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Charlotte pyntar 60-talshuset i Sunnerby med

JULKÄRLEK
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Förutsättningarna för de arrangemang och sammankomster vi skriver om i detta nummer kan
påverkas av nya beslut om restriktioner och begränsningar som införs efter pressläggningen.

Vi är stolta vinnare av

ÅRETS LOKALA
MAGASIN!

E

INNEHÅLL

n fredagskväll i oktober var vi inbjudna till festligheter
på lokal inne i centrala Stockholm. Bara en sådan sak,
det var ju ett tag sedan man kunde träffas för att umgås
i större sällskap. Organisationen Gratistidningarnas
förening hade kvällen till ära samlat hundratals kollegor från
norr till söder över hela Sverige, för att hålla den årliga galafesten
med tillhörande middagsbjudning tillägnad branschen. Att vi
med 100% Nynäshamn dessutom tillhörde den exklusiva skaran
av nominerade till ett prestigefullt pris som skulle delas ut gav
förstås lite extra spänning. Inte för att vi tog ut någon seger i
förskott, det var ju kul att bara få vara med i sammanhanget.

Hästkrafter med hö som drivmedel
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Högtidlig mattradition möter nya inslag 24

När en kollega från Växjö i vårt glada sällskap vid middagsbordet
fick gå upp på scenen och ta emot priset för ”Årets samhällsreportage” höjdes stämningen ytterligare och alla gladdes åt den unga
reporterns framgång. Mot slutet av kvällen var det så äntligen
dags att utse ”Årets lokala magasin” bland Sveriges gratistidningar.
De nominerade presenterades på stora skärmar i lokalen och
konferenciern inledde med att läsa upp motiveringen. Då började
vi långsamt förstå vartåt det barkade: ”Vinnaren av årets lokala
magasin 2021 är… (konstpaus) …100% Nynäshamn!”. En riktigt
glad överraskning förstås och kvällen blev kanske lite mer festlig
än vad vi hade räknat med. Men man måste ju få fira lite extra när
anledning ges, tänkte vi…

Svante leder trallande kör med anor 26
Julens toner klingar åter i kommunen 30
Flitens låga lyser stark i Segersäng
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Nya verksamheter fyller staden 34
Hundgöra för Niklas Liljehammar 38
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Att vi bara drygt två år efter starten av 100% Nynäshamn får ta
emot det hedervärda priset gör oss förstås enormt glada, stolta och
sporrade inför fortsättningen. Vi delar utmärkelsen tillsammans
med alla fantastiska medarbetare, läsare, samarbetspartners och
annonsörer som gör utgivningen möjlig.
Juryns motivering till ”Årets lokala magasin” lyder:
”Lokal, läcker och läsvärd. 100% magasinkänsla!”
Från oss på 100% Nynäshamn vill vi med detta extraladdade julnummer tacka er alla och önska en riktigt God Jul & Gott Nytt År.
Nu firar vi snart jul och ses igen på det nya året!

Niclas Axelson & Paulin Sunesson
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VARMT & SNÖFRITT
Upptäck kollektionen
i min butik, med något
för alla smaker!
Välkommen in
Skolgatan 41

(hörnet Skolgatan/Nynäsvägen)
Öppet tis-fre 11-17, lör 10-14
Tel. 070-586 66 02

PELLETS
16 kg säck

Kvalitetsväskor

ELDKORGAR

från danska ADAX

7RA0B0AT:Ta
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55:-

SNÖSKYFFEL
MAJSTER 2

med greppvänligt
handtag på
aluminiumskaft.
Blad i svart plast.

499:- 399:Från

Vardagar kl 06.30-18.00
Lördagar kl 09.00-14.00

Prisex:
Axelremsväska ord. 1499:- Nu 799:Kasse ord. 2399:- Nu 1699:- Marin eller grön

XL-BYGG NYNÄSHAMN
Hammarhagsvägen 16

Lövlundsvägen 3
Nynäshamn
08-520 109 40
www.skinny.nu

Tel 08-520 174 75
www.xlbygg.se/nynashamn

Personlig och
engagerad förvaltning
– bara en uppkoppling bort

Med entusiasm för bostadsrättsföreningar erbjuder vi er styrelse hjälp
med mer än bara ekonomi. Våra kompetenta, uppdaterade ekonomer och
administratörer underlättar ert uppdrag och hjälper er att fatta kloka beslut
som ger styrelsen möjlighet att fokusera på andra viktiga frågor. Vi tillhandahåller användarvänliga molnbaserade lösningar från innovativa programleverantörer för att leverera våra tjänster transparent, smidigt och säkert.

Alltid
nära på
distans!

Fredsgatan 13 i Nynäshamn | info@brfekonomen.se | 08-588 85 740 | www.brfekonomen.se

Stort urval av stugor, bodar, garage & förråd

PETER 10-1 Nu 25 995:Ord. pris 40.000:-

SAGA 10-1 Nu 25 995:-

PETER 15-1 Nu 34 995:-

Ord. pris 40.000:-

Ord. pris 53 600:-

En nyttig julklapp! Kan hämtas med egen bil.
Förpackningarna klarar en lagring utomhus på c:a 1 år med tillsyn.

SAGA 15-1 Nu 34 995:Ord. pris 53 600:-

Så länge lagret räcker. Frakt tillkommer.
OBS! Levereras senast 15/2 2022 för att kampanjpriset ska gälla.

För order och mer information: www.trastugor.com

Sorundavägen 300, Sorunda • Tel. 070-888 07 45
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Hudbesvär? Behandla din kropp med
MicroSilk™ både på in- och utsidan.

Välkommen till
Sorunda Församling

Njut av en avslappnande stund med MicroSilk™ i ditt badkar eller i ditt spabad - en vattenterapi
med mikrobubblor som kan lindra hudbesvär och ger ny energi till både din in- och utsida.
Psoriasisförbundet erbjuder en medlemsrabatt på Marquis spabad och Interforms badkar.

Pris från 69 000 kr. Delbetala från 1 189 kr/mån.

Församlingen med kyrkan mitt i byn!

BUTIK • SPABAD • POOLER • POOLKEM

Teknikervägen 1, Nynäshamn 010–101 95 55 • polarstugan.se

Foto: Anki Ekbom

Kommande i Sorunda kyrka & församlingshem

Härlig musik, många skratt och artisteri på högsta nivå!

Julafton, fredag 24 december:
Kl 10.00 Julkrubba, kl. 23.00 Midnattsmässa

GO’KVÄLL MITT NAMN ÄR

Juldagen, lördag 25 december:
Kl 07.00 Julotta, Sorunda kyrkokör

SHIRLEY CLAMP

Annandag jul, söndag 26 december:
Kl 16.00 Julkonsert med Sorunda kyrkokör

Denna kväll bjuder Shirley på sin tidlösa ”sing-up”
konsert, akustiskt och nära publiken, tillsammans
med sin ständige pianist Jocke Niehoff.

Nyårsdagen, lördag 1 januari 2022: Kl 16.00 Gudstjänst
Söndag 2 januari 2022: Kl 11.00 Högmässa

Trettondedagen, torsdag 6 januari 2022:
Julgransplundring i Sorunda församlingshem

SORUNDdeAceKmbeYRr klKA18.00

Se vår hemsida för mer information: www.sorundakyrka.se

Söndag 12

how/82671
Biljetter via www.nortic.se/dagny/s
Biljettpris 330 kr
Fotograf: Kitty Lingmerth

Foto: Scandinav Bildbyrå

SORUNDA FÖRSAMLING

Näringslivets
Galafest

Arrangör:
Jarl Konsult AB
0708-104545

HEJ FÖRETAGARE

Mingla, fira & inspireras på

Skriv in den 19 mars i din kalender
och samla medarbetare, kunder och vänner till årets
höjdpunkt för alla företag i Nynäshamns kommun.

NOMINERA DIN FAVORIT
Åtta prestigefyllda priser delas ut under kvällen.
Bland annat "Årets Företagare" samt ett
helt nytt pris – "Årets Marknadsförare".
Ta chansen att nominera alla dem som
du tycker förtjänar något av årets priser på:

SAVE
!
THE DATE
19 MARS

www.naringslivetsgalafest.se

NYTT
FÖR I
ÅR!

Följ gärna Facebooksidan

@naringslivetsgalafest

Vi skickar ingen tryckt inbjudan via posten men alla i
Nynäshamns kommuns näringsliv, era anställda och kunder är

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

100NYNASHAMN.SE

4

HÄSTEN

TEXT & FOTO INGMARIE WASS

– vår trotjänare

TEXT SOLVEIG SIGRIDSDOTTER THÖRNBLOM

För inte allt så länge
sedan var det vanligt att
man uppsökte ett stall på
julafton. Varför det är, eller
var, så kan man fundera
över. En förklaring kan vara
berättelsen om att Jesus
föddes i ett stall och lades
i en krubba, som blev hans
första säng. En annan kan
vara att det förr var av
yttersta vikt att tänka på
djuren även i juletid. Skötte
man inte om dem väl så
kunde man dra gårdstomtens ilska över sig och
det ville man verkligen inte.

C
5
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ungefär 6 000 år har hästen varit i
människans tjänst. Som traktor,
bil, stridsmaskin. Det är blott
en pytteliten tid i historien som
hästen haft uppdrag för människors nöje eller för sporter med spel,
som trav och galopp. Så gott som alla gamla
bönder som ännu är i livet har haft häst för
att bruka jorden och sköta skogen. Hästen
var en arbetskamrat och en ovärderlig kraft.
Att sköta om sin häst väl och vara rädd om
den var en självklarhet. Den som plågade
hästar eller hanterade dem illa sågs inte
med blida ögon. Om en häst lastas för tungt
är risken stor att den aldrig går att köra igen.
Den blir helt enkelt knäckt. Så det är lätt
att förstå att hästen har haft, och har, stor
betydelse för människan och att den togs
om hand därefter.

”Bjällerklang, bjällerklang, hör dess dinge-li-dång.
Flingor som nu virvlar om, i munter vintersång.

När det närmar sig jul så dyker hästen upp
på julbonader och julkort, i sångtexter
och inte minst den karaktäristiska bjällerklangen som ackompanjerar många
julsånger. Bjällrorna associeras med vinter
och snö, för det var då som man använde
dem på hästarna. På barmark, och under
den ljusa årstiden, behövdes inte bjällrorna. De är helt enkelt till för att varna

FOTO NYNÄSHAMNS BILDARKIV

Följ oss ut, följ oss ut, Blacken travar på.
I hans spår, vår släde går, där höga furur stå.”

Snöplog dragen av hästar på Strandvägen
(Ringvägen) i Nynäshamn. Året var 1908.

Skogs- och trädgårdsredskap – för både proffs & hemmafixare

Väg 73 mot
Stockholm

v.
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Bilprovningen

Försäljning•Uthyrning•Service•Reparationer
HAMMARHAGEN

Teknikervägen 17A, Nynäshamn•08-520 122 34•Mån-fre 06.30-17.00
www.sotnab.se • info@sotnab.se • www.facebook.com/sotnab

Väg 73 mot
Nynäshamns
Centrum

Din lokala säkerhetsleverantör i Nynäshamn
Vi är en del av FinlarmGruppen och kan nu erbjuda en helhet inom Larm och Säkerhet:
• Låssystem – konsultation och projektering
• Nyckeltillverkning medan du väntar
• Låstillverkning
• Låsöppningar
• Elektriska och digitala lås
• Dörrstängare – montering och reparationer
• Dörrautomatik – montering och service

• Brandlarm • Kameraövervakning
• Passersystem, porttelefon och kodlås
• Inbrottslarm
• Dörrmontering – plåt och aluminium
• Säkerhetsdörrar • Galler och gallergrindar

Södertörns Lås AB, Skolgatan 33, 149 30 Nynäshamn
Telefon 08-524 009 40 • E-post: info@sodertornslas.se
100NYNASHAMN.SE
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Butiken öppen: Mån-Tors kl 8-17
Fre kl 8-16.30. Lör & sön stängt.

i ringar vid kyrkomuren under gudstjänsten. En tuss hö framför mulen och en filt
på ryggen mot kylan, i väntan på att folket
skulle komma ut från kyrkan och styra
kosan hemåt igen.
Det är svårt att beskriva för någon som

FOTO NYNÄSHAMNS BILDARKIV

andra trafikanter, då hästhovarna inte
gör så mycket väsen av sig mot snötyngda
vintervägar. Och nog låter det mysigt när
bjällrorna klingar medan hästen travar
framför släden eller vagnen. När man förr
körde till kyrkan stod hästarna uppbundna

inte har någon anknytning alls till hästar,
att det i juletid är något alldeles särskilt
som händer när man vistas i ett stall. Det
är som om hästarna själva vet att det pågår
något alldeles speciellt, för stämningen är
annorlunda och högtidlig och spännande
på samma gång. Många ungdomar, oftast
flickor, pyntar hos sina favorithästar,
med glitter och granris. Extra äpplen och
morötter är en självklarhet på julafton. När
jag själv i unga år arbetade på Solvalla åkte
man på att arbeta julafton mellan varven.
Då skyndade man sig så gott man kunde,
för att kunna förenas vid familjens julbord.
Under morgonen och förmiddagen var det
alltid ett gäng hästägare som tog sig tid att
besöka stallet för att hälsa på sina hästar
och hästskötare. Hästarna fick äpplen och
vi hästskötare en extra peng till jul. Och
chokladaskar. Man hade chokladaskar så
de räckte med råge ända till påska.
Väl vid julbordet kunde man inte låta bli
att skänka en tanke till sina skyddslingar.
Man hoppades att de hade bra där hemma
i stallet och att höet skulle räcka över
natten. Och sedan stod det inte på förrän
allt rullade på som vanligt igen i vardagen.

Familj från Sandtorp med två hästar och en
släde på färd genom ett vintrigt landskap.

Julen står
för dörren

Första advent närmar sig med stormsteg. Det är
dags att plocka fram julpynt och börja med olika
sorters julmys. Apropå det här med ljus så vill
vi tipsa om ett brett sortiment av belysning från
Elon, goda bakverk och julrecept hos ICA och
du finner den perfekta tindrande julklappen hos
Adrian’s Jewellery. Sprid lite ljus i vintermörkret
med att komma till oss för trevlig shopping med
dina nära och kära!
Välkommen till din kontaktpunkt.

Adress: Telivägen 2, Nynäshamn
Öppettider Butiker: Vardagar 10-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16
Öppettider ICA Maxi: Alla dagar 6-22
Hemsida: www.sjotelegrafen.se
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TEXT INGMARIE WASS | FOTO CHARLOTTE FRIBERG

Med
kärlek,
passion
& glöd
CHARLOTTE HAR MÅNGA JÄRN I ELDEN
– OCH BRINNER INTE MINST FÖR JULEN

R

egnet hänger i luften när vi kommer fram till
Charlotte Ohlsons hus i Sorunda. Vi är ute efter
inspiration och tips inför jul och nyår eftersom vi vet
att hon går ”all in” på julen och dessutom är utbildad
sommelier. Utöver detta har hon en intressant livshistoria som vi
gärna vill höra.
– För varje år älskar jag julen mer, jag är en ”crazy christmas
woman”, skrattar Charlotte Ohlson.
Huset från 1960-talet är nyrenoverat och doftar av saffran och
nybryggt kaffe. Vi glömmer snart det trista vädret och njuter av
myset inomhus. Charlotte tänder en brasa i kaminen och den gula
saffranskransen smakar underbart.

– Mannen i mitt liv älskar saffransbullar så jag bakar året om.
Fast då gör jag dem runda, penslar med smör och har på strösocker. Lussebullar får bara bakas i december, de hör till julen.

”Varje rum får sin jul”
– Inspiration får jag av jultidningar när de släpps och från Pinterest och Instagram. Sedan kommer jag loss, men inte förrän efter
första december. Mina julfärger är grönt och vitt med inslag av rött i
detaljer. Det är fint med granar, enar, kvistar, fina blomsterarrangemang och många ljusslingor. Julstrumpor hör också till och musik
såklart, gärna traditionella jullåtar i jazzformat typ Frank Sinatra.
Varje rum får sin jul, man hittar små detaljer i hela huset. Badrummet har hyacinter, mörkgröna handdukar och förstås en liten
gran. Det stora inglasade uterummet får naturfärger, ett par gammeldags träskidor och renhorn. Yngsta sonen Charlie har eget rum
efter att äldsta barnet Emma flyttat ut och får en egen gran där han
kan hänga alla sina juldekorationer.
– Jag är en sån där hemsk mamma som vill klä den stora granen
själv så den blir snygg.

100NYNASHAMN.SE
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”Det jag gillar
gör jag med
passion och för
varje år älskar
jag julen mer”

Små paket av glädje!
En riktigt
God Jul

önskar Ann
ik
Joanna, So a,
ﬁa
& Sylvia

Vi fyller på
med nya
smycken fram
�ll jul!

Välkomm
�ll bu�ken en
handla i vå eller
r
shop med webble
verans
direkt hem
i bre
Där erbjud vlådan.
s
delbetalnin även
g via
Klarna.

Centralgatan 6, Nynäshamn • 08-520 103 51 • Följ oss på
Vard. 10-18 • Lörd. 10-15 • Söndagar �ll jul 11-15 • rakelochlea.se

SUCCÉN FORTSÄTTER!

30%

RABATT

PÅ ALLA JEANS

Wrangler, Lee, Jack & Jones, Tommy Hilfiger,
Calvin Klein, Lindbergh, Erla of Sweden i lager.

LÄGSTA PRIS-GARANTI!

Hittar du samma modell billigare i annan butik
får du det priset även hos oss!

JULKLAPPSTIPS MED REA

20BA%TT PÅ VÅRA PARFYMER
RA

Herr- & damdofter från bl a
Calvin Klein, Diesel, Versace,
Boss, Escada och många fler.

GÄLLER T.O.M. HELA DECEMBER!

Kläder för män i alla åldrar!
Stadshusplatsen 4, Nynäshamn • Tel. 08-520 186 00
Öppet: Vard. 10-18 • Lörd .10-15 • Sönd. 11-15
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”Det blir lite mer pynt varje år”

Charlotte har en kreativ
ådra och vill gärna
återuppta måleri som
hon inte hunnit med på
senare år. På ett par griffelytor i köket visar hon
prov på vacker handstil,
bland annat har hon
skrivit ett citat av den
amerikanska kokboksförfattaren Julia Child:
”Wine + Dinner=
Winner”.
– En griffelvägg är
perfekt att skriva
och rita på för olika
tillfällen, tipsar hon.

Jullistan Jazzy Christmas
Dinner från Spotify går
varm från första advent.
Kanske även lite innan…

Julinspirationen hämtar
Charlotte från Pinterest
och Instagram och från
jultidningar som hon
köper redan i oktober.

100NYNASHAMN.SE
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VÄLKOMMEN TILL EN GRÖN &

Charlotte planerar julen hela hösten och använder sig gärna av
checklistor som hon printar ut från nätet. Att baka och laga mat
hör också julen till och Charlotte provar ofta nya recept.

SKÖN JUL!

”Man ska förenkla för sig
själv två gånger i veckan”
– Men pepparkaksdegen köper jag i butiken. En av mina bästa
vänner som är coach lärde mig att man ska förenkla för sig själv
två gånger i veckan. Ändå skäms jag när jag köper färdigt och
ibland ursäktar jag mig för kassören som naturligtvis inte bryr sig.
Det här är något jag måste jobba med, skrattar hon.

I vår välfyllda butik på Fredsgatan 9
finns ett varierat sortiment med något
för alla smaker. Handla även online.

Från Lucia dukar Charlotte fram ett godisbord med fat i flera
våningar som hon fyller på allt eftersom. Utomhus blir det lite
mer pynt varje år. I år projicerar hon snöflingor på fasaden och
lekstugan är full av laserprickar, massa kulörta kulor och ekorrar.

LOKALT DRIVNA JULBLOMMOR

– Det är kul för barnen i grannskapet tänker jag.

från vår odlare på Ekerö

Att Charlotte använder rullstol har vi glömt men när vi fikar
kommer samtalet ändå in på olyckan som delvis förlamade henne
den där varma junidagen 2007. Delvis för att hon fått ett brev från
försäkringsbolaget, ärendet är ännu inte är avslutat efter 14 år.
– Det blir ju omvälvande när något sådant händer. Jag var 34 år,
småbarnsmamma och kunde inte fortsätta mitt jobb som hovmästare.
Oräkneliga är de gånger Charlotte berättat om olyckan. Hon skulle
bara snabbt lämna några grejer i mammas hus och hade ställt
bilen med bildörrarna öppna för att få in luft. Hur bilen kom i
rullning. Linus i barnstol i baksätet, bara fyra år gammal.
– När jag låste upp dörren till huset hör jag Linus lilla barnröst
ropa ”mamma, bilen jullaj”. Jag släppte allt och sprang för allt jag
var värd för att komma i fatt och dra åt handbromsen. Just som
jag var halvvägs inne slog den öppna dörren omkull mig och jag
hamnade under bilen och bröt ryggen.

JULSTJÄRNOR & AMARYLLIS
av allra bästa kvalitet

”Jag trodde bilen körde över en
sten men det var mamma”
När Linus senare fick frågan vad som var otäckast med olyckan svarade han: ”Jag trodde bilen körde över en sten men det var mamma.”
Som tur var bodde bästa vännen granne och var hemma så Charlotte ropade så högt hon kunde. Hon berättar hur hon försökte
hålla huvudet kallt och ringde pappan och föräldrarna medan hon
väntade på ambulansen.

BUKETTER TILL JUL & NYÅR

– I ambulansen ville jag bara svimma för det gjorde så ont.
Olyckan hade förlamat Charlotte från midjan och ner. Samma dag
fick hennes pappa en stroke på väg hem från sjukhuset och dog en
månad senare, bara 56 år gammal.

Blomsterkylen är laddad

– Jag låg på sjätte våningen och han på första, så jag kunde åka
ner och hålla hans hand. Mina barn var bara fyra och sex år och ville
ju att livet skulle fortsätta som innan med barnkalas och aktiviteter.
Min kompis sa ”jag ser efter dina barn som om de vore min egna så
oroa dig inte” och det är nog det finaste någon sagt till mig.

VÅRT GRÖNA JULKLAPPSTIPS:
Ge bort ett presentkort fyllt av grönska!

Efter operation och några veckors återhämtning var hon redo för
rehab på Spinalis, som jobbar med ryggmärgsskadade på Karolinska sjukhuset.

GRÖNVÄXTRIKET

– Efter en tid kom viss funktion och känsel tillbaka och jag
tränade hårt de muskler som började fungera lite. I dag kan jag
resa mig mot en bänk eller vid min bil. De som är mer skadade
kallar mig lyxinvalid.

FREDSGATAN 9, NYNÄSHAMN | TEL. 08-551 08 443
ÖPPET ALLA DAGAR | ÄVEN SÖNDAGAR 11-15
GRONVAXTRIKET.SE |
gronvaxtriket

11

100NYNASHAMN.SE

”Med målet i sikte”, där inbjudna gäster ger inspiration och
konkreta tips för hur man kan strukturera sitt liv för att nå sina
mål eller drömmar, i jobbet eller i livet.

Charlotte utstrålar energi och gott humör så fastän hennes
historia är sorglig så skrattar vi mycket. Jag ber om ursäkt ett par
gånger men hon svarar bara: ”Ibland måste man få skratta åt det
sorgliga i livet.”

– Jobbet engagerar både hjärna och hjärta, så därför är det
viktigt att få vara kreativ på fritiden. Jag vill gärna börja måla igen,
det har jag inte hunnit med ännu.

Mannen i hennes liv, han som älskar saffransbullar, heter Patrick
och de träffades på Kroken där de numera är stammisar. Patrick
är en stark kille. Vill de ut på klipporna ovanför Ringvägen åker
hon på hans rygg.

Utöver sitt arbete har Charlotte jobbat ideellt i Vaggan, en insamlingsstiftelse till barn med funktionsnedsättningar på barnhem
i de baltiska länderna. Varannan vecka skeppas flera långtradare
med hjälpmedel och kläder från Sverige. Hon har även engagerat
nynäshamnsborna som under flera år bidragit med julklappar. I år
blir det en insamling istället.

– Vi älskar att gå ut och äta och har gärna picknick på fina
platser, som till exempel i Tanto på Södermalm. Vi brukar satsa på
att gå ”where no wheelchair has been before” och då får man vara
lite uppfinningsrik.
– I somras hyrde vi en elspark när vi
skulle ut på Djurgården. Jag höll fast i hans
byxor och åkte efter i rullen. Jag sväljer att
folk stirrar, vi har alltid jättekul.

”Where no wheelchair
has been before”

Innan olyckan hade Charlotte påbörjat en
utbildning till sommelier. Ett par år senare slutförde hon den.

Charlotte föreläser också om krishantering. Hon har ju egen erfarenhet om hur
man reagerar på ett trauma, från chock till
nyorientering samt hur man kan tänka om
och bli motiverad efter en förlust.

– Man kan aldrig jämföra sig med någon annan, den som
genomgår en kris, stor eller liten, hittar sitt eget sätt att sörja. Jag
har inte blivit hårdhudad, snarare mer ödmjuk inför livet och
andra människor. Eftersom jag alltid jobbat med människor och
älskar att lära mig nya saker är jag inne på att läsa till certifierad
coach och kanske plugga beteendevetenskap.

– Doftminnet är vårt starkaste minne och det har man stor
nytta av när man provar vin. Jag är ingen vinsnobb utan vill
förmedla hur man kan tänka och kombinera vin med mat. Ett vin
kan lukta källare, hallonsaft, Piggelin eller som sadelrummet i
stallet, helt beroende av ens egna doftminnen.

– Livet kan ta en helt oväntad vändning. Jag tycker om hemmalivet med familjen och längtar inte efter att fara jorden runt. Det är
nästan så att jag vill att tiden ska stanna här och nu.

Charlotte arbetar som jobbcoach på Iris, ett av landets ledande
utbildningsföretag. Där driver hon och en kollega även podden

Charlottes vintips
– Att välja vin till julmaten kan vara en riktig utmaning. Vårt julbord
består av många olika rätter med varierad smak och karaktär. Det är allt
ifrån sillar med sötma och syra, krämig och gräddig Jansson, salt skinka
och kryddiga revbensspjäll.
– Jag brukar servera två olika viner, både rött och vitt. Jag väljer
ett vitt med bra syra i och även viss druvsötma, detta passar även fint
till julens ostar. Det röda vill jag ska vara ett gott allroundvin, som
inte är för strävt eller kraftigt.
Vitt: Jean Biecher Pinot Gris från Alsace i Frankrike, nr 81401, 99:-

Bubbel till nyår
– Champagne och andra
bubblande drycker hör nyår till,
men jag brukar välja att dricka
de dyra bubblorna till maten och
sedan ta ett enklare alternativ
vid tolvslaget när man ofta är
rätt mätt på både mat och dryck
och står huttrandes utomhus i
väntan på det nya året.

Rött: Piemonte Barbera 2020, Italien, nr 72782, 119:-

Här är mina bästa tips:
Boschendal Brut Chardonnay
Pinot Noir, nr 7889, 120:Ett fantastiskt mousserande
torrt vin från Sydafrika.
Launois Blanc de Blancs Grand
Cru Réserve, nr 7450, 339:Min favoritchampagne!

100NYNASHAMN.SE
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FOTO CHARLOTTE OHLSON

Receptet på en lyckad jul – Quick fix och julbak!

Tips
Om du vill ha
russin i, blötlägg
dem för att de inte
ska bli så torra!

Charlottes quick fix till jul:
Grönt, ljus, blommor, ljusslingor,
musik, saffransbak, buktikens färdiga
pepparkaksdeg och godisbord.

Recept på
saffransbröd
– Det här saffransbrödet med majonnäs
från Ica-köket brukar jag baka, enkelt och
överraskande gott, berättar Charlotte.
40 st
50 g jäst för söta degar
5 dl mjölk
2 - 3 paket saffran (á 0,5 g)
2 dl strösocker
200 g naturell majonnäs (gärna Hellmann's)
16 dl vetemjöl (16 dl motsvarar ca 1 kg)
1 ägg (lätt uppvispat till pensling)
Russin, pärlsocker eller hackad mandel till
garnering
Gör så här:
1. Smula sönder jästen i degbunken.
2. Värm mjölken till 37°C, och häll ner saffran.
Låt den stå och dra 2 minuter.

varm och dragfri plats, till dubbel storlek, cirka
40 minuter. Täcker man bunken med plastfolie
istället för bakduk bidrar det till att fukten stannar i degen och det jäser bättre.
5. Sätt ugnen på 250°C om du ska baka bullar
och 225°C om du gör längder.
6. Ta upp degen på mjölat bakbord och knåda
degen smidig.
7. Baka ut till lussekatter, traditionella julbröd,
längder eller kransar.
8. Lägg det utbakade brödet på plåtar med
bakplåtspapper. Lägg på bakduk och låt brödet
jäsa 20-40 minuter.
9. Pensling och garnering: Pensla med ägg och
garnera med russin, pärlsocker eller hackad
mandel.
10. Grädda bullarna i mitten av ugnen
5-8 minuter. Kransar eller längder gräddas
15-20 minuter.

3. Häll blandningen över jästen så att den löser sig.
4. Tillsätt socker, majonnäs (ger en saftigare
deg), och nästan allt mjöl.
5. Arbeta degen kraftigt så att den blir blank och
smidig och nästan släpper degbunken. För hand
i cirka 10 minuter eller i en hushållsassistent
cirka 5 minuter.
6. Strö lite mjöl över degen. Täck den med
bakduk eller plastfolie. Låt den jäsa övertäckt på

Chokladsalami
– pyssel & godis i ett
– En godiskorv på choklad, smör, kex,
korinter, tranbär och nötter att ge bort
eller ha på godisbordet. Jag slår in dem i
smörpapper, lindar med snöre och sätter
på en etikett.
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200 g
180 g
4 msk
0,5-1 dl
1 tsk
100 g
0,5 dl
0,5 dl
0,5 dl
0,5 dl

mörk choklad
smör
socker
kakao
vaniljsocker
kex
torkade tranbär
korinter
hackade pistagenötter
skållade, hackade mandlar

Gör så här:
1. Smält chokladen och låt den svalna. Vispa
smör och socker fluffigt. Tillsätt kakao.
2. Blanda ned den smälta chokladen rör ihop till
en jämn smet.
3. Krossa kexen i småbitar (inte smulor) och
blanda ner kex, tranbär, korinter, pistagenötter
och mandlar i chokladsmeten. Smaksätt eventuellt med en nypa salt.
4. Lägg ett dubbelvikt lager av plastfolie på
arbetsbänken. Häll upp smeten på plastfolien och
rulla plastfolien runt smeten. Tryck ut och forma
rullen så det blir en jämn korv. Önskar du två
mindre salamis så dela upp smeten i två delar.
5. Låt chokladsalamin stelna i kyl i ett par
timmar. Ta fram den i god tid innan servering
så den blir lätt att skära i.
6. Klappa in florsocker runt salamin så att det
ser ut som mjöl. Gör gärna en egen pappersetikett och fäst runt salamin.

100NYNASHAMN.SE

JUL

Samet Seidahmed har för många av oss blivit
känd som den glada torghandlaren i Fiskehamnen. Varje dag under sommaren har han
sålt frukt och grönsaker i det välfyllda marknadsståndet mellan hamnbodarna och rökeriet.
Nu är den säsongen över för i år,
men det betyder inte att Samet
ligger på latsidan. I stället har
han haft fullt upp med att
binda julbockar hemma i
sin trädgård och förbereder sig som bäst inför
stundande veckor av
livlig grankommers.

BOCKAR
får ädel skrud
TEXT & FOTO NICLAS AXELSON

S

amet trivs bäst när han har fullt upp att göra. Han föredrar
att jobba utomhus och gillar att träffa människor av olika
slag. Långa arbetsdagar med tidiga mornar är inte heller
något problem. Varje morgon under högsäsongen kliver han upp
vid tretiden på natten och åker in till partihallarna i Årsta för
att göra dagens inköp. Arbetet med att driva torghandel passar
honom alltså som hand i handske.
– Jag jobbade tidigare på Nynäsbageriet i sju år. Det var bra,
men jag längtade hela tiden efter att få komma ut i friska luften,
säger Samet där han står vid sitt temporära arbetsbord hemma på
villatomten och klär sina halmbockar med granris.
Idén till julbockarna fick Samet i fjol, när han tog över granförsäljningen vid Sjötelegrafen i Nynäshamn. Han testade först att göra
några stycken, och de gick snabbt åt. Nya tillverkades efter hand
och till slut hade han sålt en bra bit över hundra bockar. Så i år är
han lite mer förberedd för att kunna möta den stora efterfrågan.
Lådvis med halmbockar har beställts och väntar på att få en ny
skrud bestående av ris från ädelgran och andra dekorativa attribut,
som röda rosettband och ögon av små kulor eller annat julpynt.

”Jag fixar allt på beställning,
ingenting är omöjligt”
– Från mitten av november gör jag ett tiotal om dagen. Varje
bock tar ungefär 20 till 30 minuter att binda, berättar Samet
medan han jobbar på med van hand.
– De kan hålla sig fina i flera månader om de står ute och klarar
åtminstone en månad inomhus.
Han gör bockarna i några olika storlekar och de som inte blir
färdiga i förväg binds sedan efter hand på marknadsplatsen
under december. Hemma i trädgården står även två riktigt stora
träbockar som väntar på att få kläs med granpälsen. De större
bockarna tar längre tid att färdigställa och dem tänker han ta med
sig som dekoration till årets julmarknad nere i Fiskehamnen, där
han ska sälja sina bockar men också granar och andra julattiraljer.
I sortimentet ingår allt från adventskransar till minigranar i kruka
och praktiska julgransfötter.
Samet trivs bäst med att jobba utomhus, även med julbockstillverkningen.
Här är en av flera hundra bockar redo att förgylla julen i någons hem.

100NYNASHAMN.SE
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Inför jul & nyår

Allt till hemmet!
Vitvaror, hemelektronik,
värmepumpar & kök
Gå in på www.elon.se för att se hela vårt sortiment

Elon Nynäshamn | 08-524 006 50 | nynashamn@elon.se
Telivägen 2, Sjötelegrafen, 149 41 Nynäshamn
Massor av stickade plagg

TRYGGT &
SÄKERT MED

Festklänning från Frank Lyman

Julklappstips!
Ge henne vårt eget
PRESENTKORT!
Smycken från SNÖ of Sweden

Fredsgatan 11 • 08-520 213 03 • @rappesmode

08-35 82 70 • www.las1.se • info@las1.se

HUNDSALONG & BUTIK I ÖSMO!

efter rasstandard eller önskemål

Stort
sortiment
av
hundfode
r
& tillbehö
r

Foder & strö

Hundkurser

Häst / Höns / Smådjur

Valp / Unghund / Vardagslydnad / Nose work / Rallylydnad

Klippning & trimning

Öppet alla dagar till jul.
Välkommen in!

Tandstensborttagning
med ultraljud (utan nedsövning)

Kloklippning drop in

Se hemsidan för veckans drop in-tider

Kvastvägen 2, Ösmo. Tel. 08-520 305 20. Öppettider: Måndag-fredag 12-18, lördagar 10-14.
@lantbodenshundochhalsa
info@hundochhalsa.se • www.hundochhalsa.se •
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Den stora leveransen
av granar lyfts på
plats om natten och
varje dag fram till
julafton har Samet
sin försäljning i gång
vid Sjötelegrafen.

Samet tillverkar
bockar i olika
storlekar, både
stora och små.

”Ta inte in granen i rumsvärme direkt ”
– Förra året var det en kund som ville ha en ”kopia”
liknande sin hund av granris och någon annan bad mig
göra en fyrameters ”orm” som girland att hänga runt
dörren. Jag fixar allt på beställning, ingenting är omöjligt
säger Samet med ett leende.

kollegan Holger, som drivit torghandeln i Fiskehamnen
under många år. I somras tog den långvarige ägaren ett
steg åt sidan och Samet skötte då ruljangsen på egen
hand. Till våren hoppas Samet vara tillbaka i hamnen
med sina primörer och han vill också gärna förlänga
säsongen där så småningom. Men i juletid är det
granarna som är i fokus.

Samet kommer ursprungligen från Bulgarien och bor
idag med sin fru och två barn i en villa i norra delen av
Nynäshamn. Till Sverige kom han 2002 och snart därefter
började han jobba med försäljning av frukt och
grönsaker i saluhallen vid Hötorget i Stockholm. Hans fru fick arbete i Nynäshamn
och 2010 flyttade de båda hit. Just nu
håller de som bäst på att renovera och
bygga ut familjens hus – ett tecken
på att de rotat sig och planerar att
stanna här i stan.

Så har han några goda råd till den som ska köpa hem en
äkta julgran?
– Ta inte in granen i rumsvärme direkt
från kylan. Låt den stå i ett garage,
förråd eller liknande i något dygn så
att den får vänja sig vid värmen lite i
taget innan den bärs in. Och ge den
en ny snittyta innan den placeras
så djupt ner som möjligt i den
vattenfyllda julgransfoten.

– Det är ett trevligt och lugnt
område med bra grannar. Jag trivs
jättebra i Nynäshamn, säger Samet
och det syns tydligt att han verkligen
menar det.

– Jag kommer att sälja flera
sorters granar i olika storlekar och
prisklasser. Vanligast är rödgranen
med sin klassiska form och doft, men
många väljer också ädelgranen som inte
barrar eller doftar på samma sätt och håller
sig fin längre. Om man föredrar en ekologiskt
odlad gran går det att beställa, så tar jag hem en sådan
inom någon dag eller när kunden vill ha den.

Då och då brukar han fortfarande ta en
tur in till Hötorget för att hjälpa sina gamla
kollegor med arbetet där. Han minns även den tiden
med stor glädje.
– 2009 blev vi utsedda till årets bästa torghandlare i
området och vi hade många stamkunder som handlade
av oss, även en hel del kändisar. Ibland dyker någon av
dem upp på besök här i Nynäshamn och många känner
fortfarande igen mig. Det är kul att bli ihågkommen och
träffa dem igen, säger Samet.

Den 25 november drar Samet i gång årets granförsäljning med tillhörande julartiklar på parkeringen vid
Sjötelegrafen och där kommer han att hålla öppet varje
dag fram till julafton. Och i helgen kring den andra
advent hittar man honom alltså också i folkvimlet på
sin ”vanliga” plats i Fiskehamnen när den traditionella
julmarknaden åter arrangeras där.

För några år sedan började han jobba tillsammans med

100NYNASHAMN.SE
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Julbord hemma hos
oss på Körunda
Rym från julstressen
och checka in hos oss:
• Julbord i 3 serveringar
plus dessertbuffé
• Tillgång till
relaxavdelning
• Lån av badrock
& tofflor
• Logi
• Frukost
1595 kr/person
ENDAST JULBORD:
Söndagar 495 kr
Onsdag-lördag 595 kr

30 minuter från Stockholm.
Körundavägen 31, Ösmo.

08-520 390 30 | korunda.se
facebook.com/korunda
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GOD JUL

TILL GODISRÅTTAN

MED LOKALA KLAPPAR
UNDER GRANEN!

Svensk Husmans samarbete med Cloetta har
resulterat i riktigt söta sockor. Ahlgrens bilar
finns hos Only Local och Tomteskum är på gång.

Här har vi samlat några tips på
gåvor från våra lokala butiker
som kan göra succé – till honom
och henne, till godisråttan,
återbrukaren spelnörden
och många fler. Till vem
vill du ge den perfekta
julklappen?
Kaffe från
Ziip Coffee
går att köpa
hos t ex Only
Local och
Nynäs Rökeri.
Det färdigbryggda kaffet
serveras också
på Müllers
Konditori.

TILL
KONSTNÄREN
Skisskit i tio delar
varav sex olika pennor,
två kritor, ett knådgummi och en stomper
från Konstartera.

TILL PÄLSKLINGEN
Hundleksak från
Lantbodens Hund
& Hälsa.

TILL ÅTERBRUKAREN

TILL FINSMAKAREN

VAD FYLLER DU
PAKETEN TILL DINA
NÄRA & KÄRA MED I ÅR?

Ett miljövänligt ljus,
tillverkat av återvunnen
vegetabilisk matolja som
tappats upp i ett vackert
återvunnet glas finns hos
Hälsokällan.

TILL HENNE

Glittrande smycken
från Caroline
Svedbom finns hos
Rakel & Lea.

TILL KIDZEN

I det populära spelet
Among Us lurar
superskumma aliens
både här och där.
Samla ett eget gäng
häftiga Among
Us-figurer från
Lekextra.

Lyssna på din
favoritmusik eller
prata i telefon med
bekväma och trådlösa
Apple AirPods, från
Elgiganten eller
Elon Ljud & Bild.

TILL HONOM

Oemotståndliga dofter
från kända varumärken
hittar du hos Vincent's.

TILL SPELNÖRDEN

För äventyr i spelvärlden med
Razer Power Up gamingset
från Elgiganten Phonehouse.

TILL DEN ELDIGA

Pulversläckaren från
Solstickan är snygg att ha
framme. Finns i flera färger
och storlekar hos Ohléns
Diversehandel.

TILL DEN
FRIGJORDA

Folkliv, knallar & julstämning
på årets många julmarknader

Efter fjolårets till stor del inställda evenemang är årets julmarknader tillbaka med besked.
Att det finns ett uppdämt behov hos arrangörerna märks i det stora utbudet av marknader
som annonserats i kommunen och saknaden har varit minst lika stor hos många besökare.
Med marknadernas myllrande folkliv, behagliga dofter och varierade sortiment kan den rätta
julkänslan infinna sig och lysa upp tillvaron när behovet är som störst i den mörkaste av
årstider. Får vi hoppas på lite puderlätt snöfall också, så blir stämningen komplett?

E

fter uppehållet i fjol är Nynäshamns stora julmarknad i
Fiskehamnen tillbaka. Lördag den
4 december och söndag den 5 december
mellan klockan 10.00 och 16.00 fylls
hamnområdet åter av knallar, som
brukligt denna helg kring andra advent.
Nynäshamns Stadskärneförening är
sedan några år tillbaka arrangörer och där
har centrumledaren jobbat hårt bakom
kulisserna för att få ihop en lyckad mix av
utställare och lockande programpunkter.
Bland granar, julpynt och värmande eldar
kommer årets knallar att finnas med det
klassiska utbudet i juletid, som lokala
fårskinn, kransar, värmande mössor,
vantar, leksaker och konsthantverk.
Inte minst hör förstås också de många
smakerna och dofterna på marknaden till,
och här erbjuds allt från bröd och ostar till
handgjorda praliner och andra godsaker.

100NYNASHAMN.SE

Inne bland hamnbodarna pyntas den
lilla scenen och här blir det bland annat
körsång av Babords Halsar och tomtebesök
där barnen kan passa på att lämna in sina
önskelistor, förutom värmande fika och
förtäring i hamnens bodar och andra verksamheter som håller öppet under dagarna.
Den lokala trollkarlen Håkan Pettersson
underhåller besökarna med sina magiska
tricks och musikgruppen Kviga Trio spelar
folkmusik med flöjt, gitarr och ståbas ute
i vimlet. Som om inte det var nog bjuder
”swimrunarna” från Nynäshamns långdistansklubb på ett simmande luciatåg ute
på vattnet och härifrån ska traditionsenligt
också tomtemor komma farande på en
wakeskate. Ponnyridningen för barnen
lunkar däremot på i ett lite lugnare tempo
och säkert kommer många fler trevliga
överraskningar att möta besökarna under
de välfyllda dagarna.
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Julstämningen fortsätter hela vägen upp
till centrum, där många butiker håller
öppet och det bjuds på varm glögg och
pepparkakor. För den som vill uppleva
sträckan på ett annorlunda sätt, eller
kanske har fått trötta ben vid det här laget,
erbjuds skjuts med häst och vagn mellan
Fiskehamnen och centrum.
För den som inte får nog av julmarknader,
eller föredrar att besöka dem i lite mindre
format, finns många alternativ att välja
bland i år. Här intill listar vi alla dem som
vi har kunnat hitta runt omkring i våra
trakter. Några av dem sker redan till första
advent, ungefär parallellt med utdelningen
av detta nummer, men vi bjuder ändå på
ett urval. Med lite tur och snabba beslut
kanske i alla fall några av er läsare hinner
med ett besök… Annars går flera av stapeln
också i helgen den andra advent.

JULMARKNADER
JULMARKNAD SOM FÖRR PÅ NYNÄSHAMNS HEMBYGDSGÅRD
27/11 klockan 11.00-15.00
Julmarknad på gammalt vis utlovas på Hembygdsgården i Nynäshamn. Här blir det bland annat fika med hembakat, tombola, fiskdamm
för barnen, julloppis och försäljning.
ADVENTSMARKNAD PÅ YXLÖ
27/11 klockan 12.00-16.00
Vid Hagmans fiskeläge på Yxlö anordnas en härlig adventsmarknad
med försäljning av handarbete, diverse lokalproducerat, konfekt, pynt,
konst och fika.
JULMARKNAD PÅ ÖSMO PLANTSHOP
27/11 och 28/11 klockan 10.00-16.00
Lokala företag och konstnärer kommer att fylla trädgården med mysig
och traditionell julstämning. Självklart har även Ösmo Plantshops butik
och café öppet i samband med marknaden.
JULMARKNAD I GODSMAGASINET
27-28/11, 3-5/12, 10-23/12 klockan 10.30-16.00
Under slutet av november och nästan hela december månad kommer
Godsmagasinet i Nynäshamn att fyllas av lokalt hantverk passande för
julklappar. Arrangörer är Föreningen Konst och Hantverk.
STICKKONTAKTS ADVENTSMARKNAD
28/11 klockan 12.00-15.00
Medlemmarna i Stickkontakt håller på söndagen en adventsmarknad
med kyrkkaffe, lotteri, hantverk och hembakat i Ösmo församlingshem.
SORUNDA SYFÖRENINGS JULMARKNAD
28/11 klockan 12.00
Sorundas kyrkliga syförening träffas på tisdagar en gång i månaden
för att bland annat tillverka hantverk till den årliga julmarknaden.
I Sorunda församlingshem finns alstren till försäljning den 28/11.

Jultallrik 265:-

JULMARKNAD VID TORÖ HEMBYGDSHUS

Julklappstips

4/12 klockan 11.00-15.00
Julmarknad med lokala hantverkare i hembygdshuset bredvid Torö
butik. Glögg, korvgrillning och lotterier. Årets marknad hålls huvudsakligen utomhus.
JULMARKNAD I TORÖ SVINHUS VID HERRHAMRA GÅRD

Ät i vår restaurang
26/11 - 19/12
Ta med hem 26/11 - 23/12

4/12 klockan 11.00-16.00
En stämningsfull julmarknad med sprakande eldar och rykande het
glögg. Marknadsstånd med blandat utbud och butik fylld med keramik.
I caféet serveras mat, glögg, lussebullar med mera.

Ge bort ett presentkort
Att använda i vår fiskaffär
eller i serveringen

Till Julbordet

Våra Julsillar, Varmrökt Regnbåge, Röding & Sik,
Kallrökt, Gravad & Najadlax, Forellrom, Löjrom
Västerbottenpaj, Ostar & Utölimpa
Janssons Frestelse

NYNÄSHAMNS JULMARKNAD
4/12 och 5/12 klockan 10.00-16.00
Nynäshamns stora julmarknad i Fiskehamnen är tillbaka i dagarna två
med knallar och späckat program. Läs mer här intill.
GÅRDSJULMARKNAD PÅ MUSKÖ
4/12 och 5/12 klockan 11.00-16.00
Björkdals gård på Muskö bjuder in till en gårdsjulmarknad med egna
lammprodukter, granar och kransar. Flera Musköföretag är på plats
med sina egna produkter och det finns fika på gårdsplanen.

Förbeställ gärna dina varor till jul!
Vi tar endast emot beställningar i vår butik eller via telefon
08-520 100 23 val 1. Sista beställningsdag är 20/12 kl 18:00

JULMARKNAD PÅ VÄSTERBY BYGDEGÅRD
5/12 klockan 11.00-15.00

Förbeställda varor hämtas i Kökeriet 21, 22, 23 Dec
Bordsbokning & förbeställning av Jultallrik
08-520 10023 Val 5

Julmarknad med närproducerad mat, som ostar, ekologiska ägg, bröd,
honung, saft och sylt, men också lokalt hantverk och många andra typer
av produkter. Korvgrill, lotterier och hästridning med mera.

Varmt Välkommen!

www.nynasrokeri.se
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Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

ETT VARMT TACK

till alla våra kunder,
samarbetspartners och medarbetare för 2021.
Nu blickar vi framåt och välkomnar 2022!
Julen står för dörren och ännu ett annorlunda och speciellt år
närmar sig sitt slut. Ett år som på många sätt inneburit stora utmaningar och omställningar. Utbrottet av covid-19 har drabbat
människor och samhällen världen över och medfört oundvikliga
konsekvenser såväl som aﬀärsmässig påverkan.

Vi på Fastighetsbyrån vill passa på att tacka alla våra kunder,
nya som gamla, för att vi har fått vara en del av era bostadsaﬀärer under året som gått. Vi ser med tillförsikt fram emot att
få fortsätta med det arbetet under många år framöver.

Under året har vi sett att pandemin skapat olika rörelser och
ﬂyttmönster på bostadsmarknaden. Vi har även noterat att allt
ﬂer har fått upp ögonen för Nynäshamn och vill ﬂytta hit.

Avslutningsvis vill vi som franchisetagare passa på att tacka
våra fantastiska medarbetare. Det är helt otroligt vilket ansvar
ni tar och hur ni engagerar er för att göra ert bästa för varandra
och våra kunder i alla lägen. Ni har haft ett tuﬀt år med hög arbetsbelastning som ni hanterat på ett lysande sätt. Vi ser fram
emot ett nytt år med er och de nya kollegorna som är på väg in!

Vi upplever att vi har haft många givande dialoger med er
kunder och samarbetspartners, där vi tillsammans lyckats göra
snabba omställningar som har lett till nya möjligheter. Vi har
exempelvis insett att mycket jobb, många möten och till och
med vissa visningar kan ske på distans. Det hjälper oss att
bli mer ﬂexibla inför framtiden. Vi har utvecklat många digitala
lösningar och verktyg som blivit väldigt uppskattade.

Jasmine Ståhl, Franchisetagare
Krister Florin, Franchisetagare
Camilla Martinsson, Säljkoordinator / Driftansvarig
Kim Törnblom, Fastighetsmäklare
Elin Norin, Fastighetsmäklare
Jenny Wiklund, Fastighetsmäklare
Magnus Hällgren, Fastighetsmäklare

Från oss på Fastighetsbyrån till er alla
önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt År!
Fastighetsbyrån Nynäshamn, Fredsgatan 4A, tel. 08-520 274 84

Ett annonssamarbete mellan 100% Nynäshamn och Fastighetsbyrån i Nynäshamn

Ett litet axplock av våra försäljningar 2021:

Julbord

– en tradition som består

J

TEXT NICLAS AXELSON | FOTO NÅTTARÖ GÅRD

ulen är en oslagbar högtid för våra svenska mattraditioner. Vi som
i vanliga fall är en öppen nation och sällan främmande för att prova
nya intryck, håller gärna våra sedvänjor kring just julen i ett fast grepp.
Kanske just därför. Även med ett öppet sinne kvarstår behovet av
att mötas i samhörigheten med tidigare generationer, där inte minst
recept ofta går i arv. I en föränderlig värld kan det vara skönt att
åtminstone något från det förflutna består och är sig likt från år till år.

När det kommer till julmaten är den stora
majoriteten fortfarande traditionalister,
även om enstaka nya inslag kan få lov
dyka upp, åtminstone på tillfälligt besök,
på våra julbord. Alla har förstås sina egna
favoriter och särskilda ”måsten”. Den
vanligt förekommande frasen ”i år ska vi
dra ner på både julmat och julklappar”
brukar vanligtvis landa i ett resultat
ungefär som vanligt räknat i faktiska tal.
De rätterna som är vanligast på våra
svenska julbord idag har sitt ursprung i
1800- och 1900-talets Sverige, även om
själva företeelsen har betydligt äldre rötter
än så. Vid 1000-talets midvinterblot var
målet snarare att ”dricka jul” än att äta sig
igenom den. Men med seden att slakta en
hel gris till firandet uppstod rätter som
julkorv, syltor, grisfötter och dopp i grytan
– allt för att hela grisen skulle tas till vara.
Också lutfisken har varit med länge, även
om den börjar bli en alltmer sällsynt syn
numera. Köttbullarna, skinkan, gravlaxen
och prinskorven gjorde däremot entré
under 1900-talets första hälft och gottebordet har vuxit efter hand och blivit en
allt viktigare del i modern tid. Coca Cola
har genom åren gjort otaliga försök att slå
sig in på det svenska julbordet, men se julmusten den består. Och varför skulle den
inte göra det? Drycken med sitt hemliga
recept från essensfabriken i Örebro står
fortfarande för åtminstone hälften av all

100NYNASHAMN.SE

läskförsäljning i landet under december.
Efter första världskriget började även
restaurangerna duka upp egna julbord,
till att börja med under några söndagar i
advent. Med ökat välstånd kunde allt fler
unna sig att gå ut på lokal för att njuta av
alla de läckerheter som presenterades på
det dignande smörgåsbordet med extra
allt. Trenden lever vidare och ännu idag är
det många restauranger som håller fast vid
traditionen, om än ibland moderniserad
till nya koncept. För den som vill ta del av
allt det goda utan att tillbringa oändligt
mycket tid hemma i det egna köket finns
många alternativ att välja bland i Nynäshamn med omnejd, uppdukat och klart. Här
följer några utvalda förslag, men glöm inte
att förboka innan du sätter dig till bords.
Hos familjen Ljung med personal på
restaurang Kroken i Nynäshamn serveras
ett riktigt traditionellt julbord från den 26
november och fram till den 19 december.
Här finns allt man kan tänka sig på ett
klassiskt julbord, från hav till land och
med tillhörande drycker. Mycket omsorg
har även lagts på efterrättsbordet, där man
bland annat kan njuta av saffranspannkaka, pannacotta, flera sorters ostar och
allehanda tillbehör. Grand final är förstås
gottebordet med Krokens läckra kolor,
knäck och annat julgodis.
– Den mustiga musselsoppan som
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inledning och våra egna populära sillinläggningar är några speciella favoriter hos oss
som brukar gå hem hos gästerna, berättar
Niklas Karlsson som är kock på Kroken.
Krögarfamiljen Ljung huserar även ute
på Nåttarö Krog och här blir årets tema
”Julehjorten på Nåttarö”. Under hösten
har kökschefen Daniel planerat, jagat,
styckat, rökt och tillagat en meny där
dovhjorten får spela första fiol. Kvällen
inleds med champagnemingel och till det
en skinksmörgås med extra finess. Väl
vid bordet avnjuts en julmiddag i sittande
och gående servering med alltifrån råbiff,
hjort i kapprock, rökt och gravad fisk samt
klassiker som Janssons frestelse och köttbullar på dovhjort. För den som har plats i
magen avslutas middagen självklart med
ett dessertbord. Vill man uppleva Nåttarö i
juleskrud finns chansen vid sex bokningsbara tillfällen under december.
Svedtiljas på Landsort har i år valt att
erbjuda en julsupé som serveras med
gästerna sittande till bords. Nio serveringar med minst 15 olika smaker utlovas,
liksom även lite modernare varianter.
Julsupén finns på menyn mellan den 26
november och 20 december. Den som vill
övernatta på Öja kan också boka ett paket
med boende i Lotstornet, där det förutom
julsupén även ingår lunch innan avfärd
dagen därpå. Några mysiga vinterdagar på
Landsort låter väl härligt?

Nynäs Havsbads lite annorlunda men populära julgourmet
återkommer även i år, från helgen vecka 47 till och med vecka
50. Här har man valt att satsa på de kalla favoriterna från julbordet, som sillar, laxar, havskräftor och annat kallskuret som
inledning. Varmrätten som därefter serveras till bords går inte
självklart i julens tecken men kan ändå vara lite inspirerad
av den. Här kan man få en paus från de klassiska julsmakerna
och väljer i stället mellan en kött-, fisk- eller vegetarisk rätt.
Avslutningen återgår sedan till att bli mer traditionell då det
dukas fram olika desserter och massor av annat lyxigt godis
att välja bland. Paket med övernattning erbjuds för den som
vill stanna kvar lite längre och njuta av hotellfrukost och spa
– och den makalösa havsutsikten förstås.
På Körunda Hotell spinner man vidare på det framgångsrika
konceptet ”sharing”, vilket innebär att gästerna serveras till
bords och delar rätterna i sitt eget sällskap. Det börjar med
diverse sillar och tillbehör och fortsätter med kallskuret i den
andra serveringen. När det är dags för de småvarma rätterna
tar man själv för sig av allt som står uppdukat på mer traditionellt julbordsvis. Därefter är det fritt fram till dessertbuffén
med sött för alla smaker som kan avnjutas vid det egna bordet
eller i lobbyn. Klassiska julbordssmaker utlovas på utvalda
dagar från och med 26 november till och med 22 december,
fredagar och lördagar med två sittningar. Även Körunda
erbjuder paket med övernattning, och då ingår såväl frukost
som tillgång till relaxavdelningen.
– Vi vill att även lokalbefolkningen ska hitta hit och
upptäcka allt det fina som Körunda har att erbjuda året om,
säger Lotta Wahlstedt som driver hotellet vid sjön Muskan
utanför Ösmo.

”...och en
skinksmörgås
med extra
finess”

Sjöboden vid Ankarudden på Torö satsar i år på att duka
upp sitt klassiska julbord under sex dagar med start den
3 december. Här erbjuds bland annat hemmagjorda sillar,
egna köttbullar, kallskuret med inslag av vilt samt en
avslutning med Sjöbodens eget julgodis och desserter.
I växthuset hos Ösmo Plantshop serveras en specialkomponerad vegetarisk buffé med inspiration hämtad från julens
smaker. Ett alternativ för den som vill prova något annat
än julskinkan och de rätter vi vanligtvis förväntar oss på ett
julbord. Här kan man också njuta av caféets goda bakverk.
Hos Nynäshamn Ångbryggeri dukar kocken Gunde
Abelson upp sin populära julbuffé när bryggeriet åter arrangerar julkvällar i ölets tecken. Det sker vid fyra tillfällen med
start den 10 december. Räkna med att den hyllade Mysingen
Midvinterbrygd finns med bland dryckerna på repertoaren.
Maten kan förstås gå i julens tecken även utan överdåd.
Jultallriken med lite av varje kan vara ett lagom alternativ för
såväl mage som plånbok. En sådan serveras bland annat på
restaurangen vid Hembygdsgården i Nynäshamn och Nynäs
Rökeri erbjuder sin egen variant med fisk- och skaldjur.
Det finns som sagt mycket att välja bland på hemmaplan
för den som är sugen på julens goda smaker. Vill man ändå
”rymma” lite utanför kommungränsen serveras julbord på
bland annat Utö Värdshus och Häringe slott, på behörigt
avstånd och även om de inte riktigt tillhör Nynäshamn tycker
vi nog ändå att de nästan gör det till 100%...
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SLUMPEN GAV
SVANTE EN KÖR

S

TEXT INGMARIE WASS

Svante närmar sig sjuttio men redan som artonåring spelade
han fiol i Nacka Symfoniorkester som var hundra man stark och
rankad som tionde bästa i landet.

vante Lööf har ägnat sig åt musik i olika
former under hela sitt liv. Han är pappa
till fem barn och brukar vanligtvis fixa
middag till de yngsta sönerna, Pelle och
Johan, innan han kör iväg till sin kör
Babords Halsar. Den här torsdagen får
killarna laga maten själva eftersom han
ska träffa mig från 100% Nynäshamn.

– Det var kul och spännande i tre år men sedan fick jag tunnelseende, det blev för "trångt" rent musikaliskt. När jag började
plugga musikmetodik på Stockholms Musikpedagogiska Institut
upptäckte jag att sång var roligare, det var min grej.
Under fem år pluggade Svante till sångpedagog, körledare samt till
musiklärare för lågstadiet. Vid sidan av studierna skulle man även
ha en musiklärartjänst på deltid. Svante som då bodde i Nacka
sökte runt i Stockholm. Det var under pågående läsår så det fanns
inte särskilt många utannonserade tjänster att söka. Han fick till
slut timmar i Nynäshamn, på Kommunala Musikskolan och på
högstadiet som obehörig musiklärare.

Vi ses i Nynäshamns Segelsällskaps
klubbhus där Babords halsar repar varje
torsdagskväll. Det är en blandad kör med både män och kvinnor.
Svante har varit deras körledare i 44 år! Bara en av koristerna,
Barbro Jägberger, har varit med längre tid än han.
– Under alla dessa år har jag inte varit utan kören så länge som ett
år, så under pandemin blev det väldigt tomt och tråkigt, säger Svante.

– Det var kul med ungarna och klasserna, det var min pryl. Att
det blev här i Nynäshamn var en ren slump. En lyckad sådan med
facit i handen.

Som körledare arrangerar han sånger hemma vid pianot och
skriver ner de olika stämmorna på notblad. Inte heller det var så
kul under det långa uppehållet.

En dag frågade hans chef på Kommunala Musikskolan om han
ville följa med och titta på en liten kör som han ledde.

– Ett arr måste prövas med kören, det låter helt annorlunda
än på pianot. Det blev så pass illa att jag fick ställa in notstället i
garderoben, jag klarade inte att se det.

100NYNASHAMN.SE

– Det var Babords Halsar och jag fick testa lite uppsjungning
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Välkommen in och
välj bland alla våra
tyger, färdigsydda
gardiner & solskydd.

Nu har vi
SÖNDAG
SÖPPET
11-15

Vi erbjuder bl a också:
• Uppsättning gardinstänger/skenor
• Solskydd, t ex lamell- & rullgardiner
• Gardinsömnad efter dina önskemål
• Gratis konsultation och mätning
• Lampor, prylar & presenter
• Janome symaskiner försäljning/service

”Sång var
roligare,
det var
min grej”

Din heminredningsbutik

Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15
Söndagsöppet kl 11-15
Vår butik finns på Centralgatan 6
nära kyrkan i Nynäshamns centrum
Tel. 08-520 109 30 • tygmans.se

Tygmans Textil & Inredning

Julmarknad i Godsmagasinet
d
d
d
d d d d d d
d d d
d
d d
d
Här hittar du personliga julklappar av hög kvalité!
Välkommen till oss på Fiskargränd 1 i Nynäshamn.
Öppet kl 10.30-16: 27-28 november,
3-5 samt 10-23 december.
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Föreningen Konst & Hantverk i Nynäshamn • www.fkohnynas.se
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VÄLKOMMEN TILL FOLKETS HUS

ETT HUS
FÖR FOLKET
Kultur när den är som bäst

OPERA PÅ BIO

med dem. Andra gången jag följde med sa han plötsligt under fikapausen: ”Här är nycklarna”, la dem på flygeln och gick. Nu hade
jag också fått en kör att ta hand om, även det en lyckad slump så
här 44 år senare.

BOKA

OPERA
PÅ VÅGEN

”Man får inte fastna i samma trall”

Entré 285 kr per
föreställning

Några månader därefter blev Svante formellt vald till körledare. Fram
till dess hade Babords Halsar mest sjungit traditionell körmusik
men nu utökades repertoaren med både visor och populärmusik.

FRÅN MET I NEW YORK

FRÅN MET I NEW YORK

Jules Massenet

Erin Morley

Isabel Leonard

Askungen

Eurydike

Joshua Hopkins

LIVEPABIO.SE

Eurydike
Lör 4/12 kl 19

LIVEPABIO.SE

Askungen
Lör 1/1 kl 19

OPER A PÅ BIO
FRÅN MET I NEW YORK

Dagens lunch

– Vi sjöng sånt man hörde på radio och tv. Numera består vår
repertoar av både nytt och gammalt, allvar och skoj. Man får inte
fastna i samma trall.

OPER A PÅ BIO

Matthew Aucoin

EN TRAPPA UPP
Mån-tors kl 11–13.
Julstänger 17/12 och
öppnar åter 17/1 2022.

För att bli behörig i alla årsklasser studerade Svante vidare till
musikdirektör.

MUSIKBAREN

– Viktigast av allt när man jobbar i skolan är att man gillar
barn. Mycket av mitt jobb gick ut på att sälja in ämnet musik
eftersom det var obligatoriskt ända upp i nian. Det var ont om
musiklärare så man kunde vara lite tuff. Jag tjatade till mig extratimmar så att jag kunde ge enskild sång- och musikundervisning
till de elever som ville.

Varje fredag kl 15-22.
Happy hour kl 15-18.
Julstänger 10/12 och
öppnar åter 28/1 2022.
Mer info:
folketshusnynashamn.se
08-520 180 50
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Giuseppe Verdi

Rigoletto
Quinn Kelsey

LIVEPABIO.SE

Löftet
Tor 27/1 kl 19

Rigoletto
Lör 29/1 kl 19

Kommande föreställningar under våren:
Ariadne på Naxos Lör 12/3 kl 19
Don Carlos Lör 26/3 kl 18
Turandot Lör 7/5 kl 19

Folkets Hus
Nynäshamn
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Till julkonserterna med kören är det några låtar som ”bara
måste” vara med. Men Svante gör även egna arrangemang
på modernare julsånger. Han har också gjort ett tio minuter
långt Disneymedley med låtar från Kalle Ankas jul, bland
andra ”Tomtarnas verkstad” och ”Ser du stjärnan i det blå”.
– Jag vill ta bort den osynliga ridån mellan oss och
publiken. Helhetsintrycket ska vara att det
är roligt, det är viktigare än att allt är helt
perfekt. En timmes konsert är lagom, längre
än så kan bli ”too much” och kräver i så fall
en paus i mitten.

världskriget. Bakgrunden var att han som studiekonsulent
tog hand om och blev bekant med ett estländskt jazzband
som sluppit genom en glipa i järnridån till Stockholm
1989. Deras familjer var förstås kvar i Tallinn som en
slags gisslan. Under en hektisk vecka bodde bandet på
vandrarhemmet af Chapman och spelade konserter med
jazzlegender som Rune Gustafsson och Arne Domnérus.
Innan bandet återvände föreslog den
estniska tolken att Svante skulle komma
till Estland. Syftet var att möta grupper, låta
dem öva sig i att samtala på svenska och att
arrangera kulturutbyten mellan Estland och
Sverige.

”Jag fick
uppleva livet
bakom
järnridån”

Lasse Svärd, som då var präst i Sorunda
kyrka, kom för flera år sedan överens med
Babords Halsar om deras medverkan på
några sånggudstjänster varje år. Som tack får
de låna församlingshemmet gratis när de vill
ha någon helgrepetition och hålla julkonsert i kyrkan där
hela inträdet går till körens kassa.

Studieförbundet Vuxenskolan ordnade
så att Svante kunde lånas ut tre veckor i
månaden under två år. De veckor han var på
uppdrag i Estland tog Ann-Marie, en av körmedlemmarna,
över repetitionerna i Babords Halsar.
– Efter de tre första veckorna insåg jag att de flesta av
mina estniska medarbetare var engagerade i Folkfronten.
På så sätt blev även jag inblandad. Ibland behövde vi
material från Sverige så det tog jag hand om. Det kunde bli
många långa timmar i tullen, som till exempel för häftet
"Hur en vald styrelse fungerar i föreningslivet".

– Vi har också julkonsert i Nynäshamns kyrka och
som tack sjunger vi på några av deras soppluncher.
Under åren 1990-91 hade Svante ett spännande uppdrag
i dåvarande Sovjetrepubliken Estland. Hela Baltikum
var då ockuperat av Sovjetunionen sedan slutet av andra

Äntligen dags för julkonserter igen

Dagens uppsättning av Babords Halsar. Kören har funnits
i Nynäshamn sedan 1940-talet och började som ABF-kören.
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– Jag fick uppleva livet bakom järnridån före, under och efter
Baltikums självständighet. Det går inte att beskriva hur tufft det
var där under Sovjeteran, det var brist på precis allt. Jag har en
del jobbiga historier från de åren men också många väldigt fina
minnen. Det är så klart häftigt att ha varit med under en så pass
historisk tidpunkt.
– Ibland drev jag kanske på lite för fort, van vid tempot som
studiekonsulent hemma i Sverige. Då sa min fina estniska medarbetare Eha med mycket lugn stämma: "Svante, du är inte i Sverige
nu, du är i Sovjet och du vet, det går inte fort här.” Och så log hon
mycket vänligt.
Svante skrattar och minns. Det är tydligt att de här åren varit
viktiga för honom. Han fick vänner för livet där på andra sidan
Östersjön. För några år sedan blev Babords Halsar inbjudna att
delta i Nordisk-Baltiska körfestivalen, ett evenemang som samlade
drygt tiotusen korister. Den stora konserten med alla körsångare
hölls i Riga i Lettland men också mindre konserter med cirka
1200 korister hölls lite varstans. I staden Bauska söder om Riga
ropades plötsligt Svante upp på scenen för att leda körerna som
samlats där i en speciell låt.

PÅFYLLT I BUTIKEN MED
JULKLAPPAR OCH VINTERKLÄDER
FÖR YRKES- & FRILUFTSLIV SAMT
ÖVER 500.000 ARTIKLAR
I WEBBSHOPEN

– Tolvhundra korister var på plats på utomhusscenen och
känslan att leda en så stor kör en gång i livet var otroligt mäktig.
De sista elva åren i arbetslivet var Svante rektor för Enskedefältets
skola. I samband med en separation valde han att pensionera sig
för att ägna mer tid åt de två sönerna Pelle och Johan. Det var för
sex år sedan men han har ryckt in som musiklärare sedan dess.

"Få tjejer kan stå emot en musiker”
– Det har varit tufft att inte få träffa de äldre barnen och mina
barnbarn under pandemin. Frida, som hunnit bli tre, och jag
hittade tillbaka till varandra vid pianot medan de äldre barnbarnen spelade trummor på övervåningen. Jag spelade ackorden C,
F och G på pianot, då kan man slå på vilken tangent som helst och
det låter ändå jättebra. Hon kröp upp i knät och slog enkla toner. Vi
hade jätteroligt! Hennes mamma sa glatt "Vad fort ni fann varandra
igen” och jag svarade "Tja, få tjejer kan stå emot en musiker”.
I höstas fick Svante frågan om han ville leda ytterligare en kör
och han tackade ja. Tuesdays består av åtta tjejer som repeterar på
tisdagar.

Tips!
Köp ett gåvokort
till dina anställda
så kan de välja
julklapp själva

– Pelle brukar fråga om jag ska åka till flickkören, jag är ju
nästan sjuttio och de är betydligt yngre.
När pandemin slog till hade Babords Halsar just klarat av julkonserterna 2019 och skulle ha rest till London på ett körevent. Det
blev inget av med det.
– Men nu är vi äntligen igång igen och det är dags för julkonserter.

EN RIKTIG YRKESBUTIK

Att värma upp kroppen och sjunga upp rösten är viktigt.

Personlig service, snabba leveranser och stort utbud av kvalitetsprodukter från kända varumärken! Vi stripar även bilar, gör skyltar,
trycker banderoller, tar fram profilprodukter och är Swedol Partner.

– Rösten är ett instrument som behöver vårdas och kan åldras
med grace. Självklart låter jag inte likadant som när jag var runt 20
år gammal, men med rätt metod fungerar rösten utmärkt upp i åren.
– Jag har nog mest varit försäljare i ämnet kör och musik,
sammanfattar Svante sin musikinsats innan han drar igång
kvällens repetition, som såklart börjar med en lätt gymnastisk
uppvärmning.
Barbords Halsar uppträder på flera platser inför julen.

Teknikerv. 17, Kalvö, Nynäshamn, 08-520 422 10
Öppet mån-tors 8-17 & fredag 8-16 | Webshop www.sveayrkes.se
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Musiklivet flödar åter inför julen
Julen och musiken hör samman och i år kommer tonerna åter att
flöda i kommunen. Ett flertal konserter av skilda slag arrangeras den
närmaste tiden och bjuder på något som kan passa för olika smakriktningar. Julen är förstås körernas stora högtid, men den som vill kan
också få lyssna på allt från svängig storbandsjazz till stämningsfull
solosång. Där det bara att välja och vraka för att ta del av utbudet
under kommande veckor i december. Livemusiken lever igen!

ACE. I konserten med namnet ”I vintertid – en
stämningsfull jul” framför gruppen den vackraste julmusiken varvat med hits från musikalvärlden, Benny
Anderssons tongångar, filmmusik och mera.

OPERA PÅ VÅGEN

LUCIA PÅ SJÖTELEGRAFEN

Lördag 4/12 klockan 19.00

Måndag 13/12 klockan 11.00

Livesänd föreställning direkt från Metropolitan i New
York av den mytomspunna berättelsen om Eurydike.

Årskurs 6 i Svandammsskolan bjuder på luciasång
i köpcentrumet Sjötelegrafen.

JULKONSERT I ÖSMO KYRKA

LUCIAVESPER I NYNÄSHAMNS KYRKA

Lördag 11/12 klockan 16.00

Måndag 13/12 kl 18.00

Medverkar gör ensemble ur kyrkokören tillsammans
med musiker.

Musikfylld stund med församlingens barn-, ungdomsoch vuxenkörer under ledning av Daniel Engström.

BABORDS HALSAR I SORUNDA KYRKA

ADVENTSJAZZ PÅ FOLKETS HUS

Babords Halsar gör även en julkonsert i Nynäshamns kyrka, för dem som inte kunde närvara vid
det tidigare framträdandet i Sorunda eller helt enkelt
bara vill ha mer av kören.

Lördag 11/12 klockan 16.00

Onsdag 15/12 klockan 15.00

MUSIKGUDSTJÄNST I NYNÄSHAMNS KYRKA

Ett 30-tal sångare i Babords Halsar håller en julkonsert under ledning av körens dirigent Svante Lööf. Det
blir såväl traditionell körsång som nyare visor med
inslag av pop och rock.

På Folkets hus i Nynäshamn arrangerar föreningen
JIN, Jazz i Nynäshamn, en adventskonsert med Blåsette
Big Band. Ett 20-tal musiker med glänsande horn, glittrande cymbaler och nyputsade skor som framför riktiga
jazzklassiker utlovas av den aktiva föreningen.

Söndag 26/12 klockan 16.00

SHIRLEY CLAMP I SORUNDA KYRKA

BABORDS HALSAR I NYNÄSHAMNS KYRKA
Söndag 19/12 klockan 16.00

Nynäshamns församling bjuder på ”Julens sånger
och psalmer” med sång av Mathilda Sidén Silfver och
musikern Eskil Lindbäck, tillsammans med prästen
Lars Åke Palm.

Söndag 12/12 klockan 18.00

TRION ACE I SORUNDA KYRKA

Efter att ha blivit framflyttad ett flertal tillfällen är
det äntligen dags för föreställningen ”Go’kväll – mitt
namn är Shirley Clamp”, där den folkkära artisten
bjuder på en akustisk konsert tillsammans med pianist.

Söndag 19/12 klockan 15.00

JULKONSERT I SORUNDA KYRKA

Musikprofilen och dirigenten Anders Berglund
bildar tillsammans med musikalartisterna
Christian Svarfvar och Emmi Christensson trion

Julkonsert med Sorunda kyrkokör under ledning av
Magnus Luthman.

100NYNASHAMN.SE
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Traditionsenligt i Nynäshamns Fiskehamn

BJÄLLERKLANG | HÄSTSKJUTS | JULKLAPPAR | KÖRER | PONNYRIDNING | TOMTE | TROLLKARL
Glöggservering i centrum tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling och öppet
i stadens butiker, caféer och restauranger under hela andra adventshelgen.

Local is the new black

Passa på att handla lokalt som vanligt fredag 26 november och stöd den lokala handeln.

Första advent med glögg och julskyltning
Vi bjuder på glögg och pepparkaka i centrum söndag 28 november kl 11-15 och hoppas
att du kommer och röstar på årets bästa julskyltning bland alla våra medlemsbutiker.
Rösta med kupong i butik eller på webben. Chans att vinna presentkort 500 kr.

Öppet alla dagar fram till jul – söndagar kl 11––15
Vardagar till kl 10-18 och lördagar till kl 10-15. Flera butiker har också öppet julafton, se deras egna kanaler.
Angivna tider är Stadskärneföreningens minsta rekommenderade öppethållande inför julen och följs av nedanstående
medlemsbutiker. Flera andra har också extraöppet under december men dessa kan avvika från de rekommenderade tiderna.
Livsmedelshallar, Sjötelegrafens butiker med flera har öppet längre. Restauranger öppnar vid lunch.

Julmarknaden arrangeras
i samarbete med:

Läs mer och håll utkik efter fler aktiviteter på
nynashamnscentrum.se

NU
TÄNDAS
TUSEN
JULELJUS

TEXT & FOTO SOLVEIG SIGRIDSDOTTER THÖRNBLOM
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tt tända ljus är bland det skönaste
som finns, speciellt i tider när det
är som allra mörkast. Hur mycket
man än själv älskar julen så går
det förstås inte att veta hur andra människor
känner kring högtiden, med allt vad den
innebär. Men en sak är dock helt säker –
svenskarna älskar att tända sina ljus i alla dess
former och färger.
Segersängs by ligger underbart lantligt mellan väg 73 och pendeltågsstationen i Segersäng. Faluröda hus i olika storlekar och
uppföranden. Och byn växer, med flera nybyggen på senare tid.
Här på Tärnslingan 7 bor Veronica och Peter Gradin. I en liten bod
på tomten har de sin verkstad där Veronica ägnar sig åt ljusstöpning
och hennes man Peter gör allehanda ting av läder, järn och metall.
En riktig tomteverkstad, alltså. Tillsammans driver de Nynäshamns
Ljusstöperi och Par i Läder, som går att spana in på Instagram, om
man är nyfiken på produkterna.
Hantverksarbetet sker på fritiden, men detta till trots verkar produktionen pågå för fullt och det är ju inte minst bra så här i juletid
när efterfrågan ökar. Trots att butiken inte är särskilt stor, så ryms
här mängder av föremål. Många ljus, men även Peters blandade
produktion som delvis består av ”ruskiga” masker. Dessa är mycket
populära. Det är roligt och spännande att se kontrasten mellan de
olika föremålen. Och ibland möts de. Peter har bland annat gjort
ljushållare i läder och metall.

”Ljusen doppas kanske
25 gånger”
I juletid är det bråda tider för en ljusstöpare. Till sin hjälp har
Veronica sin mamma Maud. Att stöpa flerarmade ljus kräver både
tålamod och precision.
– Ljusen doppas kanske 25 gånger och torktiden mellan doppen
måste vara rätt, berättar Veronica.
Peter har snidat stöpramar till Veronicas ljusstöpande och med
hjälp av dessa blir ljusen rakare och jämnare i storlek. Förutom
de klassiska kronljusen så är hyllorna i butiken även fyllda med
mängder av blockljus och ljus av andra former, som till exempel
snöbollar. Blockljusen stöps i formar. På ett av borden ligger ljus i
olika färger och några ser ut att vara doppade i choklad.
– Jag håller på och experimenterar mig fram med olika färger,
säger Veronica. Det är alltid spännande att se vad man kan göra nytt
och annorlunda.
Förutom alla ljusen så är det även gott om olika typer av presentidéer i butiken. Här finns gulliga, mysiga, roliga och udda gåvor
lämpliga för den som redan har "allt". Så om du är ute efter vackra
och unika ljus till jul kan du hitta dem här i Segersäng och även
komma hem med några julklappar i bagaget. Butiken har öppet
lördagar och söndagar klockan 10 till 18.
Kolla in på Instagram: @nynäshamnsljusstöperi och @pariläder
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NYÖPPNAT
- och mer är på gång

Miranda Eriksson är butikschef på Jeansbolaget i Nynäshamn. Här
tillsammans med kollegorna Julia Sommer och Cecilia Chatelain.

I början av november öppnade Jeansbolaget en ny butik i Nynäshamns centrum,
alldeles lagom inför den stundande
julhandeln. Kedjan har ett 30-tal butiker
över hela landet och samtliga drivs som
franchiseföretag av lokala entreprenörer
på respektive ort. I Nynäshamn är det
paret Thomas Cederblad och Rose-Marie Englund-Cederblad som står bakom
etableringen, redan tidigare kända som
företagare i centrumkärnan där de driver
både restaurangen Bar & Burgers och
butiken Only Local. Jeansbolaget, som nu
har öppnat i det attraktiva hörnet vid
Centralgatan/Fredsgatan, är den tredje
verksamheten i det lilla familjeimperiet.
– Jag drivs av möjligheten att kunna
erbjuda nynäshamnarna det bästa och
bidra till ett mer intressant utbud i
centrum. Jag tror starkt på den lokala
handeln, finns det bara rätt utbud och rätt
engagemang så finns också kunderna
– och alla människor behöver jeans, säger
Thomas.

100NYNASHAMN.SE

Snart öppnar också ett nytt matställe i Nynäshamns centrum. På Taco
Bar går nästan alla rätter att få även med vegetariska alternativ.

Den nystartade butiken har en yta på cirka
150 kvadratmeter och som namnet avslöjar
är det i grunden denim från välkända
varumärken som fyller hyllorna. Men det
finns också många andra plagg att välja
bland och personalen kan även hjälpa till
att lägga upp de nyköpta jeansen till rätt
längd på plats vid symaskinen i butiken.

”DET ÄR PRECIS
DE HÄR LÄGENA
VI TROR PÅ”
Jeansbolaget är en kedja som går lite mot
strömmen och hellre satsar på fysiska
butiker med lokal prägel och personlig
service än på stora centrallager med tillhörande webbhandel. Lars Bergman från
företagets huvudkontor är nöjd med den
nya etableringen i Nynäshamn.
– Det är precis de här lägena och
butikerna vi tror och satsar aktivt på.
Etableringar i små och mellanstora städer,
där vi ser att det finns en vilja att handla
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lokalt och där Jeansbolaget kan erbjuda ett
attraktivt och brett utbud inom denim och
relaterat mode, säger han.
Nynäshamn har också fler nya satsningar
på gång den närmaste tiden. I centrum ska
Taco Bar snart öppna dörrarna till lokalen
på Fredsgatan 6. Kedjekonceptet grundades 1983 och har i dagsläget ett 50-tal
restauranger på olika orter i Sverige. Även
här är det en lokal entreprenör som står
bakom satsningen.
– Jag hoppas och tror att Taco Bar
kommer att uppskattas av Nynäshamnarna och jag drivs av möjligheten att få
erbjuda det bästa och mest attraktiva från
tex mex-köket. Vi kommer att servera
kvalitativ och smakfull mat för alla, säger
Frank Worthington som är nybliven ägare
tillsammans med hustrun Helena.
I dagarna öppnar dessutom Synsam
ytterligare en butik i Nynäshamn. Den
finns i Sjötelegrafens köpcentrum, där
även Kandyz slog upp portarna till en ny
godisbutik för en tid sedan.

Foto: Mikael Svensson

ÄGER DU MARK ELLER
LOKALER I NYNÄSHAMN?
Många företag önskar etablera eller utveckla sitt företag i Nynäshamns kommun.
Det kan vara just din mark eller lokal som öppnar upp för nya möjligheter.

•

slussa förfrågningar till dig som är ägare av mark och lokaler

Vi välkomnar dig som äger en kommersiell lokal, fastighet
eller markyta till mark- och fastighetsägarnätverket!
Inga förbindelser är förknippat med att gå med i nätverket,
som är helt kostnadsfritt att vara en del av.

•

samverkan kring marknadsföringsinsatser

Läs mer och registrera dig via

•

kontaktskapande forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

www.nynashamn.se/mfnatverk

Vi är fyra aktörer som nu skapar ett nätverk med syfte att möjliggöra fler etableringar och samtidigt skapa mervärden för dig som
mark- eller fastighetsägare:

Nynäshamns nya hälsokost

Naturlig näring
för kropp och
själ!
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God Jul &
Gott Nytt År

...till alla läsare
från lokala företag
och annonsörer!
Men innan dess önskar
vi en glad advent och
riktigt skön december!

Folkets Hus
Nynäshamn

www. motor-center.se
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Visst ﬁnns vi
i Nynäshamn!
Nu
Nufinns
finns vi
vi ii

Lokala
boksläpp
Säkert kommer många paket i Nynäshamn med
omnejd att innehålla en och annan bok med lokal
anknytning. Här kan vi presentera två aktuella
boksläpp av det slaget, både för stora och små som
lyckats med bedriften att vara snälla det senaste
året. God bokjul!

Nu finns vi i
Nynäshamn
Nynäshamn
Nynäshamn
Sedan 2019 ﬁnns vi även
i Nynäshamn.
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Brytningstid

En del av Nynäshamnsfotografen Sigvard Hellströms stora
bildskatt har samlats i en nyutgiven bok som redan hunnit sälja
i många exemplar sedan den kom ut under senhösten. Sigvard
fångade under sin livstid mängder av människor och miljöer i
ögonblick vid kameralinsen och hans fotosamling finns idag
bevarad i Nordiska museets stora arkiv för framtida forskning.
Sonen Roger Hellström står bakom utgivningen av den nya fotoLäs mer på www.ignis.se
Begravningsbyråer
boken som fått titeln ”Brytningstid”. Bilderna skildrar vår stad i
Fredsgränd 2B, 08-673 83 38
Personligt
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dig
Läs
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www.ignis.se
Läs
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www.ignis.se
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och en spirande
optimism inför
framtiden. Återstående upplaga
av ”Brytningstid”
finns att köpa
på Klackenbergs
Böcker & Papper
Årets julbord
och hos Skivfönstdukas upp
ret i Nynäshamn.
26 november

IGNIS

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbytåers Förbund

IGNIS
IGNIS

- 19 december.

Mozarts äventyr
Katten Mozart har vid det här laget blivit en riktig lokalkändis och
hans äventyr på de dagliga vandringarna hemma i Nynäshamns
centrum går att följa i sociala medier. Den två år gamla kattherren,
med härstamning av ragdoll och perser-chinchilla, tar för sig av
stadens utbud och uppträder ofta som om han äger den. Vi har
tidigare berättat om hans upptåg här i 100% Nynäshamn och nu
ska Mozarts eskapader också
skildras i bokform. Matte Lena
Lundgren har under en tid arbetat
med texterna och tillsammans
med illustratören Tindra Brunzell
har de båda skapat en alldeles
färsk barnbok med Mozart i
huvudrollen. Titeln är förstås
”Mozarts äventyr” och så snart
boken blir klar kan den köpas
hos 400 kvadrat, en av Mozarts
favoritbutiker där han gillar att
hänga mellan varven. Boken kan
även dyka upp på fler försäljningsställen.

JULBORD
PÅ KROKEN
Välkommen att fira in julen
med oss på Kroken!
BOKA

via hemsida
eller på:
08-520 155 20

08-520 155 20
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restaurangkroken.se

@restaurangkroken
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KRÖNIKA

tidningen stod att läsa om en liten hund som behövde ett
nytt hem. Jag blev inte alldeles övertygad när det stod klart
att det nya hemmet skulle visa sig vara samma som det jag
själv bodde i.
Men man var ju foglig redan på den tiden och inte har det
blivit bättre med åren.

Den första hundpromenaden skulle naturligtvis utföras av undertecknad och var i sig själva anledningen till att jag inledningsvis inte var
just övertygad.

På äventyr med

Zita i
december

Det ösregnade.
När vi kom fram till skogskanten vid Muskans sydvästra strand så
tänkte jag att den stackars vovven skulle få springa lite fritt för första
gången i sitt erbarmliga liv, så jag släppte henne fri och det gjorde hon.
Sprang fritt, alltså.
Så långt bort från mig som hon kunde.
Jag fick panik.
Skrek och ropade i timmar där i skogen innan jag moloket och dyblöt
lufsade hemåt, fullt beredd att behöva leverera ett hemskt besked.
”Vår nya hund sprang bort och är försvunnen.”
När jag väl kom hem så låg Zita i soffan och sov. Jag ringde en kennel
och frågade hur jag skulle göra när hon sprang i väg så där som en
liten tok.
De sa att nästa gång jag släpper henne så skall jag också springa som
en liten tok fast åt andra hållet och gömma mig, så det gjorde jag.
Jag släppte henne, sprang som en tok, slängde mig bakom en sten och
vips så stod hon bredvid och undrade vad ända in i baljan jag höll på med.
Vi blev kompisar.
Efter det så sprang hon aldrig längre bort än att hon hade ögonkontakt
med mig.
Året närmade sig sitt slut och sent en kväll i december fick hon för
sig att helt utan förvarning slänga sig i vattnet för att hämta en pinne
där i Muskan, och plötsligt satt hon fast med sin pinne i en vassrugg.
Eftersom hon var en envis liten terrier så vägrade hon förstås att
släppa taget om den där jäkla pinnen trots att jag stod där och väste
”släpp pinnen, släpp pinnen!”.
Det ville sig inte bättre än att jag fick slänga av mig alla kläder, hoppa i
för att hämta henne och under den rätt kyliga badturen fick jag ur mig
ungefär alla fula ord som finns i min vokabulär.
Men hon kom upp till slut i alla fall och efter det kröp vi vidare till
en ekdunge, gjorde en brasa, satt där och värmde oss och snackade en
stund om livet. Hon somnade i min famn och snarkade faktiskt.
Kvällen bjöd på stjärnklar himmel, gott om snö och är för evigt
bevarad som ett av de starkaste decemberminnen jag har.
När hon sedermera försvann från oss för gott var jag ledsen på
riktigt, fast det är förstås något jag ju aldrig skulle erkänna i
offentliga sammanhang.

Tusenkonstnären
och livsnjutaren
Niklas Liljehammar
delar med sig av
sina betraktelser
som krönikör i
100% Nynäshamn.
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Den 12 november går vi från
drop in-besök till förbokade möten!
Förändringen gäller även vår kundtjänst i Farsta.
Det innebär bl a fördelen att du kan välja en tid som passar dig, du slipper stå i kö och vänta på
kontoret och vi får möjlighet att förbereda oss så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt under mötet.
Vill du boka ett möte är du välkommen att ringa oss på 08-639 41 30 eller 0771-365 365.
Alltid öppet – SEB.se och vår telefonbank, privat: 0771-365 365, företag: 0771-62 53 53.

DITT LOKALA FULLSERVICETRYCKERI
Vi har ett brett urval av trycksaker. Är du på jakt efter
tryck på kläder, flyers, foldrar eller visitkort. Etiketter på
rulle, affischer eller rollups. Vi hjälper er med allt.
Kontakta oss för mer information.

Trädg

I växthuse
du njuta a
buﬀé samt
bakverk so

HAMMARHAGSVÄGEN 26 | WWW.MIXGRAFISKA.SE | 08-447 63 50
DITT LOKALA TRYCKERI I NYNÄSHAMN

Välkommen till ett utﬂyktsmål för hela familjen
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I vårt varma, sköna växthus kan du njuta av en
utsökt julinspirerad vegetarisk buﬀé samt
förstås även våra hembakade tårtor och bakverk.

1:a advent:

Julmarknad
tillsammans med
ﬂera lokala företag
som ﬁnns hos oss
27-28 nov.

Varje advent:

Håll utkik!
Det händer alltid
något spännande
och kul här varje
helg inför jul.

Lokalt odlade

julblommor
samt massor av ﬁn
inredning & andra
julklappar hittar
du hos oss.

Försäljning av ﬁna

julgranar

Växtstigen 1, Ösmo. Tel 08-520 272 30. www.osmoplantshop.se

Öppettider i butiken: Mån-fre 10-18, lör-sön 10-16 • Caféet: Mån-fre 10-16.30, lör-sön 10-16
39
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Annonspussel

Små paket av glädje!

Vi fyller på
med nya
smycken fram
�ll jul!

med chans
att vinna
En riktigt
God Jul
presentkort!
önskar Ann
ik
Joanna, So a,
ﬁa
& Sylvia

1

ch
åra
da
ydd.

2

Var med i vår
jultävling och ta
chansen att vinna
extra julpengar i form
av presentkort från
Nynäshamns
Stadskärneförening.

1:a pris
500 KR
2-3:e pris
200 till
KRmatbutik
Välkommen

TRYGGT &
SÄKERT MED
Välkomm
�ll bu�ken en
handla i vå eller
r
shop med webbdirekt hem leverans
i bre
Där erbjud vlådan.
s
delbetalnin även
g via
Klarna.

Vinnarna meddelas
personligen och
presenteras även på
www.100nynashamn.se

mitt
i Nynäshamns
Skogs- och trädgårdsredskap
– för
både proffs &Centr
hem

dbesvär? Behandla din kropp med
ÖPPET ALLA DAGAR 8-2
3
4
5
6
Individ
icroSilk™ både på in- och utsidan.
Nu har vi
SÖNDAG
SÖPPET
11-15

/skenor
gardiner
nskemål
tning

Vi har det mesta du behöver, t ex:
Den goda maten inför årets jul- & nyårsfi
Stockholm
Kött
från Smak av Gotland • Nybakat b
R
F
Ä
INN
en avslappnande stund med MicroSilk™ i ditt badkar eller i ditt
spabad
en
vattenterapi
H
KALVÖ
SV
I
ng/service
Salladsbar
• Grillat - och mycket me
mikrobubblor
som kan•lindra
hudbesvär
Centralgatan 6, Nynäshamn
08-520 103
51 • Följ oss påoch ger ny energi till både din in- och utsida.

08-35 82 70 • www.las1.se • Väg
info@las1.se
73 mot
ni

ke
r

v.

för just

20 års k

Bilprov-

dning

Te
k

ningen
Upptäck
kollektionen
Vard. 10-18 • Lörd.
10-15 • Söndagar
�ll jul 11-15 • rakelochlea.se
Förbutik
med postombud
• Svenska Spel • In
asisförbundet
erbjuder
en medlemsrabatt
på Marquis spabad och
Interforms
badkar.
ngsbutik

Pris från 69 000 kr. Delbetala från 1 189 kr/mån.
Mån-fre kl 10-18 • Lördag kl 10-15
Söndagsöppet kl 11-15
Vår butik finns på Centralgatan 6
nära kyrkan i Nynäshamns centrum
Tel. 08-520 109 30 • tygmans.se

7

Väg 73 mot
Nynäshamns
Centrum

HAMMARHAGEN

8

9

i minFörsäljning•Uthyrning•Service•
butik, med något
för
alla smaker!
Teknikervägen
17A, Nynäshamn•08-520 122 34
• Ansiktsbe
www.sotnab.se
Välkommen
in• info@sotnab.se • www.facebo

NYBAKADE LUSSEBULLAR
• Plasma lif

10

GällerSkolgatan
t o m jul med reservation
för slutförsäljning
41

Din lokala säkerhetsleverantör
i Nynäshamn
(hörnet Skolgatan/Nynäsvägen)
• KMT eko

• Ögonbry
3 FÖR 25:• Helkropp

Öppet tis-fre 11-17, lör 10-14

Vi är en del av FinlarmGruppen och kan nu erbjuda en helhet
Larm 66
och02
Säkerhet:
Tel.inom
070-586

• Låssystem – konsultation och projektering
• Nyckeltillverkning medan du väntar
• Låstillverkning
• Låsöppningar
• Elektriska och digitala lås
• Dörrstängare – montering och reparationer
• Dörrautomatik – montering och service

Nynäshamns

• Brandlarm • Kameraövervakning
• Passersystem, porttelefon och kodlås
• Inbrottslarm
• Dörrmontering – plåt och aluminium
• Säkerhetsdörrar • Galler och gallergrindar

Ivana Wagner
• Kosmetis
Niklas
med
personal
önskar
God
Jul & Gott N
nya
hälsokost
076-415
28 86
• Massage

www.lyxforhuden.se
www.kmtbiocosmetics.se

• Presentko

Södertörns Lås AB, Skolgatan 33, 149 30 Nynäshamn
Butiken öppen: Mån-Tors kl 8-17
Telefon 08-524 009 40 • E-post: info@sodertornslas.se
Fre kl 8-16.30. Lör & sön stängt.
Allt du behöver göra är att läsa annonserna lite extra noga. Du får se en liten del av annonsen i
respektive pusselbit på den här sidan. Det gäller sedan att hitta annonsen i denna tidning och skriva
annonsörens namn + sidnummer på tävlingskupongen. Bitarna kan vara förstorade eller vridna.
Skicka ditt svar senast den 15 december 2021 till: 100% Nynäshamn, Box 13, 149 21 Nynäshamn
maila till tavling@100nynashamn.se. OBS! Märk kuvert eller mail med "Tävling".
POOLEReller
• POOLKEM

Tävlingskupong

Heimdalsvägen 2 B
Nynäshamn
Teknikervägen
1, Nynäshamn
010–101
95 55 • polarstugan.se
1. ...............................................
sid........... 6.
...............................................
sid........... Namn ..........................................................
BUTIK • SPABAD •

2. ............................................... sid........... 7. ............................................... sid........... Adress .........................................................
3. ............................................... sid........... 8. ............................................... sid........... Postadress ...................................................

Naturlig näring
för kropp och
själ!
.............................................

4. ............................................... sid........... 9. ............................................... sid........... Telefon ........................................................
5. ............................................... sid........... 10.

sid...........

Vinnarna meddelas och presenteras på www.100nynashamn.se

Till församlingsborna i Sorunda inför

Mandatperioden 2022-2025
Vi står nu inför många stora utmaningar att på ett klimatsmart och hållbart sätt verka i vår
församling och bevara våra kyrkliga traditioner.
Vi vill att alla församlingsbor ska känna sig viktiga och behövda i vår kristna gemenskap, att
trösklarna ska vara låga och att alla ska finna en plats där de känner sig hemma.
Vår vackra kyrka är fint placerad i socknen och lyser som en fyr för alla. Den är som en öppen
famn, när Du behöver den som mest. Vi vill nyttja den på allra bästa sätt med att fira gudstjänst,
lyssna på musik och kanske bara hämta kraft genom tystnad och bön samt känna en Guds
närvaro och gemenskap.
Vi vill nu under denna mandatperiod gå ut i bygden och vara kyrka med Dej genom pilgrimsvandringar. Vi vill klimatsmart vandra med Dej från Appeltorp och Kungstorp i norr ner till
Lindholmen i söder, genom alla byar. Vi hoppas att vi ska finna många pilgrimer ute i våra byar
som vill visa sina guldkorn. Vi önskar knyta många nya kontakter och finna nya vänner i vår
församling. Vi ska vandra med pilgrimens ledord:

ken
Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande (FETBLAD)
och be Heliga Birgittas Bön: Herre visa mig Din väg och gör mig villig att vandra den.
rum
mmafixare

21

Vår kyrkoherde ska leda och fördela arbetet i sitt arbetslag och bland frivilliga, så att vår
verksamhet fungerar med gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

duell rådgivning
Vi måste utveckla samarbetet med skola och föreningslivet genom att uppmuntra varandra.
firande
Vi hoppas
att kunna fånga upp alla barn, ungdomar och konfirmander på våra mötesplatser.
ter!bröddin huds
behov
Vi vill ge dem trygghet, lära dem vårda vår skapelse samt finna en andlig tro i vår natur och

i kyrkans gemenskap.
nstabox
kunskap
&
erfarenhet!
•Reparationer

Vi har också många träffar med familjer och vill uppmuntra dem i livets alla skeenden.

ehandlingar ska vi finnas för varandra och ge tröst, mod och hopp genom bön och samtal.
Vi ska även finnas
för våra seniorer, som är våra hjältar. De har bevarat vår församlings tradift & dusch (avancerad
nivå)
tioner på ett förtjänstfullt sätt och ska därför alltid få uppmuntran av oss.
ologiska produkter
Vår årliga seniorfest är en viktig tradition där vi får möta de äldre i församlingen.
yn • Fransböjning/Lash
lift
Vi ska också vara en kyrka för alla som vistas här. Sommarboende och besökare ska alltid få
pspeeling • Vaxning
känna sig sedda och välkomna i vår församlingsgemenskap.
sk pedikyr •ViManikyr
ska aldrig tappa hoppet, bara se möjligheter och leva i kärlek med varandra och tro på varandra.
Nytt År
Tro, hopp och kärlek och störst av dem är kärleken.
• Make up-sortiment
Detta&ärpersonligt!
ledorden att vara kyrka år 2022 i Sorunda församling.
ort - uppskattat

4•Mån-fre 06.30-17.00
Då
ook.com/sotnab

Sorunda den 2/11 2021

Lyx
för huden
by Ivana
Christina
Bergendahl
Kyrkorådets ordörande
lyx_for_huden_by_ivana

Kjell Ericsson
Kyrkorådets vice ordörande

SORUNDA FÖRSAMLING
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SUDOKU & ETT

Strålande kryss
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över. Eller våra sudoku, genom
att placera ut siffrorna 1-9 på
spelfältet så att varje siffra bara
finns en gång per rad, en gång
per kolumn och dessutom bara
en gång per större ruta.
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på förra numrets sudoku och
korsord hittar du här intill.
Facit till klurigheterna i denna
utgåva publiceras på hemsidan
100nynashamn.se, och även
Förslag
till
text:avLös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9
i kommande
nummer
magasinet
100%
att varje siffraNynäshamn.
bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och

en gång per större ruta.
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TACK FÖR I ÅR - VI SES IGEN 2022!
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© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

VÅRTERMINENS KURS- &
FÖRELÄSNINGSPROGRAM
ÄR HÄR!
Välkommen att ta del av kurser,
föreläsningar, kultur och mycket mer i
Nynäshamn, Haninge och Tyresö.
BESTÄLL PROGRAM:
www.abf.se/sodertorn
08-556 520 30
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Individuell rådgivning
för just din huds behov
20 års kunskap & erfarenhet!

Ivana Wagner
076-415 28 86
www.lyxforhuden.se
www.kmtbiocosmetics.se

Heimdalsvägen 2 B
Nynäshamn

• Ansiktsbehandlingar
• Plasma lift & dusch (avancerad nivå)
• KMT ekologiska produkter
• Ögonbryn • Fransböjning/Lash lift
• Helkroppspeeling • Vaxning
• Kosmetisk pedikyr • Manikyr
• Massage • Make up-sortiment
• Presentkort - uppskattat & personligt!
Lyx för huden by Ivana
lyx_for_huden_by_ivana

En riktigt god julgåva!
Handgjorda praliner i presentförpackningar.
Även tidigare årgångar från Nobel Night Cap.

Välkommen till matbutiken
mitt i Nynäshamns Centrum
ÖPPET ALLA DAGAR 8-21
Vi har det mesta du behöver, t ex:
Den goda maten inför årets jul- & nyårsfirande
Kött från Smak av Gotland • Nybakat bröd
Salladsbar • Grillat - och mycket mer!

Förbutik med postombud • Svenska Spel • Instabox

NYBAKADE LUSSEBULLAR
Gäller t o m jul med reservation för slutförsäljning

25 år

1996-2021

3 FÖR 25:-

Hamngatan 5, Nynäshamn
Tel. 08-520 210 80
www.chokladhuset.com

Niklas med personal önskar God Jul & Gott Nytt År

Din Denim. Din Stil. Jeansen som sitter perfekt. T-shirten du aldrig
vill ta av dig. Den känslan. Det är vad Jeansbolaget handlar om.
Välkommen in till vår nya butik på Centralgatan 9 i Nynäshamn.

