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ett nystartat tryckeri. Fyra år senare lämnade 
jag min lärartjänst och skolans värld. 
1990 startade jag mitt första egna företag, 
då jag tog över tryckeriet från min far.

Jag har aldrig ångrat mig, det var nog meningen 
att jag skulle arbeta som egen företagare. 
Jag minns bäst alla fantastiska möten med olika 
människor. Kunder, samarbetspartners och 
övriga jag mött som gett mig så otroligt mycket 
energi och glädje.

Att jobba som egen företagare innebär att man 
ständigt står inför nya utmaningar. Trots att pen-
sionsåldern närmar sig finns en obotlig ådra av 
nyfikenhet som vill prova på nya idéer. Eller ny-
gamla idéer som formats under en lång tid som 
företagare. En sådan idé sjösattes under hösten 
och företagaren i mig är glad och tacksam över 
att jag fick förtroendet att arrangera en ny gala 
i Oxelösund.

Sedan finns förstås en hel del andra idéer som 
snurrar i mitt huvud, men det tar vi en annan 
gång.

Torbjörn Dahlström

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Julavslutning 
Oxelösunds Centrumförening

Måndag 12 december 18.30

”En försmak av julen”
Källan Restaurang 

En försmak av årets julbord inklusive 
1 glas vin/1 öl /Alkoholfritt alternativ 300:-

Medlemsmöte
Musikunderhållning

Musikquizz

Anmälan till Mathias senast fredag 9 december

Välkomna! 
Styrelsen

Välkommen på julavslutning!
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Tack för det gångna året!

Torbjörn Dahlström

Ett händelserikt och omtumlande år 
närmar sig sitt slut. I över 20 år har 
jag producerat gratistidningar i Ox-
elösund och Nyköping. En bransch 
som gått upp och ner och orsakat 
både glädje och sorg i mitt dagliga 
arbete. Mycket har förändrats under 
20 år, konsten har varit att hela ti-
den ha modet att tänka i nya banor 
och anpassa sig efter marknaden. 
Nu siktar vi framåt — och knyter ett 
nytt koncept till vår tidning. 

Efter nyår startar vi Club Arena, där 
arenan är musik- och idrottslivet i 
Nyköping och Oxelösund. Tillsam-
mans med våra annonsörer fokuse-
rar vi på två av mina och min brors 
största intressen, musik och idrott.

Genom mitt jobb har jag förmå-
nen att få träffa och prata med 
många spännande och intressanta 
människor. Att få ta del av deras 
bakgrund och vardag är enormt in-
spirerande. Vi har många vardags-
hjältar runt omkring oss i Nyköping 
och Oxelösund. I det här numret 
träffar ni en entreprenör som trots 
55 år i branschen och hög ålder 
smider nya planer för sitt framtida 
företagande. Oerhört imponerande 
och inspirerande.

I somras kunde våra läsare ta del 
av min brors bekymmer med sin 
alkoholism. Jag vill rikta ett stort 
tack för all den välvilja och upp-
muntran min bror och jag fått, dels 

för att vi öppet berättade om situa-
tionen, och dels för att vi åter igen 
arbetar ihop. 

Till sist, ett stort personligt tack till 
alla samarbetspartner, kunder, lä-
sare och goda vänner för det stöd ni 
visat mig under året. Ingen nämnd, 
ingen glömd. 

Jag önskar alla en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År. 
Vi hörs och ses 2017!

SANNA WALKER
Layout/Art Director
076 403 62 62
sannaw@media-mix.nu

Mediamix-tomten har flyttat in till Östra Kyrkogatan 24 i Nyköping och vill gärna se dig som gäst

tisdag 20 december 18.30. Vi avnjuter Connys berömda Skärgårdsbuffet, dricker något gott till det, 

sjunger tillsammans traditionella julsånger, och givetvis, Oxelösundsvisan. 

Allt i sann oxelösundsanda!

   Tacksam för svar senast onsdag 15 december.
   
   Hälsningar

   /Tobbe

   

En gång är ingen gång. Två gånger skapar en tradition. Därför vill Mediamix-tomten bjuda in 
till julavslutning tisdag 19 december 18.30. Plats: Ö Kyrkogatan 24 i Nyköping. 

Vi äter och dricker gott, och nytt för i år är en historisk frågesports-vandring kring Mediamix tid 
i Oxelösund, från år 2000 och framåt. Svarar man rätt på frågorna får man chansen att välja en 
egen låt ur vår levande jukebox. 

Och sist, men inte minst, givetvis sjunger vi Oxelösundsvisan tillsammans. 

Allt i sann oxelösundsanda!

Tacksam för svar senast 15 december.

Hälsningar

/Tobbe

Ett år är snart till ända och det är dags att fira 
jul och nyår. Så här års finner många anledning 
att sätta sig ner och reflektera över året som 
gått. Jag väljer ett lite längre perspektiv.

Satt och funderade på mitt liv som företagare. 

Det är nu 23 år sedan jag bestämde mig för att 
starta en gratistidning som fick namnet 
Magazinet. Just det, med z i mitten.

Sedan dess har det runnit mycket vatten under 
broarna. Tabloidtidningen har blivit ett magasin 
och Oxelösundstidningen, som startade 2001, 
har slagits ihop med Magazinet och blivit en 
tidning – Magasinet Nyköping/Oxelösund. 
Nu siktar vi framåt och ser fram emot att fira 
25 år 2020. 

Förutom Magasinet och Oxelösundstidningen 
har jag varit med i ett antal olika företagskon-
stellationer genom åren. Ibland kan jag inte låta 
bli att fundera över hur mitt liv hade sett ut om 
inte min far ringt en dag sommaren 1983 och 
frågat om jag var intresserad av att vara med i 

En tid för eftertanke och reflektion

Magasinet delar ut julklappar i form av 
biljetter till musikalen Djungelboken och 
Oxelörevyn. Du kan läsa mer om båda 
tillställningarna i det här magasinet.

Skicka ett mejl till tobbe@media-mix.nu och 
berätta om du gjort något särskilt bra under 
2018, så kan du vara en av dom som får  en 
julklapp. 
 

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

Välkomna!

Butiken upphör

Utförsäljning
fr o m 27/12

50% 
på allt utom 

sybehör

Tills sist vill jag önska 
alla läsare, kunder, 
samarbetspartners och 
övriga en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År. 
Vi ses igen i januari 
2019.

God Jul önskar Magasinet!

Allt är gott på Kossan!
Gott bemötande. Gott sällskap. Gott på tallriken.
En genuin kvartersrestaurang med den familjära känslan. 

God Jul önskar vi på Kossan!

I övrigt öppet som vanligt
Lunch måndag-fredag 11.00-14.00
Måndag-fredag: 16.00 - sent
Lördag: Lunch 11.30-14.30  •  A la Carte14.30 - sent

Öppettider i Jul: Jualfton: Stängt, Juldagen: Stängt, Annandag jul: 14.00-18.30
Öppettider Nyår: Nyårsafton: Stängt, Nyårsdagen: Stängt.Öppettider Nyår: Nyårsafton: Stängt, Nyårsdagen: Stängt.

Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping  • crazycow.se
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Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

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

i-Protection®

Pure HT

NYHET

MÄRKESBÅGAR
50 % RABATT

Vi gör plats för 
2019 års modeller! 

Vår bästa antireflexbehandling finns nu i tre varianter. 

Gemensamt är att alla tre 

är smutsavvisande, 

extremt reptåliga 

och kommer med 

tre års fabriksgaranti.

Ordinarie pris 1100 kr.

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

300 kr rabatt på 
antireflexbehandling

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

NYHET
i-Protection®

Blue GT

Pure HT 
gör restreflexen 
i det närmaste 
osynlig.

i-Protection®

NTIP NT 
väljer du om du vill 
ha en behandling 
som maxar grund-
egenskaperna.

Boka din synundersökning enkelt på: 

www.glasogonmagasinet.se VÄRDE 395:-
GRATIS SYNUNDERSÖKNING

Synundersökningen avser glasögon och utförs av 

legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept 

remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-12-31. 

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

Lucköppning 
på Facebook!

RAY-BAN I NEW BALANCE I MICHAEL KORS I BOOMERANG I SUPERDRY

SKAGA I EMPORIO ARMANI I FEMINA I VESPA I CERRUTI 1881 I VERSACE

CAT I PILGRIM I METRO I TRIPLE X I WILLIAM MORRIS LONDON

Gäller utvalda märkesbågar t.o.m. 2018-12-31. 

God Jul önskar Magasinet!
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Jag är nog inte den enda som är noga med att förrå-
da julen. På varje adress jag har bott på har jullådorna 
alltid haft sin speciella plats i förrådet. 

Även i ordförrådet finns det en hel del inställsamma ord 
som ställts in där i skymundan för att plockas fram vid rätt till-
fälle. Ja, jag vet förstås vad ordet förråda betyder egentligen, 
men tänk om det kan innebära mer än det vi hittills 
känt till. Att det kan vara något fint att avslöja 
både oss själva och varandra så att vi kan 
blotta oss i vår enkelhet, vanlighet och även 
ensamhet. Att vi kan blotta våra tankar. 
Blotta tanken gör mig glad.

Det allra vackraste med julen 
är gemensamheten. 

Själva ordet består dock till stor 
del av ensamheten och dessvärre 
känns julen och andra familjehög-
tider så för många. Alldeles för 
många. Jag lärde mig tidigt att 
hantera utanförskap och ensamhet, 
eftersom min familj var dysfunktio-
nell. Det är nog därför jag vill bidra 
med att berätta för fler hur jag har 
gjort för att kunna känna total när-
varo och gemensamhet med mig själv 
när det känts som om det inte finns 
några andra att umgås med. 

En stor del av min egen kreativa för-
måga har odlats fram under dessa stunder, i 
det tomma och mörka. Ibland känner jag igen mig 
när jag tittar på sommarens pelargoner som jag har 
valt att låta övervintra i vårt förråd. Deras växtkraft vilar just 
nu, i mörkret, precis som vi alla kan behöva göra emellanåt. 
Snart är det vår. Tur! 

När mina barn växte upp kände jag ofta en viss 
otillräcklighet och som ensamstående mamma var det inte 
så konstigt att jag sällan hann det som två föräldrar gjorde. Vi 
bodde inte heller nära några släktingar så när det närmade sig 
jul fick jag stor nytta av mitt kreativa sätt att tänka. Det går ju 
inte att lämna två små barn hemma alldeles ensamma, bara för 
att gå ut och ”köpa tidningen”. Tomten får helt enkelt dyka upp 
av andra anledningar och avledningar.

Varje julaftonsmorgon åt vi tomtegröt, det vill säga 
risgrynsgröt. Jag kokade gröten den 23:e och barnen såg när 
jag ställde ut en portion till tomten och sa att han kanske kom-

mer till oss redan i natt. Det var så spännande att se och 
lyssna på barnen, de pratade fort och glatt om att de 
minsann skulle hålla sig vakna så att de inte missade hans 
ankomst. Tänk att få se tomten! 

Kvällen innan julafton minns jag som den allra bästa.
Vi klippte och klistrade, pysslade och tisslade. Till 

slut var de så trötta av att vänta på tomten, och 
jag var jättetrött, så vi somnade nästan där 

vi satt. På julaftonsmorgon sprang de in 
och väckte mig och sa att det fanns 

julklappar under granen och att var-
sin julstrumpa hängde på sovrums-

dörrarnas handtag. Det finns en 
julstrumpa till dig också mamma, 
titta! Åh nej, nu missade vi ju 
tomten igen! Sa de och skrat-
tade för de var inte ledsna, det 
tillhörde julen att få vara en 
del av den förunderliga sagans 
värld.

Innan vi åt vår tomte-
gröt så sprang de till ytter-
dörren och öppnade för att se 

om tomten verkligen hade varit 
där och när de såg att han hade 

ätit upp sin portion, då jublade de 
igen. De gånger det hade snöat så 

såg de tomtens fotspår i snön. Det 
var magiskt! När jag tänker tillbaka på 

det här så var jag nog inte så otillräcklig. 
Jag valde bara vad jag skulle räcka till.

Årets julklapp är att ge något återvunnet. Det går 
att handla på Blocket fast Blockpolitiken verkar vara ett 
minne. Lek jullekar så att det julekar! Vi kan alla återvinna 
känslan av det vi är för varandra, inte bara under julen. Att 
återvinna tilliten. Vi kan begagna oss av det vi lärt genom 
att lyssna mer på begagnade berättelser från både nära och 
kära och alla de andra vi har en möjlighet att möta i olika 
sammanhang. 

Tillsammans kan vi skapa en hållbar jul genom 
att hålla om och hålla av varandra. En krammärkt jul! En 
Vi-känsla som rusar fram med hopp och glädje, som berusar 
oss med värme och kärlek. Julen är ett Vi-rus.

Anna Källdén, Ordläkaren, info@ordlakaren.se

Julen är ett vi-rus
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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 rådgivnings möte. 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

En miljon till 
lokala kultur- och
idrottsföreningar!
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Nyfiken på - ett samtal med

Felicia Bermar Vistedt
- ung och lovande dressyrryttare

Att få sisådär 500 kg muskler att dansa 
över marken med en till synes obefintlig 
kommunikation. För ett otränat öga kan 
det se löjligt enkelt ut, men i verkligheten 
är det något av det svåraste du kan göra 
till häst. Magasinet har träffat 17-åriga 
Felicia Bermar Vistedt – ett framtidsnamn 
inom svensk dressyrsport.

Hon är född i en hästälskande familj och har 
ridit så länge hon kan minnas – men vägen till 
dagens elitsatsning inom dressyr har inte varit 
helt rak för Felicia.
– När jag föddes drev min familj en stor hästan-
läggning med omkring sextio inackorderingshäs-
tar på Värmdö utanför Stockholm, så hästarna 
har ju alltid funnits där. Men till skillnad från 
övriga familjen, där de flesta varit helt inriktade 
på dressyr, var jag till en början väldigt allround 
och tävlade en del i hoppning när jag var yngre. 
Dessutom hade jag ett par års uppehåll helt och 
hållet från ridsporten strax före jag fyllde 10 år, 
då jag istället tränade och tävlade i gymnastik 
på hög nivå.

Vad fick dig att ta upp ridningen igen?
– Det var tack vare min mamma, som faktiskt 
nästan tvingade mig att rida ett klubbmäster-
skap i dressyr. Hon tyckte gott att jag kunde 
ge det ett försök till. Jag fick låna min systers 
ponny och det gick väldigt bra – jag vann min 
klass och fick en påminnelse om hur kul det var 
att rida och tävla! I samma veva bestämde jag 
mig också för att satsa på just dressyr.

Genom familjens inackorderingsstall fick hon 
möjlighet att rida många olika hästar.
– Bland dem som hade sina hästar hos oss var 
det många som av olika anledningar också ville 
ha hjälp med ridning och träning av hästarna. 
Normalt börjar man ju som ung ryttare med en 
liten ponny och byter sedan succesivt upp sig i 
storlek allt eftersom man växer – men för min 
del blev det nästan tvärtom, jag red fler stora 
hästar än ponnys när jag var yngre. Det är något 
jag är väldigt glad för, det har gett mig viktiga 
erfarenheter jag inte skulle ha fått annars. Man 
får bara tävla ponny internationellt till dess att 
man fyller 16 år, och för många är klivet från 
ponny till stor häst väldigt stort och svårt – så 
var det inte i mitt fall. Jag känner mig lika be-
kväm på stor häst som på ponny.

Felicias hittills största merit – ett NM-silver i 
lag – kom just när hon gjorde sitt sista år som 

ponnyryttare på internationell nivå med ponnyn 
Djupviks von Linné, som hon ”ärvt” från sin 
storasyster.
– Djupviks von Linné är en fantastisk ponny som 
gått otroligt bra både för mig och min syster 
Ofelia, som red honom först. De tog bland annat 
ett SM-silver tillsammans, och det är Ofelia som 
till stor del har utbildat honom. Många småsys-
kon kan nog tycka att det är trist att vara yngst, 
och just hela tiden ärva från äldre syskon, men 
för mig har det verkligen varit guld värt. Jag 
har tagit över flera hästar efter Ofelia och det är 
något jag är väldigt tacksam över.

Senast i raden av hästar som tidigare ridits 
av Ofelia är Felicias nuvarande tävlingshäst 
Breezy A.S. – Picci kallad till vardags.
– Ofelia tog studenten i våras och studerar nu 
på universitet, vilket gör att det finns väldigt 

lite tid för henne att lägga på hästarna för egen 
del. Men hon är fortfarande engagerad i min 
satsning och följer med på tävlingar så ofta hon 
kan. Hon är nog min allra största supporter 
och kan verkligen ge mig både peppning och 
konstruktiv kritik när det behövs. Och hon har 
gjort ett suveränt grundjobb med alla hästar jag 
fått av henne. Inte minst med Picci, som är en 
helt fantastisk häst. Hon har väldigt mycket vilja 
och energi, men så ska också en dressyrhäst 
vara enligt mitt tycke. Det ska ju vara som en 
dans – mjukt och följsamt men mycket kraft. Det 
räcker inte att bara jag känner mig motiverad, 
Picci måste vilja jobba och nöta lika mycket som 
jag – och det vill hon, det kan jag lova.

För fyra år sedan gick flyttlasset från Värmdö 
till Nävekvarn. Ett beslut som inte var lätt att ta 
för familjen, men som de absolut inte ångrat.
– Det blev ohållbart att driva en så stor hästan-
läggning samtidigt som både jag och min syster 
tävlade allt mer. Tävlandet är ganska tidskrävan-
de med långa resor och en hel del tid borta, så 
till slut togs beslutet att sälja verksamheten och 
istället satsa mer på tävlandet. Att vi hamnade i 
Nävekvarn beror till stor del på att en av mina
dåvarande sponsorer och hästägare, Djupviks 
gård i Kolmården, fanns här. Mamma och 
pappa började leta boende i området och när 
de hittade huset i Nävekvarn föll allt på plats för 
oss – det kändes som att det var meningen att vi 
skulle komma hit!

Idag har familjen Bermar Vistedt sina hästar 
uppstallade på Lasätter Gård utanför Nyköping. 
Gården, som ägs av Monica Crafoord, är kanske 
mest känd för sin fläderodling och vackra 
festlokal – men här finns också fantastiska 
förutsättningar för ridning på högsta nivå.
– Till en början hade vi hästarna på Djupvik 
efter att vi lämnat Stockholm, men när jag 
började närma mig slutet av min internationella 
ponnykarriär insåg vi rätt snart att vi behövde en 
förändring. Att tävla på stor häst och att göra en 
seriös satsning kräver större resurser. Jag rider 
gärna en hel del i skogen, men för att få till bra 
kvalité på träningen så är det enormt tacksamt 
att ha ett ridhus på gården.

Som nyblivna sörmlänningar var det inte helt 
lätt att veta vilka alternativ som fanns, men 
tack vare ett tips från en vän hittade de till 
Lasätter – som dessutom ligger relativt nära 
familjens hem i Nävekvarn.
– Genom en gemensam bekant fick vi kontakt 

Felicia Bermar Vistedt
Ålder: 17 år (född år 2001)

Född och uppvuxen: på Värmdö

Bor: i Nävekvarn sedan 4 år

Familj: Mamma Marie, Pappa Fredrik, 

storasyster Ofelia

Främsta häst: Breezy A.S.

Bästa merit: NM-silver i lag 2016 med 

ponnyn Djupviks von Linné

Karriärsmål: Att rida OS för Sverige

Förebilder: Mamma! Och tyska toppryttaren 

Isabell Werth

Foto: Privat
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Ring 0155-40 04 09VI MÅLAR!

med Monica, som då just påbörjat ridhusbygget. 
Vi flyttade hit omgående och vi är så glada att vi 
hittade hit. Idag är Monica en av mina viktigaste 
samarbetspartners – jag rider hennes hästar 
och hon har nyligen köpt en lovande unghäst 
som det är tänkt att jag ska tävla i framtiden. 
Stallet är alldeles lagom stort och här finns allt 
vi behöver för att kunna få till bra förberedelser 
inför tävlingar.

Förutom Picci, som är hennes främsta tävlings-
häst i dagsläget, har alltså Felicia ett antal häs-
tar i träning – något som innebär långa dagar i 
stallet och på hästryggen.
– Ja, det är onekligen svårt att hinna med så 
mycket annat än hästarna och skolan. Jag har 
god hjälp av min mamma, som jobbar här på 
Lasätter och med mig varje dag. Hon är super-
viktig för mig i den dagliga träningen, hon har 
själv tävlat dressyr på hög nivå tidigare så hon 
vet vad som krävs.

Och skolan då? Vän av ordning undrar nog hur 
en konventionell gymnasieutbildning går ihop 
med långa timmar i stallet varje dag.
– Ja, det går ju inte riktigt ihop – jag pluggar på 
gymnasiet men jag gör det till 100 % på dis-
tans, via något som heter Korrespondensgym-
nasiet. Det betyder att jag själv kan välja när 
jag vill studera, jag är inte bunden till normala 
skoltider även om jag läser lika mycket per 
termin som andra elever gör. Jag provade först 
på att gå gymnasiet ”som vanligt” men det var 
verkligen inte för mig. Nu har jag en helt annan 
motivation till att studera, visst krävs det mycket 
disciplin men det är inga problem. Vi är många 
i klassen som idrottar på hög nivå, och det är 
möjligt att kombinera studier med elitsatsning 
tack vare friheten som ges. Lärarna är också 
toppen, de jobbar verkligen med oss för att se 
till att vi ska nå våra mål både inom skolan och 
utanför.

Till vardags är det mamma Marie som tränar 
och coachar Felicia. Men hon har också stor 
stöttning genom ett sponsorskap med det lite 
udda namnet ”Plantskolan”.
– Det finns en elitsatsning sedan tjugo år till-
baka som kallas ”Knytkalaset”. Den samlar ett 
antal dressyrryttare som ligger i nivå just under 
A-landslaget, och tanken är att främja svensk 
dressyr på högsta nivå – att ge fler ryttare bra 
förutsättningar att faktiskt lyckas nå världs-
toppen. 

Felicia tillsammans med tävlingshästen Breezy A.S., till vardags kallad Picci.

Fortsättning nästa sida
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Från och med i år är jag med i 
Plantskolan, som är Knytkalasets 
satsning för främst yngre ryttare. 
Vi ses på gemensamma träningslä-
ger några gånger om året – bland 
annat har vi varit här på Lasätter 
– och tränar för VM-ryttaren Liane 
Wachtmeister. Dessutom har vi 
möjlighet att utbyta erfarenheter 
och diskutera allt mellan himmel 
och tak, vilket såklart är ovärder-
ligt.

Precis som inom vilken annan 
sport som helst är det viktigt att 
få stöd från alla håll – kanske 
särskilt inom ridsporten, som 
är krävande både vad gäller tid, 
resurser och ansvar.
– Utöver min familj så finns det 
några andra som verkligen hjälpt 
mig längs vägen. Min vän, mentor, 
coach, veterinär – ja, han hjälpte 
mig med allt möjligt, Christopher 
(Chris) Johnson till exempel. Han 
har alltid funnit där för mig och 
kunnat svara på minsta lilla fråga 
jag haft. Jag är evigt tacksam för 
allt han gjort för mig och min familj 
och jag hade aldrig tagit mig dit 
jag är idag utan honom. Finns inte 
riktigt ord för hur tacksam jag är 
för allt han gjort för mig.

En tioårig Felicia på sin mosters frieserhäst Noldus. Redan tidigt fick Felicia rida 
hästar av alla möjliga storlekar, raser och temperament, något hon ser som en 
viktig erfarenhet. Foto: privat

Felicia har också under åren haft 
ett antal sponsorer som valt att 
stödja hennes satsning – något 
hon uppskattar otroligt mycket.
– Det underlättar såklart tillvaron 
mycket! Just nu, såhär i slutet av 
året, så har jag inte alla samarbe-
ten klara inför nästa år, men jag 
har några som är väldigt trogna 
och som följt mig länge. Utöver 
Lasätter och Plantskolan så har jag 
exempelvis ett fint stöd från foder-
märket St Hippolyt. Förutom att de 
sponsrar mig med foder så har jag 
stor hjälp av deras foderspecialist, 
som ser till att mina hästar får i sig 
rätt näring för sina prestationer.

Avslutningsvis, hur ser Felicia på 
framtiden?
– Kortsiktigt så vill jag fortsätta ut-
vecklas tillsammans med Picci och 
mina övriga hästar. Det närmaste 
stora målet är att få till en bra pre-
station på SM nästa år, som är mitt 
sista som junior. Men ska vi tänka 
längre så är den stora drömmen att 
få rida OS, det vore så häftigt!

Magasinet önskar Felicia varmt lycka 
till i framtiden!

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Smarteyes Nyköping

Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
www.smarteyes.se

Skandinavisk design möter det 
skotska höglandets romantiska 
idyll i vår senaste kollektion.

Fast förankrade i vår skandinaviska 
designfilosofi, blickade vi över Nord- 
sjön för inspiration till vår nya kollektion 
The Highlands. 
Resultatet är en kollektion full av kontras-
ter och motsatser som passar alla som 
uppskattar tidlös elegans och stil.

the highlands
COLLECTION BY SMARTEYES

VARMT
VÄLKOMMEN

IN TILL OSS!

Du vet väl att vi 
erbjuder kontakt- 

linser också?
Linsabonnemang,
ett SMART sätt att  

handla linser på!
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Elsas Café & Bistro
-ny verksamhet hand i hand med välkänt varumärke

Ett av Oxelösunds mest kända och etablerade företag är sedan länge 

Birgers konditori. Oräkneliga bullar och bröd har producerats i företa-

gets bageri på Esplanaden genom åren, och nu Birgers konditori fått 

nya ägare i form av Michael Wulff och Deborah Rosman. I samband med 

detta har en ny verksamhet startats upp på Järntorget 5 i Oxelösund – 

Elsas Café & Bistro.

I början av 1900-talet etablerades 

Ljungbergs konditori och café på 

Hamngatan i Oxelösund, detta 

övertogs så småningom av bagare 

Birger Robertsson som då även 

namngav verksamheten. Det var 

också Birger som flyttade bageriet 

till Esplanaden omkring år 1960. 

Inge och Birgitta Andersson tog 

sedan över verksamheten år 1973 

och drev det hela fram tills 1998 

då de lämnade över stafettpinnen 

till sönerna Mats och Torgny, som 

drivit Birgers konditori de senaste 

tjugo åren.

Det är alltså ett gediget och nästan 

historiskt café- och bageriföretag 

som nu förvaltas vidare av Michael 

och Deborah. Till sin hjälp kommer 

de ha bagarproffset Torgny Anders-

son, som arbetar vidare i företaget 

medan brodern Mats går vidare 

mot nya utmaningar.

– Vi är jätteglada att Torgny har valt 

att arbeta kvar – hans kunskaper 

är ovärderliga för oss. Varken jag 

eller Michael har den erfarenhe-

ten, istället bidrar vi med andra 

kompetenser såsom företagande, 

ekonomi och marknadsföring – 

och vi ser fram emot att få arbeta 

vidare med ett så välrenommerat 

varumärke som Birgers konditori, 

säger Deborah.

Må så vara att Michael och Debo-

rah inte är några bagare – men 

erfarenhet av att driva caféverk-

samhet har de definitivt. Sedan 

år 2014 driver de tillsammans 

Café VarDagsRum i Nyköping, en 

verksamhet de då tog över just från 

Birgers konditori. 

Deborah driver också på egen hand 

sommarcaféet Skärgårdsvåfflan på 

Femöre, något hon beskriver som 

ett helt separat projekt.

– Elsas och Skärgårdsvåfflan har 

egentligen inget med varandra att 

göra, mer än att jag råkar stå som 

ägare för de båda, det känns viktigt 

att förtydliga. Det är två helt olika 

typer av verksamheter.

Sedan de tog över VarDagsRum har 

Birgers varit deras huvudleverantör 

vad gäller bröd och bakverk. När 

Torgny och Mats började funde-

ra på att sälja eller avveckla sin 

verksamhet ställdes Deborah och 

Michael inför ett dilemma.

– Vad vi kunde se så fanns det ing-

en här i närheten som kunde leve-

rera de volymer som vi behöver vad 

gäller bageriprodukter om Birgers 

försvann. Alternativet hade då varit 

ett helt nytt sortiment på VarDags-

Rum, till stor del med halvfabrikat 

– det ville vi undvika till varje pris, 

eftersom vårt nuvarande sortiment 

är så omtyckt, säger Deborah.

Av den anledningen blev det natur-

ligt för dem att börja tänka tanken 

att själva ta över bageriet – och så 

blev det. Nu har Michael och Debo-

rah fyra caféverksamheter totalt. 

VarDagsRum och Stenkulla kondi-

tori i Nyköping, samt bageriet med 

tillhörande café på Esplanaden i 

Oxelösund – och givetvis nystarta-

de Elsas Café & Bistro. Det gamla 

Birgers konditori i Prismanhuset 

är nedlagt sedan Elsas startade, 

berättar Deborah.

– Prisman ska ju rivas och göras 

om så småningom, så i samband 

med att vi nu tog över letade vi 

efter en ny lokal – och fann den! 

Vi är väldigt nöjda med hur det blev 

och ser stor potential i lokalen och 

dess läge här vid Järntorget.

Maria Jansson (platschef på Elsas) och Deborah Rosman är glada över det fina 
mottagande som Elsas fått.

Fortsättning nästa sida

Ett värdefullt hantverk. Varje bröd, bulle och bakverk görs för hand med stor 
omsorg i bageriet på Esplanaden.

Elsas håller öppet varje dag i veckan - här kan du till exempel äta en god lunch.
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Lokalen är delad i två plan, där den 

undre våningen är inredd som ett 

klassiskt kondis i modern tappning 

med en stor glasdisplay fylld av 

goda bakverk och smörgåsar, och 

ett antal sittplatser. Därtill visar 

Deborah oss en övervåning, som i 

skrivande stund fortfarande håller 

på att iordningställas. Här finns ett 

antal sittplatser till, och eftersom 

de ligger på ett eget våningsplan 

kan man med lätthet nyttja platsen 

till sällskap som önskar sitta 

avskilt.

– Vi vill vara stället dit folk går för 

att ta en fika i Oxelösund, och vi 

hoppas kunna attrahera en bred 

kundkrets. Utöver ett stort fikasor-

timent serverar vi också enklare 

luncher såsom soppa, paj och 

matiga sallader.

Avslutningsvis, hur ser Deborah på 

framtiden?

– Tanken är att jobba vidare med 

produktutveckling inom våra caféer 

– vi vill kunna ha en härlig bland-

ning av klassiska bakverk och nya, 

intressanta godsaker att servera. 

Vi lägger stor vikt vid att bibehålla 

hantverket, där allt görs för hand 

i vårt bageri. Vi ser också goda 

möjligheter att öka produktionen 

i bageriet, med fler skift för att 

kunna möta en större efterfrågan 

på våra produkter – det vore kul 

om fler valde oss som bagerileve-

rantör i framtiden. Och det känns 

väldigt roligt för oss att nu få jobba 

vidare med Birgers, om än i delvis 

ny tappning, här i Oxelösund såväl 

som i Nyköping!

Nya ägare, ny plats – och nytt namn! Elsas Café & Bistro är döpt efter Deborahs 
mormor Elsa, som drev café och bageri i Norrland i större delen av sitt liv. Här 
på bild i caféet tillsammans med maken Rune. Foto: privat.

Elsas Jullatte
1 tsk Kanel

1 msk Vaniljsyrup
Dubbel espresso

2,5 dl ångad mjölk
Toppas med grädde och kanel

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

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

Vi önskar er en god jul!
DET VILDA JULBORDET Vårt populära julbord med 
mycket vilt. Det finns ett fåtal platser kvar – ring oss 
för bokning!

LUNCH serveras månd – lörd, kl. 11.30–14.00.

AFTERNOON TEA Klassisk tebjudning med allt från 
scones, till viltkorv och hembakade kakor. Nästa år 
serverar vi afternoon tea på söndagar kl 12.30 – 15.30 
med start 13 januari.

KONFERENS i en inspirerande och avkopplande 
atmosfär nära det vilda. Fr 1.335:- ex moms/pers.

Tips!

Ge bort  
ett presentkort

Ring oss

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Vi önskar 
alla våra 

hyresgäster och 
samarbetspartners 
en riktigt God Jul !



 

Djungelboken The Musical • 19 januari*

Louise Hoffsten • 7 februari

The Real Group • 9 februari

Jessica Andersson • 17 februari

David Batra • 9 mars

Se allt på nykopingsguiden.se/program

Ge bort en upplevelse i julklapp!

Joe Labero 24/3* Jessica Andersson 17/2

Tomas Andersson Wij 17/3Louise Hoffsten 7/2

Hampus Nessvold 15/3

Lisa Ekdahl 13/4

Hampus Nessvold • 15 mars

Tomas Andersson Wij • 17 mars

Joe Labero • 24 mars*

Claes Malmberg • 30 mars

Anders Jansson • 12 april

Lisa Ekdahl  • 13 april

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

Nyårspromenad
En stämningsfull vandring över 
stadens broar upplyst  
av hundratals marschaller. 

Start på Stora Torget  
kl 16–18
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M A N U S  &  R E G I :  R O B E R T  D R Ö S E  ·  M U S I K :  M A R T I N  L A N D H

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.

D R Ö S E  &  N O R B E R G  P R E S E N T E R A R

Biljetter: ticketmaster.se 077-170 70 70
drosenorberg.se /djungelboken

NYKÖPINGS ARENOR, ROSVALLA
LÖR 19 JAN 13.00, 2019

Bröderna Phung underhöll 
publiken på ett magiskt sätt

Musikalen Djungelboken till Nyköping
Dröse & Norberg presenterar 
höstens stora musikalsatsning; 
”Djungelboken The Musical” som 
bygger på Rudyard Kiplings älska-
de berättelse från 1894. 
Lördag 19 januari kommer musi-
kalen till Nyköping och Rosvalla.

Efter Trollkarlen från Oz, Snövit The 
Musical och Äventyret Aladdin är 
det dags för Dröse & Norberg att ta 
sig an Djungelboken The Musical. 
De tolkar denna legendariska saga 
på ett personligt sätt med humor, 
medryckande musik, dramatik och 
en sanslöst begåvad ensemble i en 
spektakulär uppsättning för hela 
familjen. 

– Vi vill att våra besökare skall kän-
na att de verkligen är med. Nästan 
som att de sitter mitt på scenen. 
Nära känslorna, ljuden och dofter-
na. Vi vill skapa lite magi, säger 
Anna Norberg, som är producent 
för uppsättningen. 

Nytt men välkänt
Även om det är en nytolkning 
träffar vi många av de välkända 
karaktärerna som Kaa, Shere Khan 
Baloo, Bagheera och givetvis 
Mowgli. Men Dröse & Norberg går 
ett steg längre i sin tolkning. De vill 
skapa en annorlunda djungelfamilj. 
En som är inspirerad inte bara av 

den indiska djungeln utan även från 
andra hörn av världen. 

– Jag ville börja med att skapa en 
apkung av rang. Men med något 
extra, berättar Robert Dröse som 
står för manus och regi. 

–  Vi tänkte i termerna rytm, 
charm, intensitet, livfullhet och en 
förstås en klick galenskap. Vi mix-
ade sedan en politiskt engagerad 
sexbarns far och rutinerad mello-
artist med latinsk reality stjärna 
som just nu turnerar med Diggilo. 
Och plötsligt blev det ett givet val. 
Mendez fick bli vår Kung Gibbon 
- Djungelbokens tokiga variant 
av Kung Louie, säger Robert och 
skrattar.

Tilde Fröling gör även hon debut 
på musikalscenen och kommer 
att spela en av gamarna vid namn 
Huulda. 
– Det skall bli oerhört kul att ge-
stalta en gam, säger Tilde Fröling 
och skrattar. Det är inget jag per-
sonligen identifierar mig med men 
man älskade ju gamarna i den 
klassiska Djungelboken. Den åter-
kommande repliken ”Men hitt på 
nåt!” är något som de flesta minns.

De rutinerade musikalartisterna 
Gunilla Backman och Jakob Sta-

dell finns också med i ensemblen. 
Backman spelar pytonormen Kaa. 
– Som jag fått rollen beskriven är 
Kaa drottningen i djungeln, säger 
Gunilla Backman. Vilket passar mig 
fint för det är hon som bestämmer. 

Jakob Stadell, som spelar Shere 
Khan håller inte riktigt med om 
vem som bestämmer i djungeln. 
Han tror nog att han, som den 
fruktade tigern, kommer att ha en 
hel del att säga till om uppe på 
djungel-scenen.

– När jag var barn var jag rädd men 
fascinerad av Shere Khan, säger 
han. Det är kittlande att få spela i 
Djungelboken som han anser vara 
en av de absolut bästa tecknade 
filmerna som gjorts.

Bill Sundberg kommer senast från 
Äventyret Aladdin och gör i Djung-
elboken The Musical rollen som 
Baloo. 

– Djungelboken är en fin saga om 
att hitta hem och det kommer att 
bli skoj att göra den som musikal 
med nyskriven musik som förstär-
ker och fördjupar handlingen, säger 
han.

Som pantern Bagheera ser vi Eric 
Rusch. Han sjunger en ballad med 

många tonartshöjningar om hur 
synd det är om karaktären.

– I den här versionen av Djungel-
boken är Bagheera en ängslig 
hypokondriker och månar mest om 
sitt eget skinn, säger Eric.

Robert Dröse, uppvuxen i Oxelösund, 
står för manus och regi.

– Jag växte upp i Oxelösund och har 
många goda minnen kvar därifrån, 
säger Robert. Grundskoletiden till-
bringade jag på Sunda-
skolan och Ramdalssko-
lan och gymnasietiden 
på Gripenskolan i grann-
staden Nyköping.

Robert var redan i ung 
ålder en företagsam 
person. Förutom det ti-
diga intresset för musik 
och dans var idrott ett 
stort intresse.
– Jag spelade tennis, 
handboll, badminton, hockey-bockey 
och det som på den tiden kallades 
”korgboll” minns Robert. Många av 
mina kompisar var idrottsintres-
serade och en stor del av vår fritid 
ägnades åt olika sporter. Det fanns 
ju inga skärmar eller plattor att sitta 
och glo på vid den här tiden...

Fritidsgården var en populär sam-
lingsplats för ortens ungdomar.
– Jag minns två favoriter i Charlie An-
dersson och Hasse Appelqvist. Vilka 
fantastiskt engagerade ledare. 

På Fritidsgården spelade Robert 
med i ett punkband.
– Vi hette ”Dizzy manzanas” (fritt 
översatt ”Yra äpplen”) och spelade 
garagerock med ganska hög volym. 
Jag minns också ett annat band som 
spelade samtidigt, Stjärnfallet, tror 
jag dom hette, med en fantastisk 
gitarrist, tror att namnet var Anton 
Solli. 

Som sagt, många minnen från upp-
växten i Oxelösund. 
– Jag minns också att jag gjorde min 
första musikal när jag gick i nian,  
den hette ”Askmannen” och spela-
des i Ramdalsskolans aula under lu-
cia ett år. Jag minns också klorlukten 
från Ramdalsskolan när man gick i 
korridorerna till badet och till kios-
ken där man köpte ”Riff” som var då-
tidens tuggummi, med lakritssmak. 
Under sin aktiva tid i Oxelösunds 

Tennisklubb var Robert med och 
samlade in pengar till en ny ten-
nishall.

– Vi arrangerade en nationell 
tennistävling som drog spe-
lare från hela landet, Oxelö-
spelen hette tävlingen. 

Tillbaka till punkbandet 
”Dizzy mananas”  och spel-
ningarna på Fritidsgården.
– Vi spelade högt och det 
tjöt i öronen efter varje spel-
ning. Till slut sa min mam-
ma ifrån, du får sluta spela. 
Jag anmälde mig istället till 

- Dansen 
kom in i 

mitt liv av 
en slump!

Nyfiken på – ett samtal med
TEXT TORBJÖRN DAHLSTRÖM FOTO PETER KNUTSON

en buggkurs på Träffen i Nyköping. 
Minns faktiskt exakt vilket datum det 
var och att instruktören hette Henryk 
Blotznicky. 

Redan nu kan man av samtalet med 
Robert konstatera att det är tvära 
svängar och snabba kast i hans liv.
– Jag började bugga och ett år senare 
vann jag ett SM-guld i bugg. Dansen 
kom in i mitt liv av en slump, säkert 
som en ersättning för spelandet och 
tack vare att min mor sa åt mig att 
sluta innan jag förstörde min hörsel. 

Under sin tid på Gripenskolan fort-
satte Robert att odla en talang som 
senare skulle visa sig bli ett yrkes-
val.
– Jag satte upp en revy som hette 
”Tändhatten” tillsammans med då-
varande musikläraren, Stig Emmoth. 
Jag minns också att Jazzgymnas-
terna med Gunnel Thunström i spet-
sen hjälpte  till med arrangemanget. 

Hela min familj var engagerad, min 
syster, far och mor. Det gick bra, det 
kom mycket folk och tittade. 

1984 kom Robert in på Svenska 
Balettskolan och genomgick en två-
årig utbildning. 
– Efter min utbildning fick jag ett 
erbjudande att åka till Spanien och 
jobba, men jag valde att stanna i 
Sverige och fick förmånen att spela 
med i Nils Poppes ”Den vita hästen” 
med den underbara koreografen Al-
bert Goubie. 

Nu följer en hektisk period 
i Roberts liv.
– Jag fick ett erbjudande om att 
vara med i Kullbergsuppsättningen 
”Nyköpings Gästabud”. Men de 
ringde en kvart för sent, jag hade 
redan tackat ja till After dark och 
deras show. 

Läs mer på sid 8

Den 8 april kommer den kritikerrosade musikalen ”Snö-
vit” till Nyköpings arenor, Rosvalla. Bakom musikalen 
står produktionsbolaget Dröse & Norberg som har sin 
bas i Stockholm med hela Sverige som sitt arbetsfält. 
Robert Dröse driver företaget tillsammans med sin sam-
bo Anna Norberg. 

Robert Dröse
– Jag har varit ambassadör för Oxelösund!

Vinn biljetter 
till Musikalen 

Djungelboken! 
Se sidan 2.
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Tel: 0155-21 71 70  
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Verkstad och Reservdelar: Måndag–fredag 07–17
www.toyotanykoping.se

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

ÖPPETTIDER:

God Jul
och

Gott Nytt 
År!

Kampanjpriset gäller t o m 31 dec 2018. JBL och skinnklädsel på köpet gäller för C-HR X EDITION och Executive. Giltig för 
privatkunder och företagskunder. Ord. pris från 290.400 kr. Kampanjpriset är ett rek. ca-pris från generalagent, lokala 
avvikelser kan förekomma. *Flex privatleasing 4 500mil 36 månader. **Finansieringsuppgifter från Toyota Financial 
Services: baserad på 30% särskild leasingavgift, 4500 mil, 36 mån, 50% restvärde, rörlig ord. ränta 3,95% (sep -18). Leasingpriser 
är exkl moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Bränsleförbrukning blandad körning 3,9 l/100 km, CO2-utsläpp 86 g/
km. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Högtalarsystem från JBL och skinnklädsel på köpet, värde 25.400 kr

3.495 kr/mån* 

Toyota C-HR XEDITION

265.000 kr

Flex privatleasing

239.900 kr

Från

1.444 kr/mån**

Företagsleasing från

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

VÄLJ TOYOTA ELHYBRID

NYKÖPING, 

INDUSTRIGATAN 10, 

Tel: 0155-21 71 70  



Ludvig Löfström 
Skol-IF är en ideell förening som styrs av 
och för elever för att skapa en roligare fritid 
för alla grundskoleelever i Nyköping. Vi gör 
detta genom att anordna olika tävlingar och 
aktiviteter för eleverna på vår skola såsom 
en skidresa till Romme varje år och spel-
kvällar på skolan. Genom att låta oss elever 
driva föreningen så lär vi oss även viktiga 
förmågor så som ledarskap och entrepre-
nörskap. Vill vi att fler barn ska få röra på 
sig och umgås med sina vänner istället för 
att sitta framför skärmar hela dagarna. Vi tror att det är lika viktigt för 
barns hälsa att de har det bra både i och utanför skolan. Därför kämpar 
vi varje dag för att alla elever ska må bra och få en bra fritid, för det är 
den finaste presenten man kan få.
Vi har väldigt höga ambitioner och förhoppningar för Skol IF men sak-
nar kapital nog att uppfylla dessa. Men vi är inte dem enda som bryr 
sig om barnens fritid, därför så har dessa företag varit så snälla att 
sponsra oss. 
. 

Olivia Efraimsson 
Skol-IF ger mig möjligheter att lära känna 
andra vilket jag älskar (har träffat några utav 
mina bästa vänner tack vare Skol-IF). Det 
får personer som kanske inte har så många 
vänner en chans att skaffa det. Jag har lärt 
mig att man kan skapa en fin relation med 
människor jag aldrig hade gått och pratat 
med annars. Alla är också så välkomna oav-
sett vad, vilket gör mig väldigt glad. 
Styrelsen är lite som en familj, vi har så him-
la roligt tillsammans men kan också ha mer 
seriösa stunder vilket får oss att växa som 
grupp och människor. Vi tar med oss allt vi 
lär oss till resten av skolan och till andra människor vi träffar. Skol-IF 
har hjälpt min sociala förmåga, har lätt att prata med människor jag 
känner men nu är jag öppen till mycket mycket mer och mer öppen till 
att prata högt och med nya människor. 
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Ett stort TACK till våra sponsorer/Vittra Skol-IF

”Det betyder Skol-IF för mig”

Ellen Sager 
Jag tycker att Skol-IF är ett jättebra sätt för 
elever att vara mer involverade i skolans pro-
jekt. Det är ett bra sätt att få elevens åsikt 
vad skolan kan planera att göra med t.ex 
rastaktiviteterna. Hos många finns en driv-
kraft  att vara med att förändra och förbättra 
och då är Skol-IF ett bra sätt att kunna vara 
med och påverka. Man hittar gemenskap och 
kommer närmre varandra, inte bara på ras-
terna. Det har också hjälp klassen att hitta 
trygghet, gemenskap och större samarbetes 
vilja. Man ser att lärarna blir med involverade i rastaktiviteterna, Där 
dom också får en chans att lära känna oss bättre utanför lektionerna.

Jonathan Persson 
För mig är Skol-IF jätteroligt, för att man får 
lär känna så många nya personer och så får 
man får vara med och driva aktiviteter på så 
många olika sätt, både för de yngre men ock-
så de äldre. Man utvecklas också som person 
på många olika sätt.

Eco
Andaluz

LGolv AB
INDHS

07
0-

54
7 

49
 9

4

Lindqvist Gummiverkstad
Oxelösund Est;1959

GOODYEAR  15”  Ultragrip Ice     fr;   5 349 :-

NOKIAN 15”             Hakkapeliitta  fr;   5 549 :-

KUMHO 16”                                              fr;  4 695  :- 

MICHELIN 16”   X-ICE North      fr;   6 695 :-        

 

Höstens 
kampanjer!

DÄCK

Motorvärmare
DEFA  Inklusive kupéuttag fr;  5 499 :-

Extraljus
STRANDS LED- ramp   Prisex;  5 499 :-

0155-329 00   Båggatan 14   Oxelösund

Välkomna!

ANNONS
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Hallå Johan och grattis till 
din rektorsexamen, hur 
känns det?
– Ja, tre års utbildning med 
stående lista av böcker som 
ska läsas och uppgifter som 
ska levereras är snart slut. 
Formellt blir den klar i febru-
ari men de sista momenten 
är nu avklarade så det känns 
mycket inspirerande att 
kunna lägga mer tid på att 
arbeta med utveckligen av 
undervisningen och elever-
nas välmående.

Vad innebär det att vara 
rektor på en skola?
– Till största del handlar 
det om att säkerställa att 
eleverna får en bra skol-
upplevelse och en så bra 
utbildning som möjligt. Som 
rektor är det lätt att hamna 
i administrativa uppgifter som gör att mötena med personal och elever 
inte blir så många som krävs för att få en välmående skola. Jag arbetar 
dock hårt med att vara synlig och en del av både elevernas och perso-
nalens dagar. Att ha relation till både elever och pedagoger tror jag är 
en stark framgångsfaktor. Jag vill hellre se mig som ledare än chef  även 
fast båda delarna behövs i min position.

Vad är Vittramodellen och hur skiljer den sig från andra skolor?
– Vi jobbar mycket med att hela skolans uppdrag får ta plats. Med 
ett starkt arbete gällande välmående, både fysiskt och psykiskt, och 
samtidigt fokus på undervisning vill vi skapa en skola med starka 
förutsättningar till utveckling. Vi tycker ju även att gruppen är extremt 
viktig. Det gäller både bland elever och barn samt hos personalen. Detta 
gör att vi satsar på grupputveckling och samarbete inom arbetslagen. 
Vår undervisning vill vi ska hänga samman och skapa mening, vi strävar 
efter att all undervisning ska vara viktig på riktigt. Det betyder att eleven 
ska förstå varför du behöver kunskapen och hur skolans olika delar 
hänger ihop. På samma sätt vill vi att eleven ska förstå att både hjärtat 
och hjärnan behöver utbildning för att människor ska växa sig starka, 
välmående, innovativa och empatiska.

Hur viktigt tycker du det är med elevinflytande?
– Som motivationsfaktor är inflytande extremt viktigt. När eleverna får 
vara med och ta ansvar, skapa och planera händer det magiska saker. 
Att vara en passiv elev som inte är del i sin egen utveckling tror jag är 
mycket destruktivt. Vi behöver människor som vill vara med och tillsam-
mans skapa lärande och utveckling. När jag ser elever som på riktigt 
känner att de är med och påverkar, tar ansvar och bidrar känner jag mig 
mycket stolt, det är ju en sådan skola vi alla vill ha med kompetenta 
elever som vill bidra till en bättre värld.

Du har ett stort engagemang i ungdomsfrågor och driver t ex frågan att 
alla skolor ska ha ett Skol-IF. Varför?
– Som jag ser det finns det alldeles för få platser där våra elever får vara 

Möt Johan Skeppstedt, rektor 
på Vittraskolan i Nyköping

delaktiga utanför skolans ramar. 
Jag tycker även att det är alldeles 
för få mediala reportage där den 
kompetenta ungdomen skildras. Det 
finns otroligt många ungdomar som 
bara väntar på att få vara med och 
skapa mötesplatser, evenemang och 
andra aktiviter för att göra Nyköping 
en bättre stad stad att bo i. Genom 
Skol-IF kan vi låta eleverna få skapa 
dessa ytor och möten som bidrar 
till glädje, hopp, samarbete och en 
positiv inställning till varandra och 
till sig själv. I den bästa av världar 
har alla skolor Skol-IF som ibland 
gör saker på respektive skola och 
ibland samlar alla skolor för att 
göra roliga, lärorika och motiveran-
de saker. Vi är nästan där, jag lovar 
att inom ett år kommer Nyköpings 
Skol-IF verkligen blomstra av kom-
petenta ungdomar. 

Hur viktigt tycker du det är att en stad har en bra ungdomsverksamhet?
– Jag tänker att väldigt många egentligen vill ha något att göra. De för-
eningsbundna aktiviteterna gör att många ungdomar har något att göra 
och/eller har ett till sammanhang förutom skolan. Det jag tror är viktigt 
är att möten mellan grupper/individer sker och där ungdomarna är med 
och skapar dessa så att de anpassas efter vad som är intressant. Det är 
även viktigt att de som inte hittat något att göra på fritiden få möjlighet 
att testa på nya saker och träffa nya kompisar. Jag ser det lite som om 
livet skulle vara en stol och familjen tillsammans med skolan skapar två 
ben kan en annan aktivitet skapa ett tredje ben. Det tredje benet gör 
stolen mer stabil så att inte hela världen rasar när något annat ben får 
en spricka.

Som gammal hockey spelare är du något engagerad i hockeyn idag?
– Hockeyn är nedlagd sedan länge och nu handlar det om att nästa ge-
neration ska få möjlighet att se om just ishockey är något för dem. Jag 
tycker att idrott och rörelse är viktigt. Det spelar ingen roll vilken idrott 
som utövas utan mer att vi rör oss och försöker motverka ett samhälle 
som tenderar att bli mer och mer stillasittande. Som förälder vill jag 
bara presentera olika indotter/aktiviteter så att mina barn får se glädjen 
i att röra sig, tillhöra en grupp och att lära sig nya saker. 

Vad tycker du är viktigaste för en idrottsförening?
– Det viktigaste tycker jag är glädjen och en tillåtande attityd. Alla ska 
kunna vara med och i ett prestationsfokuserat samhälle vill jag att 
idrotten och skolan tar ett ansvar att motverka resultatets betydelse och 
mer fokusera på välmående, gruppens sätt att vara mot varandra och 
att alla får vara med. Gör en klubb eller skola det skapar välmåendet 
och tryggheten även grund för utvecklas inom området. Om resultatet är 
det viktigaste kommer utslagningen ske snabbt både i skola, föreningen 
och senare på arbetsmarknaden. Välmående och bemötande tycker jag 
alltid ska vara i första rum. Konstigt nog verkar det som att, utifrån det 
jag ser på skolan, ju mer vi fokuserar på välmående och aktiviteter ju 
bättre blir även skolresultaten. 

 



ANNONS

NYÅRSAFTON  

– Nyårsbön

14.00 Franciscuskapellet
Lekmannaledd
Ulla Börjars, solist

16.00 S:t Nicolai kyrka
Magdalena Fors

18.00 Alla Helgona kyrka
Magdalena Fors

Nyårspromenaden kommer – liksom 
som förra året – att pågå mellan 
16.00 och 18.00 med start från  
Stora Torget.

GEMENSAM UPPTAKT 

i Svärta kyrka

6/1 Trettondedag jul 
Högmässa 11.00 (sammanlyst från 
alla våra kyrkor)
Lars Viper, Elin Roxne Barkström, 
Hanna Pettersson, Inga Rausgård, 
Catrine Hylander, Per Gustafsson.
Kören Kantaton

Gratis bussar avgår från S:ta Katarina 
och Oppebykyrkan 10.00, S:t Nicolai 
kyrka och Mariagården 10.15, 
Alla Helgona kyrka och Franciscu-
skapellet (nedre parkeringen) 10.30. 
Bussarna går tillbaka 12.45.

BARN-  
OCH FAMILJEKUL

6/1 Stjärnfest 
14.00 S:ta Katarina kyrka
Samling i kyrkan. Dans runt granen. 
Fika. Skattjakt

13/1 Familjegudstjänst  
med julgransplundring
11.00 S:t Nicolai kyrka
Start i kyrkan. Lunch och fika  
i församlingshemmet. Dans runt 
granen. Påsar till alla barnen!

FÖRINTELSENS  
MINNESDAG
Den 27 januari är det den internationella 
minnesdagen för Förintelsens offer.

26/1 Musikteater  
inför Förintelsens minnesdag 
Oppebykyrkan 15.00 
Spela aldrig Mozart – så länge jag 
lever! Efter en berättelse av Michael 
Morpurgo. Ewa Carlsson, Bo Lindell 
och Inga Rausgård

27/1 Orgelkonsert
Alla Helgona kyrka 18.00
Johan Hammarström, 
domkyrkoorganist i Västerås

Böneveckan för kristen enhet är 
världens största ekumeniska mani-
festation som genomförs samtidigt 
i cirka 75 länder. Under Böneveckan 
firas huvudgudstjänsten oftast 
tillsammans med lokala församlingar 
från olika kyrkor och samfund på 
söndagen i Böneveckan, det vill 
säga den 20 januari, vilket också är 
Bibelns dag.

Fredag 18/1 
19.00 Oppebykyrkan 
Bön- och lovsångskväll
Catrine Hylander m fl

Söndag 20/1 
16.00 S:t Nicolai församlingshem
”Mission i Sverige - utmaningar och 
möjligheter i vår tid”. 
Föredrag av Ingrid Lundström. Fika

18.00 S:t Nicolai kyrka 
Ekumenisk gudstjänst 
Ole Kristian Skadberg m fl

Måndag 21/1–fredag 25/1
19.00 Korskyrkan
Olika församlingar tar hand  
om var sin kväll

Arr: Nyköpings kristna samarbetsråd

TEXT MALÉN ENEBERG

År 1932 testamenterade Johan 
Lorenz Svedelius, son till Per 
Adolf och Johanna Svedelius, 
en del av sitt arv till Nyköpings 
kommun. Tack vare stiftelsen 
som bildades kan pengar de-
las ut till sörmländska kvinnor, 
som är antingen äldre ensam-
stående eller ensamstående 
med minderåriga barn.

Stiftelsen förvaltas av Nykö-
pings kommun och handläggs 
av Nyköpings församling. I år 
delas totalt 3 964 500 kronor 
ut. Lägsta belopp är 4 500 kro-
nor och högsta 11 500 kronor. 

– Vilken summa som delas 
ut beror bland annat på antal 
barn och inkomst, eventuellt 
social bidrag och om Krono-

fogden gjort en utmätning 
 eller inte, berättar handläggare 
Sarah Blomberg, socionom i 
Nyköpings församling.

Antalet kvinnor som beviljas 
medel ur stiftelsen är ungefär 
samma år efter år. I år kom to-
talt 561 ansökningar in. 

– 43 av dem var ogiltiga. 

Några var skrivna på ”frihand” 
och några var gamla kopierade 
ansökningar.  I mån av tid har 
jag skickat nya, giltiga blanket-
ter till dem som skickat in ”fel”, 
berättar Sarah Blomberg.

18 kvinnor fick avslag på sina 
ansökningar på grund av att 
de inte helt matchar stiftelsens 
kriterier. Några är gifta eller 
sambo, några har inte minder-
åriga barn eller står inte som 
vårdnadshavare till sina barn. 
Några är inte folkbokförda i 
Sörmland och en fick avslag 
eftersom hon saknar uppe-
hållstillstånd.

Men 500 kvinnor har beviljats 
medel i år! 259 av dem är över 
60 år och övriga ensamstå-
ende med minderåriga barn. 
Gemen samt för alla motta-
garna är att de är behövande. 
Emma är en av dem. Hon bor i 
Nyköping tillsammans med sin 
dotter.

– Jag har en dysfunktionell 

bakgrund. Det har varit en lång 
väg tillbaka. En kamp, berättar 
Emma.

I dag har hon både fast tjänst 
och eget bostadskontrakt. 

– Men jag har det kärvt med 
skulder som jag försöker be-
tala av. Min högsta dröm är att 
kunna vara självförsörjande, 
men nu är det som det är och 
då är det väldigt bra att det går 
att ansöka om pengar via den 
här stiftelsen, säger hon.

Emma fick sin ansökan bevil-
jad.

– För mig var beskedet en 
otrolig lättnad, att veta att jag 
får pengar just inför julen och 
vinterhalvåret. Jag sätter alltid 
min dotter först. Nu kan hon få 
både vinterkläder och julklap-
par!

Fotnot: ”Emma” vill av hän-
syn till sitt barn vara anonym 
och heter i verkligheten något 
 annat. 

500 sörmländska kvinnor får dela på nära  
fyra miljoner kronor. Nyköpingsbon Emma  
är en av dem. – Det här är en fantastisk hjälp, 
som jag får precis innan jul!
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EKUMENISKA BÖNEVECKAN 

Läs mer om stiftelsen på: www.svenskakyrkan.se/nykoping/
kvinnor-kan-soka-bidrag-ur-stiftelse

Miljonbelopp till behövande  kvinnor

För mig var 
beskedet e 
otrolig lätt-

nad, att veta att  
jag får pengar just 
inför julen och  
vinterhalvåret.

Ett välkommet bidrag lagom till jul. Det får 500 kvinnor behövande 
kvinnor som bor i Sörmland, är äldre och ensamstående eller en-
samstående med minderåriga barn.  

FOTO GUSTAF HELLSING, KRISTINA STRAND LARSSON, LINDA MICKELSSON/IKON

16    No.11 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018
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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.

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”.

ADVENTS-  
OCH 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

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. 

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

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

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

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

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

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

TEXT OCH FOTO  MALÉN ENEBERG

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 

Fru  Musica och Motett kören, 
hon Allahelgona kören. 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 

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

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.
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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

Julevangeliet framförs i   ord och ton

www.svenskakyrkan.se/
nyköping 

Det krävs att 
de behärs-
kar språket, 

sångtekniken och 
tempot.

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.

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 

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.



ANNONS

NYÅRSAFTON  

– Nyårsbön

14.00 Franciscuskapellet
Lekmannaledd
Ulla Börjars, solist

16.00 S:t Nicolai kyrka
Magdalena Fors

18.00 Alla Helgona kyrka
Magdalena Fors

Nyårspromenaden kommer – liksom 
som förra året – att pågå mellan 
16.00 och 18.00 med start från  
Stora Torget.

GEMENSAM UPPTAKT 

i Svärta kyrka

6/1 Trettondedag jul 
Högmässa 11.00 (sammanlyst från 
alla våra kyrkor)
Lars Viper, Elin Roxne Barkström, 
Hanna Pettersson, Inga Rausgård, 
Catrine Hylander, Per Gustafsson.
Kören Kantaton

Gratis bussar avgår från S:ta Katarina 
och Oppebykyrkan 10.00, S:t Nicolai 
kyrka och Mariagården 10.15, 
Alla Helgona kyrka och Franciscu-
skapellet (nedre parkeringen) 10.30. 
Bussarna går tillbaka 12.45.

BARN-  
OCH FAMILJEKUL

6/1 Stjärnfest 
14.00 S:ta Katarina kyrka
Samling i kyrkan. Dans runt granen. 
Fika. Skattjakt

13/1 Familjegudstjänst  
med julgransplundring
11.00 S:t Nicolai kyrka
Start i kyrkan. Lunch och fika  
i församlingshemmet. Dans runt 
granen. Påsar till alla barnen!

FÖRINTELSENS  
MINNESDAG
Den 27 januari är det den internationella 
minnesdagen för Förintelsens offer.

26/1 Musikteater  
inför Förintelsens minnesdag 
Oppebykyrkan 15.00 
Spela aldrig Mozart – så länge jag 
lever! Efter en berättelse av Michael 
Morpurgo. Ewa Carlsson, Bo Lindell 
och Inga Rausgård

27/1 Orgelkonsert
Alla Helgona kyrka 18.00
Johan Hammarström, 
domkyrkoorganist i Västerås

Böneveckan för kristen enhet är 
världens största ekumeniska mani-
festation som genomförs samtidigt 
i cirka 75 länder. Under Böneveckan 
firas huvudgudstjänsten oftast 
tillsammans med lokala församlingar 
från olika kyrkor och samfund på 
söndagen i Böneveckan, det vill 
säga den 20 januari, vilket också är 
Bibelns dag.

Fredag 18/1 
19.00 Oppebykyrkan 
Bön- och lovsångskväll
Catrine Hylander m fl

Söndag 20/1 
16.00 S:t Nicolai församlingshem
”Mission i Sverige - utmaningar och 
möjligheter i vår tid”. 
Föredrag av Ingrid Lundström. Fika

18.00 S:t Nicolai kyrka 
Ekumenisk gudstjänst 
Ole Kristian Skadberg m fl

Måndag 21/1–fredag 25/1
19.00 Korskyrkan
Olika församlingar tar hand  
om var sin kväll

Arr: Nyköpings kristna samarbetsråd

TEXT MALÉN ENEBERG

År 1932 testamenterade Johan 
Lorenz Svedelius, son till Per 
Adolf och Johanna Svedelius, 
en del av sitt arv till Nyköpings 
kommun. Tack vare stiftelsen 
som bildades kan pengar de-
las ut till sörmländska kvinnor, 
som är antingen äldre ensam-
stående eller ensamstående 
med minderåriga barn.

Stiftelsen förvaltas av Nykö-
pings kommun och handläggs 
av Nyköpings församling. I år 
delas totalt 3 964 500 kronor 
ut. Lägsta belopp är 4 500 kro-
nor och högsta 11 500 kronor. 

– Vilken summa som delas 
ut beror bland annat på antal 
barn och inkomst, eventuellt 
social bidrag och om Krono-

fogden gjort en utmätning 
 eller inte, berättar handläggare 
Sarah Blomberg, socionom i 
Nyköpings församling.

Antalet kvinnor som beviljas 
medel ur stiftelsen är ungefär 
samma år efter år. I år kom to-
talt 561 ansökningar in. 

– 43 av dem var ogiltiga. 

Några var skrivna på ”frihand” 
och några var gamla kopierade 
ansökningar.  I mån av tid har 
jag skickat nya, giltiga blanket-
ter till dem som skickat in ”fel”, 
berättar Sarah Blomberg.

18 kvinnor fick avslag på sina 
ansökningar på grund av att 
de inte helt matchar stiftelsens 
kriterier. Några är gifta eller 
sambo, några har inte minder-
åriga barn eller står inte som 
vårdnadshavare till sina barn. 
Några är inte folkbokförda i 
Sörmland och en fick avslag 
eftersom hon saknar uppe-
hållstillstånd.

Men 500 kvinnor har beviljats 
medel i år! 259 av dem är över 
60 år och övriga ensamstå-
ende med minderåriga barn. 
Gemen samt för alla motta-
garna är att de är behövande. 
Emma är en av dem. Hon bor i 
Nyköping tillsammans med sin 
dotter.

– Jag har en dysfunktionell 

bakgrund. Det har varit en lång 
väg tillbaka. En kamp, berättar 
Emma.

I dag har hon både fast tjänst 
och eget bostadskontrakt. 

– Men jag har det kärvt med 
skulder som jag försöker be-
tala av. Min högsta dröm är att 
kunna vara självförsörjande, 
men nu är det som det är och 
då är det väldigt bra att det går 
att ansöka om pengar via den 
här stiftelsen, säger hon.

Emma fick sin ansökan bevil-
jad.

– För mig var beskedet en 
otrolig lättnad, att veta att jag 
får pengar just inför julen och 
vinterhalvåret. Jag sätter alltid 
min dotter först. Nu kan hon få 
både vinterkläder och julklap-
par!

Fotnot: ”Emma” vill av hän-
syn till sitt barn vara anonym 
och heter i verkligheten något 
 annat. 

500 sörmländska kvinnor får dela på nära  
fyra miljoner kronor. Nyköpingsbon Emma  
är en av dem. – Det här är en fantastisk hjälp, 
som jag får precis innan jul!
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Läs mer om stiftelsen på: www.svenskakyrkan.se/nykoping/
kvinnor-kan-soka-bidrag-ur-stiftelse

Miljonbelopp till behövande  kvinnor

För mig var 
beskedet e 
otrolig lätt-

nad, att veta att  
jag får pengar just 
inför julen och  
vinterhalvåret.

Ett välkommet bidrag lagom till jul. Det får 500 kvinnor behövande 
kvinnor som bor i Sörmland, är äldre och ensamstående eller en-
samstående med minderåriga barn.  

FOTO GUSTAF HELLSING, KRISTINA STRAND LARSSON, LINDA MICKELSSON/IKON
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Minnen från förr

Historien om ett äkta 
valnötsträd (Juglans regia)

Arne Andersson
Gästskribent 

Magasinets gästskribent 

Arne Andersson berättar 

om minnen från barndomen 

och sin uppväxt i Nyköping

arne.andersson22@comhem.se

Då landshövdingen avstått att nyttja residenset 
i Nyköping som bostad kom den tidigare av 
trästaket omgärdade privata trädgården att 
öppnas för allmänheten. Botanisten Erik 
Julin var inte sen att inspektera trädgården. 
Förväntningarna att finna intressanta växter 
kom till att börja med på skam. Kraftiga 
exemplar av den sällan odlade mahonian 
(Mahonia aquifolium) och en gammaldags, 
mjöldaggsfri blåblommig höstaster (Aster Novi-
Belgii) syntes vara de enda anmärkningsvärda. 
Men sedan fick han syn på ett valnötsträd som 
stod på en gräsmatta ner mot Hospitalsgatan. 
Han uppskattade trädets höjd till ca 6,5 meter. 
Omkretsen på stammen 105 cm över marken, 
var 95 cm.  

Valnötsträd förekommer naturligt på Balkan 
och österut till Turkiet och Libanon. I Sverige 
förekommer (planteras) det huvudsakligen i 
de sydligaste landskapen samt på Öland och 
Gotland. Ännu i Stockolmstrakten finns flera 
valnötsträd, vilkas nötter åtminstone efter varma 
somrar når mognad. Redan i Uppsalatrakten 
fryser emellertid årsskotten regelbundet under 
vintern så att arten inte kan nå trädform. 
(I KIKAREN Nr. 1. 1973.)

I följande nummer av tidskriften berättar Sven 
Forsselius, från sina tidigare år på Gotland 
att trädet var en uppskattat och omhuldad 
kulturväxt. Ofta stod det som vårdträd vid 
bondgårdar. Nötterna skördades och åts 
ofta färska. Forsselius kom att att flytta till 
Nyköping, och arbetade på lantmäterikontoret 
på Hospitalsgatan. Från sitt arbetsrum hade 
han utsikt över residensets trädgård där 
landshövdingens fru, Signe Hammarskjöld, hade 
sin trädgårdsodling. 

Någon gång under1947 eller 1948, 
nämnde länsarkitekt Arvid Stille, som för 
byggnadsstyrelsen hade hand om vården av 
residensets trädgård att man planerade en 
nyplantering av prydnadsträd och bad om 
förslag. Forsselius föreslog ett valnötsträd, 
som nog skulle gå att få från Gotland. Vilket 
dock visade sig inte vara så lätt då det var ont 
om valnötsträd då de kalla vintrarna i början 
på 1940- talet gått hårt åt valnötsträden som 
skadades eller dog. 

Emellertid kom ett träd från Gråbo plantskola, 
dock inte i bästa form. Men tillsammans med 
Signe Hammarskjöld, och Stille, fick han nöjet 
att med trädgårdsarbetarens bistånd plantera 
trädet. Under de efterföljande åren kunde 
Forsselius glädjas åt att se trädet utveckla sig till 
en fullvärdig representant för sin art. 
(I KIKAREN Nr. 2. 1973.)
     

(Utdrag från Nyköpings Biologiska Förenings tidskrift “I KIKAREN”.)

På ett föreningsmöte fick jag höra om trädet 
och kom även att besöka det. I oktober (2018) 
var jag åter på platsen, men trädet stod inte på 
den plats som jag mindes, däremot fanns ett 
valnötsträd en bit därifrån! Vad som skett med 
det “första trädet” är osäkert, likaså om det 
“nya trädet” är planterat, eller självsått? 

Höjden på trädet var dock detsamma, omkring 
sex meter, men omkretsen runt stammen på 
samma höjd som tidigare mätning var endast 
64 cm. Det måste därmed vara ett annat träd! 
Under trädet fann jag ett flertal mogna valnötter 
vilket troligen berodde på att temperaturen 
under årets växtperioden varit synnerligen 
gynnsamt.  

     

Valnötsträd omfattar ett par arter som är 
intressanta för våra svenska förhållanden. 
Äkta valnöt klarar sig i regel till odlingszon två 
i Sverige, men dess härdighet har varit en stor 
begränsning. Sedan 2013 förökas den betydligt 
härdigare vitryska sorten “Lokio” i Odense, 
Danmark. 

Men redan 2003 införde Ove Johansson, från 
Indal utanför Sundsvall, 100 fröplantor till 
Sverige. Dessa kom att fördelas över hela landet. 
Vilket kom att innebära att redan 2008 gav det 
skörd så långt norrut som i Sundsvallstrakten.

Källa:
Skogsträdgårdsbloggen

Det “nya” trädet. Blad och nötter. Den nedre nöten smakade bra! 
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Kök 34%

Annat
utrymme 26%

Bad och
dusch 27%

Tvättstuga
7%

Toalett
6%

Vattenskadeundersökningen 2016 omfattade totalt 5.771 vattenskador. Av dessa uppstod 83% i småhus!  
Oftast i köket. En vattenskada kostar i genomsnitt drygt 30.000 kr att åtgärda i självrisker för villaägare.

Nya vattenmätare i Nyköping

Det läcker i våra hus. 
Små läckage som vi inte märker. En droppe vatten i sekunden  har efter 

ett dygn läckt ut 100 liter vatten. 

Workshop om Vattensäkra hus och kök

Kom och lyssna till vad du kan göra för att förbättra 
vattensäkerheten i ditt hus samtidigt som vatten
mätarna ska bytas ut i kommunen.

För att minimera kostnaderna inför bytet är det nöd
vändigt att ventilerna är välfungerande och av rätt 
utförande. Experter berättar hur viktigt det är med en 
vattenfelsbrytare. Det mest ekonomiska är om du gör 
det samtidigt som utbytet av vattenmätaren.  

Säker Vatten berättar varför det är viktigt att uppfyl
la branschreglerna vid installation med auktoriserade 
VVSföretag. Villa och fastighetsförsäkringen kräver 
att du uppfyller kraven med ett giltigt intyg, det är vik
tigt för att be döma vad eventuella fel beror på.

Detta berör i första hand boende inom  Nyköpings  
kommun, boende i Oxelösunds kommun är också  
välkomna!

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

Kommunen kommer att fram till 2021 byta ut alla vattenmätare i Nyköpings kommun.
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Vinnare Oxelösundsgalan 2018

Idrottsstipendium, till ett värde av 10 000 kr. 
Charlie Carlsson, Oxelösunds och Nyköpings Bordtennisklubb 

Charlie är en driven bordtennisspelare i Nyköping Oxelösunds Bord-
tennisklubb, som tillhör de bästa i landet i sin åldersklass. Charlie är 
en mycket god ambassadör för sin klubb och hemkommun. Han är i 
november uttagen på Kadettläger i Söderhamn av Svenska Bordten-
nisförbundet. Kadett är en ung landslagsspelare i bordtennissamman-
hang. Vid goda prestationer på lägret kan en landslagsplats bli aktuell, 
men konkurrensen är stenhård. Han har även fått chansen att åka tre 
veckor till Kina för att träna i januari 2019.

Eldsjälsstipendium idrott, till ett värde av 5 000 kr,
Lars Johnsson, OK Måsen

Ett mångårigt engagemang i OK måsen som bl a kassör. Tagit stort an-
svar för datasystemhantering i samband med anordnandet av tävlingar, 
tar sig an eventuella problem i samband med detta med ett lugn och en 
stor portion humor.
Sedan två år tillbaka även engagerad i Sörmlands orienteringsförbund. 
OK Måsen kommer vara en av arrangörerna av O-ringen 2019, där har 
Lars tagit på sig att vara huvudansvarig för arbetet med alla starter, ca 
150 funktionärer beräknas behövas.

Oxelösundsgalan 2018

Utan människor är en plats bara en plats. Därför handlar berättelsen om 
Oxelösund om alla som bor där, och om deras relation till havet, naturen och 
kontrasterna som är en stor del av deras liv. 

Det är alla tillsammans som är Oxelösund - We are Oxelösund.

På Oxelösundsgalan lyfte vi fram ett antal personer som på olika sätt 
utmärkt sig. Vanliga människor som bor och verkar i Oxelösund och som 
genom sitt arbete förtjänar uppmärksamhet. 

Vi gjorde det under platsvarumärket  We are Oxelösund

Ett stort tack till alla pristagare och övriga deltagare på galan, till Caxton 
Njuki som höll i trådarna på ett föredömligt sätt, till Martina, Jonathan, 
Olov och Anna som underhöll och till Restaurang Charlies för den goda 
maten. Tack till Oxelösunds kommun och sponsorerna ICA Kvantum, 
Proplate och Sörmlands Sparbank. 

Och från hjärtat; ett stort tack till alla som på olika sätt uppmuntrat och 
supportat till att galan blev av. Nu ser vi fram emot en ny gala 2019.

Torbjörn Dahlström, Mediamix Event & Media 
Arrangör Oxelösundsgalan 2018
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Vinnare Oxelösundsgalan 2018

Kulturstipendium, till ett värde av 10 000 kr, Lennart Wantzin 
Musikern, vissångaren och underhållaren Lennart Wantzin är sedan 
många år en framträdande musikalisk profil i Oxelösund. Med sin musik 
har han spridit glädje och väckt engagemang som både soloartist och 
genom sina många bandkonstellationer som bland annat Abbey Road och 
duon Speldosan med Gullmar Bergman. Med bandet Ikaros levandegjor-
de han Björn Afzelius låtskatt och bandet kom att omfamnas av en stor 
publik över hela Sverige.  
Lennart har förgyllt Oxelösunds högtidsfiranden, kulturnätter, krogkväl-
lar, bröllop och begravningar. Det som utmärker honom är den enorma 
musikaliska bredd genom genrer och epoker, där den svenska visan har 
en särskilt framträdande plats, oavsett om det rör sig om Taube, Ferlin, 
Olle Adolphson eller Hoola Bandola Band. 

Eldsjälsstipendium kultur, till ett värde av 5 000 kr. Kai Tamminen
Med sitt fenomenala sätt att knyta ihop kulturen, nostalgin, förenings-
livet, företagandet, kommunen och hela länet är Kai mycket väl värd 
att nomineras till Kulturstipendiet. Kais myntade uttryck ”Oxelösunds 
Museer” har slagit väl ut och tillsammans har tex. Oxelösund och 
Eskilstuna knutit kontakter och utbyten mellan varandra. Kais logiska 
och problemlösande tänk, har gjort att

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg är en av få föreningar i Sverige 
som idag innehar det nya trafiktillståndet, som möjliggör att Oxe-
lösund har personförande tågtrafik ut i stort sett hela Sverige. För 
Oxelösund och Sörmland har Kai Tamminen gjort mycket förtjänstful-
la insatser inom kulturområdet.

Årets trevligaste butikssäljare 2018. 
Fredrik Andersson, Anderssons Hemelektronik.

Fredrik Andersson personifierar den lilla butiksägaren som med stor 
personlig service och ett bra bemötande hjälper sina kunder in i den 
nya tekniken.

Årets utvecklingsidé 2018.
Malin Lindén och Sara Littorin, Kundcenter.

Det vinnande utvecklingsprojektet utsåg genom omröstning bland Oxelö-
sunds kommuns medarbetare och var ett av sex utvecklingsprojekt som 
nominerats av medarbetarna själva.
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Vinnare Oxelösundsgalan 2018

Årets Miljöpris 2018
Mats Ytterby, Susanne Rydh, Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet arbetar på ett föredömligt sätt att lära barn att ha 
ett naturligt förhållningssätt till naturen och att få möjlighet till ett 
bra friluftsliv.

Årets Nyföretagare i Oxelösund 2018
Johan & Charlie Stenberg, Stenbergare i Oxelösund AB

Årets nyföretagare har med god smak skapat ett populärt 
besöksmål och blivit ett landmärke för Oxelösund. Ett blev två när 
man under hösten dubblerade och under jubel intog Järntorget. 
Affärsmodellen är framgångsrik och resultatnivån för 2017 ligger över 
branschgenomsnittet.

Rotarys Eldsjälsstipendium 2018, till ett värde av 5.000 kr.
Heike Emmrich och Peter Hillerius

För att på ett enastående sätt ha lyckats entusiasmera barnen på D-sko-
lan att dagligen motionera på morgonen före skolstart. Detta genom att 
lyckats skapa och genomföra lustfyllda aktiviteter som attraherat barnen 
så mycket att de kommit till Heikes och Peters utegympa i ur och skur.

Genom att vara goda pedagoger och även ta fasta på vetenskapliga rön 
om att aktivitet är grunden för en god hälsa samt att rörelse stimulerar 
inlärning och kunskapsinhämtning ger Heike och Peter barn i Oxelösund 
ett bra stöd att klara kunskapsmålen. Samtidigt främjar de barnens gläd-
je och lust till aktivitet och rörelse, förhoppningsvis för hela livet.

Årets bästa granne 2018
Hadas Kiros Tesfu
Genom att vara en god förebild och ha förmågan att sprida omtanke, 
mänsklig värme samt besitta en hög social kompetens uppskattas Hadas 
särskilt som en god granne i ordets bästa bemärkelse. Hadas och hennes 
familj är varmt välkomnande och ser sina grannar på ett enastående sätt.  
”Om alla var mer som Hadas skulle grannskapet stråla mer.”
Beatrice Berg, Nominerande granne 
Som belöning av sina goda insatser tilldelas Hadas en hyresfri månad 
under januari 2019.
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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. 

KAFFEDRALEN
Onsdagar mellan kl 13.30-16 i 
församlingshemmet. 

Caféet öppnar upp 16 januari! 
Sång- & musikprogram kl 14.00: 

16/1 Gubbröra med Nyqvist, 
Karlsson, Wärn & Saxe. 

30/1 Andersson med gitarr. 

Gudstjänster
23/12 Mässa kl 11.00 - 4 i advent. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg, Eva Henriksson. 
Sång av Oxelbären och Sara Wirqvist, flöjt. 
24/12 Julafton: Julkrubba kl 10 med Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, 
Eva Henriksson. Julbön kl 17 med Catharina Carlsson, Irina Söderberg. 
Sång av Ulla Börjars. Midnattsmässa kl 23 med Sebastian Söderberg, Catharina Carlsson, 
Irina Söderberg, Ingalill Amaya. Sång av Christine Ankarswärd.  
25/12 Juldagen. Julotta kl 7 med Mattias Bähr och musik av 3 x Rasmussen. Joulukirkko, 
finsk julotta kl 9 Tarja och Pentti Kriikkula, Helen Kantokoski Kviby och musik av 
3x Rasmussen.  
26/12 Annandag jul. Mässa kl 11.00. Mattias Bähr, Mathias Kjellgren. Julkonsert 
kl 16.00, Fri entré  
30/12 Mässa kl 11.00 - Sönd e. jul. Catharina Carlsson, Bengt Fridén, Gunilla Östberg.    
1/1 Nyårsmässa i musikens tecken - Nyårsdagen 
kl 16 med Sebastian Söderberg. Sång och musik med Jenny Tjärnström och Bengt Fridén.  
6/1 Mässa med stora och små kl 11.00 
Sebastian Söderberg, Catharina Carlsson, Maria Rasmussen, Ingalill Amaya, Tessan 
Cambrant Berg, solist Fanny Axelsson. 
9/1 Morgonmässa kl 8.30  
10/1 Kvällsmässa i Taizémässa kl 18.00. Catharina Carlsson, Bengt Fridén.  
13/1 Mässa kl 11.00 – 1 e Trettondedagen Mattias Bähr, Bengt Fridén, Eva Henriksson.  
20/1 Mässa kl 11.00 – 2 e Trettondedagen. Sebastian Söderberg, Irina Söderberg, 
Gunilla Östberg. 
Söndagsöppet med kyrklunch. 
24/1 Kvällsmässa i Taizémässa kl 18.00. Catharina Carlsson, Irina Söderberg.  
27/1 Mässa kl 11.00 – 3 e Trettondedagen. Ingvar Lindetun, Bengt Fridén, 
Gunilla Östberg. 

Guds superhjältar!

Familjefrukostar i 
församlingshemmet 

25/1, 1/2, 8/2 kl 9-11   
kostnad 30:-/vuxen 
 

MÅNADENS KONSERT
 Julkonsert med S:t Botvids kyrkokör 
under ledning av Irina Söderberg.  
Solister Carin och Alice Zander. 
Mathias Kjellgren, orgel. 

Fri entré, med frivillig kollekt till 
församlingens musikverksamhet. 

I julens berättelser är fred och 
ljus tydliga teman. Det talas 
om att Jesus är konungen som 
kommer för att skapa fred på 
jorden och att han är ljuset som 
tänds i mörkret. Det låter nästan 
som att han är en superhjälte 
och kanske var det så man 
hoppades och tänkte att han 
skulle vara när han kom till oss 
för ungefär två tusen år sedan. 

Kanske tänkte man att Jesus, un-
gefär som Batman, Spindel- eller 
Stålmannen, skulle ta sitt ansvar 
och ensam se till att skapa fred 
och rättvisa på ett snabbt, enkelt 
och effektivt sätt. Och är inte tan-
ken lockande många gånger än 
idag? Hade det inte varit bekvämt 
om Jesus hade kommit hit, utrotat 
alla orättvisor och upprättat en 
perfekt tillvaro här på jorden helt 
utan att vi vanliga människor be-
hövde anstränga oss? 

Men Gud tänkte och tänker inte så 
för Guds plan verkar snarare vara 
att låta Jesus fylla oss människor 

26/12
kl 16.00
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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. 

Följ och gilla oss på Facebook!

Guds superhjältar!

26/1 S:t Botvid kl 16 
Orgelkonsert med Gunnar Idenstam.
Kommer även att visas på storbilds-
skärm. 

Fri entré, med frivillig kollekt till 
församlingens musikverksamhet.

med kraft, mod, hopp och kärlek 
och ge oss insikten om att vi till-
sammans, människan och Gud, 
kan och ska kämpa för att föränd-
ra världen: skapa fred med jorden 
och fred bland oss människor.

Jag tror att Gud vill att vi tillsam-
mans ska se oss själva lite som 
jordens superhjältar och superhjäl-
tar har ju alltid speciella egenska-
per, attribut eller krafter så vilka 
krafter vill Gud utrusta oss med? 
Ja, en viktig sådan verkar vara 
insikten om att vi är älskade vill-
korslöst som vi är och vad vi än 
gör. Det berättar Jesus om på 
olika sätt under den tid som han 
är här på jorden. Barnet i krubban 
ger oss både en riktning och en 
insikt att i det mänskliga med de 
förmågor som du och jag har kan 
vi vara med och göra världen till 
en bättre plats. 

Men går det?  
Ja, vi kan klara av de här uppdra-
gen för vi är ju Guds superhjältar 
och om Batman har ett bälte, 

Spindelmannen har förmågan att 
skapa nät och Stålmannen kan 
flyga, så kan vi i våra liv förlita oss 
på en evig och villkorslös kärlek, 
ett löfte om att vi aldrig är helt en-
samma och en möjlighet att tro på 
att inte ens döden kan stoppa oss 
i kampen för ljuset, kärleken och 
friden i världen. Jesus säger:

”Jag är världens ljus den som 
följer mig ska inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus” 
Johannesevangeliet 8:12

Och aIIt detta tack vare det barn 
som vi idag samlas kring. Det 
lilla barn som både var Gud och 
människa när det föddes i ett en-
kelt stall i Betlehem. Välkommen 
att fira detta barn genom att delta 
i julens gudstjänster och konserter 
och mycket mer som församlingen 
erbjuder.

Mattias Bähr
Kyrkoherde

Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

MÅNADENS KONSERT

25/12 klo 09.00 Joulukirkko St. 
Botvidissa. Rasmussen x 3 musisoi.
27/12 14.00-19.00 Välipäiväsauna 
Oxelösundin uimahallissa. Ilmoittautu-
minen Helenille viim 25/12. 10kr/hlö. 

Suomenkielinen Kirkkokuoro 
harjoittelee St.Botvidissa
13.00-15.00 7/1, 14/1, 21/1
Laulukahvittelut Sjötångenin tiloissa 
klo 13.00 15/1
Laulukahvittelut Björntorpin tiloissa 
klo 09.30 18/1
Kerhotunnit lapsille seurakuntakodin 
alakerrassa klo 15-17 18/1
Ompeluseura seurakuntakodissa 17-19 
8/1, 22/1
Hartaushetki St. Botvid 14.30 23/1
Naisten saunailta 18-20 10/1, 24/1
Miesten saunailta 18-20 17/1
 13/1 Kirkkokuoro laulaa Tibble 
kirkossa Täbyssä 14.00 Jani Kenttälän 
johdolla 
20/1 14.00 Messu St. Katarina kirkossa 
Arnössä. Kirkkokuoro laulaa. 
Kirkkokahvit.

Uppstart Vårterminen 2019

Ompeluseurat 8/1, Stickcafé 14/1, 
Syjunta 15/1, Pilgrim 21/1, 
Målarna 22/1, Barnkörerna 22/1, 
Kyrkokören 24/1, Kyrkis 29/1

26/1
kl 16.00

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

LEDIGA LOKALER

NYKÖPING

Kontors och industrilokaler

Öppettider: 
Vardagar: 10-17
Lördag och söndag: Stängt
Stängt: 14/12 till 7/1. Timmermansgatan 7, Oxelösund

www.marinexpert.se - 073 91 222 43

 • Båtservice & Reparation • Båtförmedling • Båttillbehör • Reservdelar
 • Försäkringsärenden • Vinterförvaring • Gräsklipparservice

Vi önskar er en 
God Jul & Gott Nytt År!
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Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

www.tandlakareherbring.se

Oxelösund

Våra erfarna och trygga 
veteraner finns där när tiden 
eller orken inte räcker till. 

Kontakta oss: 0155-40 04 09  
nykoping@veteranpoolen.se

EXTRA OMSORG  
NÄR DEN BEHÖVS

RUT gäller för de flesta 
omsorgs-tjänster!

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

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

Julens presenter 
upp till 40 % 
rabatt
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Apoteket 0818.indd   1 2018-11-13   16:49

p å  k ö p e t

ö p p e t t i d e r  i  j u l
2 2 : a , 2 3 : e  d e c  1 0 - 1 5
2 4 - 2 6 : e  d e c  s t ä n g t
n y å r s a f t o n  1 0 - 1 3
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s t r u m p o r

k ö p  e t t
 p r e s e n t k o r t

Grattis säger Magasinet till Fredrik Andersson, Anderssons Hemelek-
tronik, som har utsetts till ”Årets trevligaste butikssäljare  i Oxelösund 
2018”. 
– Jättekul, säger Fredrik. Det har varit stor uppmärksamhet från mina 
kunder som ”peppat” och sagt att de röstat på mig. Dessutom ett 
erkännande för att mitt arbete har varit fruktsamt. 

Vad är hemligheten bakom utmärkelsen? 
– Trivs man med sitt arbete så gör man ett bra jobb, jag försöker möta 
kunden som jag själv vill bli bemött i en butik, det är den enkla sanningen.

Fredrik vill gärna dela med sig av utmärkelsen.
– Det är mina kunder som ska tackas. Och som man brukar säga; 
kunden har alltid rätt, säger Fredrik med glimten i ögat.

Tävlingen har genomförts av Oxelösunds Centrumförening och 
motiveringen till Fredrik Anderssons pris löd;
”Fredrik Andersson personifierar den lilla butiksägaren som med stor 
personlig service och ett bra bemötande hjälper sina kunder in i den nya 
tekniken. 

Fredrik Andersson årets 
trevligaste butikssäljare

Carina Bergkvist - Hud & Spaterapeut
070-228 52 62 - Höjdgatan 24, Oxelösund, www.sencehud.se

Jag vill tacka alla mina kunder för det gångna året och önskar en riktigt 

       God Jul & Gott Nytt År!

•  Fotvård
•  Ansikts-
 behandling
•  Massage
•  Make Up 
• Manikyr m.m.

LOKAL PERSONLIG SERVICE
• Kameror • Datorer • Bläckpatroner • Mobiltelefoner• Tillbehör • Skrivare

Nostalgisk skivspelare 
med USB. 
För både 33/45/78 varv, 
CD, kassett och radio 

Vi fixar ditt 
ID- och

körkorts-
foto!

Anderssons Hemelektronik AB
Järntorget 1, Oxelösund. Tel: 0155-374 72, Må-Fre 10.00-18.00 lunch 14.00-15.00 Lö 10.00-13.00

2990:-
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Spännande vår på uppskattad Oxelösundsscen
Koordinaten i Oxelösund bjuder in 
till nya musikaliska äventyr. Biljet-
terna till den populära konsertse-
rien är nyligen släppta och börjar 
redan gå åt.  Marie Anstadius, kul-
turkoordinator i Oxelösund kommun, 
berättar om vårens artister. 

Det är ofta bra tryck på biljettförsälj-
ningen när det vankas konserter på 
Koordinaten. I dagsläget är fyra kon-
serter bokade, det kan dock komma 
att bli fler under våren. Framgångs-
medlet tror Marie är en kombination 
av ganska självklara saker.

– Målet är alltid att erbjuda skickliga 
musiker med fin publikkontakt och 
där det finns en nerv och närvaro 
i musiken oavsett om det är rock, 
visa eller banjopunk. Vi hoppas att 
vårens utbud kommer att glädja vår 
trogna konsertpublik, men även att 
nya besökare hittar till vår scen. Det 
gäller att hitta en bra balans mellan 
självklara publikfavoriter och det lite 
mer oväntade. 

Musiksäsongen inleds med Ale Möl-
ler Trio. Multimusikanten Ale Möller 
är en av landets mest namnkunniga 
folkmusiker som friskt och ohämmat 
blandar stilar och musiktraditioner 
från världens alla hörn, gärna 
tillsammans med musiker från just 
dessa hörn. 

– Här spelar han i ett mindre format 
ihop med Mats Öberg och Olle Lin-
der. Jazzen ligger och lurar i botten 
men det görs ständiga, ofta impro-

viserade, utflykter i folkmusiken, 
pophistorien och gud vet var, säger 
Marie. 

En annan artist som gästar Koordi-
naten under våren är Christian Kjell-
vander, som precis släppt ett nytt, 
kritikerrosat album. Christians musik 
rör sig i gränslandet mellan folk, 
blues och americana, genomsyrad 

av ett nordiskt vemod och hans röst 
jämförs ofta med Leonard Cohen. 

– Christian har ett säreget uttryck 
och en hängiven fanskara här i trak-
terna. I Nyköping har han spelat 
flera utsålda konserter och jag hopp-
as att ännu fler ska upptäcka honom 
nu när vi tar honom och hans band 
till Koordinaten, berättar Marie. 

Ale Möller Trio

Baskery

Swing Magnifique

I april äntrar kvintetten Swing 
Magnifique Koordinatens scen och 
levererar rykande het Jazz Mano-
uche, en genre som uppstod bland 
Paris jazzscener på 30-talet där 
framför allt legenden Django Rein-
hard formade soundet. Ett dansant 
och genommysigt sound om man 
frågar Marie.  

– Det är verkligen en musikstil man 
blir glad av, oavsett ålder och musi-
kaliska preferenser. 

Sist ut i den musikaliska vårsäsong-
en är syskonbandet Baskery – Greta, 
Stella och Sunniva Bondesson – de 
har gjort stor succé på internatio-
nella scener, inte minst som förband 
till Robbie Williams. Musikstilen är 
influerad av traditionell country och 
blues men de kallar själva helst sin 
musik för ”killbilly”, ”banjopunk” och 
”mud-country”. 

– Det känns helt rätt att avsluta 
våren med en energiboost som Bas-
kery! Jag önskar bara att Eventsalen 
var lite större så vi kunde få plats 
med mer publik, avslutar Marie och 
önskar alla varmt välkomna till Oxe-
lösundsscenen på Koordinaten. 

De fyra nämnda konserterna ingår i 
musikpasset och biljetter kan köpas 
från och med 1 december, antingen 
via visitoxelosund.se, informationen 
på Koordinaten, Culturum, Rosvalla 
eller Turistbyrån i Nyköping. 

Christian Kjellvander

På gång i Oxelösund



PREMIÄR 26 JANUARI 2019 kl. 19.00 
Koordinaten, Oxelösund

Spelas även 1, 2, 8 och 9 februari 2019 kl 19.00
Biljetter och mer info: www.visitoxelosund.se

Vinn 
biljetter till 
Oxelörevyn
Se sidan 2.
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Vi önskar alla våra kunder, hyresgäster och samarbetspartners 

en God Jul och ett Gott nytt år
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Anläggningen  
har en kapacitet  
för 40–60 personer.
” 1 december invigdes det nya lägerboendet och omklädningsrummen på Ramdalens IP  

i Oxelösund. Ett projekt som har tagit sin tid, men som nu står klart efter att nybyggnationen 
genomförts under 2018. 

”Behovet har varit stort att ersätta de 
gamla omklädningsrummen men även  
att skapa en plats som är multifunktionell 
och som gynnar föreningslivet”, säger 
Anders Magnusson, chef för kultur- och 
fritidsförvaltningen i Oxelösund. ”Det vi 
verkligen ser fram emot nu är de möjlig-
heter lägerboendet ger, för olika aktörer 
att arrangera läger och nyttja lokalerna  
för olika evenemang. Något som inte  
bara gagnar oss här i kommunen,  
utan hela regionen.”

Anläggningen med sin direkta anslut-
ning till Ramdalens IP och närheten till 
Oxelösunds kustlandskap erbjuder över-
nattning för 40–60 personer, vilket gör  
att flera föreningar och organisationer kan 
förlägga lägerverksamhet här, för både 
kortare och längre tidsperioder. Förutom 
de nya omklädningsrummen och sov-
salarna finns här också generösa ytor för 
matlagning och gemenskap. 

”Det behöver inte vara en idrotts-
förening som hyr anläggningen”, berättar 
Anders. ”Den är till för alla olika typer av 
föreningar och vi hoppas att möjligheten 
med lägerboendet ska sprida sig och  
att Oxelösund blir ett givet val när man 
planerar ett läger i framtiden.”

Vid invigningen hölls tal av Catharina 
Fredriksson, ordförande i kommun-
styrelsen, Patrik Renfors, ordförande  
i kultur- och fritidsnämnden, Dennis  
Zalamans, konsulterad byggprojekt- 
ledare och Kecke Lundh, representant  
från ONYX som ansvarar för driften av 
lägerboendet. Elever från Musikskolan 

spelade fanfar och besökare bjöds  
därefter på fika och fick möjlighet att  
titta runt i boendet. 

Lägerboendet vid Ramdalens IP 
skapar nya möjligheter

Gemensamhetsutrymmen för möten och matlagning. Ett av omklädningsrummen i anläggningen.



 No.11 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2018     31

ANNONS

www.oxelosund.se

Anläggningen  
har en kapacitet  
för 40–60 personer.
” 1 december invigdes det nya lägerboendet och omklädningsrummen på Ramdalens IP  

i Oxelösund. Ett projekt som har tagit sin tid, men som nu står klart efter att nybyggnationen 
genomförts under 2018. 

”Behovet har varit stort att ersätta de 
gamla omklädningsrummen men även  
att skapa en plats som är multifunktionell 
och som gynnar föreningslivet”, säger 
Anders Magnusson, chef för kultur- och 
fritidsförvaltningen i Oxelösund. ”Det vi 
verkligen ser fram emot nu är de möjlig-
heter lägerboendet ger, för olika aktörer 
att arrangera läger och nyttja lokalerna  
för olika evenemang. Något som inte  
bara gagnar oss här i kommunen,  
utan hela regionen.”

Anläggningen med sin direkta anslut-
ning till Ramdalens IP och närheten till 
Oxelösunds kustlandskap erbjuder över-
nattning för 40–60 personer, vilket gör  
att flera föreningar och organisationer kan 
förlägga lägerverksamhet här, för både 
kortare och längre tidsperioder. Förutom 
de nya omklädningsrummen och sov-
salarna finns här också generösa ytor för 
matlagning och gemenskap. 

”Det behöver inte vara en idrotts-
förening som hyr anläggningen”, berättar 
Anders. ”Den är till för alla olika typer av 
föreningar och vi hoppas att möjligheten 
med lägerboendet ska sprida sig och  
att Oxelösund blir ett givet val när man 
planerar ett läger i framtiden.”

Vid invigningen hölls tal av Catharina 
Fredriksson, ordförande i kommun-
styrelsen, Patrik Renfors, ordförande  
i kultur- och fritidsnämnden, Dennis  
Zalamans, konsulterad byggprojekt- 
ledare och Kecke Lundh, representant  
från ONYX som ansvarar för driften av 
lägerboendet. Elever från Musikskolan 

spelade fanfar och besökare bjöds  
därefter på fika och fick möjlighet att  
titta runt i boendet. 

Lägerboendet vid Ramdalens IP 
skapar nya möjligheter
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

God Jul & Gott Nytt År!
Vi tackar för ett fantastiskt 2018 
och önskar alla våra kunder en riktigt

På bilden överlämnar Jonas och Mathias Fernqvist pengarna 
till Mattias Bähr från S:t Botvids kyrka.

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

    Gilla oss på facebook: www.facebook.com/icakvantumoxelosund

Vilket fantastiskt gensvar vi fick 
på vårt paketlotteri under 
Ljus & Värme!

Tillsammans med våra kunder fick 
vi ihop hela 15.000:- till Svenska 
Kyrkan och Räddningsplankan. 

Tack till alla som 
köpte lotter! 


