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En märklig årskrönika
Snart har vi i Sverige levt med Covid-19 i ett års
tid. Trots det faktumet så händer det ändå att man
faktiskt glömmer bort det för en stund då och då.
Vi ska trots allt, efter bästa förmåga, tuffa på med
våra vanliga liv med gällande restriktioner. Givetvis
blir man dock snart brutalt påmind om verkligheten.
I skrivande stund är restriktionerna hårdare än
någonsin och hoppet om att få fira jul och nyår
som vanligt känns allt mer avlägset.

Något jag har lyft flera gånger under året är oron
över dem som drabbas sekundärt av pandemin.
Exempelvis alla företagare som på olika sätt fått känna
på konsekvenserna av det som skett. Det mest kännbara konsekvenserna har troligen varit för de företag som
är beroende av att folk faktiskt besöker dem – butiker,
restauranger, frisörer och olika friskvårdare, till exempel.

när man samtidigt vet att det är allt annat än vanliga tider,
det är inte bara märkligt utan rent ut sagt obekvämt. Jag
lider med alla er som drabbats på olika sätt under året.
Alla som förlorat en närstående, själva varit sjuka, all oro
över hälsa, liv, ekonomi och framtid. Det är svårt att sammanfatta ett sånt här år med någon form av lättsamhet.
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Allt är gott på Kossan!

VI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILL

80 % RABATT
PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

ALLTID

halva priset
på andra paret vid köp av
kompletta glasögon!

Gäller billigaste paret och från samma recept.

ALLTID

kostnadsfri
synundersökning
vid köp av glasögon.

Värde 395 kr. Utförs av legitimerad optiker.

Vi tillsammans.

Nyköping
Västerport Köpcentrum
Tel: 0155-28 88 53

Oxelösund
Järntorget 1
Tel: 0155-362 20
(Fd Sörners)

Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2020-12-31. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se: www.glasogonmagasinet.se

Nyfiken på - personligt med

Dot Gade Kulovuori
Min uppväxt

Som 17-åring åkte jag till England för att jobba

sedan 1991. Så man kan säga att Mauri drog

- Jag föddes på Viborg Sjukhus 4 april 1956,

som au-pair i 6 månader. Mötte en kille i London

hit mig.

Danmark och växte upp med pappa Poul,

och stannade 1 år – sista halvåret jobbade jag

mamma Grete och småbröderna Lars och

som skosäljare (1 månad) och som assistent till

Flytt till Nyköping

Morten i Aalestrup. Storasyster Anne-Jette var

tyginköparen i en modefirma resten av tiden.

- Mauris och mitt distansförhållande varande i 2

multihandikappad och dog när hon var 8. Pappa
var realskolelärare, mamma hemmafru. De lät
bygga vårt hus på Vestergade 66 dit vi flyttade
1963, samma sommar som jag började skolan.
Hemma var det tryggt och kärleksfullt, i skolan

Vad jag tänkt bli när jag blev stor
- Jag skulle bli som pappa = lärare. Det kände
jag från jag var 7 tills jag var 17. Kom inte in
på lärarhögskolan efter realskolan – därav året

år innan Christel och jag kom hit med flyttlasset
27 september 1986. Gravörvägen 6 i Stigtomta
blev vårt gemensamma hem i 13 år. Ett fantastiskt ställe att bo med barn.

i England. Sedan ändrade jag mig och skulle

Första arbetsplatsen i Nyköping

bli speditör och när jag kom hem från England

- Jag beslöt mig för att de sista 3 månaderna

- Jag hade lätt för mig och kompisarna trodde

gick jag en 1-åring handelsskola. Under det året

av 1986 skulle vigas till att ”falla till”, men jag

att jag fick bra betyg för att min pappa hjälpte

ändrade jag mig igen och skulle bli tolk, så jag

sökte jobb under tiden. I december var jag på

mig (fast han jobbade på en annan skola). Pappa

hade tänkt söka in på Högra Handelsskolan.

intervju på Cewe Instrument och fick jobbet som

var det inte lika kul.

hann aldrig hjälpa mig, då han hade en massa
extraknäck för att dra in pengar till familjen. I 4:e
klass fick jag en bästis (hon är fortfarande min
bästis) och det blev lugnare på mobbningsfronten. Varje dag efter skolan sprang jag upp till
mormor och morfar som bodde på gård 1 km
från vårt hus. Jag hjälpte i stallet, på fältet och
lärde mig köra traktor som 7-åring (detta visste
inte mormor om).
- Farmor och farfar träffade jag inte lika ofta,
men ändå var det dem jag hade starkaste
banden till. Farfar dog tyvärr när jag var 7, vilket
blev ett trauma för mig. Våra semestrar bestod
för det mesta av campingturer – antingen till
några av våra favoritställen i Danmark eller till
norra Tyskland.

- Sedan kom det något i vägen: Min dåvarande
pojkvän fick jobb i Sydafrika på ett 3-årskontrakt.
Jag blev exalterad och ville med. Vi behövde
då gifta oss och det gjorde vi hösten 1975.

Marknadsassistent med början 12 januari 1987.
”Perfekt svenska, datorvana och kunskap om
exportdokument” var några av kraven och ingen
av dem kunde jag något om.

Jag skulle plugga till tolk på Technical College i

- Chefen var snäll och tyckte att om jag hade lärt

Vanderbijlpark. Väl där upptäckte jag att det inte

mig så pass bra svenska på 2 månader så skulle

alls var en tolkutbildning, däremot en sekreterar-

det nog lösa sig. Den chefen är fortfarande min

utbildning. Så det blev jag.

kompis. 8 år senare sade jag upp mig och tog

- Tre år senare var jag tillbaka i Danmark och fick
jobb som sekreterare i en ingenjörsfirma – senare som ko-ordinator för företagets Singaporekontor. 8 år blev det till i Danish Turnkey Dairies.
Varför hamnade jag i Sverige.
Vad drog mig hit?
- Min man och jag skiljde oss våren 1984. Vår

Intressen som ung

dotter Christel var då 4 år. September samma år

- Jag var scout, lekte med kompisar och läste

var Christel och jag på vår första chartersemes-

mycket. Under tonåren var jag under ca 1 år su-

ter på Kos tillsammans med min mamma. Näst

perreligiös, gränsande till det fanatiska – tror det

sista dagen såg jag en ursnygg man som var på

var för att jag var kär i en kille från en mycket

semester med sin dotter. Jag tog kontakt och

religiös familj. Höll på att förlora alla kompisarna

samma kväll sade jag till min mamma att här var

på kuppen, så jag lade av.

min nästa man. Vi har fortfarande kontakt – gifta

en 4-månaders ”time-out” för att fundera vad jag
ville göra. Jag fick sedan ett vikariat som intern
informationsassistent på dåvarande Näckrosbuss. När vikariatet gick ut bildades en ny tjänst
till mig som extern informationsassistent/personalassistent. Drygt 1 år senare fick jag sluta på
grund av övertalighet.
VD för Skavsta Flygplats i 13 år.
Äventyret började med…
- Under tiden på Näckrosbuss fick jag kontakt
med flygplatsen när Ryanair öppnade Londonlinjen 1997. Flygbussarna hade inte tillräckligt
med bussar så vi fick hjälpa till. Jag blev skickat
till möte. Jag protesterade: Jag kan inget om
bussar. VD Christer Fridell kontrade: Du är den

Fortsättning sidan 6
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enda som är bra på engelska! Jag fick jättebra

i Katrineholm genom mitt företag Dot

kontakt med team’et Peter Rogeman och Siw

Consulting. Jättespännande uppdrag som jag

Johansson, så när jag fick sluta på Näckrosbuss

verkligen trivdes med. Våren 2018 beslöt jag

ville de att jag skulle jobba som marknads-

mig för att inte söka nya uppdrag och enbart

assistent hos dem. Strax efter intervjun

göra sånt som ger mig ”utdelning” på ett

konstaterades det att jag hade cancer.

annat sätt – att betala tillbaka för allt som

Jag ringde Siw och sade att de nog

Sverige gett mig.

behövde leta efter någon annan. Hon

- Jag är mentor i ALMI’s program,

svarade direkt:

ingår i HSB-Södermanlands styrel-

Nej, vi väntar på dig! Det är jag för

sen, blir president i min Rotaryklubb

evigt

nästa år, arbetar i Nyköpings Röda

tacksam för.

Korsets styrelse och är projektledare i projektet ”Secondhandkon-

Tiden på Skavsta. Samman-

ceptet” och flytt till ny lokal. Det

fattning av intryck och upple-

senare uppdraget är hur kul som

velser från 1998-2014

helst – påminner lite om uppbygg-

- 12 juni 1998 började jag som

nadsprojekten på Skavsta. Att

marknadsassistent. Månaden

tillsammans med ”2H-gruppen”

senare köpte TBI 90 % av flygplat-

planera och utföra faktiskt jobb

sen. 1999 gjorde nya VD:n mig till

i nya butiken är något jag trivs

marknadschef och året efter ville

fantastiskt bra med. Här hjälper

han att jag skulle söka jobbet som

även andra volontärer till med det

VD. ”Aldrig i livet” sade jag och stäng-

praktiska och det blir mycket skratt.

de dörren framför näsan på honom.

Till sist har jag även ett uppdrag som

Ytterligare ett år senare blev jag tillsagd

vigselförrättare.

av styrelseordförande att det nu var ”min

Vem är jag som person?

tur”. Mauri stöttade mig helhjärtat i beslutet att

- Jag är förundrad och tacksam och kan fortfa-

ta jobbet och ge det en chans.

rande inte riktigt fatta hur bra mitt liv blev. Har

- Jag lyssnade mycket och pratade mindre –

aldrig haft en ”plan”, ändå har jag fått möjlighet

hade så mycket att lära mig. Och vilken höst

efter möjlighet.

det blev. Jobbet blev officiellt mitt 6 september

- Till min läggning är jag positiv och när något

2001 och vi vet ju alla vad som hände 5 dagar
senare! Det nya flygbolaget som skulle starta
Thailandstrafik gick omkull, vi fick säga upp
kollegor och Finnair beslöt sig för att öppna
Helsingforslinje. Berg- och dalbana. Utan team’et
på Skavsta hade jag aldrig klarat det.
Och vilken resa det blev totalt sett: Flyglinjer
kom och försvann, Ryanairs nav öppnades,
jätteprojekt med terminaler, parkeringar, anställningar, osv skulle fixas på rekordtid – alla deltog
– och vi klarade det!

Ägarbyte till OMERS Strategic Investments i
oktober 2013. Här kände jag direkt att resan
snart var över och 7 månader senare slutade
jag på flygplatsen. De erfarenheter och upp- och
nedturer jag fick vara med om under mina totalt
16 år på flygplatsen har varit ovärderliga. Att få
vara del av ett team som utförde mirakel och ha
team’et att luta sig mot i motgångar var GULD.
Snart pensionsålder - engagemang inom

går snett får jag automatiskt tanken: men då
blir det ju bra för ”det” eller ”det”. Har sällan en
”ned”-dag. När jag blir engagerad så trivs jag –
ibland behöver jag dock lägga lite band på mig
själv.
Personliga intressen med topp två
- Älskar att umgås med min man/hundar/dotter
och barnbarn, sticka, baka, laga mat, min trädgård, resor och umgås med vänner.

Röda Korset. Varför välgörenhet och Röda

- Jag väljer självklart familj som nr. 1 och om

- Sedan blev det nytt ägarbyte i januari 2005

Korset?

jag måste välja en tvåa blir det stickning. Det

när spanska Abertis köpte TBI-koncernen. Var

- Efter Skavsta blev det några månaders ”vila”

skänker mig ro och är meditation samtidigt som

mitt och andras jobb i fara? Tre spanska chefer

innan jag började jobba med Katrineholms

man är produktiv (så man med gott samvete kan

senare kändes det som att vi fick vara kvar.

logistikcenter och senare som tf Näringslivschef

kolla Netflixserier).
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Mimmi fortsätter leva sin dröm

Den gamla ”leksakstelefonen” är en pryl som Mimmi hämtat från sin uppväxt och som också fått stå modell för en
av hennes tavlor. ”Om jag inte fick som jag ville för mamma och pappa ringde jag mormor”.

Vem minns inte ”Baccara” och
”Yes sir I can Boogie”...

Det har varit ett händelserikt år för Mimmi Scheibe.

Mimmi jobbar fortfarande drygt halvtid på Klövern.

- Min utställning i NK-villan i januari gav mig blodad tand. Som helt oprövad

- Jag är så tacksam över min arbetsgivare som tillåter mig att jobba 60 %,

visste jag inte hur mina tavlor skulle tas emot. Men jag tyckte att jag hittat

vilket innebär att jag kan ägna mig åt att måla 40 % av min tid. Kombinatio-

en egen stil och att jag kom med något nytt, så förhoppningen fanns.

nen känns verkligen perfekt, ibland kan det vara lite ensamt i ateljén, men
på Klövern har jag jobbarkompisar, det väger upp.

Det kom 400 besökare på två dagar och nästan alla tavlor sålde slut
och det inspirerade Mimmi att måla ännu mer. Nu har hon dessutom
tagit steget och flytttat sin verksamhet till Bryggeriet Kulturcentrum.
- Här ingår jag i en gemenskap med andra inom samma skrå, och kan
exponera min konst på ett helt annat sätt. I min lokal har jag både ateljé
och galleri, mina tavlor sitter uppe hela tiden, så det är enkelt att komma
förbi och titta om man är intresserad. Det är bara att slå en signal, säger
Mimmi.
Motiven i Mimmis tavlor är hämtade från 70- och 80-talet när
Mimmi växte upp. Motiv som även betraktaren kan minnas.
- Jag vill förmedla en känsla som tar betraktaren tillbaka till en annan tid,
minnesbilder från förr som berör och som ofta väcker muntration och kan
vara en kick till att uppleva ”minnenas television”.
Från ett original reproduceras Mimmis målningar i mindre upplaga.
- Det kallas för ”Fine Art Print” och kan enklast jämföras med litografier,
berättar Mimmi. En noggrann och kvalitetskontrollerad tryckning. Varje
exemplar numreras efter tryck.
En stor händelse under året var när Nordens största nätgalleri,
NOA, hörde av sig och ville sälja Mimmis konst.
- Fantastiskt att de var intresserade av mig och dessutom en stor möjlighet att nå ut med mina tavlor, kommenterar Mimmi.
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Att leva sin dröm, att våga göra det som är roligast av allt, är
något Mimmi gärna pratar mycket och varmt om.
- Jag har alltid älskat att teckna och måla. Nu får jag göra det som en del
av mitt yrke, det är fantastiskt och få förunnat. Jag brukar uttrycka det
som att pengar betyder ingenting om man får göra det man vill och det
man tycker är roligt. Det viktigaste är att man har tak över huvudet och
mat på bordet.
Januari 2021 hade Mimmi planerat en årlig uppföljning av den
lyckade utställningen på NK-Villan, något som hon nu valt att ställa
in på grund av det rådande läget.
- Jag vill gärna göra det på mitt sätt, under lite ”festliga” förhållanden, med
snittar och bubbel, vilket är omöjligt med nuvarande restriktioner. Istället
hoppas jag kunna genomföra en utställning någon gång i vår eller sommar
i mitt eget galleri. Min ambition är att jobba hårt under vintern och kunna
presentera cirka 20 nya original på utställningen. En utställning där jag i
första hand vänder mig till Nyköping och Oxelösund och dess invånare.
Jag lämnar de ljusa lokalerna med alla färggranna tavlor, tar en
sista titt ut genom fönstren, ser Nyköpingsåns brusande vatten och
tänker att en bättre miljö för kreativt skapande är svår att hitta.
Mimmi passar på att sätta på en vinylskiva med bandet hon aldrig
tröttnar på. Så sakta går jag ut till tonerna av ABBA och Dancing
Queen...

Axplock ur gamla arkiv

Nyköpings AIK och Nyköpings SK
blir NBIS - så började det!
Torsdagen den 1 april 1965 skrev den legendariska FOLKET-reportern Erik ” Exman” Johansson om årets stora nyhet inom den lokala
idrotten i Nyköping.
”På onsdagskvällen briserade en bomb i Nyköpingsidrotten.
Nyköpings AIK och Nyköpings SK har avancerade planer på att slå
ihop sina påsar”.
NAIK bildades 1914 och NSK 1918, skulle de båda klubbarna nu
komma överens om ett samgående efter så många års rivalitet inom
Nyköpingsidrotten? En arbetsgrupp med tre personer från respektive
klubb fick i uppdrag att förhandla fram en lösning. Från NAIK deltog
Åke Ramstedt, Kurt Eriksson och Sören Jonsson. Från NSK deltog
Gunnar Andersson, Egon Carlsson och Olle Söderström.
Egon Carlsson uttalade sig om hur snacket gick innan sammanslagningen.
- AIK hade det lättare än oss i NSK. Vi hade en falang som absolut inte
ville ha ett samgående och det hängde faktiskt på en mycket skör
tråd. Vid den avgörande omröstningen saknades en röst, jag ringde
då min fru som tog med sig sitt medlemskort och röstade för ett
samgående.
En fantastisk historia som faktiskt är sann och som hämtad ur Max
Lundgrens underbara berättelser om Åshöjdens Bollklubb. Utan den
rösten hade det blivit ett nej från NSK. Ett samgående hade dock
kommit förr eller senare. Både idrotten och ekonomin i de båda
klubbarna var så dålig.
Efter att både styrelsen inom NAIK och NSK sagt ja till en fusion,
blev det klart att en ny förening var född. Den 23 november 1965
samlades ett 90-tal medlemmar från de båda klubbarna i Folkets Hus
och röstade genom fusionen. Namnet på den nya klubben hade länge
varit en stor diskussionsfråga. Nyköpings Idrottsförening eller Nyköpings Bollklubb hade de flesta förespråkarna. Namnet blev Nyköpings
Boll & Idrottssällskap, förkortat NBIS och i folkmun populärt kallat
”Bissarna”.
Samtidigt utsågs den första styrelsen i föreningen. Ordförande blev
Åke Ramstedt. han hade vid sin sida Kurt Eriksson, Sören Jonsson,
Georg Söderström, Olle Söderström och klubbmästaren Lars ”Tjana”
Sjöberg. Första ordförande för hockeyn var Kurt Eriksson och för
fotbollen Egon Carlsson. Olle Berg valdes till friidrottens första ordförande. Föreningen hade vid sin start totalt fem sektioner, förutom
fotboll, hockey och friidrott även en damsektion och en sportstugesektion.
Officiellt föddes den nya klubben Nyköpings Bis den 1/1 1966.
Fotbollen tillhörde då division III och hockeyn hörde hemma i
division II.

NBIS fotbolls första målskytt
Boris Claesson.
NBIS fotbolls första tränare
Frank Zoo.
Meste målskytt i samma match
Roger Landström gör 7 mål mot Motala på Folkungavallen 1970.
Första målskytt i division II
Thord Larsson mot Älvsjö 1971.
Publikrekord
Folkungavallen mot Saab 1971, 4.210 personer.
Egna produkter som spelat allsvenskt
Peter Berggren, Kjell Grankvist, Stefan Rexin, Björn Carlsson,
Torbjörn Dahlström, Ferdinand Sipöz och Jonas Claesson.
Egna produkter med landslagsmeriter
Torbjörn Dahlström, Peter Hjelm och Stefan Holster.
Entrépeng på 1970-talet
4 kronor.
Cupframgång
Semifinal i svenska cupen mot Sandviken 1970. Besegrade allsvenska
Sirius på vägen.
Serieseger
Bissarna vann division III 1970.
Bästa placering
1978, 3:a i division II.
Kvalvinst
1983 besegrades Falu BS vilket innebar avancemang till division II.
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Minnen från förr

KRYSSA & VINN
MED MAGAZINET!
Det är tuffa tider för många av våra lokala aktörer just
nu. Passa på att förena nytta med nöje – lös ut korsordet och var samtidigt med och tävla för en god sak!
Vi tävlar ut annonsutrymme i Magazinets första nummer år
2021 (utgivning 31 januari) för lokala företag eller föreningar
som drabbats av pandemins konsekvenser. Både företagare
och privatpersoner är välkomna att vara med och tävla!

Tävlingsregler:
Tävla genom att skicka in julkryssets lösning (de ljusröda rutorna i korsordet till vänster) tillsammans med ditt namn, telefonnummer och gärna en e-postadress. Nominera det Nyköpingseller Oxelösundsföretag (eller en förening inom kommunerna)
du vill ska vinna tillsammmans med en kort motivering varför.
Tävlingsbidraget skickas via e-post till tobbe@media-mix.nu eller via brev till Mediamix,
Floragatan 2, 613 31 Oxelösund. En jury väljer ut ett företag eller förening i respektive
kommun som vinnare. Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast 3 januari 2021.

Finurliga

BADPLATSER

del 2

I artikeln ”Finurliga badplatser” (Magazinet nr 7, 2020)
undrade jag om någon hade upplysningar om badet
vid Mariebergsgruvorna vid Folkets Park i Nyköping.
Till min glädje fick jag ett svar på min fråga.
Jag hade väl inga större förhoppningar att få några uppgifter om
det lite ”speciella” badet. Det har ju
ändå gått sextio år sedan jag och
kompisen Joa var där och badade.
Badplatsen verkade då även ha
används under ett flertal år, att döma
av hur det såg ut runt gruvhålet. Hade
det kanske badats här i tio år?
Om badet tidigare hade ”iordningställts” av grabbar i 15-20-åringar, skulle dessa idag vara 85-90 år!
Om badet istället tillkommit av ännu
äldre personer är det inte konstigt att
det är svårt att få några uppgifter om
badet. Kanske var det heller inte så
många människor som då besökte
skogsområdet där badet fanns.
Stadsdelen Brandkärr fanns heller inte
på den tiden (bygget av Brandkärr
inleddes först år 1967).
Jag har inga nya uppgifter om badets ursprung. Däremot har Nils-Erik
Eriksson meddelat att han och brodern
Kjell badat i gruvhålet strax innan det,
och andra gruvhål som legat öppna
sedan 1940-talet, fylldes igen med
schaktmassor från motorvägsbygget
år 1960-61. Vilket man även kunde
läsa i Södermanlands Nyheter då de
var på plats för att göra ett reportage
om de gamla gruvhålen.

LYCKA
TILL!

Ett tillägg; Jag har faktiskt
cyklat på motorvägen från Pål
Jungs Hage till Hemgården,
och tillbaka till Pål Jungs Hage.
– Hur många har gjort det?
(Men, kanske bör jag även
nämna att detta skedde
dagen före motorvägen öppnades för trafik år 1961...)

Kjell och Nils-Erik Eriksson

Tack till bröderna Eriksson för att
ni delat med er av era minnen! Det
är alltid kul med återkoppling på mina
texter – och extra roligt att få höra er
läsares egna minnen från förr! Ni är alltid välkomna att höra av er, så hjälps
vi åt att hålla gamla historier vid liv.

Kort om Mariebergsgruvorna:
Gruvdriften i området startade redan
under 1600-talet. Här bröt man framför allt järnmalm. Två av de största
gruvhålen var belägna i slänten
ovanför nuvarande Mariebergsvägen.
Gruvhålen var omgärdade av staket,
medan de mindre gruvhålen saknade
staket. Ett av dessa var det omskrivna ”badet.” Gruvdriften fortsatte med
vissa uppehåll under århundradena,
men verksamheten slutade inte helt
förrän i mitten av 1940-talet.

Arne Andersson

berättar om
historier och minnen
från sin barndom
och uppväxten i
Nyköping.
arnexandersson@
gmail.com
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Umgås med dina nära och kära på ett tryggt och säkert sätt

Hyr stuga på Jogersö
495:-/dygn

I vårt rymliga samlingsrum/vinterträdgård
kan du träffas med goda möjligheter till
att hålla avstånd.

Väntar du gäster som du vill träffa och umgås med, men som du inte kan erbjuda husrum
under rådande omständigheter. Hyr en vinterbonad stuga på Jogersö Camping, toa och
dusch i närliggande servicehus. Träffas och umgås utomhus i den natursköna omgivningen
på Jogersö eller varför inte samlas runt elden för lite korvgrillning. Pris per stuga; 495:-/dygn.
Gäller till och med 11/4 2021. Kontakta oss för mer info och bokning. Välkomna!
Annons_Magasinet_204x130-original DEC20.pdf 1 2020-12-07 09:55:43
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www.jogerso.se • info@jogerso.se
0155-304 66 • Boka gärna on-line

vasterport.com

Jul på Västerport
Snart tänder vi juleljusen.
Ta det lugnt och stressa inte med julklappsinköpen.
Vår personal hjälper dig mer än gärna.
Unna dig något gott på våra mysiga
restauranger & caféer mellan shoppingturerna.
Tänk på att hålla avstånd!

Välkommen hem till Västerport

OPPSANKERSTINHOPPSANKERSTINHOPPSANKERSTINHOPPSA

Finns här några

snälla barn?
Den frågan har många av oss fått såhär års någon gång under barndomen. Oftast är frågan ställd av en småläskig och rödklädd farbror med vitt skägg.
Underförstått är att; har du inte varit snäll – ja, då blir det heller inga julklappar
från tomten! Det är en enkel regel som de flesta barn förstår och säkert ett relativt
simpelt sätt att främja snällhet i tidig ålder. Men vad gäller egentligen för oss vuxna
– vad får vi ut av att vara snälla? Kanske borde frågan istället vara ”finns här några
snälla vuxna.” För visst är det så att barn i längden gör som vuxna gör, och inte
som vuxna säger?

Så vad innebär det egentligen att vara snäll? Här finns såklart en mängd olika
svar beroende på vem du frågar, men låt oss försöka oss på någon sorts definition. ”Snäll” har synonymer såsom godhjärtad, vänlig och tillmötesgående. Men
jag tänker mig ändå att någon sorts grundläggande förutsättning för att vara snäll
är att helt enkelt låta bli att vara dum. Det är liksom steg ett. Genom att låta bli att
bete dig dumt så har du tagit ett första, men ack så viktigt, steg mot att vara snäll.
Ordet ”dum” har flera betydelser. Det kan både användas för att beskriva något
omdömeslöst och korkat såväl som något elakt eller styggt. Oavsett vilket så
känns det väl ändå som något man vill undvika, eller hur?
Mobbing, till exempel, är både korkat och elakt. Det är de flesta av oss
överens om. Trots det förekommer mobbing i många olika former bland både barn
och vuxna. Det är allt ifrån regelrätta psykiska eller fysiska trakasserier till syrliga
pikar eller utfrysning. Den som mobbar är oftast väl medveten om vad som sker.
Det är en mycket medveten handling. Och hur personen i fråga än rättfärdigar sin
handling, så går det inte komma ifrån att det är ett förbaskat dumt beteende. Det
borde baske mig inte bli några julklappar till den som mobbar!
Men man kan såklart råka vara dum utan att mena det. Oftast är det
okunskap, eller ett ärligt misstag, som ligger bakom det. Man agerar på ett
visst sätt för att man inte vet bättre. För att man tycker att det som är nytt och
annorlunda känns lite skrämmande. Därför är det viktigt att hela tiden vara öppen
för att lära sig nya saker, tankesätt och perspektiv – och att kunna be om ursäkt
när det blir fel, omedvetet eller ej. Att möta det okända med nyfikenhet istället för
misstänksamhet. Särskilt när det gäller dina medmänniskor. I Darwins evolutionsteori framhålls att de individer som är bäst lämpade för livsmiljön också är de som
överlever och kan fortplanta sig. Som exempel på detta ges ofta giraffens långa
hals eller andra djurarters nästintill remarkabla förmåga att anpassa sig till rådande
förutsättningar. Visste du att en av människans mest framstående egenskaper
evolutionärt sett är förmågan att visa sympati?
Det är trots allt inte alltid lätt att hänga med i främmande begrepp och
nya tankesätt. Jag tycker personligen inte att man kan begära att alla ska ha koll
på allt. Att alla ska vara experter och väl bevandrade inom allt ifrån feminism, sexuell läggning och könsidentitet till funktionsvariationer, psykisk ohälsa och religiösa
övertygelser. Med mera. Det är smått omöjligt att som individ hålla koll på alla små
detaljer och nyanser inom de ämnen som berör och upprör. Däremot tycker jag
att man kan begära en viss respekt. Även om du inte förstår, så låt åtminstone bli

att vara dum. Bemöt inte det okända med hån och elakheter bara för att du blir
osäker. Var snäll. Var sympatisk. Eller som min mamma brukade säga när jag var
liten; Har du inget snällt att säga så var tyst! Dumheter kan man alltid hålla inne på.
Ett av dessa ämnen som är svåra att hantera är könsidentitet. Och jag
fattar att det är svårt att begripa för någon som aldrig har tänkt i de banorna. Men
det är också ett ämne som är, eller borde vara, förbaskat enkelt att förhålla sig till.
Åtminstone i de fall där individen i fråga har hittat rätt i sin identitet och är redo att
dela med sig av det. Då är det enkelt att vara snäll genom att låta bli att vara dum.
Skådespelaren som tidigare gick under namnet Ellen Page gick till exempel ut i sociala medier för någon månad sedan och sade följande; ”Mitt namn är nu Elliot, och
mina pronomen är han/hen.” Det är ju glasklart, eller? Ellen heter numera Elliot, och
istället för att säga hon så säger vi han eller hen. Det är upp till Elliot att definiera
sin egen identitet, ingen annan. Och råkar man säga fel namn eller pronomen på
grund av ovana eller missförstånd, då rättar man sig vänligt och ber om ursäkt.
Svårare än så behöver det inte vara att vara snäll.
Det är överlag känsligt med namn, eller hur man tilltalar andra människor.
Eller hur andra människor önskar bli benämnda. Det väcker känslor. Jag har en
bekant vars barn kallar henne och hennes man vid förnamn istället för mamma
och pappa, något som får andra människor att reagera. Vissa tycker att det är
intressant och andra tycker att det är konstigt. Onaturligt, till och med. För min vän
var det mer naturligt att låta barnen tilltala henne med förnamn istället för mamma.
”För mig vore det lika konstigt att bli kallad ’mamma’ som att min man skulle kalla
mig för ’fru’ istället för mitt namn, eller att min egen mamma skulle säga ’dotter’
till mig”, har min vän förklarat. Hon har blivit van att få förklara sig i frågan, något
hon inte har något emot sålänge det är nyfikenhet och inte misstro eller hånfull
nedlåtenhet bakom frågan. En och samma fråga kan ställas både snällt och dumt.
Det finns oändligt många exempel att ta upp i det här ämnet, men dessvärre tar mitt utrymme slut här. Jag själv är knappast perfekt i avseendet, och
det lär jag aldrig bli. Men jag vet att jag vill vara snäll och inte dum. Jag vet att jag
inte vill skada eller såra en annan människa medvetet eller omedvetet. Därför försöker jag vara öppensinnad. Det är det minsta jag kan göra, tänker jag, och det är
en symbolisk julklapp både till mig själv och andra. Så,
mina damer, herrar och icke-binära. Barn och vuxna.
Så fort tillfälle ges – var snäll. Oavsett om det lackar
mot jul eller ej.
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Kerstin är Magazinets fristående krönikör som tar upp samtida frågor och problem,
stort som smått, allvar som humor. Eventuella åsikter som uttrycks i texten är med
det sagt krönikörens egna, och delas inte nödvändigtvis av Magazinet.
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Röda Korset flyttar till ny lokal
- och blir Second Hand butik

Projektgruppen bakom flytten och Röda Korsets nya Second Hand butik, från vänster Eva Eriksson, Lena
Nylund, Karin Namér, Dot Gade Kulovuori och Pia Lundqvist.

Två bilder från den nya lokalen...

Efter drygt 20 år byter Röda Korset lokal och koncept. Kupan blir

Att bli ”certifierad” Second Hand butik ställer vissa krav.

Second Hand butik och ny adress är Fruängsgatan 24, mitt emot

- Butiken måste ha en viss profil. Sedan är det viktigt att vi tar ansvar för

Teaterparken, på västra delen av Nyköpings centrum.

det vi får in till butiken hela vägen. Inget får kastas, allt ska återvinnas.

- Vi ville gärna ingå i Röda Korsets Second Hand-koncept. Det innebar

Det innebär exempelvis att de textilier, skor, kläder, väskor med mera

bland annat att vi behövde se oss om efter en ny mer ändamålsenlig

som inte säljs körs till en depå i Linköping. Därefter till Tyskland där man

lokal, berättar Karin Namér, en av fem i projektgruppen som bildades med

återvinner materialet, säger Karin Namér.

anledning av flytten.
Projektgruppen ser ett stort intresse från företag och privatVal av ny lokal skedde lite av en slump. En av Röda Korsets

personer att hjälpa till i Röda Korsets arbete.

styrelsemedlemmar cyklade förbi den nya lokalen på Fruängsgatan

- Många hör av sig och vill hjälpa till på olika sätt, det glädjer oss mycket,

som stod tom och tipsade om lokalen till styrelsen.

säger Eva Eriksson. När vi nu öppnar den nya Second Hand butiken genom-

- Vi tog kontakt med bostadsrättsföreningen som ägde lokalen, säger

för vi en rejäl kvalitetshöjning av vår verksamhet och hoppas därigenom

Dot Gade Kulovuori, som sitter i styrelsen för Röda Korset i Nyköping.

kunna bidra med medel till Röda Korsets arbete, både lokalt och nationellt.

De har verkligen ställt upp för Röda Korsets verksamhet och visat stor väl-

- Men utan våra volontärer vore vi ingenting, det finns alltid något att göra

vilja till våra planer. I juli skrev vi avtal och nu är det klart för öppning inom

hos oss, både i butiken och bakom kulisserna. Vi har många som vill vara

kort. Just nu lägger vi sista handen på renovering av lokalerna, montera

med och hjälpa till, och fler är välkomna, avslutar hela projektgruppen

hyllor och ställa i ordning allt inför öppningen.

unisont.

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

önskar vi på Veteranpoolen. Vi ses 2021.
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0155-40 04 09 | nykoping@veteranpoolen.se

INBROTTSKLASSAD DÖRR
PÅ KÖPET! **

36

månader
räntefritt

Fönster för
svenska förhållanden.
Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten lika viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit
traditionen och tidigare generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och kondensskyddat glas som standard. Fönster
som monteras på plats hos dig av Morups egna skickliga hantverkare i runt om i Sverige.

Boka ett hembesök med vår
lokala projektledare på:
020-78 00 00 | www.morups.se
* Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster.
** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

			

Fönsterbyte. Som det borde vara.
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”Ljuspunkter finns
också i det mörka”

B

land det bästa jag vet är när jag hör koltrasten sjunga för första gången
på året. Det är som att jag under hela mörka vintern nästan slutat tro
på att våren ska komma.
Men så plötsligt hörs den där vackra sången någon kväll i februari. Det ger mig
samma hoppfulla insikt varje år; att det nog vänder det här året också och blir vår igen.
Det här året har känts mörkt på många sätt – vi har alla påverkats av pandemin och
allt vad den inneburit.
Ibland har det känts svårt att hålla ut. Men en dag är den här tiden bakom oss.
Då kommer vi att ha lärt oss mycket. Kanske påmints om vår sårbarhet och hur mycket
vi behöver varandra. Tills vi kan titta i backspegeln får vi fästa blicken på framtiden,
drömma om när våren kommer tillbaka och hoppas att det snart går
att mötas som vanligt igen.
För hoppet har aldrig ställts in, trots att mycket annat är inställt. Om det budskapet
handlar kyrkans tro; att hoppet finns med också när det känns svårt.
Snart firar vi en annorlunda jul. Men julens evangelium är detsamma; Guds son föds
i Betlehem, och blir människa som vi.
Förutsättningarna för Jesusbarnet kan kanske verka hopplösa. Han föds i ett kallt stall
– eftersom härbärget är fullt – och tvingas snabbt på flykt med sina unga föräldrar till
ett främmande land. Inte minst hopplöst tycks det då evangelierna berättar om hur det
slutar, om när Jesus hånas och korsfästs vid sidan av två brottslingar.
Eller förresten – det slutar ju inte där. På påskdagens morgon samlas kvinnorna som
följt Jesus, för att i alla fall få ta hand om hans döda kropp. De trodde nog inte på vad
de såg då; att graven var tom.
Att hoppet sakta återvände, det kan vi ana, även om de måste ha haft svårt att inse vad
som egentligen hänt. Att koltrasten sjöng där i gryningen när kvinnorna samlades kan
jag inte lova, men jag skulle gärna vilja tro det.
I evangeliernas berättelse finns ljuspunkter också i det mörka.
Jag önskar Dig som läser den här texten en julhelg där det
budskapet får finnas med.
”Tänd ljus, ett ljus ska brinna, för hoppet på vår jord,
den skimrande planeten, den stjärna där vi bor.
När några trotsar mörkret kan framtiden slå rot,
ett ljus är tänt för dagen, som vi ser fram emot”
(Vers 1 i psalm 856 i ”Psalmer i 2000-talet")

Elin Roxne
Barkström

ANNONS

BRYT EN TRADITION
DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.
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Foto: Deborah Rossouw / Ikon

SWISHA DIN
GÅVA TILL
900 1223
svenskakyrkan.se/act
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4,6/8,5

ANNONS

Håll i - håll ut
och håll stilen!

Elisabeth ”Lisa” Kjell driver Brud och Festkammaren och Skrädderian
i Nyköping.
Att få uppleva känslan av att få
vara sitt allra snyggaste, det är
det som Lisa bidrar med. Få har
den förmågan! Just nu har du
chansen att komplettera garderoben för framtida fester till ett
oslagbart pris.
Så snart du har klivit in i butiken
på Västra Kvarngatan förstår du
att det finns mycket att välja på.
- Jag känner till varje plagg jag
har i min butik och vet snabbt
vad du kan prova först, vilket spar
massor av tid för dig. Du provar
sedan i lugn och ro de som du
själv tycker bäst om.
I butiken finns olika plagg för
många tillfällen i olika storlekar,
färg och stil. Även skor. Det går
också att beställa matchande
fluga och näsduk till något plagg.
- Alla är vi unika så jag kan snabbt
justera varje klänning,
kostym, frack och smoking så att
den passar perfekt! Vi har alla
vuxenstorlekar från 32 till 8XL.
Vill du istället sy något helt eget
så går det också bra. I butiken
finns det tyger i fantastiska kvalitéer och de sybehör som behövs.
Lisa kan även här ge dig råd
och tips från hennes mångåriga

erfarenhet. Det går också att hyra
frack och smoking.
- Passa på och kom in så förverkligar vi tillsammans den dröm du
bär på, så att du kan bära den med
stolthet.

Foto: Bildproffsen i Nyköping

Just nu

20%
rabatt på allt i lager

Öppettider jul- och nyår
21/12		
12-18
22/12		
12-18
23/12		
12-17
24/12-27/12
Stängt
28/12		
12-18
29/12		
12-18
30/12		
12-17
31/12-3/1
Stängt
4/1		 12-18
5/1		 12-17
6/1		 Stängt
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TEXT & FOTO: TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Tomas och Malin för traditionen vidare
Tomas Ljungdahl började arbeta i tidig ålder
i företaget som startades av hans morfar
Bruno Adolfson och Nils Broms. Företaget
startades 1959 och fick namnet Broms
Renhållning. Den huvudsakliga sysselsättningen var att hämta hushållssopor.
1988 tar Tomas morbror Burt Adolfson
över företaget. Sedan drygt ett år tillbaka
är det nästa generation, i form av Tomas
Ljungdahl och hans fru Malin, som driver
företaget.
- Burt såg gärna att företaget skulle stanna inom
familjen och när Malin tog steget över till Broms
kändes det naturligt att vi tillsammans skulle
driva företaget vidare, säger Tomas. Känslan vi
båda hade var ”det här kan vi göra något bra
av”.
Dessutom finns Burt med i bakgrunden.
- Han finns som rådgivare och bollplank, en stor
trygghet för oss, säger både Tomas och Malin.

Efter ett drygt år som företagare ångrar
varken Tomas eller Malin sitt beslut.
Tvärtom.
- Vi kompletterar varandra bra. Jag sitter på
kontoret och hanterar inkommande jobb och
kundkontakter, tillstånd, myndighetskrav och
personalfrågor medan Tomas, förutom kundkontaker, är en ständig resurs i verksamheten, och
rycker in när det fattas folk på grund av sjukdom
eller ledighet, säger Malin.
Broms sysselsätter idag 18 personer och
verksamheten omfattas numera av mycket
mer än hämtning av hushållssopor.
- Vi har 2 Kranbilar, varav en på heltid åt Rehns
Bygg, 4 Liftdumper (containerbil) 4 Lastväxlare
(containerbil) 1 Styckegodsbil som kör stora
skrymmande saker, 2 Frontlastare som tömmer
avfall på återvinningsstationerna samt 4 vanliga
”Sopbilar” som hämtar hushållsavfall och återvinningsmaterial som glas, pappersförpackningar,
plastförpackningar o s v.

Som nya företagare är Tomas och Malin
angelägna om att lyfta fram sin personal.
- Alla ställer upp och tar ansvar på ett fantastiskt
lojalt sätt. Ta som exempel Lasse Sörenssen
som i år frågade om han kunde få ledigt över jul.
Lasse började på företaget när han var 13 år,
och det visade sig att det blir den första julen på
över 45 år som han ska vara ledig.
Sonen Melker, 16 år, jobbar extra på sina
skollov. Det finns en stark framtidstro hos
familjen. Dessutom har man nya spännande
planer på gång.
- Men dom väntar vi ett tag med att offentliggöra,
säger Malin hemlighetsfullt.
Tomas och Malin ser positivt på företagsklimatet i Oxelösund.
- Vi trivs i Oxelösund och gynnar gärna det lokala
företagandet, det tycker vi är viktigt, avslutar
Tomas och Malin Ljungdahl.

Bruno och Nils startade Broms Renhållning 1959

Lars Sörenssen, Kjell Lanto, Tomas Persson, Gunnar Karlsson, Bruno Adolfson, Tom Gabrielsson, Ove Persson, Max Sörenssen, Nils Broms,
Greta Broms och Rigmor Adolson. Bilden tagen ca 1980. Fotograf okänd.

Några hållpunkter fram till idag
1959. Hamnarbetarna och grannarna Bruno
Adolson och Nils Broms vinner Oxelösunds
kommuns upphandling gällande hämtning av
hushållsavfall (inklusive latrin). Man investerar i
en sopbil för 56.000 kronor, traktor samt inför
papperssäcken för hämtningen.
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1964-65. Nytt garage med kontor byggs i
Sundsörsområdet. Tidigare huserade man vid
Femöreplan.
1980. Broms Renhållning ombildas till
Aktiebolag.
1988. Burt Adolfson köper Nils Broms aktier

och blir därmed delägare tillsammans med sin
far.
1996. Bruno Adolfson går bort och Burt blir
ensam delägare.
2019. Tomas och Malin Ljungdahl tar över
verksamheten efter Burt Adolfson.

Tomas och Malin Ljungdahl driver Broms Renhållning sedan 1 oktober 2019
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God Jul &
Gott Nytt År!
Tack till trogna läsare, annonsörer och
samarbetspartners - tillsammans har vi nu
klarat av år 2020 med alla dess utmaningar.
På återseende år 2021!

Vi önskar
alla våra
hyresgäster och
samarbetspartners
en riktigt God Jul !

Mediamix
Din projektpartner inom Media, Event & Konferens

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Nu är det dags att boka annons till 2021!

GÖR DIN OLJESERVICE HOS

Varmt välkommen att
kontakta mig gällande
annons i gratistidningen
Magazinet under 2021!

Peter Pettersson
Säljare
070-659 21 88
peter@media-mix.nu

JANUARI–FEBRUARI

10% RABATT PÅ OLJA OCH FILTER
Norrköpingsvägen 2, Nyköping
0155-21 90 51 • 070-310 18 28

LIONS SAMLAR IN JULGRANAR
Nu är det dags att
tillU
2021!
I boka
OXannons
ELÖS
NDS KOMMUN
Varmt välkommen att
kontakta mig gällande
annons i gratistidningen
Magazinet under 2021!

Peter Pettersson
Säljare
070-659 21 88
peter@media-mix.nu
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Kostnaden är 70 kr som går
oavkortat till välgörenhet.

Vi kommer även i år och
hämtar era granar.
Lördagagen den 9/1 och 16/1
mellan klockan 10.00-14.00.

Du beställer tjänsten genom
att maila eller sms:a till
j.holmgren49@gmail.com
070-5888924

Du behöver bara ange er adress och
datum. Granen ställer du vid
tomtgränsen eller utanför porten
före kl. 10.00 aktuell dag.

Betala via Swish
1235031703 (text Gran)
eller via Bankgiro
5354-0506 (text Gran).

ANNONS

Vi önskar alla oxelösundare,
kunder, personal, samarbetspartners och leverantörer

God Jul &
Gott Nytt År!

Julmaten ska i kroppen
- inte i avloppet!
Om du inte lyckas få i dig allt god julmat,
tänk på att avloppet går på en sträng diet
och inte kan klara av fett på samma sätt
som våra kroppar. Använd gärna Miljötratten
för att samla skinkspad, överblivet fett och
olja.
Har du ingen får du en i julklapp av oss!
Hämta din Miljötratt på Koordinaten eller i
Oxelö Energis reception på Sjögatan 28.

Var tar din gran
vägen efter jul?
När du dansat ut din gran så kan du få
hjälp med att köra den till ristippen av
Lions, som tämjer vilken gran som helst.
Ring 070-58 89 24 så hämtar de din gran
för 70 kr. Annars slänger du julgranen
själv på ristippen vid Näsuddsvägen.

Håll avstånd!

För att undvika smittspridning, tänk på
att hålla avståndet av en optimistjolle
mellan dig och andra personer!
2 meter

Visa hänsyn och var rädda om varandra.
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OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

Från Eritrea till Oxelösund
”Samma psalmer i hemlandet”
– Psalmerna kände jag igen
direkt, även om de sjöngs på ett
annat språk. Det berättar Akran
Berhane, 34, som flydde från
Eritrea med sin dotter Morya för
fyra år sedan.

– Jag kunde tänka mig att
tjänstgöra, men inte så länge
som diktaturen krävde, förklarar
Akran när vi träffas i församlingshemmet för en pratstund.

Nu bor de i Oxelösund och deltar
i kyrkans verksamhet. Akran jobbar och studerar till undersköterska och siktar på att så småningom läsa vidare till sjuksköterska
eller laboratorietekniker.

Hemma i Eritrea gick Akran i
en luthersk-evangelisk kyrka.
Banden mellan Sverige och
Eritrea sträcker sig långt tillbaka.
De första svenska missionärerna
anlände till Eritrea redan i mitten
av 1800-talet.

I hemlandet gick hon ut skolan
och gymnasiets jordbrukslinje.
Därefter följde obligatorisk ”militär träning” som sedan övergick i
värnplikt. En ström av unga män
och kvinnor flyr landet för att
undvika den hårda värnplikten
som kan pågå i åratal.

Landet blev självständigt 1993,
efter ett drygt 30 år långt krig för
frigörelse från Etiopien.
Eritrea är en av världens hårdaste diktaturer. Den jordbruksbaserade ekonomin har lidit
svårt under krigsåren och de
fortsatta militära satsningarna.

Människorättsbrott är vanliga,
regimen tolererar inte oliktänkande. Religiösa grupper är
särskilt utsatta. På senare tid
har regimen brutit upp kristna
bönemöten och beslagtagit sjukvårdsutrustning på kliniker drivna
av katolska kyrkan. Hundratals
eritreaner flyr utomlands varje
månad.

bodde i Eritrea var ett land
med stort andligt engagemang.
Hennes bild var präglad av de
kyrkor som svenska missionärer
grundat i landet.

När Akran kom till Oxelösund
ville hon söka upp kyrkan. Hon
hörde kyrkklockorna och såg
tornet och kunde orientera sig
till S:t Botvid. Hon fick läsa sig
till öppettiderna och började gå
varje söndag.

När Akran fick frågan av diakonerna Gunilla och Eva om hon
ville börja hjälpa till med kyrkkaffet vissa söndagar tackade
hon ja direkt.
– Jag bryr mig om kyrkan och
älskar att ha kontakt med
människor, säger Akran med ett
stort leende.

Hon frågar sig varför deltagandet
i gudstjänsterna inte är högre.
Hennes bild av Sverige när hon

Att lära barnen bibelns berättelser och de kristna grunderna är viktigt, menar hon. Ett
föräldraansvar.

Bo Höglander

Gudstjänster -

visas endast digitalt
December

Januari

20/12 Gudstjänst kl 11.00 – Fjärde advent

1/1 Musikgudstjänst - kl 16.00 – Nyårsdagen Mattias Bähr, Mikael Palo.

Mattias Bähr, Maria Rasmussen, Eva Henriksson.

3/1 Gudstjänst - kl 11.00 – Söndagen efter nyår Mattias Bähr, Irina Söderberg,

24/12 Julkrubba - kl 10.00 – Julafton Mattias Bähr, Maria Rasmussen,

Gunilla Östberg. Mattias avskedspredikar.

Eva Henriksson. Morya Temesgen, Elim Eyob och Akran Berhane medverkar.

6/1 Gudstjänst ”Stjärnfesten” - kl 11.00 – Trettondedag jul. Jukka Laari, Maria

Julbön kl 17.00 Mattias Bähr, Irina Söderberg. Ulla Börjars medverkar.

Rasmussen, Gunilla Östberg, Therese Cambrant Berg. Fanny Axelsson medverkar

Midnattsgudstjänst - kl 23.00 Ole Kristian Skadberg, Irina Söderberg.

10/1 Gudstjänst - kl 11.00 – Första söndagen e. trettondedagen

Christine Ankarswärd medverkar.

Jukka Laari, Maria Rasmussen.

25/12 Julotta - kl 07.00 – Juldagen Mattias Bähr, Maria Rasmussen.

13/1 Morgonandakt kl 8.30 Magdalena Fors, Maria Rasmussen.

Alva Rasmussen medverkar.

17/1 Gudstjänst - kl 11.00 – Andra söndagen e. trettondedagen

Joulukirkko - kl 09.00 Helen Kantokoski Kviby, Maria Rasmussen.

Magdalena Fors, Irina Söderberg, Eva Henriksson.

Alva Rasmussen medverkar.

24/1 Gudstjänst - kl 11.00 – Tredje söndagen e.trettondedagen

26/12 Gudstjänst sammanlyses till Nyköpings församling – Annandag jul

Ole Kristian Skadberg, Maria Rasmussen.

27/12 Gudstjänst - kl 11.00 – Söndagen efter jul.

31/1 Gudstjänst - kl 11.00 – Septuagesima

Jukka Laari, Mikael Palo.

Magdalena Fors, Irina Söderberg, Gunilla Östberg.

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Öppet mån, tis kl 9-12 och tors kl 13-16. Mejla gärna till oss: oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk.

VARMT
VÄLKOMMEN
IN TILL OSS!

En annorlunda syn på glasögon
JUST NU: 3 FÖR 2
Akran Berhane
Oxelösundin
Ruotsinsuomalainen
seurakuntatyö

MATTIAS BÄHR AVSKEDSPREDIKAR
Efter 5 år som kyrkoherde slutar
Mattias i församlingen. Hör hans
avskedspredikan i den digitala
gudstjänsten som sänds på
Oxelösunds församlings
Facebooksida söndag 3 januari kl 11.

25/12 09.00 Jouluaamun jumalanpalvelus, digitaalinen suoralähetys Youtube-kanavalla ”Oxelösunds församling”
2021
10/1 klo 15.00 Jumalanpalvelus,
digitaalinen suoralähetys Youtubekanavalla ”Oxelösunds församling”
12/1 & 26/1 klo 17.00 Hartaus,
St.Botvidin kirkko
22/1 klo 15-17 Kerhotunnit luonnossa

Just nu är vårt prenumerationserbjudande
extra förmånligt. Prenumerera på två par
glasögon, så får du ett tredje par på köpet.
Det kan till exempel vara smart om du
behöver ett extra par för läsning, ett par
solglasögon slipade i din styrka eller helt
enkelt ett extra par i en annan stil.

VÄRDEKUPONG
Fri Synundersökning, värde 400:Gäller t.o.m. 2021-01-31
Kan kombineras med andra kampanjer

ENSKILD NATTVARD
Det finns möjlighet att ta emot
enskild nattvard i S:t Botvids kyrka.
Vid intresse, hör av dig till
expeditionen.

Vi önskar varandra en
god jul & ett riktigt
gott nytt år!

Följ och gilla oss på Facebook!

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00 • Lör 10.00-15-00
Smarteyes Nyköping
Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
www.smarteyes.se
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Oxelösund

Tack Oxelösund!

Eva Henriksson och Mattias Bähr

Oxelösundarna har verkligen ställt upp och bidragit till Räddningsplankan i år.
- Vi är överväldigade, Räddningsplankan har så här långt samlat in 105.000
kronor i år. Ett stort tack till alla som bidragit, företag, föreningar och privatpersoner, säger Mattias Bähr, kyrkoherde och Eva Henriksson, diakon i
Oxelösunds Församling.
Behovet är större än någonsin och kyrkan har fått in fler sökanden
i år än tidigare.
- Det här innebär att vi kan hjälpa många. Tillsammans hjälps vi åt och gör
skillnad, säger Mattias Bähr.

Blomsterdesign i ny regi

Angelica Ledberg och Kirsti Karijord Palo

Angelica Ledberg tar över Blomsterdesign efter Kirsti Karijord Palo.
Övertagandet sker 1/1 2021 och verksamheten byter lokal till tidigare
begravningsbyråns lokal vid Järntorget.

Vi möter dig
med omtanke!
Vi möter dig
med omtanke!
26 Nr 11

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

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
MAGAZINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2020
www.tandlakareherbring.se

God Jul &
Gott Nytt År
önskar Lenita
OX E LÖ S U N D

På gång i Oxelösund
ANNONS

Tips om böcker, film, poddar, pyssel och uteaktiviteter att njuta av under julledigheten!

Hanna Stål Wintzell och Irem Babovic är några ur personalen som delar med sig av personliga favoriter.
Julen står för dörren och personalen på Koordinaten i Oxelösund delar med sig av några
läs- och aktivitetstips, personliga filmfavoriter och önskar alla
en riktigt fridfull jul! På bibliotekets hemsida kan du ladda ner
böcker och se på film.

besöka flest städer och kamma
hem storvinsten. Spelet finns i flera
olika upplagor och utspelar sig
på olika platser i världen. Från 8
år men finns även som en enklare
variant från 6 år.

Boktips för barn
Spökhusets hemlighet av Kristina
Ohlsson för barn och ungdomar.
Systrarna Alba och Ellen har jullov
och hälsar på sin morbror Baltzar
som bor i Stjärndalen. På vinden
finns ett miniatyrhus som en känd
snickare skapat. Miniatyrhuset
skrämmer Alba. På nätterna vaknar
hon av viskande röster som säger
att julen är en farlig tid. Hon hittar
ett brev från snickaren där han
berättar om Samlaren som sägs
ha rövat bort flera barn. Plötsligt
drar en våldsam snöstorm in över
Stjärndalen. Ingen kan resa vare sig
ut eller in från Stjärndalen och Alba
förstår att Samlaren är tillbaka.

Boktips för vuxna
Bröderna Karamazov av Fjodor
Dostojekvskij . En klassiker för den
som gillar välskriven litteratur och
familjedrama. Romanen handlar om
de tre bröderna Karamazov, alla
representerande tre typer av ungdomar: Aljosja, den fromme troende,
Ivan, den intellektuelle och tvivlande
och Dmitrij, livsnjutaren. Mordet på
deras far bildar ramen för romanen.
Det omätbaras renässans av Jonna
Bornemark. Filosofiprofessorn tar
sig an allt från vårdkris och new
public management till vår syn på
konst och religion. Med hjälp av
tre renässansfilosofer visar hon på
möjliga utvägar till ett mer humanistiskt, levande och rent av magiskt
liv.

Speltips för hela familjen
Med spelet Ticket to Ride kan ni ge
er ut på en spännande resa trots
rådande restriktioner. Vem kan

Film och serietips
1917 av regissören Sam Mendes.
Ett visuellt mästerverk som är dödligt spännande och nervkrossande.

En obeveklig resa ner i avgrunden
och chipsskålens botten.
För dig som har arbetat hemifrån
länge och som saknar dina arbetskamrater kan serien The IT Crowd
kanske vara något att skratta åt
under julfilten.
Poddtips för bokälskare
Oxelösunds biblioteks podd
Litteraturväven kanske kan passa
till julgröten. En podd med dramatisk touch som berättar om författare vilka har satt särskilda avtryck i
litteraturhistorien. En annan populär
podd är Lundströms Bokradio med
Marie Lundström som produceras
av Sveriges Radio. Avsnitt fyllda
av författarmöten, reportage och
lyrikläsningar. Du hittar dessa där
poddar finns.
Pysseltips
Återbruk är populärt och det finns
mängder av enkla julpyssel att göra
av saker som du kanske har hemma. Ljuslyktor av gamla glasburkar,
julstjärnor av papper – det är bara
fantasin som sätter gränser. Du
hittar mängder med enkla och
roliga pyssel på nätet för alla åldrar.

Webbplatsen pinterest.se är en
populär plats att söka efter tips.
Uteaktiviteter
När julmaten är uppäten kan det
vara skönt att röra lite på sig.
Varför inte passa på att ta en tur i
elljusspåret på Jogersö?
I spåret hittar du Puls & Styrkas
tolv stationer med rörelsetips som
är anpassade för både vuxna och
barn och som du kan stanna till vid
och utföra under promenaden. I
elljusspåret passerar du också en
fornlämning, utkiksplatser, eldplatser och vacker natur. Ta med en
termos med varm dryck eller varför
inte korv att grilla.
Discgolfbanan som invigdes i våras
vid Ramdalens IP har blivit en stor
hit och är välbesökt. Om du inte har
egen disc kan dessa hyras för en
billig penning eller köpas inne på
Ramdalens Sportcenter.
På bibliotekets hemsida –
www.koordinaten.se – hittar du
alla digitala tjänster som du kan
använda med ditt bibliotekskort för
att läsa och lyssna på böcker och
se film.
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Historiska bilder från Oxelösund

Julminnen från Oxelösund

Luciafirande vid Danviksgården.
Med på bilden är: Martina Roslund, Sara Melin,
Henrik Lundberg och (förnamn okänt) Persson.
Fotograf okänd
År: 1981

Luciafirande i Ramdalens badhus år 1984. Fotograf okänd.

Järnhandeln hade julskyltning i SEB:s lokaler i Folkets Hus. Banken låg där
mellan 1956-63. Fotograf okänd. År: 1956.

Julfika på elverket.
Från högra sidan av bordet längst bort: Bert Olsson, Willhard Hansson, Karl
Kalle Masen Nilsson, Göte Flink, Kaj Adelborg, okänd och Boris Blomkvist.
Längst till vänster: Okänd, Okänd, Edvind Flink och okänd.
Källa: Conny Järnström. Fotograf okänd. År: 1960-talet.

Klass 9 G på luciadagen 1963

Hantverksföreningens damklubb visar upp sina arbeten inför kommande julmarknad. Med på bilden ser vi bland andra: Elsie Berg, Birgit Ljungqvist, Inga
Andersson, Linnéa Johansson, Eivor Ingegerd Karlsson, Britta Björklund, Berta
Söderström och Karin Lindqvist.
Damklubben bildades 1940 och redan fyra år senare, 1944 beslutade man
att bidra med medel till det av huvudföreningen inrättade årliga stipendiet för
studenter vid yrkesskolan i Oxelösund. Värt att noter är att stipendiet existerar
än idag (2013) om än i annan form. Men kvinnorna bidrog med mer än så. De
bekostade fanor, gav regelbundna ekonomiska bidrag till Rädda Barnen och
andra välgörenhetsorganisationer och ansvarade för barnverksamhet i kommunen, bland annat i form av sagoläsning. För att finansiera allt detta så ordnade
man tobolar och stod i marknadsstånd inte minst under Hantverksmässorna i
Oxelösund, som för övrigt föreningen initierade med start 1949.
Källa: Sörmlandsbygden 28 nov 2013. Fotograf: okänd År: 1950-talet.
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Stående från vänster: Kerstin
Jansson, Arne Johansson, EvaBritt Karlsson, Karl-Erik Bodin,
Märit Lund, Madelene Svanborg,
Birgitta Svensson, Kerstin
Carlsson, Inga-Lill Sjögren och
Ann Ahlin.
Sittande från vänster: Kerstin Appelkvist, lärarinnan Ingrid Dahlqvist och Lena
Ljungkvist.
Källa: Håkan Deck. Fotograf okänd.

Källa: Oxelösundsarkivet www.koordinaten.se

Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer information
om befintliga bilder i arkivet. Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 0155-383 52 E-post: eva.sundberg@oxelosund.se

Svedlindhs

Salong Miracel

Team Sportia

Eliassons/Bolist

Handla lokalt!

- nu viktigare än någonsin
Hos oss får du personlig service och kan handla efter gällande restriktioner.
Stor parkering med fria P-platser och gott om utrymme gör det lätt att hålla avstånd.
Bli medlem
i dag!

vid köp av 2
Erbjudandet gäller utvalda produkter tom 11/9 2019 eller så långt lagret räcker. Med reservation för lokala avvikelser och ev. tryckfel.
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och en hälsosam livsstil.

20% för dig som inte är medlem
Gäller utvalda kosttillskott. Rek. pris 69-329:-

25 %

20 % för dig som inte är medlem
Gäller utvalda kosttillskott.
Rek. pris 69-329:-

Bli medlem

i dag!

Kundklubben

Erbjudandet gäller utvalda produkter
t o m 11/9 2019 eller så långt lagret räcker.
Med reservation för lokala avvikelser och
ev tryckfel.

OXELÖSUNDS CENTRUMFÖRENING
Vi har lås,
nycklar & larm
vid köp av 2
till båten och
sommarstugan.
Apoteket Ejdern
AnderssonsÖppettider
Välkommen!
Hemelektronikmån-fre
AB 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

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

0155-45 10 00 • Järntorget, Oxelösund
www.cykelonyckel.se

OX E LÖ S U N D

20%
10%

på ett köp i butik (avser befintligt sortiment)

Glasögonmagasinet
Optikkällaren

på arbetskostnaden vid ett verkstadarbete

Lindqvist Gummiverkstad

ONE MORE TIME

Oxelösund Est;1959

återbruk & utveckling

Gäller tom 31/5 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

BlomsterDesign
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ANNONS

Miljöstipendium
Peter Skoglund

Eldsjälsstipendium - kultur
Fredrik ”Figge” Pettersson

Peter Skoglund är en stor
eldsjäl när det gäller djur, natur
och miljö.

Figge är en sann eldsjäl inom
teatern i Oxelösund. I både
Oxelörevyn och Koordinatenteatern uträttar han storverk
bakom kulisserna och bidrar till
att alla delar i det komplicerade
bygge som en scenproduktion
består av fungerar.

Framför allt lägger han ner
ett stort arbete när det gäller
friluftsliv, inte bara vid Våtmarken, utan även i de nära
bostads- och grönområdena där
han sätter upp egensnickrade
bänkar för vila, samt holkar
och fågelmatare av återvunnet
material för våra småfåglar.

Figge är en glad och hängiven
arbetsmyra som helhjärtat
lägger ner tid och möda på att
göra uppsättningarna så bra
som möjligt.

Oxelösund kommuns miljöstipendium 2020 delas mellan
Peter Skoglund och Föreningen Sörmlands veteranjärnväg.

Miljöstipendium
Sörmlands Veteranjärnväg

Kulturstipendium
Elisabeth Häll

Föreningen Sörmlands
Veteranjärnväg har under sina
10 verksamma år, jobbat hårt
för att snygga till och rensa bort
förvildade träd och annan växtlighet växtlighet runt lokstallsområdet i Oxelösund.
De har också sett till att kvarlämnat material av allehanda
slag har kommit till sin rätta
plats för återvinning eller annan
hantering. Nu börjar en välkomnande och välskött miljö åter
kunna upplevas på nytt, så som
ett område ska se ut.
Kai Tamminen tog emot priset.

För ett spirande författarskap
där debutromanen ”Mirakel”
avslöjar en övertygande förmåga att fånga och överraska sin läsare.
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Sara Littorin

Med känsla för både det
djupt mänskliga och det
högst magiska visar
Elisabeth Häll att hon är en
berättare att räkna med.

Vi hyllar våra pristagare 2020
Varje år delas ett antal stipendier och priser ut i Oxelösund till personer eller föreningar som gjort något anmärkningsvärt positivt eller
som på annat sätt förtjänar att uppmärksammas. Invånare i Oxelösund har chansen att lämna in sitt bidrag med motivering.
När det gäller stipendierna väljer nämnderna sedan ut en vinnare i varje kategori. Oxelö Energi och Bixias Hållbarhetspris är även
öppet för alla oxelösundare att nominera en god förebild inom hållbarhet och vinnaren väljs sedan ut av Bixias och Oxelö Energis jury.
Kustbostäders hyresgäster kan nominera en omtyckt granne till priset ”Årets bästa granne” som sedan utses av Kustbostäders jury.
Vi önskar ett stort grattis till årets alla pristagare, nedan följer namn och motivering.

Eldsjälsstipendium - idrott
Krister Spirre Lundström

Genom att vara omtänksam,
hjälpsam, generös och alltid
ställa upp i vått och torrt
sprider Maria glädje,trygghet, mänsklig värme och
stärker sin omgivning i
positiv riktning.

Krister Spirre Lundström har
efter sin egen tävlingskarriär
tagit stor plats i Oxelösunds
Judoklubb. Han är en riktig
eldsjäl, han är tränare, hjälper barn, unga och vuxna att
utvecklas i sporten. Han är
också materialförvaltare och
coach i klubben.

Hon är dessutom högt uppskattad som en trevlig och
vänlig person.

Han har även utbildat sig i
falltrygghet/fallkompetens för
att utbilda och instruera företag
och äldre hur man förebygger
fallskador.

Maria Larsson personifierar
vad begreppet innebär att
vara en verkligt god granne.

Årets Hållbarhetspris
Magnus Andersson

Idrottsstipendium
Linus Jansson
Linus Jansson bor i Oxelösund och tävlar i friidrott för
Hässelby SK i Stockholm,
en av landets största
friidrottsklubbar.
Han har redan i ung ålder
plockat hem flera SMmedaljer och varit med i
U-landslaget.
Linus är flitig och tränar varje
dag, ibland två gånger om
dagen.

Årets bästa granne
Maria Larsson

Sara Littorin

Med ett högt mål att få den
egna butiken att bli självförsörjande vad gäller el och
genom att med 300 kvm
solpaneler uppnå en koldioxidbesparing på 1,3 ton årligen, är
Magnus en god förebild och ett
gott föredöme för andra aktörer
på marknaden.
Magnus visar att alla, även
mindre aktörer, har potential
att påverka skiftet mot det
förnybara energisamhället.
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Vi önskar alla en
God Jul & Gott Nytt År!

Snälla, hjälp oss i julhandeln!
Kom ihåg
att hålla
Kom
ihåg
avstånd!
att hålla
avstånd!

FRÅGA GÄRNA OSS

HANDLA GÄRNA ENSAM!
Det är viktigt att vi är så få som
möjligt samtidigt i butiken.

- men gör det på avstånd. Vi är
rädda om våra hjältar i butiken.

ANVÄND SJÄLVSCANNING
eller våra snabbkassor, för bästa
spridning av kunder vid kassan.

BESÖK OSS INTE OM DU
KÄNNER DIG SJUK
eller har några symptom.

HÅLL AVSTÅND!
Minst 1,5 meter. Använd gärna kundvagn, vilket ger ett automatiskt avstånd.

HANDLA ONLINE
- hämta varorna vid egen ingång
eller begär hemkörning.
TVÄTTA/SPRITA HÄNDERNA
Handfat och tvål finns i pantrummet,
handsprit i förbutiken, i salladsbaren,
vid lösgodiset och vid kassorna.

Gilla

ebook: www.fa
oss på fac
ceboo

ÖPPETTIDER
MÅN-FRE

LÖR-SÖN
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JULAFTON 8.00-15.00
JULDAGEN 9.00-18.00
ANNANDAG JUL 8.00-21.00

NYÅRSAFTON 8.00-18.00
NYÅRSDAGEN 9.00-18.00

