
Korsets arbete i Nyköping.

Hair – Musikesteternas musikal
19/5 & 20/5 kl 17 • 21/5 & 22/5 kl 18
Nyköpings Teater
Esteterna presenterar sin 20:e Vårmusikal.
Följ med till 1968, till de stora visionernas era,
eller kanske till det viktigaste av allt,
skanderandet av: Make Love not War!

Favoriter – Nyköpings Folkhögskolas
Musikerlinjes slutkonsert

24–25 april • kl 19 • Culturum
Rock, Pop, Folkmusik, Klassiskt, Visa.
Nya sceniska, orkestrala och solistiska uttryck
av Kulturskolans sångare, dansare och
instrumentalister.

25 maj • kl 19 • Nyköpings Teater
Eleverna har valt sina egna musikaliska
favoriter. En brokig blandning av finstämt
och fartfyllt, gammalt och nytt.

Live på Bio – Askungen
28 april • kl 19 • Nyköpings Teater
En riktig familjeföreställning! Fantastisk
scenografi och kostym i Massenets förtrollande
opera, med premiär på Metropolitan Opera.

27 maj • kl 14 • Culturum
En dansföreställning av och med Kulturskolans
elever. Följ med oss på upptäcksfärd i dansens
underbara värld. En värld där allt är möjligt och
alla är välkomna!

Love Songs

Dansuppvisning

29 april • kl 16 • Culturum
Sonja Aldén och Andreas Weise framför de
allra största svenska och internationella
kärlekssångerna.

3 juni • kl 12 & 17 • Culturum
Dansshow med NBVs lokala dansgrupper.
NBV vill få människor att utvecklas utifrån
sina idéer, intressen och drömmar.

Läs mer på www.nykopingsguiden.se/program
Köp biljetter till evenemang på www.nykopingsguiden.se/program,
Nyköpings Turistbyrå, Culturum, Koordinaten eller på Rosvalla.
För att boka biljetter ring Turistbyrån tfn 0155-24 82 00.

En värld av dans

TEXT MALÉN ENEBERG

”Svärta är den perfekta brö
Just nu planerar många par sina bröllop.
Patrik och Emma Johansson Wasseng
gifte sig i somras. – Svärta kyrka är den
perfekta bröllopskyrkan!
Patrik vikarierade som förskol
lärare i Oxelösund när Emma
började vikariera på samma
förskola. Ett år senare, vintern
2013, blev de tillsammans.
– Redan efter några måna
der började vi prata om att gifta
oss. Vi planerade tidigt ganska
långt fram. Det var häftigt!
säger Emma.
Hon hade inte väntat sig ett
klassiskt frieri. Men det skulle
hon komma att få.
Emma och Patrik valde att fira
in 2015 på Trafalgar Square
i London. Exakt när klockan
slog tolv gick Patrik ner på knä,
sträckte fram en ring och friade
till Emma.
– Jag blev så chockad, bör
jade storgråta och mina glas

ögon immade igen. Och själv
klart sa jag ja!
Emma och Patrik bestämde sig
för att vänta med bröllopet till
sommaren 2017 – dels för att
hinna spara pengar, dels för
att Emma skulle hinna ta ut sin
examen på Linnéuniversitetet.
– Vi ville först gifta oss utom
hus. Men sedan kom vi på att
det är fint att gifta sig i en kyrka.
Vi gillar båda det traditionella,
säger Patrik.
På Nyköpings församlings
hemsida upptäckte Emma de
virtuella rundturerna i försam
lingens sju kyrkor.
– Det var smidigt, för på grund
av plugg och jobb hade vi inte
tid att åka och titta på alla kyr
kor. Via den virtuella rundturen

och Patrik lämnade
kunde vi hitta den känsla
också önskemål till
som vi sökte. Vi sökte
kyrkomusikern Jenny
efter en kyrka nära
Vi upptäckte Tjärnström.
Nyköping, som låg
– De var så hjälp
vackert, var stor, ljus
de virtuella
och inte så nybyggd,
rundturerna. samma och tillmö
tesgående! Tack vare
berättar Emma.
dem kunde vi sätta vår
Hon fastnade för Svärta
egen prägel på vigseln, sä
kyrka.
ger Emma.
När hösten kom åkte Emma
Lördagen den 22 juli var det
och Patrik dit och tittade.
– Vi kände direkt att det var dags. Emma och Patrik förbe
vår perfekta bröllopskyrka! Den redde sig inför ceremonin på
ligger så vackert – lantligt med var sitt håll. Han stod vid alta
åkern nedanför, omgiven av en ret när Emma kom in i kyrkan,
vacker kyrkogård och lummiga till tonerna av Christina Perris
”A thousand years”.
träd.
– Det var verkligen en magisk
De ringde till expeditionen
och bokade kyrkan. Sedan lade känsla när jag fick se Emma, då
de planerandet på hyllan en tid. fick jag en klump i halsen, be
– När vi kom igång igen, rättar Patrik.
De var båda nervösa, men
några månader innan vigseln,
insåg vi att det var mycket som kunde ändå njuta av ceremo
nin.
skulle göras, berättar Emma.
Vigseln avslutades med att
Inför vigseln träffade de präs
ten Ingvar Lindetun vid kyrkan, Jenny Tjärnström spelade
där de hade ett vigselsamtal Beatles ”All you need is love”
och planerade vigseln. Emma och brudparet med följe gick

ANNONS

SJU SKÄL ATT GIFTA SIG I KYRKAN
• Gud är kärlek. I kyrkan sätts er
kärlek in i ett större sammanhang.
• Symbolrik akt. Kyrkans beprövade
traditioner hjälper er att uttrycka det
stora i ert beslut att dela livet med
varandra.
• Frihet. Det finns stora möjligheter
att tillsammans med präst och musiker påverka utformingen av er vigsel.
• Erfarenhet. Svenska kyrkan har
en stor traditionsbank med allt från
bröllopsmusik till formuleringar om
kärlekens väsen och innehåll.
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• Vigselsamtal. I god tid före vigseln
får man möjlighet att samtala med
sin vigselpräst.
• Vackra rum. Vi har många vackra
kyrkorum för både stora och små
vigslar.
• Kostnadsfritt. Är minst en av er
medlem i Svenska kyrkan är vigseln
kostnadsfri, oavsett i vilken församling ni gifter er.
Vill ni boka vigsel?
Kontakta församlingsexpeditionen
på telefon 0155-751 02.
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KONSERTER

DROP IN-DOP

Konsert 2xNelvig
Söndag 8 april 18.00
Alla Helgona kyrka
Andrea Nelvig, oboe, Klas Nelvig,
blockflöjt, Anne Holmer, violin,
Ulf Tjärnström, violone, Jenny
Tjärnström, orgel/cembalo

MED DOPFEST
Lördag 28 april kl 11.00–16.00
Alla Helgona kyrka

Kör- och orkesterkonsert
Söndag 22 april kl 18.00
S:t Nicolai kyrka
VÅREN ur Årstiderna av J. Haydn
Filharmoniska sällskapet
S:t Nicolai Motettkör
Konsertmästare: Anne Holmer
Dirigent: Gunnar Björkvall

Blev det inte av?
Går du och funderar?
Det är aldrig försent!
Vi står för planering och fest!
Helt kostnadsfritt!
Hur går det till? Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/nykoping
Välkomna att på ett enkelt,
kravlöst men ändå högtidligt sätt
bli döpt eller låta döpa sitt barn

llopskyrkan"
FOTO: JANN
E HÖGLUND

FOTO: HENRIK JOHANSSON

först ut ur kyrkan. Därefter fort
satte festligheterna hemma
hos Emmas moster i Flättna.
Nu närmar sig parets första
bröllopsdag.
– Den ska vi självklart fira! Vi
gillar att fira, men har ännu inte
bestämt hur.

2017 vigdes
47 par
i Nyköpings församling.
Vill du också gifta dig här?
Kontakta expeditionen på
0155751 02 för bokning.
Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/
nykoping

FOTO: MOA SÖDERLUND

KATARINAKVÄLL
Torsdag 19 april kl 18.30
S:ta Katarina kyrka
”Vårglöd” med 5sax&komp
5sax&komp – Nyköpings eget jazzband – är orkestern det svänger om i
alla sammanhang, konserter, underhållning eller dans. Gruppen startade
1991 och är ett kvalificerat amatörband som bl a spelat på Linköping
Jazz & Blues Festival, Skandinaviens
största inomhusfestival.
Det är inta bara i Södermanland
bandet framför sin musik. Bandet
har även spelat i Östergötland och
Hälsingland (Hudiksvalls Jazzklubb).

GUDSTJÄNST
SKOLBYGGE I TANZANIA MED MUSIKTEMA
PROJEKT ”NEEMA”

Skolan Neema Montessori Primary
School ligger i Moshi i Tanzania.
Den började byggas och startades av
några systrar/diakoner 2015. 2016
kom en ny skolpolicy som innebar att
den måste vara helt uppbyggd för att
få användas. Så nu är verksamheten
stoppad och de behöver vår hjälp.
Församlingen har under flera år
bidragit till skolbygget och kommer
att på alla dop- konfirmations- och
familjegudstjänster ge möjlighet att
ge en gåva till projektet.

EN GÅNG/MÅNAD
I FRANCISCUSKAPELLET
11 mars kl 15.00
Tema: Disney
Linda Widner, sång
Per Gustafsson, komp
8 april kl 15.00
Tema: Jules Sylvain
Ulla Börjars, sång
Per Gustafsson, komp
Kyrkkaffe
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Raka frågor - Raka svar

Magasinet möter Caxton Njuki aktuell med boken ”Five Star Boost”
Läser i en tidningsartikel som
publicerades för 18 år sedan att
din dröm var att bli tennisspelare
på heltid. Stämmer det?
- Mitt mål var att kunna åka
omkring på ATP- touren och livnära
mig på tennis och jag var beredd
att satsa allt för att nå dit.
I samma artikel kan man läsa om
bandet V.I.P´z. Vad var det?
- Vi var ett gäng grabbar som
tyckte om musik, bildade ett band
och åkte på turné. Vi uppträdde
bland annat med Markoolio, Petter
och Mendez.
Du kom vid fem års ålder till
Oxelösund som flykting från
Uganda. Visst engagerade du dig i
debatten om nazism och rasism?
- Absolut. Jag var bland
annat med i Breviksskolans
internationella grupp. Vi tog
fram en trygghetssymbol i form
av en säkerhetsnål med tre små
plastbitar i olika färger, som visar
att bäraren inte accepterar rasism
och nazism.
Vid 20 års ålder valde du ny väg?
- Lagom har aldrig varit ett alternativ för mig. Jag upptäckte att
förutsättningarna inte fanns att bli
en ny Björn Borg och bestämde
mig därför för en ny målsättning.
Vad innebar den?
- Jag var på väg att flytta hemifrån
och ville stå på egna ben. Hur
skulle jag själv kunna forma min
framtid? Mitt nya mål var att bli
professionell tennistränare. Konkret
skulle jag gå alla utbildningar som
fanns inom området och i Sverige,
inom tre år.
Hur kunde du använda din
utbildning för att försörja dig?
- Jag tog kontakt med tennisförbundet och erbjöd mina tjänster.
Det resulterade i att jag blev resurstränare till juniorlandslaget och fick
följa min egen syster Brenda och
andra talangfulla tennisspelare på
landslagsuppdrag.

Vad hände sedan?
- Nästa jobb var på tennisgymnasiet i Kramfors. Därefter gick jag
en mycket exklusiv elittränarutbildning i Riksidrottsförbundets
regi.
Vid 27 års ålder bestämde du dig
för att starta ett eget företag. Vad
låg bakom det beslutet?
- Tennisen och tränarutbildningarna
hade lagt en bra grund för mig, jag
hade skapat mig ett namn. Men
jag ville använda mina kunskaper
utanför idrottsarenan, och var
övertygad om att min ledarfilosofi
från idrotten kunde appliceras
inom näringslivet och i skolvärlden.
Caxton Sports Managent bildades.
Förklara kort hur din affärsidé.
.- Att optimera individen, gruppen
och organisationens potential. Jag
skulle utbilda, föreläsa och coacha.
Sedan starten har jag även jobbat
som moderator, konferencier och
manager.
Hur kom tankarna på att skriva en
bok?
- Jag träffade Erik Ullsten genom
tennisen. Han höll i ett tennisläger i
Kinna och bjöd in mig som tränare.
Vi fick bra kontakt och hade många
givande samtal. Bland annat
frågade han mig om mina framtida
planer och jag berättade att jag
hade en långsiktig dröm om att
skriva en bok när jag blev äldre.
Vad låg bakom drömmarna om en
bok?
- Jag tyckte jag hade så mycket
att säga och berätta om, och ville
gärna göra det i bokform.
Hade du klart för dig vad boken
skulle handla om och vilken
målgrupp du ville nå?
- Den skulle rikta sig till “vanliga”
människor och enkelt uttryckt,
handla om hur mår bra i sitt liv,
både på jobbet och på fritiden. Att
skapa sig ett “Femstjärnigt liv”.
Tillbaka till Erik. Hur fortsatte
samtalen?
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“Erik Ullsten och Caxton Njuki ger sina fem bästa råd hur du kan förbättra din
kapacitet, både på ett personligt och affärsmässigt plan. Utvecklade under
deras livsresa, Erik från Boden i Norra Sverige och Caxton från Kampala i
Uganda. I boken blir blir kombinationen av svart och vitt så långt från grått man
kan komma”.
- Hans reaktion på min dröm om
att skriva en bok var; varför inte
skriva den idag, varför vänta tills du
är femtio år?

och grafisk formgivare. Dessutom
valde vi Göteborgstryckeriet, ett
av Sveriges bästa och kungliga
hovleverantörer, som tryckte boken.

Du tog tydligen fasta på hans
ord och ni valde att skriva boken
tillsammans. Berätta lite om
processen.
- Vi startade 2014 och bestämde
från början att vi skulle ta hjälp av
riktiga proffs med produktionen av
boken. Jag anlitade en spökskrivare
som heter Tomas Bergli. Utan
honom hade jag inte klarat av att
skriva min text till boken. Vi satt i
långa samtal, han antecknade, gick
hem och skrev och kom tillbaka
med ett förslag. Vi anlitade även
professionell copywriter, fotograf

2016 var boken klar och nu åker
du och Erik runt och föreläser
med boken som grund. Hur har
mottagandet varit?
- Mycket positiv. Vi har helt olika
bakgrund och presenterar två olika
sätt att se på personlig utveckling.
Det har varit uppskattat.
Från 18-årig tennistalang till
författare 18 år senare. Det händer
alltid mycket kring Caxton Njuki.
Tack för samtalet och lycka till
med kommande projekt!
- Tack!
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Vi har kök i alla prislägen!

Spis QSG1967W

Keramikhäll
och varmluftsugn

Energiförbrukning: 0,99 kWh
(varmluft: 0,9 kWh). Volym: 72 liter.
H/B/D: 900/596/600.

Erbjudandena gäller så länge lagret räcker t o m 8/4 2018,
om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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KÖKSKAMPANJ!

Vid köp av snickerier för minst 125 000 kr under
perioden 19/3–12/5 2018 medföljer en häll och ugn från
Miele utan extra kostnad. Värde 26.780 kr.
Välkommen till oss för inspiration och mer information!
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Historiska bilder - Oxelösund

C- och D-skolan

Skolbyggena fortsatte vid 1900-talets början i Oxelösund. 1904-1905 byggdes C-skolan och 1918 D-skolan. I detta nummer publicerar vi några
bilder från C- och D-skolan i Oxelösund med tillhörande lärare och elever.

C-skolan
Byggår 1904-1905.
År 1955 flyttades biblioteket, från A-skolan till C-skolans källare och
verksamheten övertogs detta år av Oxelösunds stad, tidigare ABF.
Biblioteket låg där en kort tid men flyttades sedan till det nybyggda
Folkets Hus.Källa: Boken om Oxelösund. Fotograf:okänd. År: okänt

Klass 1 C vid C-skolan 1954
Stående från vänster: Tommy Landin, Göran Gustafsson, Håkan Berg,
Ronald Göransson, Jack Bäckstrand, Jan Nerelius, Per-Håkan Andersson, Björn Svensson, Stellan Liljedahl, Ulf Fahlén, Dennis Lund, Sture
Tidlund samt lärarinnan Maja Sundström. Sittande: Bertil Kaakko,
Anita Gustavsson, Kerstin Andersson , Kristina Karlsson, okänd,
Peggy Henriksson, Eva-Karin Eriksson, Elsie Åström, Sture Melin.
Källa: Ulf Fahlén. Fotograf: Okänd. År: 1954

D-skolan - elever och lärare
Längst fram till vänster sitter de två systrarna Forén, bredvid dem
Marianne Pettersson. Stående från vänster: nr 3 Elly Johansson, nr 6
Ellen Blomdahl, nr 12 Ella Boman, nr 17 lärarinnan Britta Johansson.
Fotograf: okänd. År: okänt

Skolklass år 1947 vid D-skolan.
Övre raden från vänster: Bengt Arousell, Roland Karlsson (Dyrefors),
Sven Olsson, Arne Jonsson, Folke Ahlstrand, Rolf Eriksson, Ellwood
Karlsson, Olle Andersson och lärare Karl Brynolf Göransson. Undre
raden från vänster: Olle Jansson, Gunnar Hägg, Bo Pettersson, Tommy
Eriksson, Åke Jansson, Gunnar Karlsson (Kåselöv) och Åke Thunholm.
Källa: Bo Pettersson.Fotograf: Carlson Foto. År: 1947
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D-skolan
D-skolan. Till vänster syns bonnkvarteret, revs 1971 och till höger Rasten-Konsum huset vid Föreningsgatan. Fotograf: okänd År: 1967-06.
D-skolan uppfördes 1918.Den var ursprungligen planerad att byggas ut
med en sammanhängande byggnad mot Skeppargatan i två våningar,
samt en mot torget.Den senare skulle inrymma samlingssal för 300
personer samt gymnastiksal och skolkök, dessutom bastubad, bassäng
och toaletter. Av ekonomiska skäl blev endast delen som syns på bilden
uppfört. Skolan renoverades under sommaren 1965 och fick då både
en ut- och invändig uppfräschning. Hela renoveringen kostade 155.000
kr. I början av 2000-talet genomgick D-skolan ytterligare en omfattande
renovering.

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

Lördag 28 juli • Femöre Kanal • Oxelösund
Mediamix Event & Media presenterar

Visor Vid Vattnet
Thomas Di Leva

Anna Källdén

The Mercury Boys

Mats Westling

Biljettsläpp 1 maj. Biljettpris maj-juni 200:-. Juli 250:-. Serviceavgift tillkommer.
Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken • ICA Oppeby, förbutiken.

DEN KOMPLETTA DÄCKVERKSTADEN

KOM IN OCH PRATA

SOMMARDÄCK
MED OSS

Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Nu
har vi nya öppettider
Måndag-tisdag, torsdag 08.00-16.00

Besöksadress:
Kungsgatan
5, Nyköping
Onsdag:
08.00-19.00,
Fredag:
08.00-15.00
Måndag-tisdag, torsdag: 08.00-16.00,
Lunchstängt mellan 12.00-13.00
Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00
Besöksadress:
Södramellan
Malmgatan
Oxelösund
Lunchstängt
11.30 - 16,
13.00.
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00 med arabisk
Besöksadress: Södra
tolk Malmgatan
tillgänglig16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Dags att boka tid
för hjulbyte!
I VÅR BUTIK HAR VI:
■ Spolarvätska
■ Lampor
■ Torkarblad ■ Olja
■ Bilkem
■ Bilbatteri
Öppettider: Butiken må-to 8-17, fr 8-16
■ Självtvätthall ... boka tid! Gummiverkstaden må-to 7-15.30 fr 7-15

LINDQVIST
GUMMIVERKSTAD

www.lindqvistgummi.se • Båggatan 14, Oxelösund • Tel 0155-329 00
No.3 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018
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Nu spelas Björn Afzelius musik igen
Björn Afzelius musik har berört många genom
åren. Bandet Ikaros från Oxelösund reste under
tio år runt hela landet och spelade Björns musik
och berättade om hans liv. Mellan år en 20002010 gjorde man 120 konserter. Efter åtta års
uppehåll är det nu dags för en återkomst - och
den första konserten ges i S:t Botvids kyrka i
samband med Vårens Ljus & Värme, lördag 5
maj.
- Jag ville samla alla intryck från tio år med
Ikaros och fick ihop ett album med bilder,

annonser och artiklar från händelserika tio
år med Björn Afzelius musik och Ikaros,
berättar Lennart Wantzin, leadsinger och en av
grundarna till bandet.
Under arbetet föddes idén om en återkomst.
- Frågorna har varit många under åren efter att
vi slutade spela, fortsätter Lennart. När kan
vi höra er spela igen? Så jag funderade på om
det inte var dags för en återkomst, ringde runt
till grabbarna och alla var positiva. Det kändes
rätt att träffas och spela Björns musik igen. Nu

är ambitionen att göra några konserter under
2018, den första blir den 5 maj i S:t Botvids
kyrka, i samband med Vårens Ljus & Värme.
Det finns en stor låtskatt från Björn Afzelius att
välja på.
- Han har skrivit ca 165 sånger, så det finns att
ta av. Just nu pågår diskussioner kring vilka
låtar vi kommer att spela den 5 maj, säger
Lennart. Så mycket kan jag säga, ingen Björn
Afzelius-fan kommer att bli besviken.

IKAROS
Återkomsten
Presenterar Björn Afzelius
Lars Fornarve Jonny Andersson
Piano, Dragspel
Mandiolin, Flöjt

Hasse Johansson Håkan Herlogsson

Christer Fredriksson

Keyboard
Trummor
Dragspel Lennart Wantzin
Sång, Gitarr

Bas

Sologitarr

Sofia Hertz
Sång

S:t Botvids Kyrka, Oxelösund
Lördag 5 maj 18.00
Biljetter: www.oxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum Förbutiken. Biljettpris: 150:- + serviceavgift
Arrangör: Oxelösunds Centrumförening. Konserten är en del av Ljus & Värme Våren 2018
Halva entréintäkten går till Svenska Kyrkan i Oxelösund och Räddningsplankan

22 No.3 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

25

ljus
&
Lördag
ljus
&
ljus
&
Lördag
värme
29
november!
29 november!värme
ljus & värme
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ljus &
värme

Lördag 5 maj
Välkommen till en trevlig dag

med mycket ljus och värme på

Järntorget i Oxelösund
10.00-14.00

”Solljus & Vårvärme”
25
070-734 60 02
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- Jag ville samla alla intryck från tio år med
Ikaros och fick ihop ett album med bilder,
annonser och artiklar från händelserika tio

år med Björn Afzelius musik och Ikaros,
berättar Lennart Wantzin, leadsinger och en av
grundarna till bandet.

2018, den första blir den 5 maj i S:t Botvids
kyrka, i samband med Ljus & Värme.

Det finns en stor låtskatt från Björn Afzelius att
Under arbetet föddes idén om en återkomst.
välja på.
- Frågorna har varit många under åren efter att
- Han har skrivit ca 165 sånger, så det finns att
vi slutade spela, fortsätter Lennart. När kan
ta av. Just nu pågår diskussioner kring vilka
vi höra er spela igen? Så jag funderade på om
låtar vi kommer att spela den 5 maj, säger
det inte var dags för en återkomst, ringde runt
Lennart. Så mycket kan jag säga, ingen Björn
Knutson kommer
070-734 att
60 02
till grabbarna och alla var positiva. Det ©Fotograf
kändes Peter
Afzelius-fan
bli besviken.
rätt att träffas och spela Björns musik igen. Nu
är ambitionen att göra några konserter under

IKAROS

Entré 150 kronor.

Hälften av entréintäkterna går
till Räddningsplankan, Svenska kyrkans akuta hjälpkassa
för människor i nöd i Oxelösund.

West of Eden
est of Eden

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Biljetter: Förbutiken

Entré 150 kronor.

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

ICA Kvantum

Lars Fornarve i Jonny
Anderssonmed
Arrangörer: Oxelö Energi och Kustbostäder
samarbete
Piano, Dragspel

Keyboard

Christer Fredriksson
Trummor

Hasse Johansson Håkan Herlogsson

©Fotograf Peter Knutson
Mediamix Event &Mandiolin,
Mediabyrå
Flöjt
Dragspel Lennart Wantzin
Hälften av entréintäkterna går
Sofia Hertz
Övriga samarbetspartners:
Sång, Gitarr
Sång
Kyrkan i Oxelösund, Kungshem, Borox International, ICA Kvantum Oxelösund,
till Räddningsplankan, Svens-Svenska
Koordinaten Oxelösunds kommun, Lions i Oxelösund samt Sörmlands Sparbank
ka kyrkans akuta hjälpkassa
för människor i nöd i OxelöJulmarknad i samarbete
med Fastighetsförvaltning
Kungshem
Höjdgatan 24, 613 30 Oxelösund
sund.
Katarina Hoffman
Tel 0155-20 51 30. www.kungshem.se

Bas

070-734 60 02

Sologitarr

Event & Mediabyrå

IDÉ, SÄLJ & PRODUKTION AV GRAFISKA PRODUKTER

HÖJDGATAN
24 • •613
30 OXELÖSUND
Höjdgatan
24, Oxelösund
Bagaregatan
17 B, Nyköping
TEL
01550155-28
- 28 2121
0000• FAX
0155 - 28 55 22
Telefon
• www.media-mix.nu

Sörmlands
Sparbank • Koordinaten • ICA Kvantum Förbutiken. Biljettpris: 150:- + serviceavgift
Biljetter:
www.oxelosund.se

En riktig mataffär

Biljetter: Förbutiken
ICA Kvantum

Järntorget 2, 613 30 Oxelösund
0771 - 350 350 www.sormlandssparbank.se

H5

Arrangör: Oxelösunds Centrumförening. Konserten är en del av Ljus & Värme Våren 2018
Halva entréintäkten går till Svenska Kyrkan i Oxelösund och Räddningsplankan
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Hur får Räddningsplankan in sina medel?
Räddningsplankans medel består av insamlade pengar såsom gåvor, från exempelvis Ljus
& Värme och kollekter, vilka kan göra stor
skillnad för framför allt barn och ungdomar i
ekonomiskt utsatta familjer.

Ola Sandra
Dahlberg
Konsert
i S:tofBotvids
Kyrka
West
Eden
Sandra
Dahlberg
E.L.D.A.-gruppen
Modevisning
Bandet Ikaros
tolkar ”Celtic Christmas”
yE.L.D.A.-gruppen
delar Modevisning
utBjörn
stipendium
till årets
eldsjäl
13.00 på
scendagen
Vilka kan få bidrag från Räddningsplankan?
Dessutom
under
S:t
Botvids
Kyrka
17.00
Afzelius
musik. och luciatåg
Allsång
Vi har fr o m mars månad nya rutiner för
isskulptör
• tävlingar • godisregn
S:t Botvids Kyrka 18.00.
bidrag ur Räddningsplankan. En skriftlig anS:t
Botvids
Kyrka
17.00
Modevisning
Tårtutlottning
West
of
Eden
sökan kan göras hos våra diakoner två gånger
Allsång
och
luciatåg
julpyssel på Koordinaten
Biljetter: www.oxelosund.se
per år och det är inför sommaren och inför
Botvids
Kyrka
17.00
ICA tillsammans
Kvantum,
Förbutiken
med Oxelökören
Fyrverkerier
utställningar • erbjudanden från
julen.
Allsång
och
Biljettpris
150:- + luciatåg
serv.avg.
Återkomsten
Tårtutlottning
”Celtic Christmas”
butikerna och mycket mer…
Halva entréintäkten
går till
Presenterar Björn Afzelius
Dessutom
under dagen
Tårtutlottning
O C
Räddningsplankan.
tillsammans
med Oxelökören
Fyrverkerier
Program/sånghäfte för dagen hittar
isskulptör • tävlingar
• godisregn
du veckan innan
på ICA Kvantum,
Ljus
& Värme
- ett arrangemang
av Centrumföreningen
i Oxelösund i samarbete med
mmans
med
Oxelökören
Fyrverkerier
”CelticKultur
Christmas”
Centrum
handlarna,
Koordinaten eller på
Oxelösunds
julpyssel
på
Koordinaten
& Fritid, Oxelösunds kommun samtS:tSvenska
Oxelösund
Centrumförening
BotvidsKyrkan
Kyrka, iOxelösund
www.oxeloenergi.se
Dessutom
under
dagen
ltic150Christmas”
mediamixfrån Lördag H5
• erbjudanden
5 maj 18.00
Entré
kronor. utställningar
under
dagen
butikerna
och
mycket •
mer…
50Dessutom
kronor.
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• tävlingar
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Hälften
av
entréintäkterna går
Björn Afzelius musik har berört många genom
åren. Bandet Ikaros från Oxelösund reste under
tio år runt hela landet och spelade Björns musik
och berättade om hans liv. Mellan år en 20002010 gjorde man 120 konserter. Efter åtta års
uppehåll är det nu dags för en återkomst - och
den första konserten ges i S:t Botvids kyrka i
samband med Ljus & Värme, lördag 5 maj.

”Celtic
Christmas”
tillsammans
med Oxelökören
Fyrverkerier

verkare, julpyssel
och15.00
ljusstöpning i Koordinaten
Ola
Nu spelas
• Eken tänds
S:t Botvids Kyrka
17.00Björn Afzelius musik igen
Allsång
och
luciatåg
Insamling
till
Räddningsplankan
•
Insamling
till
Räddningsplankan
tänds 15.00
Sandra Dahlberg
• Julcafé i församlingshemmet,
öppet 10-17
10-17
Tårtutlottning
Julcafé
i församlingshemmet,
öppet
mling
till Räddningsplankan
• RotaryE.L.D.A.-gruppen
delar ut stipendium
till
årets
eldsjäl
på scen
tillsammans
med13.00
Oxelökören
Fyrverkerier
Ikaros
- återkomsten
•féRotary
delar ut stipendium
till årets
eldsjäl
13.00 på scen
i församlingshemmet,
öppet
10-17

butikerna
och
mycket mer…
Biljetter:
Förbutiken
butikerna
Biljetter:
Förbutiken och mycket mer…

• Rotary delar ut stipendium till årets eldsjäl 13.00 på scen

West of Eden
West of Eden

• Julcafé i församlingshemmet, öppet 10-17

Entré 150 kronor.

• Insamling till Räddningsplankan

Hälften av entréintäkterna går
till Räddningsplankan,
SvensHälften
av entréintäkterna går
ka kyrkans akuta hjälpkassa
till Räddningsplankan, Svenskyrkans akuta hjälpkassa
för människor i nödka
i Oxelöför människor i nöd i Oxelösund.

• Eken tänds 15.00

Vad är Räddningsplankan?
Oxelösunds församling har möjlighet att ge
ekonomisk hjälp lokalt genom bidrag ur en av
våra hjälpkassor, Räddningsplankan.
Gungbrädan är en annan hjälpkassa,som
kyrkan har, men skillnaden är att pengar, som
kommer in till Gungbrädan är öronmärkta för
barn och barnfamiljer.
Entré 150 kronor.

med start 10.00

julgodis till alla dansande barn

• Hantverkare, julpyssel och ljusstöpning i Koordinaten

• Julcafé i församlingshemmet, öppet 10-17

• Juldans med Oxelö Gille, 11.00 och 12.00,

• Insamling till Räddningsplankan

• Barntivoli och Jultomte

Hallå där...
Mattias Bähr, kyrkoherde i
Oxelösunds Församling

• Eken tänds 15.00

med mycket
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Loppmarknad på torget
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OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

Vad gör en präst
Ibland får jag frågan vad det
är jag gör på dagarna som
präst. Egentligen. Det är ju en
helt rimlig fråga. De flesta möter
oss präster på dop, vigslar och
begravningar. Inte så jätteofta
alltså. En del träffar oss varje
vecka, i söndagens gudstjänst,
på olika samtal, församlingens
café eller studiegrupper. Men det
är ju inget svar på frågan vad vi
gör. Egentligen.

Som präst utgår jag inte från mig
själv och mitt eget liv. Även om det
så klart är därifrån livserfarenheten
kommer ifrån och som gör att jag
kan förstå varför vi alla gör som vi
gör. Men när jag letar efter orden
så letar jag efter ett mönster i
världen som jag lärt mig från
årtusenden av alla de som gått före
oss i kyrkan. Det mönstret syns
framförallt i våren och påsken.

Präster har fått ett uppdrag
som i vardagslunken kan kännas
konstigt och avlägset. Nämligen
att hitta ord för hoppet. Vad säger
man till någon som förlorat sin
älskade? Eller förlorat ett barn?
Eller vad säger man till någon
som tvivlar på sitt äktenskap?
Som så gärna vill hitta en väg
framåt, ett litet hopp, ett litet ljus
som går att kämpa vidare för.

Påsken och våren är ju nästan
samma sak. Från det till synes
döda landskapet börjar liv gro,
små, små gröna knoppar börjar
tränga upp genom marken och till
slut är allt grönt. Det är till och
med så viktigt att det här händer
och så på riktigt att vi lever av det
liv som kommit upp. Vi får liv av liv.
Det nya livet lever på det som dött
på hösten. Liv har blivit död som
givit liv. Gång på gång. År efter år.

Ibland kan jag gå i veckor och be
och fundera över de där orden
som kan hjälpa. Jag vet att de
finns där. Måste bara hitta dem.

Det kallas vetekornets lag och är
påskens budskap.

ANNONS

GÅR DU I DOPTANKAR?
Är du nybliven förälder? Döptes du aldrig som barn? Eller vill du
bli döpt på ålderns höst? Oavsett ålder är det aldrig försent.

28/3

Söndag 15 april har vi Drop-in-Dop i St Botvids kyrka mellan kl
13-15. Varmt välkomna stora som små!

15/4
kl 13-15

kl 19.00

KAFFEDRALEN
Onsdagscaféet för alla åldrar i
församlingshemmet 13:30-16:00
Sång & musik ojämna veckor kl
14:00:
28/3 Maria Rasmussen
11/4 Elin Landelius & Anton Lundell
25/4 Oxelbären & Irina Söderberg

VÄLGÖRENHETSKONSERT 28/3 19.00
S:t Botvids kyrkokör, Calle
Hellström, elever från Oxelösunds
musikskola och Brevikskolan,
Tommy Andersson, Barbro
Westergren och Irina Söderberg.
Fri entré, frivillig kollekt till Svenska
kyrkans fasteinsamling.

Familjefrukostar i
församlingshemmet
13/4, 20/4, 27/4 kl 9-11
Foto: Linda NIlsson

kostnad 20:-/vuxen

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00, Öppet må, tis kl 9-12 och tors kl 13-16.
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.

egentligen?
När jag funderar över de där tröstande eller hoppingivande orden
brukar jag tänka på alla föräldrar
som med glädje (eller inte, inte
alltid, men oftast) givit all sin
tid under många år för att deras
barn ska ha det så
bra som möjligt. De
har lagt ner sina liv
under många års
tid för att barnen
ska leva så bra
som möjligt.

annan ska leva, glädjas, skratta.

Men det kan också handla om
några bland oss som ger av
sin tid till Röda korset, lagar
mat till kyrklunchen, sitter
barnvakt, hjälper grannen att
handla, jobbar gratis på second
hand, skänker pengar till
räddningsplankan, berättar roliga
historier nere på torget, plockar
upp 5-kronan åt personen framför
i kön som tappade den. Överallt,
ständigt dessa små vänliga
handlingar, där någon lägger ned
av sin tid och sitt liv för att någon

Det är alltså detta jag egentligen
gör. Ber och funderar över hoppet
på framtiden, kärleken till våra
medmänniskor och tron att Jesus
gav oss ett mönster att leva av.
Av Jesus har jag också lärt mig
att döden inte är slutet. Att livet
kommer tillbaka igen och att
alla egentligen strävar efter att
leva så att andra kan leva. Låt oss
fortsätta göra det.

Som präst letar jag efter detta
mönster för att kunna berätta om
hur du och jag och människor
runt om oss lever liv som är så
lika Jesus egna liv. Hopp-ingivande
liv. Vi ger av oss själva för någon
annan, på olika sätt.
Det ger hopp. Det ger framtidstro.
Det ger glädje. Och faktiskt ger
det tröst.

Sebastian Söderberg

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

21/4
kl 16.00

MÅNADENS KONSERT
Duo Bäckafall 21/4 16.00
Spelar folkmusik på nyckelharpa
och gitarr.
Fri entré, lämna gärna frivillig
kollekt som går till församlingens
musikverksamhet.

FAIRTRADE
Försäljning i
församlingshemmet
Öppet exp.tider
Se tider nedan

26/3, 16/4, 23/4 13-15
Kuoroharjoitukset, St. Botvidin
kirkko
27/3, 10/4, 24/4 13.30-15.30
Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa
3/ 4, 17/4 17-19 Ompeluseura,
srk-koti
4/4, 18/4 14:15 Hartaus. St.
Botvid
5/4, 19/4 18-20 Naisten sauna,
Stjärnholm
12/4, 26/4 18-20 Miesten sauna,
Stjärnholm
30/3, 13/4 9.30-11.30
Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa
13/4, 27/4 15-17 Kerhotunnit,
lapset aikuisen kanssa
su 1/4 11.00 Kaksikielinen
Pääsiäispäivän messu
su 8/4 15.00 Messu St.Nicolai
kirkko, Nyköping. Kirkkokahvit.
Kirkkotaksi pätee. Nyköpingin ja
Oxelösundin yhteinen messu. Pappi
Hilkka Hagelberg
Pe 27/4 Veteraanipäivä, klo 10-12
Eventsali, Kirjasto. Jani Kenttälä,
Kirkkokuoro ja Celloduo Varonen.
Kahvittelut.
Pe 27/4 Kerhotunneilla, vappurieha!
Ilmoittautuminen Stjärnholmin
lastenpäiville 15/5 viimeistään
2/5 Helenille 070-784 34 07.

Följ och gilla oss på Facebook!

Gudstjänster
25/3 Familjemässa kl 11:00 – Palmsöndagen
Kom och se på när församlingens medarbetare, idéella
förtroendevalda framställer påsk spelet
– Hönan, Åsnan och den finska Björnen söker efter ”Påskäggets
hemlighet”.
Finsk mässa kl 15
Mikko Peltola, Maria Rasmussen. Samarr. Oxd o Nyk
kl 17 Mässa i taizéanda
Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg.
Skärtorsdagen 29/3
Mässa Sjötången kl 14:30
Mässa Björntorp kl 15:30
Mässa S:t Botvid kl 18:00
Långfredagen 30/3
Gudstjänst kl 15:00
Ingvar Lindetun, Irina Söderberg, Pia Karell (flöjt).
Påskafton 31/3
Påsknattsmässa kl 23:00
Sebastian Söderberg, Irina Söderberg, solist Christine Ankarswärd,
Markus Asplund (trumpet).
Påskdagen 1/4
Mässa kl 11:00
Mattias Bähr, Irina Söderberg, Gunilla Östberg, S:t Botvids Kyrkokör.
Påskfest/Pääsiäisjuhla med ”knytis” i församlingshemmet.
Mer info: Gunilla 0155-29 34 05, Helen 0155-29 34 07
Annandag påsk 2/4
Pilgrimsmässa kl 11:00
Ingvar Lindetun, Maria Rasmussen, Marie Nilsson.
4/4 Morgonmässa kl 8:30
8/4 Mässa kl 11:00 – 2 i påsktiden
Ingvar Lindetun, Maria Rasmussen.
Finsk mässa i S:t Nicolai, Nyköping kl 15:00 Samarr. Nyk o Oxd.
15/4 Mässa kl 11:00 – 3 i påsktiden
Mattias Bähr, Irina Söderberg, solist Bengt Torsek.
Drop-in-dop kl 13-15
18/4 Morgonmässa kl 8:30
22/4 Mässa kl 11:00 – 4 i påsktiden
Sebastian Söderberg, Bengt Fridén.
Ungdomskör under ledning av Lena Fageus medverkar.
29/4 Mässa kl 11:00 – 5 i påsktiden
Ingvar Lindetun, Irina Söderberg.
Sång av manskören Phontonerna.
Söndagsöppet kl 12-14 med Frälsarkransvandring.

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Företagarnytt

Ägarskifte 1 september hos Svedlindhs
Nu är det klart att Lenita Holmgren och sonen Mattias Lundberg
tar över Svedlinds Herr & Dam i
Oxelösund. Ägarskiftet sker i månadsskiftet augusti/september.
1953 öppnade Ernst Svedlindh
herrekipering i dåvarande Roburhuset i Oxelösund. Ernst växte upp
i Björkvik, hans far var skräddare.
Liksom farfar och farfars far. 1931
började ynglingen arbeta i Fritz
Anderssons manufakturaffär i Stigtomta.
Efter att ha drivit en butk i östgötska Hällestad återvände Ernst till
Södermanland och startade en
butik i Oxelösund.
1971 började Lasse Bergman jobba
i butiken. 2003 tog han över efter
Ernst och nu är det alltså dags för
Lenita och Mattias att driva verksamheten vidare.

Sonen Mattias såg chansen att
haka på.
- Jag har också arbetat med service
och människor tidigare, det ska bli

I månadsskiftet augusti/september lämnar Lasse Bergman över till Lenita Holmgren och sonen Mattias Lundberg.
jättekul och inspirerande att ta över
Svedlinds tillsammans med min
mor. Vi kompletterar varandra bra.
Både Lenita och Mattias pratar varmt
om bemötande och värdskap.

- Vi kommer att fortsätta i sann
”Svedlindhsanda”. Hos Svedlindhs
har man alltid blivit väl omhändertagen, och det är självklart även vår
ambition framöver, säger Lenita.

25 %

Herrpiké 10 färger
S-3XL 330:-

på ansiktsvård

2 st 600:-

Gäller utvalda produkter
Rek. pris 50-419:-

0155-302 10
Järntorget, Oxelösund

Vi möter dig
med omtanke!
Vi möter dig
med omtanke!
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- Det tidigare sortimentet kommer
att finnas kvar i butiken, kanske
kan jag dessutom bredda sortimentet med en lite ungdomligare
touch, avslutar Mattias Lundberg.

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

NÄR DU
BEHÖVER STÖD
I VARDAGEN

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se
www.tandlakareherbring.se

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
No.3 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018
www.tandlakareherbring.se

Använd RUT-avdraget
– boka redan idag!
Ring: 0155-40 04 09

Erbjudandet gäller utvalda
produkter t o m 18/4 2018
eller så långt lagret räcker

- Jag har arbetat inom detaljhandeln i 30 år och som säljchef i
14 år, säger Lenita. Det har alltid
funnits en önskan hos mig att ha en
egen butik, att jobba åt sig själv.

Kvinnorna tar över
musikscenen
Efter en mansdominerad vinter tar nu kvinnorna över musikscenen i
Oxelösund. The Forbidden Orchestra och Ladies Got the Blues gör dessutom mer än så. I varsin genre och på varsitt sätt lyfter de normbrytande, marginaliserat och till och med förbjudet kvinnligt musikskapande.

På gång i Oxelösund
Läs mer på visitoxelosund.se

Håkan Aggefors
Fångade ögonblick
Galleri K, Koordinaten 17 mars – 10 apr
Håkan Aggefors fotograferar lika gärna
människor i Mumbai som havsörnar i
Norge, och älskar att fånga plötsliga
ögonblick på bild var än de äger rum.
I utställningen Fångade ögonblick
visar han sin bredd och bjuder på olika
motiv från när och fjärran.

Frank Gustafsson
Nebulosor
Galleri O, Koordinaten 17 mars – 10 apr
Oxelösundaren Frank Gustafsson
visar sin första egna utställning med
keramik bränd i olika rakutekniker.
Formerna är enkla och ger plats åt
spännande uttryck och överraskningar
som rakuteknikerna bjuder på.

Bluesbandet Ladies Got the Blues
började som ett konsertprojekt
på klubben Fasching i Stockholm
2014. Syftet var att lyfta fram och
hylla kvinnliga bluesmusiker genom
tiderna och samtidigt uppmuntra dagens kvinnor att fortsätta.
Idén föddes ur Marie Selanders
bok ”Inte riktigt lika viktigt?” som
handlar om hur kvinnliga musiker
kontinuerligt åsidosätts till förmån
till manliga utövare och därmed
försummas i musikhistorien. Konserten blev en succé och har därefter blivit ett årligen återkommande
evenemang på Fasching.
Konceptet är enkelt – ett husband
gästas av olika kvinnliga musiker
som tolkar sina bluesförebilder
men också framför en av sina egna
låtar. På så sätt blir konserten
en både en hyllning till kvinnliga
blueslegender och en hyllning till
de unga förmågor som är aktiva
inom genren idag.
Husbandet i Ladies Got the Blues
består av medlemmar från flera
moderna bluesband, bland annat
Lisa Lystam Family Band, Ida Bang
and the Blue Tears och Among
Lynx. Och nu tar man ytterligare
ett steg i projektet och ger sig ut
på turné.

– Vi brukar skämtsamt kalla oss
Sveriges unga kvinnliga superbluesband. Men det ligger lite sanning i
det – för har det någonsin funnits
ett åttakvinnoband inom bluesen i
Sverige? säger Elin Öberg, munspelare i husbandet.
– I Oxelösund kommer vi att bjuda
på musik från bland annat Koko
Taylor, Big Mama Thornton, Louise
Hoffsten, Mavis Staples, Patti Drew,
Among Lynx och många fler.
I The Forbidden Orchestra strålar
fem kvinnliga musiker samman
och lyfter normbrytande kvinnligt
konstnärskap ur både historien och
samtiden. Med rötter i Irak, Argentina, Sverige, Palestina, Danmark
och Senegal levererar medlemmarna världsmusik i dess mest sanna
bemärkelse, framfört på instrument som varit eller är förbjudna
eller kontroversiella för kvinnor att
spela på.
Konserten kryddas med berättelser
om instrumenten och musiken men
också ur medlemmarnas egna liv.
Mycket rytm, energi och glädje
utlovas denna sista konsert i vårens
program på Koordinaten.
Se datum för konserterna i kalendariet
här intill.

Barnteater: Äta själv! Systrarna Brontës värld
Koordinaten 14 april 12.00
En föreställning för barn 2–6 år om
det härliga i att kunna något själv!

Koordinaten 11 april 18.30
Översättarna Anna-Karin Malmström
Ehrling och Per Ove Ehrling föreläser.

Seniorcafé
Koordinaten mån & tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för seniorer. Program
den kommande månaden:
29/3 Låtar från nu & då
Pop, rock och soul
med Elin & Anton
5/4

Visor & Folkmusik
Gitarr och nyckelharpa med
Lena och Bengt Hägg

Ladies Got The
Blues

Koordinaten 9 april 19.30

12/4 Klubb Maritim
19/4 IRIS vocals
Stämsång & nyskapande musik,
Scenkonst Sörmland
26/4 Oscar Stolpe Bello
Piano & dragspel
Arr: Kultur och fritid, Anhörigcentrum
och frivilligorganisationerna i Oxelösund

The Forbidden
Orchestra
Koordinaten 25 april 19.00

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

instagram.com/
visitoxelosund
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Nya platsvarumärket på plats!

Fyra ”Oxelösundsprofiler” som profileras i samband med lanseringen av det nya platsvarumärket i Oxelösund. Från vänster Kjell Andersson, Rema
Hanino, Susann Borg och Jonathan Fröberg
”We are Oxelösund” är resultatet av ett arbete som Oxelösunds invånare,
företagare, föreningsaktiva och kommun gjort tillsammans för att skapa
vår gemensamma berättelse om Oxelösund.
- Genom att visa att vi är stolta över varandra och den plats vi bor på blir
bilden av vårt Oxelösund tydligare, både för oss som bor och verkar här
och för världen utanför, säger Ylva Sanfridsson från Oxelösunds kommun.
Initiativtagare till projektet är Oxelösunds kommun, som tillsammans
med representanter från olika invånargrupper arbetat fram de värdeord
som bäst beskriver det Oxelösund vi är så stolta över: Människorna,
Havet, Läget och Kontrasterna.
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- Utan människor är en plats bara en plats. Därför handlar berättelsen om
Oxelösund om alla som bor här, och om deras relation till havet, naturen
och kontrasterna som är en så stor del av människors liv. Var med och bidra till vår gemensamma berättelse du också. Du gör det genom att tagga
ett inlägg på Instagram med #OXLS.
- Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och sprida både
budskap, bilder och anda. Vi fortsätter så klart att nätverka också via våra
andra forum som morgonsoffor, företagsfrukostar, företagsluncher och i
andra sammanhang, avslutar Ylva Sanfridsson.

ANNONS

Centralt boende
med modern
standard
1 juni är de nya lägenheterna på Norra Malmgatan
inflyttningsklara och projektet har löpt på enligt plan,
berättar Peter Zetterdahl, förvaltningschef på Kustbostäder.
En del mindre arbeten kvarstår in
vändigt och så snart vädret tillåter
så påbörjas arbetet med den yttre
miljön.
– Intresset för de nya lägenheter
na har varit stort och 34 av 36
lägenheter är i dagsläget uthyrda.
Vi har bjudit in de som tecknat kon
trakt till en visning och det ska bli
spännande att få visa lägenheterna
för dem.
– De nya lägenheterna är från ett
rum och kök till tre rum och kök och
är ett välkommet tillskott till Kust

bostäders övriga lägenheter, då vi för
nuvarande har en kötid på närmare
tre år, avslutar Peter Zetterdahl.

Funderar du på att flytta
om 3, 5 eller 10 år?
Kustbostäder har i dag en lång väntan på
lediga lägenheter med en kötid på nästan
tre år. Så därför är det viktigt att ställa sig i
bostadskön även om du i dagläget kanske
inte funderar på att flytta. Det kostar ingen
ting att anmäla sig.
Anmäl dig via Bostadstorget på kust
bostader.se eller ta kontakt med uthyr
ningen på telefon 0155388 50.

Interiörbilder från Syrenen. Bilden till höger visar den öppna
planlösningen mellan kök och vardagsrum.

ANNONS

Möt Martin Emtenäs
på Hållbarhetsdagen
lördag 26 maj

Några minuter ut
till öppet hav

Boka redan nu in lördag 26 maj 10.00–14.00 då Brannäs
våtmark 25årsjubilerar ute i våtmarken. Det blir bland annat
fika, grillning och en tipspromenad med fina priser. Martin
Emtenäs finns på plats och du har möjlighet att tillsammans
med honom undersöka våtmarkens invånare som krälar,
kryper eller kväker.

Väljer du att ha din båt i någon av Oxelösunds båthamnar
får du nära till den yttre skärgården med sin vackra natur.

Under temat Hållbarhet samlar Oxelö
Energi aktörer som är intresserade av
klimatfrågan, djur, natur och friluftsliv
och gärna vill framföra sina kunskaper.

Vi har ett antal lediga båtplatser i varierande storlekar.
Intresserad?
Kontakta Kustbostäder
på telefon 0155388 50.

Välkommen till en underhållande och
utvecklande dag.
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ALL A BARN I CENTRUM

.

ABC
ABC är ett kostnadsfritt föräldraprogram som består av fyra gruppträffar
kring var sitt tema. Hela programmet
pågår under två månader och varje
möte tar cirka två och en halv timme.
Gruppträffarna leds av utbildade grupp-
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ledare och varje grupp har som mest
12 deltagare. Alla är föräldrar till barn i
åldrarna 3–12 år. På träffarna tar man
del av både varandras erfarenhet och
forskning. Lärdomar och insikter praktiseras sedan hemma mellan träffarna.
Innehållet består av hur föräldrar
kan främja sitt barns självkänsla, hur

.

man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan
förebyggas. Information och diskussion
varvas med övningar och filmer. Materialet är baserat på forskning.
Mer om ABC kan du läsa
på www.allabarnicentrum.se

ANNONS

ABC för föräldrar skapar
trygghet för familjen
Vill du stärka relationen mellan dig och ditt barn? Är du intresserad av hur du kan förebygga
konflikter och hantera stress i ditt föräldraskap? Då kanske ABCs föräldraprogram är något
för dig. I alla fall om ditt barn är mellan 3 och 12 år. Nu startar det i Oxelösund!
Få saker är viktigare än relationen med
våra barn. I dag vet vi att starka band
mellan barn och föräldrar är den bästa
grunden för en harmonisk uppväxt till
trygga och självständiga individer som
vuxna. Det är det ABCs föräldraprogram
handlar om. Programmet vänder sig till
alla som har barn mellan 3 och 12 år.
Den fokuserar på barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan
barn och föräldrar.
– Det handlar om att bygga grunden
att vara tillsammans med sitt barn, säger
Sara Karlsson på Oxelösunds Familjecentral.
Det var i maj förra året som politikerna
fattade beslut om ett program för föräldrar i Oxelösund. Sedan fick vård- och
omsorgsförvaltingen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över hur det
kunde genomföras.
– Det här är ett samarbete över förvaltningsgränserna och ett led i att jobba
hälsofrämjande och förebyggande för
våra barn i kommunen, säger Anna-Karin
Hammar, som är chef för centrala
barn- och elevhälsan i Oxelösunds
kommun.
Stort intresse
Sara Karlsson är den som är utsedd till
kontaktperson tillsammans med Eva
Aronsson som också arbetar på Familjecentralen. Till en början utbildas åtta personer internt från familjecentral, förskola,
skola och socialtjänst.
– Samtidigt som personalen får sin
utbildning kommer vi ha en övningsgrupp
som ingår i utbildningen. Sen kommer vi
att kunna utbilda föräldrar kontinuerligt,
säger Sara Karlsson.
Det har varit stort intresse för program-

Sara Karlsson och Eva Aronsson är kontaktpersoner
för projektet.

”

Det handlar om att
bygga grunden att
vara tillsammans
med sitt barn.

met bland föräldrar, och övningsgruppen
startar 26 april.
– Då testar vi det vi själva lärt oss
veckan innan, säger Sara.
Tanken är sedan att utbildningen ska
ges med jämna mellanrum så att så
många som möjligt ska kunna gå den.
Alla Barn i Centrum
Namnet ABC står för att det handlar om
alla barn (Alla Barn i Centrum). I Oxelösund har det funnits föräldrautbildningar
tidigare, men de har varit fokuserade på
problemsituationer.
– Det här är en stor satsning. Det är en
vedertagen modell som är baserad på
den senaste forskningen, säger Sara.
– Programmet ger föräldrar möjlighet

Anna-Karin Hammar,
chef för centrala barnoch elevhälsan.

att fundera kring sitt föräldraskap och ta
ställning till hur de vill vara som föräldrar.
De får samtidigt tillgång till forskning om
barns utveckling och föräldraskap, säger
Anna-Karin.
Programmet består av fyra träffar och
träffarna hålls med ungefär två veckors
mellanrum. Varje träff är cirka två och en
halv timme lång.
Olika ämnen berörs varje gång: Visa
kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja
strider är tema för respektive träff.
– Man träffar andra föräldrar, diskuterar
med dem och lär sig av det, säger Sara.
Är du intresserad av att gå ABC:s
föräldraprogram? Kontakta Sara
Karlsson eller Eva Aronsson
på familjecentralen@oxelosund.se

www.oxelosund.se
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Vi älskar mat!
Årets Stryktipsmästare utsedd!
Grattis Håkan Schröder, som är årets Stryktipsmästare
på ICA Kvantum. Efter en jämn serie lyckades han få ihop
52 poäng och var därmed två poäng före Mikael Rylander
som var tvåa. Nu väntar landskamp mellan Sverige och
Danmark i början av juni på Friends Arena för vinnaren.
Så här blev slutställningen, Stryktipsmästerskapen 2018
1. Håkan Schröder
Affe ”Jr”		
2. Mikael Rylander
”Fredda”		
Vinnaren Håkan Schröder gratuleras av Mathias och Cissi från ICA Kvantum.

3. Leif Melin		

52 poäng
50 poäng Deltog utom tävlan
49 poäng
48 poäng Deltog utom tävlan
48 poäng

Vi följer upp förra årets succé!
ICA Kvantum - dag
på torget 28 april

Stipendieutdelning

ICA Kvantums
Idrottsstipendie
13.00

Förra årets ICA Kvantum-dag blev en stor succé, med
aktiviteter, mycket folk och många glada barn. Därför har vi
bestämt att det även i år blir en dag då torget fylls av roliga
aktiviteter och diverse uppträdanden.
Lördag 28 april mellan 10-14 är det dags.
Följande föreningar kommer att vara på plats och ge alla
som önskar en chans att prova på lite olika aktiviteter.
OIK • OK Måsen • Judoklubben • OXSS
Oxelösunds Kanotklubb • Medley • Kajak & Fritid
Oxelösunds Tennisklubb • Sörmlandsidrotten
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8-21

Papricaloppet
12.00

28/4
10-14

