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Nyköping/Oxelösund

Nyfiken på

Lotta Johnsson
Fornarve

Ett späckat magasin
Hon hamnade över en natt i den
politiska hetluften. Lotta Johnsson
Fornarve blev utsedd till riksdagens
2:e vice talman efter valet i
september. Men den tidigare
Oxelösundspolitikern har mer att
berätta om sitt spännande liv och
sin bakgrund, vilket du kan läsa om
i det här numret.

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

Musik bygger broar och är ett
fantastiskt intresse som man kan
bära med sig hela livet. Läs om
samarbetet mellan Musikskolan
i Oxelösund och Kulturskolan i
Nyköping.

Upplev äkta julstämning!
JULMARKNAD 24 – 25 nov kl 10.00 – 16.00. I år har
vi fler än 100 utställare! Fri entré. Parkering 50 kr/bil.

Jag har snart 30 år som egen
företagare bakom mig och lyfter
gärna fram unga entreprenörer som
vågar ta steget och satsa på att
starta eget. I det här magasinet kan
du läsa om Erik Lindén, som startat
ett segelmakeri i Oxelösund.
Hösten har gått fort. Vi närmar
oss med raska steg julmånaden
december. För egen del är det en
spännande månad som väntar med
Ljus & Värme och en nystartad gala i
Oxelösund.

DET VILDA JULBORDET Vårt populära julbord med

Konceptet Ljus & Värme kan man
inte prata för mycket om. Jag hoppas
vi ses i centrum av Oxelösund och i
kyrkan på kvällen den 1 december.
Julmarknad och konsert står på
programmet, vilket du givetvis kan
läsa mer om i det här numret av
Magasinet.

mycket vilt. Serveras i Lagårns ombonade matsal. Avsluta med kaffe, dessert och sötsaker i vårt stämningsfulla barockslott. Start 28/11. Hög tid att boka!
JULBORDSLUNCH Serveras klockan 11.30 – 14.00

under följande dagar: 28/11, 5/12, 12/12 och 19/12.
Boka bord, 0155 - 24 62 28.
KONFERENS i en inspirerande och avkopplande

atmosfär nära det vilda. Fr 1.335:- ex moms/pers.

Trevlig läsning!
Torbjörn Dahlström
Ansvarig utgivare

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

Julfynda hos OD:s
Utförsäljning

Julprodukter
Dukar
Tyger
Kuddfodral
r
Gardinkappo
mm

50%
Gäller från
och med
måndag
r
26 novembe

Öppet:Vardagar 10-18, lördagar 10-14
Lunchstängt 13.30-14.30
V:a Trädgårdsgatan 35, Nyköping • 0155-28 89 10

2

Gott bemötande. Gott sällskap. Gott på tallriken.
En genuin kvartersrestaurang med den familjära känslan.

Välkommen till Kossan!
Nu även luncher! Måndag-fredag 11.00-14.00
NYHET! Lördagslunch 11.30-14.00
Öppet övriga tider
Måndag-fredag: 16.00 - sent
Lördag: Lunch 11.30-14.30 • A la Carte14.30 - sent

Välkomna!

MAGASINET – en produkt av
Mediamix Event & Media

Allt är gott på Kossan!

Ansvarig utgivare: Torbjörn Dahlström
070-433 433 2
tobbe@media-mix.nu
Nästa nummer: 23/12 2018
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Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping • crazycow.se

På omslaget:Lotta Johnsson Fornarve
Foto: Jessica Segerberg
Tryck: Strokirk-Landströms
Distribution: Svensk Direktreklam

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

MÄRKESBÅGAR

300 kr rabatt på

50 % RABATT

antireflexbehandling

Vår bästa antireflexbehandling finns nu i tre varianter.
Gemensamt är att alla tre
är smutsavvisande,
extremt reptåliga

Vi gör plats för

och kommer med

2019 års modeller!

tre års fabriksgaranti.

Ordinarie pris 1100 kr.

NYHET

Pure HT
gör restreflexen
i det närmaste
osynlig.

i-Protection®
Pure HT

NYHET

Blue GT
skyddar mot
ultraviolett ljus från
skärmar, LED-lampor och mobiler.

i-Protection®
Blue GT

RS I BOOMERANG I SUPERDRY
RAY -BA N I NEW BAL AN CE I MIC HA EL KO
PA I CERRUTI 1881 I VERSACE
SKA GA I EMPORIO ARMANI I FEMINA I VES
WILLIAM MORRIS LONDON
CAT I PILGRIM I METRO I TRIPLE X I
Gäller utvalda märkesbågar t.o.m.

2018-12-31.

Lucköppning
på Facebook!
Varje dag från 1 december fram till
julafton kan du ta del av nya rabatter,
unika erbjudanden och jul-klappsrim.
Vi ses på FB!

GRATIS SYNUNDERSÖKNING
VÄRDE

”Rengöring för glasögon,
det smartaste köp jag hjort...”

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

i-Protection®
NT

IP NT
väljer du om du vill
ha en behandling
som maxar grundegenskaperna.

395:-

lt på:

Boka din synundersökning enke

www.glasogonmagasinet.se

n och utförs av
Synundersökningen avser glasögo
. Intyg, recept
vång
legitimerad optiker. Inget köpt
-12-31.
2018
.
t.o.m
r
remiss etc. debiteras. Gälle

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

Föreställningar
Det som de flesta är mest rädda för är att hålla
tal, att tala inför andra, om vi nu väljer att tro på det
som ett antal undersökningar har kommit fram till.
Varför denna rädsla finns verkar ingen veta, men jag har
mött många som har berättat om konsekvenserna av den.
Alla vi som har eller har haft scenen som arbetsplats är
vana vid att tala och musicera inför andra, men
även vi kan få så kallad rampfeber ibland.
Föreställningar har oftast ett manus med
olika roller, texter och låtar som har
tränats in innan. När vi föreställer oss
en föreställning så är det ju oftast ett
uppträdande på en scen vi tänker
på, tänker jag.
Uppträdande kan jämställas med beteende, vilket gör
att våra föreställningar om vår
föreställningsförmåga bygger på
hur vi uppträder inför varandra
till vardags. De rädslor vi väljer
att befästa med ord kan upplevas
svårare att ändra på, framförallt
när vi har sagt att denna rädsla
aldrig kommer att gå över. Dessutom går det oftast att hitta undersökningar som bekräftar våra valda
sanningar. Våra föreställningar påverkas alltså av våra föreställningar.
Dessa föreställningar talar vi inte
lika öppet om men även de kan beskådas av
förbipasserande där vår omgivning är vår publik. Har
du samma manus nu som för 10 år sedan och vem har skrivit det? Vem har huvudrollen? Är det samma publik? Livet
är en livsviktig föreställning där det faktiskt spelar roll vilken
roll vi spelar.
Det går att träna sina mentala muskler och lära sig
mer om hur tankar påverkar oss. Det känns otroligt hoppfullt! Ni som också tränar på liknande sätt kan intyga att det
är precis som all annan träning. Allt vi gör ofta blir vi bättre
på och då känner vi oss tryggare, oavsett vad det gäller. Jag
har tidigare varit mental P.T. för de som vill känna större
säkerhet inombords när de talar inför andra och jag bistår
gärna lite oftare med det framöver för er som vill.
Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag
alternerat mellan att vara pedagog och estradör på olika
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scener så jag känner mig därför rätt hemma i såna
situationer. Att däremot vara utanför scenen är både nytt
och nyttigt för mig. Det som är vardag för vissa är nytt för
andra så vi har läromästare att tillgå överallt. Att vara sen
är däremot något helt annat, så jag brukar tänka att en
sammankomst bygger på att alla ska ha samma ankomst.
Rädslan för att dö kommer först på
sjätte plats i samma undersökningar.
Döden har jag varit rätt nära så den
känns inte så svår för mig. Jag
tänkte faktiskt igenom min egen
begravning för snart 20 år sedan
och jag levde mig in i döden så
mycket så att det gav mig en
extra tydlighet kring hur jag
vill leva min livstid, oavsett
hur lång den blir. Det här är
bara en av alla övningar jag
har hittat på för att jag vill
medvetandegöra mina
tankar så att de tankar mig
med rätt energi.
Det var rätt många som
läste fel när jag reste runt
med föreläsningen ”Jag tror på
livet före döden” som då frågade
mig hur jag kan vara så säker på
att det finns ett liv efter döden. Jag
svarade då att jag tror på livet före
varje död om det nu finns mer än ett
liv. Jag valde även att livstäda för några år
sedan. Jag gjorde mig av med saker och möbler
för min egen skull, inte för att förenkla för närstående
efter min död.
Att föreställa sig något är att ställa sig före i
något som komma skall så jag föreställer mig redan nu
den vackra vintern med många sammankomster där vi
väljer att uppträda med värme gentemot alla talare som
vill tala inför andra. Talare som vill förmedla något där vi
andra kan njuta av de ord som sammanförts för att lyfta
budskapet till själva meningen med talet. Ja, jag gillar tal
i alla dess former, men det allra bästa talet av de alla är
samtalet.

Anna Källdén, Ordläkaren, info@ordlakaren.se

En miljon till
lokala kultur- och
idrottsföreningar!

Vilken förening klappar ditt hjärta för?

Boka rådgivning och stötta din förening
med 500 kronor
Sörmlands Sparbank är ingen vanlig bank. Vi bidrar till en sund och hållbar ekonomi
för dig som privatperson eller företagare, men också till det lokala samhället. Vi stöttar
föreningslivet, eftersom det har en viktig roll för både gemenskap och integration.
Vilken förening klappar ditt hjärta för? Genom Sparbanksmiljonen ger vi 500 kronor
till valfri kultur- eller idrottsförening för varje bokat rådgivningsmöte. Du kan alltså
vara med och påverka vilken förening som får ta del av pengarna. Totalt skänker
Sörmlands Sparbank en miljon kronor till föreningar i kommunerna Katrineholm,
Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund.
Ta hand om din ekonomi och stötta det lokala föreningslivet.
Boka ditt rådgivningsmöte idag!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO DENNY LORENTZEN

Nyfiken på - ett samtal med

Lotta Johnsson Fornarve
- riksdagens andre vice talman

Efter framgångarna med ISAK flyttade Lotta
till Linköping.
- Jag utbildade mig till folkhögskolelärare och
arbetade därefter som lärare på Komvux
i Norrköping. Samtidigt gav jag mig in i
politikens värld. Blev ordförande för Vänsterpartiet i Linköping, satt i fullmäktige och hade
några nämnduppdrag.

Från den stora världen till den lilla världen.
Livet för Lotta Johnsson Fornave är minst sagt
hektiskt och spännande just nu. Som nyvald
2:a vice talman har hon hamnat mitt i den
politiska hetluften. Dessutom har hon kvar
sina roller som ledamot i försvarsberedningen
och som ersättare i försvarsutskottet och
utrikesutskottet. Den parlamentariska situation
i skrivande stund är minst sagt komplicerad,
och innebär ett stort ansvar och mycket jobb
för Lotta i sin nya roll.

Vid den här tiden träffade Lotta sin man Lasse,
som bodde i Nyköping.
- Vi kände att vi ville leva tillsammans, men var
skulle vi bo? Lasse hade fast jobb i Nyköping,
det avgjorde och 2002 flyttade vi till Oxelösund
och Lingonvägen, där vi fortfarande bor.

- Visst är det mycket, men det är ju en unik
situation som uppstått, och det känns verkligen
som jag är med och formar historia, säger Lotta
när vi ses i Oxelösund en gråmulen fredag i
början av november.
Veckans långa arbetsdagar tillbringar Lotta i
Stockholm, men när helgen kommer åker hon
hem till Oxelösund och den lilla världen.
- Det är alltid skönt att komma hem, Oxelösund
är mitt andningshål med sin natur och sin
skärgård. Det finns inget bättre sätt att rensa
huvudet på än att ge sig ut med båten, ankra
upp på någon kobbe och möta stillheten och
havet.
Lotta föddes på 1950-talet i Hälleforsnäs.
- Jag är född i en typisk bruksort och växte upp
i ett arbetarhem. Pappa jobbade på järnbruket
och tillverkade rördelar. Fram till årskurs sex
gick jag i vad som kallades “Bruksskolan” i
Hälleforsnäs, därefter bussades jag till Flen för
vidare skolgång.
Hon minns en harmonisk uppväxt.
- Hälleforsnäs var en liten ort där alla kände
varandra och hjälpte varandra. Jag var mycket
ute och lekte med kompisar, jag minns att vi
bland annat byggde kojor och snögrottor.
Jag spelade bandy och gick på a-lagsmatcherna
med pappa. Hälleforsnäs var ju en bandymetropol på den tiden.
Den unga damen hade ytterligare ett intresse.
- Jag höll på med hästar och sparade själv ihop
till en egen häst. Jag har fortfarande ridintresset
kvar och sätter mig på en häst några gånger
varje år, när tiden medger det.
När det var dags för yrkesval var valet inte så
enkelt.
- Jag visste inte vad jag ville bli. Som 18-åring
flyttade jag till Stockholm och började arbeta
som barflicka på Baldakinen, som på den tiden
var ett stort dansställe.

I Oxelösund tar Lotta upp sitt politiska
engagemang igen.
- Jag började som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, men blev snart vice ordförande,
sedan ordinarie och till slut ordförande. Det
blev också två mandatperioder i fullmäktige.
Samtidigt jobbade jag på Komvux i Nyköping,
en tjänst jag idag är tjänstledig från.
Barjobbet visade sig dock vara slitsamt och
Lotta valde att sätta sig på skolbänken igen.
- Jag gick på Komvux och läste in min gymnasiekompetens, minns Lotta.
Under denna period fick Lotta ett tema-arbete
på skolan som skulle forma mycket av hennes
framtid.
- Jag valde att skriva om Latinamerika och upptäckte orättvisorna i välden, ville påverka och
förändra. Nu engagerade jag mig i Vänsterpartiet, som jag tyckte passade mina värderingar
bäst.
1980 bildades ISAK (Isolera Sydafrika
Kommittén). Lotta blev först styrelsemedlem
och sedan anställd av Anti-Apartheidrörelsen.
Målet var att avskaffa apartheid och att få Nelson
Mandela frigiven.
- Det kändes i början som en omöjlig uppgift,
men vi kämpade på under en tio-årsperiod och
jag lärde mig att inget är omöjligt. Det går att
förändra saker och ISAK spelade en stor roll för
att avskaffa apartheid.
Lotta var med och arrangerade den stora galan
på Globen i samband med att Nelson Mandela
frigavs.
- Ett av mina största ögonblick i livet, säger
Lotta. Tillsammans med artister som Tomas
Ledin, Dan Hylander och Mikael Wiehe med
flera fyllde vi Globen till sista plats och galan
gästades av Nelson Mandela själv.
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2010-2016 satt Lotta i Vänsterpartiets högsta
ledning, i partistyrelsen. 2014 kom hon in i
riksdagen, och nu är hon alltså vald till 2:e
vice talman.
- Ett spännande, ärofullt och opolistiskt
uppdrag, som innebär att man representerar
Sveriges riksdag och leder kammarens arbete.
Arbetet innebär mycket representation med ett
antal resor världen runt.
- Det kräver en stor garderob, säger Lotta och
ler. Just idag ska jag till Nyköping och köpa en
ny hatt. Reglerna säger att man måste ha hatt
när man får besök av en president, vilket är
fallet inom kort, då Italiens president gästar.
Privat trivs Lotta bäst i naturen och i
skärgården.
- Sörmlandsleden och Oxelösunds skärgård är
två välbesökta platser. Jag gillar också musik
och går gärna på olika konserter. Under några
år dansade jag squaredans, något jag gärna
skulle vilja ta upp igen, det är bra motion för
både kropp och själ. I övrigt så försöker jag
motionera så regelbundet som möjligt, på
gymmet, i simbassängen och i skogen.
På frågan om personliga egenslaper kommer
svaret snabbt.
- Jag är nog ganska envis och ger inte upp i
första taget. Jag upplever mig som ganska snäll
och försöker se det goda hos människor och
hjälper gärna till om jag har möjlighet och det
behövs i olika frågor.

Lotta tillsammans med Nelson Mandela
Vi närmar oss slutet på vårt möte och Lotta
sammanfattar.
- Jag tycker livet känns bra. Jag har ett
inspirerande arbete och en fantastisk boendemiljö, jag har min son i Oxelösund, och vi
umgås mycket. En resa mellan den stora
världen i Stockholm och mitt boende
och min man och son i Oxelösund.

”När Mandela frigavs 1990 var

Sverige det första landet utanför
Afrika som han besökte.

För att hylla honom anordnades
ett stort mottagande i Globen.

Det var en fantastisk upplevelse,

bara att se honom. Ingen hade ju
sett honom på 27 år!

– Folk stod upp och grät. Det var
slutsålt och fullsatt och en helt

VI MÅLAR!

overklig känsla. Statsminister

Ring 0155-40Ingvar04Carlsson
09talade, det var
artister som Mirjam Makeba,

Thomas Ledin, Mikael Wiehe

och en 300-mannakör som sjöng
afrikanska sånger.

– Det kändes som hela Sverige var
med och hyllade honom” .
/Lotta Johnsson Fornarve

VI MÅLAR!

Ring 0155-40 04 09
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Gemenskap & hjärtlighet
på Hotell Kompaniet

I Nordiska Kompaniets möbelfabrik i Nyköping tillverkades under förra seklet inredning
åt samhällets yppersta skikt. Vackra och extravaganta möbler framställdes med stor
omsorg och skickades sedan till välbärgade hem jorden runt. Nuförtiden är den gamla
möbelfabriken omgjord till hotell sedan många år tillbaka – här välkomnas idag både
långväga och kortväga gäster 365 dagar om året.
Hotell Kompaniet, eller Clarion Collection Hotel Kompaniet som det
officiella namnet lyder, är sedan ett
antal år tillbaka med i hotellkedjan
Nordic Choice Hotels. Där ingår
omkring 190 hotell i Norden och
Baltikum. Det stora antalet till trots
så är de flesta av hotellen unika i
sitt slag och mycket måna om att
erbjuda sina gäster det där ”lilla
extra”.
Kompaniet är inget undantag – här
står service och kundbemötande i
stort fokus. Hotellet har länge varit
i topp vad gäller hotellkoncernens

Bild från sommarens BBQ Nights.

I somras arrangerade Kompaniet och
SkavstaAdventure SUP (Stand Up
Paddelboard) i Nyköpingsån.
”Vi arrangerar gärna aktiviteter som
innebär att vi och våra gäster får röra
på oss”, säger Johanna.
Foto: Erika Stenros.
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egen kundnöjdhetsundersökning, och ligger även högt upp på
topplistan över sörmländska hotell
på siten TripAdvisor, där gästerna
själva kan gå in och recensera sina
hotellvistelser världen över.
– Det är vi jättestolta över, givetvis,
men vi ser det inte som någon
slump att det blivit så. Det här är
något vi jobbar med varje dag, att
leverera bra service och hitta nya
sätt att ta hand om våra gäster,
och inte minst se till att faktiskt
rätta till saker och ting som blivit
fel. Just TripAdvisor är ju väldigt
transparent, där säger verkligen
gästerna vad de tycker och tänker,
säger Johanna Hellström, VD på
Hotell Kompaniet.
Bor man på Kompaniet ingår alltid
frukost, eftermiddagsfika och en
middagsbuffé. Här finns också
en mysig relaxavdelning samt
mötesrum med kapacitet upp till
50 personer. Enklare träningsutrustning finns att tillgå på hotellet,
och för den som önskar mer fysisk
aktivitet finns ett lokalt samarbete
som möjliggör träning på Hälsomagasinet – bara några exempel
på vad som erbjuds Kompaniets
hotellgäster.
Driver man hotellverksamhet, och
dessutom en framgångsrik sådan,
är det lätt att hålla fokus på de
gäster som reser till Nyköping –
snarare än de som redan finns här.
Men så är inte fallet på Kompaniet.
– För oss är det jätteviktigt att även
Nyköping- och Oxelösundsborna
känner sig välkomna till oss. Vare
sig det gäller en hotellnatt för
besökande släktingar, en frukostbuffé med vännerna eller ett möte i
något av våra konferensrum – vi vill
vara en plats att samlas på både
för långväga och kortväga gäster,
menar Johanna.
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Faktum är att Kompaniet de
senaste åren har gjort ett antal
satsningar för att bjuda in just lokalbefolkningen. Sommartid har de
till exempel anordnat ”BBQ nights”
och ”Garden Hour” i hotellets
trädgård.
– Det gäller ju för oss, som för alla
verksamheter, att skapa anledningar för folk att besöka oss. I
somras satsade vi lite extra på våra
grillkvällar och baren i trädgården,
som vi byggde om i början av sommaren. Vi har ju ett jättefint läge
här och går lite hand i hand med
hamnen, så det känns naturligt att
öppna upp mer här sommartid.
Sommaren var ju också helt magisk
med värme och sol – inte en kväll
regnade bort för oss!
Något som är återkommande på
Kompaniet är livemusiken i restaurangen under vinterhalvåret. Varannan torsdagskväll hålls Kompaniets
egen After Work med buffé och
musikala talanger från trakter som
uppträder live. Under december
månad får musikkvällarna en julig
touch med en hel del julmusik och
en julinspirerad buffé.
– Vi är inte ett av de klassiska
julbordsställena i stan, och det vill
vi nog inte bli heller! Vi vill göra
julaktiviteter på vårt eget vis, där
musikkvällarna är ett av inslagen.
Istället för att köra ett traditionellt
julbord rakt av så väljer vi att lyfta
fram vissa delar – kanske det ”gottigaste” av julmaten, säger Johanna
och ler.
– Utöver musikkvällarna så kommer
vi också att ha julinspirerade
frukostar under tre fredagar i
december. Givetvis serverar vi allt
det som normalt finns på en frukostbuffé, men vi kryddar det med
några extra inslag med smak av
julen. Även då kommer det bjudas
på livemusik, men med lite mjukare

Johanna Hellström, VD på Hotell
Kompaniet.
och lugnare framtoning än på kvällarna. Våra julaktiviteter var väldigt
uppskattade i fjol, nu satsar vi på att
göra dem ännu bättre i år!
Hotellet håller sedan några år tillbaka öppet året runt, vilket också innefattar jul och nyår – och storhelgerna
brukar vara väldigt populära, berättar
Johanna.
– Ja, det var över förväntan första
året vi öppnade upp över nyår –
det blev fullbokat fort! Som alltid
när man bor hos oss så ingår det
middag, och vi brukar servera en
jul- respektive nyårsinspirerad meny
dessa dagar. Vi har haft svårt att ta
emot bokningar i restaurangen på enbart mat, då det helt enkelt varit fullbelagt på hotellet. Men på nyårsafton
öppnar vi upp på uteserveringen som
vetter ut mot ån för alla de tusentals
som deltar i ”Nyårspromenaden” –
det går jättefint att stanna till hos
oss och ta ett glas bubbel i utebaren!
Inom Nordic Choice Hotels finns
ett värderingsprogram som kallas
WeCare – alltså ”Vi bryr oss”. Detta
arbete handlar mycket om begreppet
hållbarhet i olika form, och har sex
huvudområden; 1) God, hälsosam
och hållbar mat, 2) globalt samhällsansvar genom att bekämpa trafficking (människohandel), 3) mångfald
bland de anställda, 4) etisk och
hållbar handel i leverantörskedjorna,
5) fokus på miljö samt 6) Lokalt
samhällsansvar i grannskapen vid
hotellen.
Ett av de största projekten genomförs i samarbete med UNICEF och
kallas Sweet Dreams, där pengar
samlas in för att hjälpa barn som
redan hamnat i, eller riskerar att
hamna i, människohandel världen
över. Trafficking är idag världens näst
största kriminella verksamhet och
påverkar 1,2 miljoner barn världen
över varje år.

Under Ljusfesten på Runnviken lyses allén och området kring pensionatet
upp av marschaller och skapar trivsam stämning i höstmörkret.
Foto: Clara Grill

– I år är det 10-årsjubileum för
vårt samarbete med UNICEF,
och för oss är det verkligen ett
win-win-win-samarbete. Det största
är såklart att kunna bidra till att
hjälpa alla dessa barn som far illa,
men det finns också flera goda
bieffekter. Vi samlar in pengar
på flera sätt – de flesta bidragen
kommer via ”Sweet Dreams Stay”,
där Nordic Choice skänker 10 kr/
natt för varje hotellgäst som tackar
nej till rumsstädning. Bara under
september i år samlades det in 1
miljon NOK till UNICEF tack vare
våra gäster, berättar Johanna.

antal tillfällen samlat ihop ett gäng
och tagit oss runt i Nyköping och
plockat skräp under en halvtimme på lunchen. Varje gång har vi
kommit tillbaka med fulla skräppåsar, så det har verkligen känts
som att det gjort nytta. Dessutom
har vi fått en sporre att komma
ut en sväng i friska luften, oavsett
väderlek. Även om Puls for UNICEF
är avslutat för i år så kommer vi
att fortsätta med plogging även
framöver – och vi vill gärna inspirera och uppmana fler att hänga på
oss, eller att plogga på egen hand,
säger Johanna.

Utöver detta finns det ett antal
andra sätt där hotellen samlar in
pengar till UNICEF. Projektet ”Puls
for UNICEF” går av stapeln under
fyra veckor på hösten och innebär
att Nordic Choice denna period
skänker 15 kr varje gång en medarbetare eller gäst får upp pulsen
i 30 minuter eller mer. Som en
del av detta har Kompaniet under
hösten introducerat den trendiga
aktiviteten ”Plogging” för såväl
sina medarbetare som hotellgäster
samt Nyköpingsbor generellt.

Ett annat återkommande välgörenhetsprojekt som hålls på Kompaniet i juletid är ”Ensam julgran söker
julklappar”.
– Vi ställer upp en julgran i foajén
där man kan lämna in julklappar
som vi sedan samlar ihop och ser
till att de kommer till dem som
annars skulle vara utan i Nyköping
med omnejd. Det gäller julklappar
till både vuxna och barn – och det
ska vara nya saker som är inslagna och märkta med ålder samt
ev. kön. Vi skänker också 10 kr
till UNICEF för varje julklapp som
läggs under vår gran. Insamlingen
pågår mellan 29 november och 17
december – var gärna med och gör
skillnad du också!

– Plogging innebär att man kombinerar jogging med att plocka skräp.
Givetvis går det lika bra att promenera om man vill! Vi har vid ett

Ensam julgran söker julklappar. Under perioden 29 november till 17 december
kan den som vill lämna in julklappar till Hotell Kompaniet, dessa lämnas sedan
ut till behövande i Nyköping med omnejd. Dessutom skänker hotellet 10 kr per
inlämnad julklapp till UNICEF.

Plogging – en win-win-win-aktivitet! Bidrag till UNICEFs arbete mot trafficking, motion för dem som ploggar och ett renare grannskap.
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Ny julshow med
Baltic Harmony
Baltic Harmony bildades 1983
och hör hemma i Nyköping. Kören
består i dag av ca 25 medlemmar
och repeterar varje tisdagskväll på
Bartos Media i Sunlight-huset som
ligger centralt i Nyköping.
- Vi är en show-, barbershop och
a capella-kör som strävar efter en
hög musikalisk nivå och ett välutvecklat sceniskt formspråk. Vi arbetar gärna nyskapande, med glädje,
lekfullhet och en varm gemenskap.
En mentalt ung, energisk och driven
kör där körsångarna är sina allra
bästa jag, där vi lyfter varandra och
vågar vad som helst tillsammans,
säger Matilda Eriksson Rotestam,
körmedlem och PR-ansvarig i Baltic
Harmony.
Baltic Harmony är medlem i Sweet
Adelines International (SAI), som är
en stor internationell organisation
för kvinnliga barbershopkörer och
kvartetter.

- Varje år deltar vi i Nordiska MästerBröderna Phung underhöll
skapen där vi i år (2018) vann priset
publiken på ett magiskt sätt
för ”Most improved chorus” och en av
våra kvartetter, 4sis, vann även priset
för ”Most improved quartet”, vilket är
fantastiskt kul och ett riktigt kvitto på
våra framsteg.
Man kan se och höra Baltic Harmony
då och då i Nyköping; vid olika gig,
konserter eller shower, både i egen
och i andras regi.
- Vi har genom åren samarbetat med
många lokala musiker, både med yngre och med mer etablerade grupper
och vi uppskattar att vara en del av
Nyköpings musikliv.
- Vi är just nu aktuella med årets julshow ”Julstämning”, som går av stapeln den 1 och 2 december på Nyköpings Teater. Biljetter kan ni hitta på
www.nykopingsguiden.se, på Rosvalla,
Culturum, Koordinaten och Nyköpings
Turistbyrå. Varmt välkomna till Teatern
den 1 och 2 december!

JULSTÄMNING
med Showkören Baltic Harmony med gäster
En familjeföreställning som tar er mellan
finstämt, glädjefyllt, energiskt, innerligt och avskalat
Välkomna till ett musikaliskt julbord!
Förköp: http://www.nykopingsguiden.se
Rosvalla, Culturum, Koordinaten,
Nyköpingsturistbyrå.
Bokning 0155-24 82 00

Nyköpings Teater
Lördag 1/12 kl. 17:00
Söndag 2/12 kl. 16:00
Pris: Vuxen 250kr, barn <18år 150kr
Kassan öppnar 1 tim innan
föreställning (endast kortköp)

DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR

MANUS & REGI: ROBERT DRÖSE · MUSIK: MARTIN LANDH

NYKÖPINGS ARENOR, ROSVALLA
LÖR 19 JAN 13.00, 2019
Biljetter: ticketmaster.se 077-170 70 70
drosenorberg.se /djungelboken

FRÅN PRODUCENTERNA BAKOM ÄVENTYRET ALADDIN, SNÖVIT THE MUSICAL & TROLLKARLEN FRÅN OZ, KOMMER NU EN SPEKTAKULÄR OCH MAGISK
UPPSÄTTNING BASERAD PÅ DEN KLASSISKA SAGAN DJUNGELBOKEN. FYLLD MED NY MUSIK, FANTASIFULLA KOSTYMER OCH STOR MERITERAD ENSEMBLE.
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KAN
VECKANS
KAN
ID
KAN
VECKANS
Prova
Elhybrid
KAN
IDOL
1,95
KAN
KAN
VÄLJ TOYOTA

ELHYBRID

50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT • FORDONSSKATT 360 KR
Flex Privatleasing från

Festivalränta

3.295

VÄLJ TOYOTA

kr/mån*

Gäller under
ELHYBRID
13 - 20

0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad

Toyota C-HR 1.8 Elhybrid 2WD X EDITION

VÄLJ
265.000
kr

Toyota C-HR 1.2 Bensin 2WD Active

TOYOTA
209.900 kr

EL

50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT • FORDONSSKATT 360 KR
Från

Flex Privatleasing från

3.295

Högtalarsystem från JBL och skinnklädsel på köpet,
värde 25.400 kr

Från

*
17” Lättmetallfälgar
• Backkamera • Toyota Safety Sense
kr/mån

50%TOYOTA
PÅ EL • INGA SLADDAR ELHYBRID
• ALLTID AUTOMAT • FOR
VÄLJ
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad

Ordinarie pris C-HR X EDITION Elhybrid med JBL och skinnklädsel från 290.400 kr, C-HR 1.2 Bensin Active från 215.900 kr. *Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fa
Ordinarie pris C-HR X EDITION Elhybrid med JBL och skinnklädsel från 290.400 kr, C-HR 1.2 Bensin Active från 215.900 kr. *Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fa
månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt tom 3
Bränsleförbrukning blandad körning C-HR Elhybrid 3,9 l/100 km C-HR Bensin 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp C-HR Elhybrid 86 g/km, C-HR Bensin 135 g/km. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bild
extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.

Toyota C-HR 1.8 Elhybrid 2WD X EDITION
Toyota C-HR 1.2
Bensin
2WD Active
Flex
Privatleasing
från
50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT • FORDONSSKATT 360 KR
*
Från
kr
Från
kr

AURIS
YARIS
265.000
ELHYBRID
ELHYBRID
VÄLJ
TOYOTA
VÄLJ
TOYOTA

AURIS
TOURING
209.900
3.295
kr/mån
SPORTS
ELHYBRID
0 kr iELHYBRID
kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad
kr/mån
TOUCH & 3.295
GO
ELHYBRID
EDITION

NYKÖPING,
Flex Privatleasing från
INDUSTRIGATAN 10,
Högtalarsystem
från JBL och skinnklädsel på köpet,
17” Lättmetallfälgar
• Backkamera • Toyota Safety Sense
*
Tel: 0155-21
71 70
värde 25.400 kr

TOUCH & GO
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad
EDITION
50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT
• FORDONSSKATT
360 KR
TOUCH
& GOmed FlexKR
50%
PÅ
EL
•
INGA
SLADDAR
• ALLTID
AUTOMAT
Ordinarie pris C-HR X EDITION Elhybrid med JBL och skinnklädsel från 290.400 kr, C-HR 1.2 Bensin
Active från 215.900
kr. *Finansiering•viaFORDONSSKATT
Toyota Financial Services: exempel360
Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fa
Ordinarie pris C-HR X EDITION Elhybrid med JBL och skinnklädsel från
290.400 kr, C-HR
1.2 Bensin Active
från Elhybrid
215.900 kr. *Finansiering
via Toyota X
Financial
Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad
inkl. service,
baserad på
Toyota
C-HR
1.8
2WD
EDITION
Toyota
C-HR
1.fa
EDITION
Flex Privatleasing
från
månader, 4500 mil, och garanterat restvärde.Toyota
Övermil (10 kr/mil)
och 1.8
skadorElhybrid
utöver normalt slitage
debiteras
vid återlämning
av bilen. Uppläggningsoch aviavgift
samt1.2
skatt Bensin
och avgifter från
Transportstyrelsen
C-HR
2WD
X EDITION
Toyota
C-HR
2WD
Active tillkommer. Erbjudandet giltigt tom 3
Flex Privatleasing från

Bränsleförbrukning blandad körning C-HR Elhybrid 3,9 l/100 km C-HR Bensin 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp C-HR Elhybrid 86 g/km, C-HR Bensin 135 g/km. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bild
extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.
*

3.295
Pris 3.295
från
kr/månkr/mån Pris från
265.000
kr
kr
Från
265.000
kr 209.900
2.395 kr/mån 2.995 kr/mån 3.095
kr/mån
Pris från

*

Från
0 kr i kontantinsats
• Service
ingår • Fast månadskostnad
NYKÖPING,Från
0 kr i kontantinsats
• Service ingår
• Fast månadskostnad
INDUSTRIGATAN 10,
Tel: 0155-21
71 70
Högtalarsystem
från JBL och skinnklädsel på köpet,
17” Lättmetallfälgar • Backkamera • Toyota Safety Sense

Från

21

MED
TOYOTA
FLE X Toyota C-HR
MED TOYOTA
FLEC-HR
X Elhybrid
MED
TOYOTA
FLE
X 2WD Active
Toyota
C-HR
1.8
2WD
X 2WD
EDITION
1.2 Bensin
2WDBensin
Active
Toyota
1.8värde
Elhybrid
X EDITION
Toyota
C-HR
1.2
25.400 kr
PRIVATLE Afrån
SING
PRIVATLE A SING
PRIVATLE
Högtalarsystem
JBL och skinnklädsel
på köpet, A SING
17” Lättmetallfälgar • B

• 15” aluminiumfälgar
• kr
Toyotakr
Touch® 2 med
• Från
Toyota Touch®
265.000
209.900
kr 2 med kr
Från
• Toyota Touch® 2 med
GO Navigation (fria
GO Navigation (fria
GO Navigation (fria
kartuppdateringar i 3 år)
kartuppdateringar i 3 år)
värde 25.400 kr
Ordinarie pris C-HR
X EDITION
Elhybrid med
från
290.400
kr. *Finansiering
Financial
Services:
exempel
med Flex Privatleasing, månadsko
NYKÖPING,
kartuppdateringar
i 3JBL
år)och skinnklädsel
• Smart
Start
& Smart
Entry via •Toyota
Smart
Start
& Smart
Entry

265.000

209.900

värde
25.400
kr
Ordinarie pris C-HR X EDITION Elhybrid med JBL och
skinnklädsel från 290.400 kr, C-HR 1.2 Bensin Active från
215.900
kr. *Finansiering
via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fa
Från
Från
Ordinarie pris C-HR X EDITION Elhybrid med JBL och
skinnklädsel från 290.400 kr, C-HR 1.2 Bensin Active från 215.900 kr. *Finansiering
via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fa
månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt tom 3
Bränsleförbrukning blandad körning C-HR Elhybrid
3,9 l/100 km
C-HR
5,9 l/100 km.
CO2-utsläpp C-HR Elhybrid 86 g/km,
C-HR Bensin 135•g/km.
Miljöklass
Euro 6.2.
Med Sense
reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bild
Högtalarsystem
från
JBL Bensin
och skinnklädsel
på köpet,
17” Lättmetallfälgar
Backkamera
• Toyota
Safety
extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.
Högtalarsystem från JBL och skinnklädsel på köpet,
17” Lättmetallfälgar • Backkamera • Toyota Safety Sense
värde 25.400 kr

Ordinarie Övermil
pris C-HR X EDITION
Elhybrid med
och INDUSTRIGATAN
skinnklädsel
290.400
C-HR 1.2 debiteras
Bensin Active från
kr. *Finansiering
via Toyota
Financial Services: exempel
med Flex Privatleasing,
månadskostnad
inkl. service,
baserad
på fast ränta, 36
(10 kr/mil)
ochJBL
skador
utöverfrån
normalt
vid215.900
återlämning
av bilen.
Uppläggningsoch aviavgift
samt skatt
och avgifter
från
Transportstyrelsen
tillko
10, kr,
Ordinarie pris C-HR X EDITION
Elhybrid med
JBL
och skinnklädsel
från
290.400
kr,slitage
C-HR 1.2 Bensin Active från
215.900
kr. *Finansiering
via Toyota
Financial Services: exempel
med Flex Privatleasing,
månadskostnad
inkl. service,
baserad
på fast ränta, 36
Ordinarie
pris
C-HR
X EDITION
Elhybrid
med (10
JBL
och
skinnklädsel
från 290.400
kr, C-HR
1.2 Bensin
Active från
215.900
kr. *Finansiering
via Toyota
Financial
Services:
exempel med Flex
Privatleasing,
månadskostnad
inkl.
service,
baserad på fa
månader,
4500
mil,Elhybrid
och
garanterat
restvärde.
Övermil
och skador
utöver
normalt
debiteras
vid återlämning
av bilen.
Uppläggningsoch
aviavgift
samt skatt
ochg/km.
avgifter
från
Transportstyrelsen
tillkommer.
Erbjudandet
giltigtför
tomavvikelser,
31
dec
2018. baserad
Tel:kr/mil)
0155-21
71
70
Ordinarie
pris
C-HR
X EDITION
Elhybrid
medC-HR
JBL
och
skinnklädsel
från
290.400
kr,
1.2 Bensin
ActiveElhybrid
från
215.900
*Finansiering
via
Toyota
Financial
Services:
exempel med
Flex
månadskostnad
inkl.
service,
på fa
C-HR
3,9
l/100
km
Bensin
5,9
l/100
km.slitage
COC-HR
C-HR
87kr.
g/km,
C-HR
Bensin
135
Miljöklass
Euro
6.Privatleasing,
Med reservation
prisändr
2-utsläpp
Bränsleförbrukning
C-HRrestvärde.
Elhybrid 3,9
l/100 km
Bensin
l/100utöver
km. CO
C-HR Elhybrid
86vid
g/km,
C-HR Bensin
135 g/km.
Miljöklass Euro
Med reservation
avvikelser,
och tryckfel.tillkommer.
Bilen på bilden
kan vara giltigt tom 3
2-utsläpp
månader, 4500blandad
mil, ochkörning
garanterat
Övermil
(10C-HR
kr/mil)
och5,9
skador
normalt
slitage
debiteras
återlämning
av bilen.
Uppläggningsoch6.2.
aviavgift
samt skattför
och
avgifter prisändringar
från Transportstyrelsen
Erbjudandet
extrautrustad
med tillval som
inte finns
i Sverige.
Bränsleförbrukning
blandad
körning
C-HR Elhybrid 3,9 l/100 km C-HR Bensin 5,9 l/100 km. CO -utsläpp C-HR Elhybrid 86 g/km, C-HR Bensin 135 g/km. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bild
2
*Övermil (Yaris 8,00 kr/mil, Auris 10 kr/mil) och skador
utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och

extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.
aviavgift samt
skatt och avgifterNYKÖPING,
från Transportstyrelsen tillkommer. Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,3 – 4,0 l/100 km, CO2NYKÖPING,
10, reservation
utsläpp 75INDUSTRIGATAN
– 92NYKÖPING,
g/km. Med
för ev. tryckfel10,
och prisändringar. Erbjudandet gäller endast privatpersoner t o m 30 juni 2018.
INDUSTRIGATAN
Tel: 0155-21 71 70

ÖPPETTIDER:

INDUSTRIGATAN 10,
Tel: 0155-21 71 70

Tel: 0155-21 71 70

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

INDUSTRIGATAN 10,
Tel: 0155-21 71 70

MOTORCITY . NYKÖPING
Industrigatan 10, Nyköping 0155-21 71 70
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”Jag jobbar som volontär på
Röda Korset i Nyköping”
- Här är man alltid välkommen och det är alltid god stämning!
Dessutom bidrar man till att hjälpa människor som har det
svårt, både i Nyköping och övriga världen.
Britta Pettersson är pensionerad sedan ett antal år tillbaka.
I nio år har hon arbetat som volontär på Kupan i Nyköping.
- När min man gick bort för två år sedan blev det ännu mer
värdefullt för mig att att träffa folk och umgås med goda vänner.
Förutom umgänget ingår ett antal lättare sysslor som volontär.
- Vi plockar upp och sorterar saker som skänkts och som sedan
säljs i butiken, där det också finns ett café. Vi har även en handarbetsgrupp.Vi arbetar två och två, vilket är en trygghet för alla.

Skulle du också kunna tänka
dig att arbeta som volontär?
Kontakta Karin Namér för mer
information, 0155-28 49 37

NY SYN PÅ LIVET?

NY SYN PÅ LIVET?

the highlands
COLLECTION BY SMARTEYES

SKANDINAVISK DESIGN MÖTER DET
SKOTSKA HÖGLANDET
Fast förankrade i vår skandinaviska designfilosofi, blickade vi över Nordsjön för inspiration till vår nya kollektion The Highlands. Vi tog oss från en
svunnen tid på den idylliska skotska landsbygden till dagens kaotiska vardag i
Londons East End. Med ornamenterade metaller, matta ytor och modern
acetat, kombinerade vi det bästa från igår, med idéer om framtiden.
Resultatet är en kollektion full av kontraster och motsatser som passar alla
som uppskattar tidlös elegans och stil.

Du vet väl att vi
erbjuder kontaktlinser också?
Linsabonnemang,
ett SMART sätt att
handla linser på!

VARMT
VÄLKOMMEN
IN TILL OSS!

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Smarteyes Nyköping
Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
www.smarteyes.se
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Jessica Andersson 17/2

Joe Labero 24/3*

Ge bort en upplevelse
i julklapp!
Djungelboken The Musical • 19 januari*
Louise Hoffsten • 7 februari
The Real Group • 9 februari
Jessica Andersson • 17 februari
Louise Hoffsten 7/2

David Batra • 9 mars
Hampus Nessvold • 15 mars
Tomas Andersson Wij • 17 mars
Joe Labero • 24 mars*
Claes Malmberg • 30 mars

David Batra 9/3

Tomas Andersson Wij 17/3

Anders Jansson • 12 april

Läs mer på nykopingsguiden.se/program
Köp biljetter på Nyköpings Turistbyrå, Culturum, Koordinaten, Rosvalla,
www.nykopingsguiden.se/program. *biljetter säljs via ticketmaster

nykopingsguiden.se

TEXT OCH FOTO MALÉN ENEBERG

Julevangeliet framförs i
Nära hundra kvinnor och män är samlade
i Alla Helgona församlingshem. Under ledning
av Gunnar Björkvall och Jenny Tjärnström
övar de koncentrerat inför en konsert.
– Juloratoriet innebär många utmaningar
för våra körsångare, säger Jenny Tjärnström.
Vuxenkörerna Fru Musica och
Motettkören repeterar normalt
i S:t Nicolai kyrka. Men den här
mörka onsdagskvällen övar de
tillsammans med Allahelgona
kören i församlingshemmet vid
Alla Helgona kyrka. De övar på
Juloratoriet, som skrevs av Jo
hann Sebastian Bach 1734.
– Bach var kantor i Thomas
kyrkan i Leipzig. Hans kör
sångare gick mellan stadens
båda huvudkyrkor, precis som
våra körsångare nu går mellan
Nyköpings båda stadskyrkor,
säger Gunnar Björkvall.
Både han och Jenny Tjärn
ström är organister i Nyköpings
församling. Han leder körerna

Det krävs att
de behärskar språket,
sångtekniken och
tempot.

Fru Musica och Motettkören,
hon Allahelgonakören. En gång
per år gör de tre körerna ett
framförande tillsammans.
I år framför körerna – tillsam
mans med orkester och solis
ter – de tre första delarna i Jul
oratoriet. Verket, som skildrar

Juloratoriet kräver mycket av Nyköpings körsångare, som framför
verket på tyska. Däremot är det inte ett krävande verk att lyssna på,
det är både variationsrikt och glädjefyllt. Dessutom kommer
åhörarna – med hjälp av svensk översättning på papper
– att kunna följa med i handlingen.

julevangeliet, innebär många
utmaningar för sångarna.
– Ja, det kräver att de be
härskar språket, sångtekniken
och tempot. Texterna är på

tyska, verket innehåller många
höga röstlägen och snabba to
ner, förklarar Jenny Tjärnström.
Under den gemensamma
repetitionen är det varmt i Ce

LUCIAFIRANDE
9/12 Luciagudstjänst
Oppebykyrkan 16.00
Barn- och ungdomskörerna Oppekören och På Väg samt Klubb Oppe

13/12 Luciatåg
S:t Nicolai kyrka 17.00
Barnkörerna Sångfåglarna
och Minikvittrarna

11/12 Luciafirande
S:ta Katarina kyrka 18.00
Barnkörerna Kattis och Nova

13/12 Luciakonsert med esteterna
på Nyköpings gymnasium
Alla Helgona kyrka 18.30
Info om biljetter, se hemsidan

13/12 Luciatåg
på ”Gemenskap i Alla Helgona”
Alla Helgona församlinghem 13.30
Församlingens personal

16

16/12 Luciakonsert
Alla Helgona kyrka 16.00 och 18.00
Körerna Pysslingen, G-klaven,
Cantemus och Allahelgonakören
Info om biljetter, se hemsidan
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ANNONS

JULMARKNAD
2/12 Prosten Pihls gård (mittemot
Alla Helgona kyrka) 11.00–16.00
Familjegudstjänst med barnkörer
i Alla Helgona kyrka 10.00.
Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Försäljning av Fairtradeprodukter
och hantverk i Prosten Pihls gård.
Alpackor i stallet.
Korvgrillning ute 11.00–13.00.
Kaffe och våfflor inne 13.00–15.30.

www.svenskakyrkan.se/
nyköping

KYRKAN – en app från Svenska
kyrkan för barn i förskoleåldern
DET HÄR KAN DU GÖRA I APPEN:
• Tända ljus i en ljusbärare
• Fylla en dopfunt med vatten
• Spela memory med djuren i Noas ark
• Måla ett kyrkfönster
• Möblera om altartavlan
• Pussla ihop en oblat
• Spela på orgeln
• Titta på korta filmer om begravning,
dop och vigsel.
Appen Kyrkan erbjuder inga köp inuti
appen och är helt fri från reklam. Du
laddar ned den där du hittar andra
appar, sök på ”Kyrkan” eller ”Svenska
kyrkan Kyrkan”.

ord och ton
ciliasalen. Jenny Tjärnström
sitter vid pianot och Gunnar
Björkvall guidar körsångarna.
När han instruerar lyssnar alla
koncentrerat och flera gör
små anteckningar i sina parti
tur, häften som innehåller alla
stämmors noter.
Körsångarna är amatörer,
som normalt levererar på hög
nivå. Men för det krävs mycket
träning – både enskilt, med
den egna kören och på körer
nas gemensamma repetitioner.
– Veckan innan konserten
övar körerna tillsammans
med orkestern. Då kommer
allt att falla på plats, då får
körsångarna sin belöning för
all tid de lagt ner på att öva,
säger Jenny Tjärnström.
Juloratoriet framförs i S:t Ni
colai kyrka klockan 18 sönda
gen den 2 december. Kon
serten är cirka 90 minuter
lång. Alla som har biljett har
en säkrad plats. Biljetterna är
kostnadsfria och har – från

ADVENTSOCH JULMUSIK
6/12 Vi sjunger in advent
S:ta Katarina kyrka 18.30
S:ta Katarinakören
Markus Asplund, trumpet
19/12 Stämningsfullt i juletid
S:ta Katarina kyrka 18.30
Sång och musik med Linda Widner
och Lina Björkborg
Glöggmingel i vapenhuset efteråt
21/12 Julens sånger
S:t Nicolai kyrka 19.00 och 21.00
Julkören och instrumentalister
Info om biljetter, se hemsidan

och med den 12 november
– delats ut vid expeditionen
i Kyrkans hus på Västra Stor
gatan 33.
– Om man inte har bil
jett, men vill gå på konserten
så ska man ändå komma till
kyrkan. Det finns chans att
få plats ändå, eftersom ej in
tagna platser blir tillgängliga
tio minuter innan konserten
börjar, uppmanar Gunnar
Björkvall.

Medverkande:
Gunnar Björkvall, dirigent
Jenny Tjärnström, organist
Fru Musica
Motettkören
Allahelgonakören
Drottningholms Barock
ensemble, orkester med
stråk, blås, slagverk och
pukor
Anna Jobrant, sopran
Anna Zander, alt
Mikael Stenbaek, tenor
Mathias Brorson, bas

JULSPEL
Kom och upplev julens budskap
på ett annorlunda sätt!
16/12 S:t Nicolai kyrka 11.00
Kyrkans personal och frivilliga
framför julevangeliet med barn,
änglar, herdar och vise män från
fjärran land
Tillsammans sjunger vi kända jul
psalmer med Gunnar Björkvall på
piano och Bo Ericson på saxofon.
Lättare lunch i församlingshemmet
efteråt.
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Minnen från förr

Hills teckningar

I tidigare nummer av Magasinet har vi publicerat artiklar om Karikatyrtecknare Tore “Hill” Andersson. Här presenterar vi ytterligare ett par
teckningar med tillhörande text från Arne Andersson.

.

När målfoto inte fanns kunde det bli svårt att avgöra turordningen
i mål, vilket man förstår när Hill skriver; ”Eskil Carlsson vann med
en ’nabb’ före Bert Lindarw”. (Lindarw som tävlade för Smederna i
Eskilstuna är för övrigt far till Dragshowartisten Christer Lindarw.)
Notera Eskils tunga!
Den andra Carlsson körde för Getingarna från Stockholm, och här har
Hill fyndigt placerat just en geting på hjälmen.
Göte “Goton” Hellström, gjorde tydligen en bra match på
Folkungavallen. Här ovan är han iförd en maskinstickad bandykeps som
var grön likt tröjorna, som jag minns det.

Angående vänsterinner Borg gjorde han antagligen ingen bra match den
här dagen, då han tycks ha varit på fel ställen under matchen.
Då Borg arbetade som målare (vilket även Hill gjorde) framställs han här
lite på “vingel” med en färgburk i handen, vilket nog skulle antyda att
målare blev yra i huvudet efter att gått i färgoset från dåtidens färger.
“Raffe” Ek, i AIK, uppfattade även jag som en tuff och oöm spelare.
L.O. Holm, från Oxelösund, gjorde även bra ifrån sig på SM.
Flygflottiljen F11 hade ett handbollslag som spelade i Allsvenskan
under tre säsonger, 1947-1950. Matcherna spelades i flygflottiljens
gymnastiksal som inte rymde så många åskådare. På ena kortsida
fanns en läktare som kanske rymde 200 åskådare. Övriga åskådare fick
stå utefter sidorna av handbollsplanen.
När F11 några år senare spelade i division två fick jag följa med
min far på ett par matcher. Till matcherna gick det bussar från
busstationen på Västra Trädgårdsgatan, då privatbilar inte fick åka
in på det välbevakade området. När bussarna kom till vakten blev de
stoppade och en av de värnpliktiga ur vaktstyrkan kom in i bussen,
tog en snabb överblick och frågade; ”Ska alla på handboll?” Ja, vad
hade eneventuell spion sagt..? Extra spännande var att vakten var
utrustad med en kulsprutepistol!

Magasinets gästskribent
Arne Andersson berättar
om minnen från barndomen
och sin uppväxt i Nyköping
arne.andersson22@comhem.se

Arne Andersson
Gästskribent
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skyltsöndag
2 december

HÄST & VAGN

Utmed Västra Storgatan
Stora torget - Teatertorget

•

Rituals...

JULMARKNAD
UF-företagen har försäljning

•

JULPYSSEL

På Familjetorget

•

JULSÅNGER

Med Greta Karlsson &
Emma Sandkvist

Jollra Barnbutik

öppettider i jul

Skyltsöndagen
Sista minuten:
20 dec, tors
21 dec, fre
Sista helgen:
22 dec, lör
23 dec, sön

12-16
10-19
10-19
10-17
12-17

Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

Hallbergs Guld
10-13*
10-13
10-16
10-13
STÄNGT
10-16
STÄNGT

*Gäller enstaka butiker

VARDAGAR
LÖRDAGAR
SÖNDAGAR

10-18
10-16
12-16

www.vasterport.com

Kvist Elektriska
har hyrt ut butikslokalen
Sedan i somras har Kvist Elektriska stängt sin butik i Oxelösund.
Vi tog ett snack med Hans Kvist som är en av ägarna i företaget.
Varför stängde ni butiken?
– Tyvärr har det under några
år inte varit lönsamt att driva en
butik i Oxelösund så när en av
personalen bestämde sig för att
sluta var det läge att göra slag i
saken och stänga butiken.
Men installation
och service finns kvar?
– Ja, svarar Hasse, där är det
ingen skillnad. Vi har elektriker
och servicemontörer både
i Oxelösund och Nyköping.
Och nu har ni fått
butikslokalen uthyrd?
– Ja, och det är jätteskönt för det
finns inget så tråkigt som tomma
lokaler. Det är ett utbildningsföretag som hyrt butikslokalen och
börjar flytta in nästa vecka, säger
Hasse. Vi själva är kvar i halva
huset med personalutrymmen,
kontor och lager. Så om det är någon som vill besöka oss för att prata
jobb, handla något eller bara har
elfrågor så är det bara att komma in
från baksidan i stället. Vi finns för
det mesta på plats på dagtid men
kan vi vara iväg ibland. Vi har kvar
mycket elmaterial och ljuskällor
och det vi inte har kan vi snabbt få
från vår ELON-butik i Nyköping.
Den butiken finns
på Pål Jungs Hage?

Hasse visar stolt upp sin SSK
tröja som pryder kontoret.

Ola, Eddie och Heidi låter sig väl smaka av tårtan som en nöjd kund
bjöd på.
– Ja, precis, vi köpte Hushållsgruppen i Nyköping för några år
sedan och för drygt ett år sedan
flyttade vi butiken till Pål Jungs
Hage för att få ett bättre läge och
större ändamålsenliga lokaler.
Jag tror att vi har det bredaste
utbudet som någon butik har i
regionen. Förutom vitvaror och
småel så har vi mycket elmaterial, köksinredningar, ljuskällor,
armaturer och luftvärmepumpar.
Det jag är extra stolt över i den
butiken är vår fantastiska personal,
jag får ofta höra att de är supertrevliga och väldigt serviceinriktade. Så
sent som igår var det en dam inne

Bild från Hushållsgruppens köksutställning i Nyköping.
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och bjöd på tårta för att hon fått så
bra hjälp och det händer titt som
tätt att någon kund kommenterar
och uppskattar det trevliga bemötandet och fina hjälp de får.
Luftvärmepumpar
förstår jag har ökat?
– Precis, den försäljningen har
verkligen skjutit i höjden för oss.
Vi har fördelen gentemot de flesta
av våra konkurrenter att vi har
egen personal som sköter allt vad
gäller värmepumparna. Det är
min kollega Kent Andersson som
ansvarar för den biten och det är
Kent som projekterar, räknar på
installationen och också monte-

Entrén Pål Jungs Hage.

Kent servar en värmepump åt en
kund.
rar värmepumpen så det är en
väldig trygghet för kunden för
då vet hen att allt ingår i priset
vi lämnat. Vi har även egen
garantiservice på värmepumparna vi säljer.
Ser att du hängt upp en
SSK-tröja på väggen?
– Ja, jag har varit fan av Södertälje Sportklubb i många år, ända
sedan Stisse Johanssons tid och
åker gärna på deras hemmamatcher för att ibland se fantastiska hockeymatcher och ibland
mindre fantastiska. Men i dag är
jag nöjd, de slog Västervik med
3–0 i går kväll, avslutar Hasse.

Snygga armaturer från
butiken.

Segelmakare
Erik Lindén
- ung företagare som
satsar i Oxelösund
I nyrenoverade lokaler på Varvsvägen 5 på Femöre har
ett nytt segelmakeri slagit upp portarna under hösten.
Det är tävlingsseglaren Erik Lindén som nu står redo
att serva regionens segelbåtar.
Segling har alltid funnits i Eriks liv,
till en början genom hans föräldrars intresse.
– Jag tror att jag var 11 dagar eller
så första gången jag fick följa med
mamma och pappa ut på havet.
Jag uppvuxen i Nävekvarn, så havet
har alltid funnits nära. Under mina
första år var det mycket segling
med familjen om somrarna, så det
var en självklarhet för mig.
Det var dock inte helt givet att Erik
skulle ha segling som egen hobby.
– Jag minns att pappa nästan
fick tvinga iväg mig på min första
seglarskola när jag var sju eller åtta
år, jag var inte alls sugen. Men det
ändrades snabbt när jag väl kom
på plats! Det var faktiskt just här i
Oxelösund med OXSS. Då var det
Josefin Olsson (som bland annat
deltagit i OS under svenskt flagg)
som var ledare, minns Erik.
Ett stort engagemang för segling
tog där sin början. I dag är Erik 20
år gammal och tog i våras studenten efter fyra år på Riksidrottsgymnasiet i segling i Motala, en tid han
beskriver som utvecklande och lärorik. Han har dessutom hunnit ta
ett antal SM-medaljer och deltagit
i flera internationella mästerskap –
och på köpet fått en genuin kärlek
till både sporten och hantverket
som ligger bakom framgångarna.
– En viss kunskap för utrustningen
måste man såklart ha om man
vill segla, och särskilt om man vill
tävla. Men för min del är mer än
så, jag har länge varit väldigt intresserad av segelmakeri och tyckt

att det varit ett lockande yrkesval,
säger Erik.
Som så många andra ställdes Erik
inför ett antal val i samband med
att han tog studenten. Att han ville
fortsätta med segling var det ingen
tvekan om, men i vilken form det
skulle bli var länge oklart.
– Det första beslutet man får ta är
vilken typ av satsning man vill göra.
Något av det största man kan göra
inom segling är såklart OS, men
för att ha OS som mål krävs väldigt
mycket – för att överhuvudtaget ta
sig dit för det första, och givetvis
vill man prestera bra när man väl
är där också. Vi pratar
närmare tusen träningstimmar
om året –
då är det
svårt att
göra så
mycket
annat än
det, det är
en helhjärtad
satsning som gäller
eller inte alls.

har jag mest tävlat i laser, alltså
en typ av jolle, så det är riktigt kul
att få prova på nya, annorlunda
utmaningar! Tidigare i år fick jag
och min kompis Måns möjlighet att
vara del av en besättning på havskappseglingen Gotland
runt, det var 48
väldigt intensiva men
roliga
timmar,
berättar
Erik.

”Jag har fått
ett fint mottagande
här i Oxelösund”

Utöver OS finns det ett flertal
andra prövningar för den som
vill tävla inom kappsegling. Volvo
Ocean Race (havskappsegling, distanskappsegling på öppet vatten)
och America’s Cup (match racing,
endast två båtar på banan som gör
upp om segern) är två välkända
exempel.
– För min del har jag stängt dörren
till OS, men vill gärna sikta mot att
delta i andra stora tävlingar. Innan

Förutom
Gotland runt
deltog Erik och
Måns i somras också i den
tuffa tävlingen Seapilot2star, som
har start och mål i Oxelösund via
Visby och Oskarshamn. Tävlingen
arrangeras av Oxelösunds segelsällskap i samarbete med Wisby
och Oskarshamns segelsällskap.
Tävlingen sträcker sig över fyra dagar och ungefär 300 sjömil. Lägg
där till att besättningen endast får
bestå av två personer, och de ska
tillsammans tävla i en båt där man
normalt är fem personer i besättningen – en ”skaplig” utmaning.

– Ja, det kan man verkligen säga.
Måns och jag turades om att styra
och ordna med allt annat som måste fungera på båten, inte minst att
se till att vi fick i oss mat mellan
varven, för det behövdes. Etappen
Oskarshamn-Oxelösund tog oss
omkring 18 timmar och vi fick
segla många timmar i mörker.
En av de största svårigheterna
med att vara två personer i stället
för fem, förutom det uppenbara
faktumet att man är färre personer
ombord att dela på uppgifterna, är
balansen – det saknas liksom tre
”vikter” som man normalt kan placera ut för att båten ska balanseras
på rätt sätt. Men det var riktigt
kul och en häftig upplevelse! Båda
dessa tävlingar har verkligen gjort
mig sugen på mer, menar Erik.
En anledning till att han väljer att avstå en OS-satsning – förutom siktet
på andra tävlingar – är det faktum
att han är nybliven företagare. En
möjlighet som uppenbarade sig i
våras, då Erik och hans föräldrar
upptäckte att huset han nu har sin
verksamhet i var till salu.
– Som sagt så har jag ju länge haft
ett stort intresse för segelmakeri,

Fortsättning nästa sida
No.10 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

21

21

och vi har pratat inom familjen
om att jag borde starta eget så
småningom, mest på skoj. Men när
vi såg att huset var till salu, med så
bra läge och lokaler, och i en region
där det tidigare segelmakeriet nyligen lagt ner – ja, då var det dags
att börja tala om det på allvar. Det
var många saker som klaffade samtidigt, så det känns nästan som att
det var meningen att det skulle ske,
säger Erik.
Sagt och gjort – huset införskaffades och nu är Erik igång med sin
verksamhet.
– Jag har haft öppet sedan augusti
men legat ganska lågt än så länge,
mest sett till att få ordning på
lokalen. Trots att jag inte gjort
någon marknadsföring så har jag
ändå fått in en del jobb nu under
hösten, och jag tycker att jag har
fått ett fint mottagande här i Oxelösund! Min verksamhet är ju väldigt
säsongsstyrd, även om jag håller
öppet delvis även vintertid så vet
jag att det är till våren jag kommer
få absolut mest att göra, då folk är
sugna på att komma ut på havet
när det börjar bli varmare igen.

Vid sidan av sitt arbete satsar Erik mot nya mål inom kappsegling –
och lär upp nya förmågor inom segling som barn- och ungdomstränare hos OXSS.

– Det är ju en utmaning i sig, att
kunna möta och tillgodose varje
kunds önskemål. Men det är ju det
som är det intressanta också, att
få jobba med många olika typer
av båtar. En dag hade jag exempelvis både ett bomullssegel från
1960-talet och nya moderna segel
till en stor katamaran att arbeta
med. Jag kommer ju från racingvärlden, vilket gör att jag ofta är
inriktad på att det ska gå fort när
jag jobbar med mina segel – det
är kul att nu få arbeta kring andra
värden också.

Lö
29

Välk

I framtiden hoppas Erik få se sin
verksamhet växa och utvecklas.
– Att så småningom kunna anställa
en eller flera personer, det vore ju
jättekul. Och förutom att förbättras
själv som segelmakare så skulle
jag gärna se en generell utveckling i Sverige, där en större del av
produktionen läggs här istället för i
utlandet. Det finns mycket att göra
fortsatt. Men just nu är jag väldigt
nöjd med att få arbeta med det jag
brinner för, samtidigt som jag har
möjlighet att fortsätta satsa mot nya
mål inom kappsegling, avslutar Erik.

I Oxelösund kommer Erik att få
möta en bred variation på kunderna, något han redan märkt av.

med
Järn

10.0

På s
Ola
San
E.L.
Mod
Allså
Tårt

Fyrv

Des

issk
I somras var Erik en del av besättningen på 40-fotaren ”Rush” under den tuffa tävlingen Gotland runt. Foto: Måns Gustafsson.
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julpy

utstä

Lördag 1 december

ördag
9 november!

Välkommen till en trevlig dag med
mycket julstämning på Järntorget
i Oxelösund 10.00-15.00

✶
kommen till en trevlig
✶ dag
d mycket julstämning
✶ på
ntorget i Oxelösund
✶
00-16.00.
✶
scenen 13.00-16.00
✶
✶
ndra Dahlberg ✶
.D.A.-gruppen ✶
devisning
✶
ång och luciatåg
✶
tutlottning
✶
verkerier
✶
✶
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Julmarknad med kvalitetsknallar, hantverkare och lotterier.

Elever från Oxelösunds Musikskola
underhåller på Koordinaten, 12.00.

S:t Botvids Kyrka
Lördag 1 december, 18.00

Besök av Jultomten och
TomteNisse.
Godis till alla barn som skriver sin önskelista
hos Jultomten och TomteNisse.
Ringlekar med Oxelö Gille, 11.00.
Julgodis till alla dansande barn.
11.00 Oxelösundssalongen invigs på
Koordinaten
Tomtetåget går tre turer mellan
Oxelösund-Nyköping. Läs mer på fsjv.se

Patrik Isaksson

ICA paketlotteri.

Hantverkare, julpyssel, ljusstöpning
i Koordinaten.
13.00 Vad du såg – ett dansverk med projektet
Dansa Oxelösund. Eventsalen, Koordinaten.

Martina Dahlström

Workshop knyppling i Koordinaten.
Lions Loppmarknad och korvförsäljning.

©Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Insamling till Räddningsplankan.
Eken tänds 15.00.

ssutom under dagen

Entré 150 kronor + serviceavgift
Biljetter: visitoxelosund.se
Förbutiken ICA Kvantum
Halva entréintäkten går till
Räddningsplankan

kulptör
tävlingar
• godisregn
Ljus &•Värme
- ett arrangemang
av Centrumföreningen i Oxelösund

yssel på Koordinaten

ällningar • erbjudanden från

X

O

C

Oxelösunds
Centrumförening

OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

Mediamix Event & Mediabyrå pre

Så bygger vi det goda Oxelösund
Ljus & Värme arrangeras numera en
gång under hösten och en gång under
våren. Arrangör är Oxelösunds
Centrumförening. På hösten kombineras en julmarknad på Järntorget
och Koordinaten med en konsert i S:t
Botvids kyrka och på våren anordnas en
loppmarknad istället för julmarknad,
annars är upplägget detsamma.

Visor vid vattne

Oxelösund. Utdelning sker två gånger per
år inför jul och sommar. Under november
månad kontaktar den som söker ur
Räddningsplankan någon av våra diakoner som har ett samtal med den sökande
och en skriftlig ansökan sker.

Mattias Bähr, kyrkoherde i Oxelösund
förklarar vad Räddningsplankan är.

Mattias fortsätter;
- Att vara människa är att se varandra
och hjälpas åt när livet är svårt. Bibelns
berättelser talar om detta, människan
är inte skapad för sin egen skull utan ska
leva tillsammans med andra. Vi vet också
att livet är svårt och vi hamnar ibland i
utsatta situationer då behöver vi stötta
och hjälpa varandra. Räddningsplankan
är en sådan hjälp, här finns lokala företag
i Oxelösund med och bidrar till att stötta
och hjälpa de som bor här, kollekter samlas in i kyrkan på våra gudstjänster. Ljus
och Värme bär också på denna idé.

- Räddningsplankans medel består av
insamlade pengar såsom gåvor och
kollekter, vilka kan göra stor skillnad
för framför allt barn och ungdomar
i ekonomiskt utsatta familjer här i

- En konsert kan vara fantastisk och härlig
på många sätt men kan den dessutom
generera ekonomiska medel till de av oss
som hamnat i utsatta situationer är det
fantastiskt bra. Varje år ger denna konsert

Gemensamt för båda arrangemangen
är att Ljus & Värme också bidrar med
att samla in pengar till Räddningsplankan, som administreras av Svenska
kyrkan i Oxelösund. Bland annat går
samtliga intäkter från deltagande
knallar och halva entréintäkten från
kvällens konsert till Räddningsplankan.

oss möjlighet att stötta och hjälpa barn,
unga och gamla i olika utsatta situationer.
På så sätt bygger vi det goda Oxelösund,
säger Mattias.
ICA Kvantum anordnar varje år ett
paketlotteri under vinterversionen av
Ljus & Värme. 300 paket slås in, lotterna
kostar 50 kronor styck, vilket innebär att
intäkten blir 15.000 kronor. Pengar som
går oavkortat till Räddningsplankan.

Patrik Isaksson
Uno Svenningsson
Tommy Nilsson

- Vi har bestämt oss för att engagera oss
lokalt i Oxelösund med våra aktiviteter,
säger Mathias Fernqvist, från ICA Kvantum.
Paketlotteriet är ett bra exempel, då vi är
trygga i att kyrkan med sin organisation
på ett bra sätt tar hand om pengarna och
fördelar dom till behövande i Oxelösund.

- Dessutom är det en aktivitet vi gör tillsammans med våra kunder, en gemensam
insats till förmån för Räddningsplankan.
Vårt samhällsengagemang är kopplat till
Oxelösund, det är en del av vår policy.

Mattias Bähr, kyrkoherde i Oxelösund

Kvällens värdinna: Martina Dahlström

ANNONS

1/12
kl 18.00

Gudstjänster
25/11 Mässa kl 11.00 – Domssöndagen Sebastian Söderberg, Irina Söderberg,
Gunilla Östberg. Sång av Oxelbären
Söndagsöppet med kyrklunch.
Finsk mässa kl 14.00, S:t Katarina, Nyköping Hilkka Hagelberg, Kirkkokuoro. Samarr.
28/11 Finsk andakt kl 14.30
29/11 Kvällsmässa i Taizémässa kl 18.00 Catharina Carlsson, Bengt Fridén.
2/12 Mässa kl 11.00 – 1 Advent
Tvåspråkig adventsmässa med församlingens alla präster och musiker. Bo Strid på
trumpet samt sång av S:t Botvids kyrkokör. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Int. gruppen säljer
blomljus –stöd kampen mot könsstympning i Tanzania.
5/12 Morgonmässa kl 8.30 Sebastian Söderberg
6/12 Finsk gudstjänst kl 17.30 Firande av Finlands självständighetsdag. Sång av finska
kyrkokören.
9/12 Mässa kl 11.00 – 2 Advent Catharina Carlsson, Irina Söderberg. Söndagsskola.
12/12 Finsk andakt kl 14.30
16/12 Julspelsmässa kl 11.00 – 3 Advent Medarbetare, Ideella, Förtroendevalda framställer julevangeliet.
23/12 Mässa kl 11.00 - 4 i advent. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg,
Eva Henriksson. Sara Wirqvist, flöjt och sång av S:t Botvids kyrkokör.

KAFFEDRALEN

KONSERT LJUS & VÄRME

Här kan du fika, läsa tidningar, låta
barnen leka. Det finns även möjlighet
att träna svenska för den som vill.

1/12 S:t Botvid kl 18
Patrik Isaksson & Martina Dahlström
Arr: Centrumföreningen
Köp din biljett i förbutiken på ICA
Kvantum eller via visitoxelosund.se

Onsdagar mellan kl 13.30-16 i församlingshemmet.
Sång- & musikprogram kl 14.00:
5/12 Tony Larsson
19/12 Julfika & allsång med Maria
Rasmussen

LECTIO DIVINA
5/12 kl 18.00 Bibelstudier med
Mattias Bähr. Ingen föranmälan.

Familjefrukostar i
församlingshemmet
23/11, 30/11, 7/12 kl 9-11
kostnad 20:-/vuxen

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

LIONS INSAMLING AV JULGRANAR I OXELÖSUNDS KOMMUN

Lions hämtar din gamla gran
Vi kommer och hämta granar under tre söndagar
(6/1, 13/1 och 20/1) mellan klockan 10.00-14.00.
Du behöver bara ange adressen och datum.
Granen ställer du vid tomtgränsen eller utanför porten.
Kostnaden är 50 kr som går oavkortat till välgörenhet.
Du kan beställa tjänsten direkt under Ljus och Värme
den 1 december, då Lions finns på Järntorget.
Det går också bra att maila till j.holmgren49@gmail.com
eller sms till 070-5888924 för beställning av tjänsten.
Betalningen kan du göra Swish till 1235031703 (text Gran)
eller via Bankgiro 5354-0506 (text Gran).
Det går även att betala direkt vid
beställning den 1 december.
Vänliga hälsningar
En bild från Ljus & Värme maj 2018. Gruppen Ikaros spelar inför en fullsatt kyrka.
Alla som köper biljett till konserten får inte bara uppleva en musikalisk högtidsstund,
utan bidrar också till välgörande ändamål, då halva entréintäkten går till Räddningsplankan. Lördag 1 december är det dags för Ljus & Värme igen, då gästar
Patrik Isaksson och Martina Dahlström S:t Botvids Kyrka.

15/12
kl 15.00

Musik: Kauneimmat
Joululaulut
15/12 S:t Botvid kl 15
De vackraste julsångerna – julsånger
för alla.
Jani Kenttälä och Finska kyrkokören.
Fri entré

Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö
Suomenkielinen Kirkkokuoro harjoittelee
St.Botvidissa
3/12 13.00-15.00
Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa
klo 13.30 4/12, 11/12, 18/12
Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa
klo 9.30 7/12, 14/12

25/11 14.00 Messu Sankta Katarina,
Arnö. Hilkka Hagelberg, Kirkkokuoro ja
kirkkokahvit.
Ompeluseura seurakuntakodissa 17-19
27/11, 11/12
Kerhotunnit lapsille seurakuntakodin
alakerrassa klo 15-17 7/12
Naisten saunailta 18-20 29/11, 13/12
Miesten saunailta 18-20 ke 5/12, 12/12
Hartaushetki St. Botvid 14.30 28/11,
12/12
30/11 17.00 YHTEINEN JOULUKONSERTTI
- Nando Blomerus -Sankta Katarinassa
Arnössä. Kahvi ja konsertti 50kr.
2/12 11.00 Kaksikielinen adventtimessu
St.Botvidin kirkossa. Kirkkokuoro laulaa.
6/12 10.00 Hartaus ja kynttilänsytytys
Oxelösundin hautausmaalla. Puuro ja
leipä Suomiseuralla.
6/12 17.30 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
7/12 16.00 Linja-autokyyti Joel Hallikaisen konserttiin Tumbaan. Ilmoittautuminen Helenille.
8/12 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla Alla
Helgonassa Nyköpingissä. Oxelösundin
ja Nyköpingin yhteinen juhla. Ruokailu,
ohjelmaa ym. Ilmoittautumiset Tarjalle
0155-75123. 50kr.
11/12 13.30 Kirkkokuoro laulaa joululauluja Sjötångenissa
11/12 17-19 Ompeluseuran puurojuhla
seurakuntakodin alakerrassa
14/12 9.30 Kirkkokuoro laulaa joululauluja Björntorpissa
15/12 16.00 Kaikenikäisten yhteinen
JOULUJUHLA. Yhteislaulua, kahvittelua
ja yllätysvieras. Oxelösundin seurakuntakodissa.

Lions Club Oxelösund

LEDIGA LOKALER

NYKÖPING

Kontors och industrilokaler

Blommenhovsvägen 22 B • 611 39 NYKÖPING
jurgen.vilhelmsson@sbbnorden.se • 070-398 56 32 • sbbnorden.se

Följ och gilla oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/oxelosund
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Oxelösund

Julkalender från Oxelösunds Centrumförening
Ett erbjudande varje dag 1-24 december från handlarna i Oxelösund
i form av en egen julkalender som
Oxelösunds Centrumförening tagit
fram.

Följande aktörer är med; Oxelösunds
Rör, Måleritjänst, Elsas Café & Bistro,
ICA Kvantum, Cykel & Nyckel, Sörmlands Sparbank, Blomsterdesign,
Apoteket, Sörners Optik, Eliassons,

Puls & Träning, Salong Miracel, Sax
& Fön, Restaurang Charlies, Café
Vanilia, Team Sportia, Anderssons
Hemelektronik, Oxelösunds Golv och
Svedlindhs Herr & Dam.
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Julens presenter
upp till 40 %
rabatt
Apoteket Ejdern
Järntorget 2 Oxelösund
0771-760 760
www.apoteksgruppen.se

Erbjudandet gäller utvalda produkter
t o m 2/1 2019 eller så långt lagret räcker

du veckan innan på ICA Kvantum,
www.oxeloenergi.se
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Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Vi möter dig
med omtanke!
Vi möter dig
med omtanke!

Workshop om Vattensäkra hus och kök:

poteket 0818.indd 1

2018-11-13 16:49

Boka redan nu in datumet för viktig information om hur
du motverkar vattenskador och därmed kostnader för
småhus och bostadsrättsföreningar!
TID OCH PLATS: Tisdagen den 15/1 kl. 18.00 på Olrogsalen, Culturum i Nyköping
Läs mer på www.villaagarna.se/oxelosund
Anmälan med namn och antal deltagare till: helminen.tapio@gmail.com
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Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se
www.tandlakareherbring.se
Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
www.tandlakareherbring.se

MEDVERKANDE:

• Villaägarna
• Länsförsäkringar
• Säker Vatten
• VVS installatörer

Skaparkraft på
Ljus & Värme

Pågång
gångi Oxelösund
i Oxelösund
På
Ett urval av kommande evenemang. Läs mer på visitoxelosund.se

Julmys på
Skärgårdsmuseet
G:a Oxelösund, 25 nov 10.00 – 14.00
Julfika serveras vid brasan. Hantverk,
bakverk och lotter finns till försäljning!

Ljus & Värme
Oxelösunds centrum
1 dec 10.00 – 15.00 samt 18 .00
Julmarknad, musik, julpyssel, lotterier,
tomtebesök m.m. Konsert med Patrik
Isaksson i S:t Botvids kyrka kl 18.00.

Oxelösundssalongen
Oxelösunds konstnärer och konsthantverkare ställer ut sina verk.
Vernissage på Ljus & Värme,
lördag 1 december kl 11-15.

Tomtetåget

En del av ensemblen i föreställningen ”Vad du såg”
Lördagen 1 december arrangeras
den årliga julmarknaden ”Ljus
& Värme” i Oxelösund med en
mängd aktiviteter för stora och
små. Koordinaten bullar traditionsenligt upp med julpyssel,
ljusstöpning och gofika men här
ges också plats åt Oxelösunds
inneboende skaparkraft i form av
en kollektivt skapad dansföreställning och en konstsalong för ortens
kreatörer.

Nu får publiken ta del av detta
gränsöverskridande projekt under
”Ljus & Värme” på Koordinaten.

Under hösten har projekt ”Dansa
Oxelösund” pågått, ett samarbete
mellan Scenkonst Sörmland och
Oxelösunds kommun där koreograf
Jenny Franke har haft det pedagogiska ansvaret. Projektet har vänt
sig till flickor och kvinnor från 7
år och uppåt och syftet har varit
att mötas under ett 10-tal tillfällen
under hösten och skapa gemenskap, lustfyllt dansande och lokalt
engagemang.

Utöver upplevelser av dans och
konst kan besökare på Koordinaten under lördagen även julpyssla,
lyssna på elever från Oxelösunds
Musikskola och stöpa ljus. Bibliotek
och café håller öppet och under
julmarknaden kommer utställare
att sälja sina produkter även här.
Höstens roligheter tar dock inte slut
med ”Ljus & Värme”.

Ensemblen består av flickor och
kvinnor från Oxelösund, Nyköping,
Gnesta och Lund som tillsammans
med Jenny har skapat denna danspoesi med namnet ”Vad du såg”.

Julklappstips!

Oxelösundssalongen som arrangeras vartannat år, öppnar också
i samband med ”Ljus & Värme”.
Salongen är en utställning för skapande människor som är verksamma eller bor i Oxelösunds kommun
och är ett uppskattat inslag i
kulturutbudet.

Lördagen den 8 december ger
Dockteatern Tittut föreställningen
”Min vän Lage” efter boken med
samma namn av Eva Lindström. En
föreställning för 2–6 år om ugglan
Lage som lämnar sin trygga tillvaro
i en tall och flyttar till storstaden.

Ge bort en musikalisk upplevelse! Den 1 december släpps biljetterna
till vårens konsertprogram. Vi går en spännande musikalisk vår till
mötes med musiker som Ale Möller Trio, Christian Kjellvander, Swing
Magnifique och Baskery.
Besök gärna visitoxelosund.se för uppdatering av våra olika evenemang,
biljettköp och information.

Oxd-Nyk, 1 dec 09.30 – 14.30
Tomtetåget går tre turer mellan Oxelösund och Nyköping Södra. Biljetter säljs
ombord, där du också kan köpa fika.
Se visitoxelosund.se för avgångar.

Min vän Lage
Eventsalen, Koordinaten, 8 dec 13.00
Dockteatern Tittut berättar historien
om Ugglan Lage som sålt sitt föräldrarhem och flyttat till storstan. Efter en
bok av Eva Lindström. Från 2 år.

Senior- och
anhörigcafé

Vad du såg

- ett litet dansverk av helt
vanliga människor
Eventsalen, Koordinaten, 1 dec 13.00
En grupp kvinnor och flickor i olika
åldrar och med olika erfarenheter har
tillsammans skapat ett dansverk som
nu får möta publiken.
Fri entré. Efter föreställningen bjuds
publiken in till samtal och fika.

Koordinaten mån & tors 10.00 – 12.00
En mötesplats för seniorer och
anhöriga. Varje måndag är det fika
och umgänge. På torsdagarna erbjuds
underhållning i Eventsalen och fika
för bara 20 kronor. Program den
kommande månaden:
29/11 Musik som svänger
med Alakotila, Räsänen, Frigård
- Scenkonst Sörmland
6/12 Bitterljuv barock och romantisk
renässans, Scenkonst Sörmland
13/12 Julavslutning med Luciafirande
Arr: Oxelösunds kommun, Anhörigtöd och
frivilligorganisationerna i Oxelösund.

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

instagram.com/
visitoxelosund

No 10 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018

27

Musikaliskt samarbete mellan
Oxelösund och Nyköping

Repetitioner inför kommande konserter. Elever från Musikskolan i Oxelösund och Kulturskolan i Nyköping möts med det musikaliska temat “Balkanmusiken”.
Med på bilden till vänster i hatt, Enes Omerdic samt Sven Malmberg med dirigentpinnen.
Nu möts Musikskolan i Oxelösund och Kulturskolan i Nyköping i ett unikt samarbete över
gränserna.
- Vi har under hösten arbetat i ett gemensamt
projekt med tema “Balkanmusiken”, berättar
Sven Malmberg, musiklärare i Oxelösund, som
är en av sju lärare i projektet.
-Tillsammans har vi spelat två konserter, den 25
oktober på Esteternas höstkonsert i Nyköping
samt en konsert på Brevikskolan den 10
november. Ytterligare en konsert är planerad
den 13 december på Rosvalla i samband med
Nyköpings Musikskolas 70-årsjubileum.
Sven understryker vikten av att mötas.
- Vi behöver utmaningar i form av nya
möten, både elever och lärare. Det är enormt
utvecklande för alla. Visst kostar det lite
engagemang och tid, men det ger väldigt
mycket tillbaka, säger Sven.
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Musiken och att arbeta i en gemenskap ger så
mycket mer än att bara lära sig ett instrument.
- Vi ser ungdomar växa, utvecklas och hur de
fostras i umgänget med varandra och på scen.
Som lärare är det fantastiskt att se nyttan med
vårt arbete, fortsätter Sven.
I dagens samhälle är det många olika
intressen som slåss om uppmärksamheten.
- Visst lever vi en tuff konkurrenssituation när
det gäller våra elever. Att jobba över gränserna
kan vara ett sätt att attrahera fler ungdomar att
gå in i musikens värld. Att “öppna dörrarna”
tidigt och förbereda våra elever för möjligheten
att gå vidare genom att samarbeta med
andra aktörer, som till exempel Kulturskolan i
Nyköping.

Åter till höstens arbete. Den gemensamma
orkestern består av ungdomar mellan 1020 år. Elever med olika instrument och
olika färdigheter. I orkestern finns också
Enes Omerdic, musiklärare i Nyköping och
Balkanmusiker.
- Enes är en fantastisk musiker, att få spela i
samma orkester som honom är stort för våra
10-åringar från Musikskolan i Oxelösund, säger
Sven.
Men det är kanske just det musiken handlar
om.
- Vi har mycket glädje i det vi gör tillsammans.
Allt annat är egentligen sekundärt. Alla behöver
inte bli bäst, det viktigaste är att vi har roligt när
vi spelar tillsammans, avslutar Sven Malmberg.
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Sommarh

Kontakta Oxelö Energi via mail,
nils.ronnkvist@oxelosund.se
eller på telefon 0155-388 40.

Läs mer om Stadnätet på oxds.se
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Plats med utökad sortering av avfall.
Plats med utökad sortering av avfall.

badplatser.
den
och vid våra
badplatser.

ut plast, för att på så sätt ytt
plasten.
öka
möjligheten till återanvä
plasten.

Yosef Sahi

Carina Thorstensson

”

Caxton Njuki

Genom att visa
att vi är stolta
över varandra
och den plats vi
bor på blir bilden
av vårt Oxelösund
tydligare

Kai Tamminen

Linda Holmström
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Martina Thor

Eric Nilsson

Olga

ANNONS

Nu blir
profilerna fler
I våras lanserades 5 profiler kopplade till platsvarumärket. Nu blir de fler!
Vi får ta del av ytterligare 8 oxelösundares personliga historier. Du kan läsa
dem på oxls.se, och du kommer precis som tidigare att se dem på roll ups
på utvalda ställen i stan. På oxls.se kan du också tipsa om någon du skulle
vilja se som profil framöver. Var med och bidra till vår gemensamma berättelse
du också genom att tagga dina inlägg på instagram med #oxls!

”Människorna, Havet, Läget och Kontrasterna”
”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.
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.

www.oxelosund.se
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Under Ljus & Värme - vårt stora

Julklappslotteri
Just nu har våra tomtenissar på ICA Kvantum
bråda dagar. 300 paket ska slås in till lördag 1
december. Då arrangeras Ljus & Värme i Oxelösund
och då har vi vårt stora julklappslotteri.
Varje lott kostar 50 kr och värdet i paketen växlar
mellan 20 kr upp till 1.000 kr.
OBS! Vinst på varje lott. Alla vinner ett paket!

Hela behållningen från lotteriet går till Räddningsplankan, som är Svenska Kyrkan i Oxelösunds akuta
hjälpkassa för alla som har det svårt i Oxelösund.
Vi börjar sälja lotterna när julmarknaden
öppnar, 10.00. Se till att vara ute i god tid,
förra året var lotterna slut strax före tolv.

I vårt Julklappslotteri kan du vinna kaffemaskiner, ryggsäck med godis,
resväskor, plädar, fotbollsspel och mycket mer, värdet varierar mellan
20 kronor upp till 1.000 kronor.

Gilla

ebook: www.fa
oss på fac
ceboo

VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR
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