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Extra stor
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Julstämning på
Rådhustorget Nu och Då
Sid 8-9

Upplev en Söderköpingsjul
Sid 4

Adventsmarknaden är tillbaka
Sid 6

En godhjärtad jul
Sid 18

God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi er alla

Tack kära annonsörer!
Tillsammans har vi i år samlat in

22 300 kr

50 kr per såld annons i Söderköpings-Posten går till den
ideella föreningen Guldkant i Söderköping som förgyller vardagen
för äldre och ensamma människor i Söderköping

Söderköpings-Posten

Boka annonspaket redan nu
och få en julklapp på köpet!
öpings-Posten 2022
När du bokar 8 annonser i Söderk
app till ett värde av 5 000 kr
får du dessutom annonsering i vår
2021
Erbjudandet gäller till 24 december

Telefon 0121-421 35
annons@soderkopingsposten.se

Vi gömmer en julklapp om dagen från 1 december
fram till julafton på olika platser runt om i Söderköping

Söderköpings-Posten
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Ledare

Jul – en tid av frid, eller…?
Julen närmar sig och alla ser vi fram mot årets stora
högtid och umgänge med nära och kära. Barnens
förväntningar och glädje med julklappar. Så är det för
oss flesta, men inte för alla.

I aktuellt nummer lyfter vi fram, speciellt i denna julbilaga, mycket av det spännande som sker i tidningens utgivningsområde inför och under kommande helger. Tyvärr
är inte alla lika lyckligt lottade, utan helgerna är också
en tid av ensamhet och utanförskap, missbruk och social
oro. Vi försöker att belysa några aspekter på det negativa
som upplevs av många. I ett reportage beskriver vi hur
Svenska kyrkan, föreningen Guldkant samt Röda korset
gör föredömliga insatser för bl.a. ensamma och äldre.
I ett annat reportage kan du läsa om var du eller anhöriga kan söka hjälp vid alkoholproblem. Tyvärr är det ju
så att kommande helger också innebär ångest i relationer
och för barn i samband med uppslitande konflikter under påverkan av alkohol.
Har du noterat reklaminslagen angående de nya

TV-serierna om Palmemordet och Knutby? Visst blir
man trött? Finns det inget viktigare att göra serier om?
Att kunna belysa stämningar under tidigare decennier,
som i serien ”Vår tid är nu”. Jag skulle i alla fall vilja veta
mer om vad som var karaktäristiskt under de decennier
som passerat och utformat vår historia. Att mer kunna
förstå hur människor egentligen hade det.
I de nya våldsserierna belyses istället allt det hemska
elände som inträffat. Som om det kunnat undgå någon
vuxen som vid tillfället öppnat en tidning eller tagit del
av andra media.
Jag är överhuvudtaget väldigt trött på allt underhållningsvåld på film och i litteratur. Vad ligger bakom
detta intresse? En vardag som saknar spännande innehåll? Jag säger nej till underhållningsvåldet. Det finns
så mycket gott bland medmänniskor att skildra. Det
handlar inte om en verklighetsflykt. Naturligtvis är det
viktigt att i olika nyhetsmedia få en bild av allt hemskt
som sker, inte minst för att våra politiker ska förstå allvaret och agera. Men jag skulle gärna se en bättre balans
mellan det onda och goda som sker. Goda nyheter ten-

derar nu att uppmärksammas som ”solskenshistorier”.
Själv tänker jag gå och se Hannes Holms nya film om
Karl Bertil Jonssons Jul. En absolut favorit på julafton
som nu ska bli rolig att se på bioduken. ”Att ta från de
rika och ge till de fattiga”. Inte ska man stjäla, men Julens goda och glada budskap är lika aktuellt idag som på
Robin Hoods tid, även om vi idag gör det inom ramen
för vårt välfärdssystem.
Med tillönskan om att du och din familj får uppleva en ljus
och fridfull jul!

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Läsarnas vackraste julbilder

Foto: Jan Nilsson

Foto: Antonia Kaaresdotter

Foto: Jan Nilsson

Foto: Tobias Pettersson

Foto: Tobias Pettersson

Foto: Antonia Kaaresdotter
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Vill du annonsera i Söderköpings-Posten?
Skicka ett mejl till:
annons@soderkopingsposten.se
så kontaktar vi dig.
Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna.
tipsa@soderkopingsposten.se

Denna julbilaga
delas även till många
hushåll i Norrköping
och Linköping

”

För varje annons
som beställs i
tidningen
skänker vi
50 kronor till
den ideella
föreningen
Guldkant i
Söderköping.

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i
Norrköping. Upplagan är 40 000 exemplar.
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HOS OSS HITTAR DU
JULKLAPPARNA TILL
HELA FAMILJEN
DAM, HERR OCH BARN

BOKHANDEL & ANTIKVARIAT

Vi har även make-up, dofter och accessoarer
Varmt välkommen in till oss!
Hagatorget 2
Söderköping
0121-139 06

Dam, Herr och Barnboutique

Storgatan 8
Valdemarsvik
0123-210 10

Foto: Magnus Media

Vi har som vanligt extra öppet
under juli och augusti.
Vardagar 10-18, Lör & Sön10-16
(ordinarie öppettider är vardagar 10-18, lör 10-14)

Varmt välkommen!
Storgatan 7, Söderköping
0121–10098
info@soderkopingsbokhandel.se

Endast för publicering i Nolltretton / Nollelva
Vill
du ge bort en speciell
Får ej användas i andra sammanhang
julklapp i år?

Kom på någon av våra boksigneringar

Adventsmarknad
27-28 november kl 10-16
Nisseparad- Träffa Tomten- Underhållning-Torghandel-Barnaktiviteter

27/11 kl 11-13 Johan Thyberg De yttersta skären och Kustfarleden
27/11 kl 12-14 Martin Perk kriminalromanen Kroka
27/11 kl 12-14 Bo Elis Magnusson Bergsbestigarklubben
28/11 kl 11-13 Fotograf Fredrik Schlyter Norrköping från ovan
28/11 kl 11-13 Peter Carelli En synnerligen vacker och blomstrande stad
(Norrköpings äldre historia ca 1000-1800)
4/12 kl 11-13 Barnboksförfattaren Susanna Lönnqvist En seg cykel
4/12 kl 12-14 Erika Rockborn Författarmorden
5/12 kl 11-13 Gunnar Hagberg och Ida Thyni Porten till Norrköping
5/12 kl 11-13 Edvard Hollertz Tåget stannar inte här längre
11/12 kl 11-13 Marianne Wik I finrummet och Ä du garsken
11/12 kl 12-14 Melinda Jacobs Hon hette Esmeralda
17/12 kl 16-17 Desireé Ljungcrantz premiärsignering av Patronus
18/12 kl 11-13 Göran Färm Profiler från Norrköping
18/12 kl 12-14 Peter Kristensson Staden vid strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia
Foto:
Magnus
Media
19/12 kl 11-13 Carl Henrik Svenstedt barnboken Kalle tretton
klarar
sig nog
(med illustrationer av Madeleine Pyk)
19/12 kl 12-14 illustratör Lovisa Lesse UppfinnarJohanna och Rita med Dragqueens

Under julhandeln har vi extra öppet alla
söndagar 28/11-19/12 klockan 10-14
Välkommen till Adventsmarknad
27-28 november kl 10-16 i Söderköpings stadskärna.
Program och information: visit.soderkoping.se

God Jul önskar Anders och Louise
Storgatan 7, Söderköping
0121-100 98
info@soderkopingsbokhandel.se
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Efter förra årets succé
smyckas Söderköping återigen
med ljus och pynt under hela
december och januari. Runt
om i stadskärnan möts
besökaren av stämningsfulla
installationer, ljussatta platser
som inbjuder till möten och
fotografering och inte minst
inspirerande utsmyckning inför
juletiden.

Foto: Östergötland i bilder / Mattias Brauns

Söderköping i vinterskrud.

Foto: Kersti Vikström

Rådhustorget.

Foto: Tobias Pettersson

Upplev en riktig Söderköpingsjul
Efter förra årets succé smyckas Söderköping återigen
med ljus och pynt under hela december och januari.
Runt om i stadskärnan möts besökaren av stämningsfulla installationer, ljussatta platser som inbjuder till
möten och fotografering och inte minst inspirerande
utsmyckning inför juletiden.

Ta en promenad och njut av ljusen i den lilla staden. Vid
Hagaparken kan du vila benen i den ljussmyckade hammocken. När det sedan spritter i benen igen, kan turen
gå vidare till Kanalhamnen där den lilla dansbanan förvandlats till en konstgjord isbana. Isbanan är öppen alla
dagar för alla skridskosugna barn och familjer. Nere vid
Rådhustorget kan barnen som traditionen bjuder lämna
sin önskelista till tomten i brevlådan vid tomtens stuga.
Och där, intill ån på andra sidan Rådhusbron, hänger
också julkortsramen, som redan i förra årets skepnad

spreds som en digital julhälsning över världen. Med
årets nya utsmyckning finns de bästa förutsättningarna
för personliga julkort även i år, så ta med hela släkten på
ett photo-moment!
Icke att förglömma är naturligtvis julskyltningen!
Runt om i stadskärnan har handlarna skyltat med stor
fantasi och energi för att delta i Föreningen Stadskärnans och Söderköpings-Postens årliga julskyltningstävling. Varje dag fram till julafton presenteras en ny lucka
i BlandArts konstkalender i stadens skyltfönster. På biblioteket Stinsen visas under hela december bidragen till
förskolornas pysseltävling som i år har temat Hållbara
vinterlandskap.
Varje adventssöndag presenteras en ny del av Ramundersagan som hade digital premiär förra året, nu kan den
alltså upplevas på plats. Samtidigt med sagoläsningen

sker också den nu traditionsenliga tändningen av Adventsstjärnorna på Ramunderberget varje advent.
Kronan på verket under Söderköpingsjul tycker
många stadens traditionsenliga julgranar är, som blivit
vida kända i Östergötland för sin fina form och ståtliga
fura. Dessutom presenteras i år några nyheter bland miljöbelysningen, håll utkik under promenaderna i stadskärnan.
Söderköpingsjul är ett samarbete mellan Söderköpings
kommun, Fastighetsägarnätverket, Föreningen Stadskärnan och övriga handlare.
Mer information hittar du på: visit.soderkoping.se

Therése Eklöf
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Musik på Brunnen
Söderköpings Brunn och Strenge & Wingren presenterar stolt

Musik, Julbord & Upplevelse

Brolle & Mimi Werner

31 juli

Albin Lee Meldau
11 december

Malena Ernman
15 december

Solala
18 december
Följ ”Musik på Brunnen” på Facebook för att få senaste information och för att se vilka nya artister som kommer till Söderköpings Brunn.

Köp biljetter via
www.strengewingren.se
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Traditionella adventsmarknaden äntligen tillbaka

Medeltidsjulmarknad.

Torghandel vid Hagatorget.
Advent är på intåg och med den är Söderköpings
efterlängtade, traditionella adventsmarknad tillbaka
efter ett uppehåll under corona-året 2020. Som vi alla
längtat! Ett besök på Söderköpings adventsmarknad
inleder för många hela juletiden. Oavsett snö eller sol
så utlovas en marknad utöver det vanliga, med både
känsla av tradition och magi.
Under årets första adventshelg, den 27-28:e november
mellan kl 10-16, fylls Söderköpings stadskärna av torghandel, musik och aktiviteter i julens tecken. Ta en stämningsfull promenad från Brunnssalongens hantverksmarknad, via Skönbergagatan vidare till Hagatorget
som fylls av torgstånd i sekelskiftesstil med traditionella
godsaker, hantverk och julpynt. På torgen sprider sig doften av glögg och rökt korv. Här hittar man garanterat
roliga, unika och kvalitativa julgåvor. Från Hagatorget
letar sig stämningen vidare till Rådhustorget där marknadsstånden samsas med Tomtens stuga. Här kan bar-

Foto: Crelle Ekstrand

Foto: Crelle Ekstrand
nen träffa Söderköpings egen medeltida tomte. Uppe vid
kanalhamnen spelas hela helgen stämningsfull julmusik
vid den lilla konstgjorda skridskobanan och caféer och
restauranger har öppet för besök. Marknaden bjuder på
något för alla.

Årets stora nyhet – Nisseparaden!
Tomtenisse, snöängel, lussebulle eller snöboll… valet är
helt ert. På lördagseftermiddagen kl. 14.30 samlas alla
utklädda barn, föräldrar, farföräldrar, ja alla som vill, på
Rådhustorget för att gå med i Nisseparaden. Här väntar
tomten som kommer att gå i spetsen för paraden längs
stadens gator, upplysta av marschaller, facklor och sång.
Väl på Hagatorget, möts paraden av underhållning och
godispåse till alla medverkande barn.
Är barnen sugna på att julpyssla, kan de dekorera sin
egen pepparkaka i vår pysselstuga. Redo att ätas eller tas
med hem för att dekorera granen.

Söderköpings jultomte.

Foto: Joel Holmqvist

Tävlingar engagerar
När kyrkklockorna ringer in julmarknaden kl. 10:00 på
lördagen avtäcks stadskärnans skyltfönster och den årliga skylttävlingen startar - en mångårig tradition som
engagerar, glöm inte rösta fram er favorit. Engagerar
gör också tävlingen för kommunens alla förskolor. I år
ska de pyssla ett vinterlandskap med hjälp av återvunnet och återfunnet material. Bidragen visas på Stinsen
fram till den 12:e januari och vinnaren koras under julgransplundringen på Hagatorget den 13:e januari.
Ännu en gång kan vi förvänta oss en adventshelg fylld
av upplevelser och smaker i julens tecken, en del nya
bekantskaper, andra gamla. Precis så som det ska vara.
Fullständigt program hittar du på visit.soderkoping.se

Therése Eklöf
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Stegeborgs Hamnkrog
Varmt välkomna att boka ert julbord hos oss
Vi har i år valt att presentera ett lite
annorlunda julbord där vi tänker extra på
klimatet och undviker dom långa
transporterna! Så vi kommer använda
oss av lokala leverantörer!
Temat kommer vara fisk, skaldjur & vilt
Vuxen 795 kr, Barn 2-8 år 100 kr, Barn 9-12 år 200 kr
För allmänheten är bokning öppen:
Fredagar 3/12 10/12 17/12 kl. 17-22, Lördagar 4/12 11/12 18/12 kl. 12-22, Söndagar 5/12 12/12 19/12 kl 12-17
Sittningstiden är 2h 30min
(Önskas längre sittningstid skriv det i bokningen eller ring oss gärna)
För företag och större grupper öppnar vi givetvis andra dagar på förfrågan
Förfrågan eller bokning gör ni på 0121-420 02 eller på hamnkrogen@stegeborg.se

KALLT

VARMT

DESSERTER

SKÄRGÅRDSSILL
LÖKSILL
INLAGD SILL
SENAPSSILL
GRAVAD LAX
VARMRÖKT LAX
RÄKOR
HOVMÄSTARSÅS
ROM/DILLSÅS
GUBBRÖRA
SKAGENRÖR
ÄGGHALVOR
PATÉ
CUMBERLANDSÅS
BAKAD LEVERPASTEJ
ÄLGKORV RÖKT
ENRISRÖKT KORV
GRILJERAD JULSKINKA
TRE SORTERS SENAP
BRÖD & SMÖR
VEDRÖKT KARRÉ
RÖKT KALKON
SVARTRÖKT FLÄSKSIDA

JANSSONSFRESTELSE
SVAMPOMELETT
KÖTTBULLAR
PRINSKORV
KOKT POTATIS
RÖDKÅL
HONUNGSGLASERADEREVBENSPJÄLL

OSTBRICKA MED FRUKT & KEX
RIS Á LA MALTA
OSTKAKA MED GRÄDDE & SYLT
PEPPARKAKOR
JULGODIS

PRIS

329:-, BARN 5-12 ÅR 169:BARN UNDER 5 ÅR ÄTER GRATIS

SITTNINGAR
V 48

TORSDAG 2/12 17:30-19
FREDAG 2/12 17:30-19:30, 20-22
SÖNDAG 5/12 13-15, 15:30-17:30, 18-20

V 49 & V 50

TORSDAG 17:30-19:00
FREDAG 17:30-19:30, 20-22
LÖRDAG 13-15, 16-18, 19-22
SÖNDAG 13-15, 15:30-17:30, 18-20

BOKA BORD PÅ 0121-30098
VÄLKOMNA
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Söderköping Nu och Då: Rådhustorget

Julstämning på Rådhustorget
Fotoboken SÖDERKÖPING NU OCH DÅ
har rönt uppskattning av söderköpingsälskare när och fjärran. Bokens författare
Lars Hedenström och Lars Sylvan
medverkar i en artikelserie, som följer
upp och kompletterar boken. Nya foton
har tagits av Lars Hedenström.
Gamla bilder är i regel hämtade från
S:t Ragnhilds Gilles bildarkiv.

Det ståtliga rådhuset från 1777 utgör med sina fasad- och punktbelysningar ett vackert blickfång.
Julgranen har sin givna plats på den del som kallas Fisktorget.
Månaderna kring jul kläs stadens kärna i sin bästa
julskrud. Så är det nu och så var det då. Torgen pryds
med ståtliga granar och de små gatorna ramas in av
vintergröna girlander. Allt framhävs med extra
lampor, som lyser upp i vintermörkret. Kommer
därtill ett snötäcke så är julkortsvyn fullbordad!
Lugn atmosfär och personligt bemötande kännetecknar
de små butikerna. Här finns goda möjligheter att utan
stress göra sina julinköp och samtidigt ta del av julstämningen. Till stämningen bidrar i hög grad olika inslag i
traditionsenliga julmarknadsarrangemang. Att bryta av
vinterpromenaden med ett besök på något av den lilla
stadens konditorier/caféer är mysigt, gott och värmande.
För den hungrigare har staden många bra matställen att
erbjuda inom kort promenadavstånd.
Låt oss bjuda på några nutida och dåtida julstämningsbilder från Rådhustorget.

Lars Hedenström
Lars Sylvan

På 1930-talet var hästar ett vanligt inslag i stadsbilden. Till höger ses dåtida byggnad,
som inrymde Konsumettan.

På Fisktorget står skärgårdsfiskare för att avyttra sin fångst. Året är 1902.
Transformatorn är halvfärdig. Inom kort kommer staden att ”bada i ljus” med
elektricitet från kraftverket vid Narebro!

Numera gläds vi åt de tusentals små ljuspunkter, som tack vare teknikens
utveckling pryder träden längs ån och bildar en ”extra stjärnhimmel” i
vintermörkret!

Söderköping 9
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Torgen pryds med ståtliga
granar och de små gatorna
ramas in av vintergröna
girlander. Allt framhävs med
extra lampor, som lyser upp i
vintermörkret. Kommer
därtill ett snötäcke så är
julkortsvyn fullbordad!

”Ta chansen att uppleva en
av Söderköpings egna lucior.
Mer information om platser
och tider finns på
visit.soderkoping.se.”
Lucia, Julia Edvardsson.

Foto: Malin Edvardsson

Luciatraditionerna
lyser upp vintermörkret
Som en mild påminnelse om ljusare tider när vintermörkret omsluter oss som mest, kommer hon varje år
den 13:e december – Lucia. Nuförtiden en efterlängtad ljusgestalt som bjuder på skönsång och samvaro,
så även på olika platser i Söderköping. Men annat
sägs det varit förr.

Ett riktigt schabrak! Vid högtidligare tillfällen
såsom julottefärder pryddes hästarna med vackert
mönstrade täcken – schabrak. I bakgrunden
skymtas Axel Malms lilla cigarrbod (ungefär där
butiken Livsenergi nu finns). Till höger ses Landers
Speceriaffär med infart till hållgård.

Annons, Landers Speceriaffär.

Vårt svenska luciafirande är en nygammal tradition som
egentligen fick fart först under 1920-talet. Dessförinnan
ansågs lucianatten av det gamla bondesamhället vara farlig. Då var ockulta makter i rörelse och drev övernaturliga väsen över gårdarna och djuren ansågs kunna tala.
Den natten var även djävulen, Lucifer, ute och härjade.
Lucifer kunde förvandla sig till en katt. Därav namnet
lussekatt på våra saffransförsedda bakverk.
Samtidigt har man kunnat hitta historier om en vitklädd Lucia som uppvaktar med ljusstakar i händerna
och med vingar på ryggen från mitten av 1700-talet.
Antagligen inspirerad av den tyska traditionen Christkindlein, en julängel med ljus i hår. Genom åren har utförandet och formen varierat, men i slutet av 1920-talet
arrangerade en dagstidning i Stockholm det första offentliga luciatåget. Därefter spreds konceptet över landet, och tävlingar kring den ärofyllda luciarollen blev allt
vanligare.
Även Söderköping har en fin tradition av luciafirande
naturligtvis, eller mer korrekt, flera traditioner faktiskt.
Dels den mer klassiska, mångåriga traditionen, där Kulturskolans elever gestaltar lucia med hennes följe. Deras
intensiva lussande inleds med en högtidlig luciakröning

i St Laurentii kyrka på söndagskvällen den 12 december.
Då delar även Föreningen Stadskärnan och Guldmakeriet ut de traditionella luciasmyckena till lucia och hennes följe. Efter en stämningsfull inledning på ett ärofyllt
uppdrag, vidtar en intensiv luciadag för alla inblandade
med besök hos både företag och vårdinrättningar runt
om i kommunen.
En nyare, mer ovanlig tradition på luciadagen i Söderköping, är Söderköpings Ryttarsällskaps ridande luciatåg. Följet rider från SRS stallar vid 17-tiden på måndagen, vidare genom Albogas bostadsområden, över E22 vid
Stinsen och ner längs Skönbergagatan till Birkagården.
Efter en kort sångstund på Birkagårdens gård, vänder
de tillbaka via Brunnsparken och Stinsen hem till stallet
igen. En väldigt mysig och lite ovanlig tradition, som
uppskattas av många förbipasserande.
Oavsett vilken, en lucia med följe skänker alltid en
särskild känsla av lugn och glädje. Något som den sicilianska flickan Lucia också tros ha gjort. Det var hon som
enligt sägnen dödades och blev ett helgon (Sankta Lucia) den 13 december år 304 e Kr. Lucia berättas ha varit
en tidig kristen, trots då rådande förbud mot Kristendomen i Italien. Hennes hemlighet avslöjades av hennes
fästman till Kejsarens soldater efter att hon skänkt sin
hemgift till de fattiga.
Ta chansen att uppleva en av Söderköpings egna
lucior. Mer information om platser och tider finns på
visit.soderkoping.se

Therése Eklöf

”Likt tidigare år har alla kommunens förskolor fått en inbjudan
att delta i tävlingen. Uppdraget julen 2021 är att skapa ett
vinterlandskap tillsammans fritt ur fantasin, men med hållbara
materialval, allra helst av återvunnet material.”

Hållbara vinterlandskap
tema för årlig pysseltävling
Lagom till jul är det återigen dags för Visit
Söderköpings populära pysseltävling för
förskolebarn. I år är temat hållbara vinterlandskap.

Vid korsningen Vintervadsgatan/Hospitalsgatan
låg barnens favoritaffär – Sveabasaren (även
kallad ”25-öresbasaren” efter de billigaste
leksakerna). På bilden från 1917 har man just
satt upp julgranen för att välkomna sina kunder.

Likt tidigare år har alla kommunens förskolor fått en
inbjudan att delta i tävlingen. Uppdraget julen 2021 är
att skapa ett vinterlandskap tillsammans fritt ur fantasin,
men med hållbara materialval, allra helst av återvunnet
material.
Alla inkomna bidrag ställs ut på Stinsen i samband
med Söderköpingsjul, under perioden 27 november till
13 januari. Där kan man även rösta på sitt favoritbidrag.
För att jämna ut oddsen mellan små och stora förskolor
och antalet röster man kan få så har arrangören Visit

Söderköping precis som förra året bjudit in en jury för
att hjälpa till med röstningen. Juryn får 50 % av rösterna
och de insamlade rösterna som kommer in under Söderköpingsjul står för de övriga 50 % av rösterna. Juryn består av stadsarkitekt Lina Gregersdotter, Monica Stangel
Löfvall och Johanna Hellstrand.
Vinnaren koras med ett riktigt fint pris i samband med
julgransplundringen på Hagatorget den 13 januari.
Har man inte möjlighet att besöka Stinsen en vardag
mellan kl. 10-17, presenteras bidragen även digitalt på
www.visit.soderkoping.se

Therése Eklöf
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Vad händer i jul?
November
Onsdag 24

13.00

Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Torsdag 25

17.00

Tid för dig, Mogata kyrka Mogata tingshus

Lördag 27

10.00
14.00

Söndag 28

11.00

Klockringning , vi ringer in Söderköpingsjul
Adventskaffe med önskepsalmer
S:t Laurentii kyrka
Mässa för små o stora, S:t Laurentii kyrka
Tonfiskarna, S:t Laurentii kyrkokör,
Håkan Forsberg trumpet
Adventsmässa, S:t Anna kyrka
S:t Anna Vocalensemble,
Erik Paulsson trumpet
Adventsgudstjänst, Mogata kyrka
Claes Malm, trumpet
Kör con Coeur fyller 75 år

11.00
18.00

Julafton

December
Onsdag 1

13.00

Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Söndag 5

11.00
16.00

Mässa, S:t Laurentii kyrka
Gudstjänst, Börrums kyrka

Måndag 6

18.00

Församlingskväll med julspel
Drothems församlingshem

Onsdag 8

13.00

Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Lördag 11

18.00

Julgospelkonsert, S:t Laurentii kyrka

Söndag 12

11.00
16.00
18.30
19.30

Mässa, S:t Laurentii kyrka
Gudstjänst, Skällviks kyrka
Luciakröning, S:t Laurentii kyrka
Luciakonsert, S:t Laurentii kyrka

Onsdag 15

13.00

Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Söndag 19
11.00
17.00, 19.00

Mässa för små o stora, Drothems kyrka
Julen sjungs in, S:t Laurentii kyrka
Söderköpings kammarorkester
Anders Eksmo, solist

10.00
13.30
17.00
18.00
23.30

Juldagen

07.00
07.00

Samling vid krubban, S:t Laurentii kyrka
Samling vid krubban, Skällviks kyrka
Julbön, S:t Laurentii kyrka
Julbön, Börrums kyrka
Roland Engdahl piano, trombon
med sångsolist.
Midnattsmässa, S:t Laurentii kyrka
Julotta, S:t Anna kyrka
Hans-Åke Landqvist, trumpet
Julotta, Drothems kyrka
Kör con Coeur

Annandag jul

11.00

Mässa, Sammanlyst Skönberga kyrka

Tisdag 28

19.00

Julkonsert, S:t Anna kyrka
S:t Anna Vocalensemble
Veronica Knutsson, solist
Tomas Odenhall, flöjt
Mikaela Grönberg, cello

Nyårsafton

17.00

Nyårsbön, S:t Laurentii kyrka

Nyårsdagen

11.00

Mässa, Sammanlyst Börrums kyrka

Söndag 2

11.00

Mässa, S:t Laurentii kyrka

Januari

Trettondedag jul 11.00 Mässa, Sammanlyst Drothems kyrka
18.00 Trettondagskonsert, S:t Laurentii kyrka
Kören Halsbandet under ledning av
Ann-Christin Hallgren
Söndag 9

11.00
16.00

Mässa, S:t Laurentii kyrka
Gudstjänst, Skällviks kyrka

Församlingens Julgåva
Söderköping S:t Anna församling har möjlighet att ge ett litet stöd till människor
som har behov av ekonomisk hjälp inför julen. Julgåvan kan sökas av den som
bor i Söderköping S:t Anna församling.
Ansökningsblankett finns på vår hemsida eller på diakonicentrum.
Skicka in eller lämna ansökan senast 10/12 till Peter Eriksson, diakoniassistent.

BRYT EN TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och våld mot flickor.

#BRYTENTRADITION

:  /

JULINSAMLINGEN 2021

SWISHA DIN
GÅVA TILL
900 1223
svenskakyrkan.se/act
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VILL DU VETA
VAD SOM HÄNDER
EFTER JUL?
Det är snart jul. Jul i en orolig värld. Vad är det som tar bort det där det oroliga?
Det är bara kärleken som kan skrämma hatet o ondskan på flykt, det säger oss julens Jesusbarn.
Men kärleken kan aldrig tvingas fram av mäktiga arméer eller genom hot o våld. Det lilla barnet
däremot, som ligger i krubban i Betlehem eller i en säng på BB någonstans i närheten – det lockar fram
kärleken, det lilla barnet kan avväpna hatet o ondskan. Det är därför vi firar jul. För vi människor har
inte har glömt bort det lilla barnet som vi bär spår av inne i oss själva, det lilla barnet som fortfarande kan
förändra världen. När en stilla natt och en helig natt har gått över i dag får vi höra berättelsen tillsammans med människor nära o långt borta. Berättelsen om att Gud är en av oss och därför kan vi glädjas åt
att vi är människor. Jag önskar dig en God Jul mitt i ditt liv.
Ola Linderoth
Kyrkoherde
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Skicka in ditt svar senast 31 januari
till ssa.forsamling@svenskakyrkan.se
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Ramundersagan

I år presenteras en ny adventssaga som handlar
om Ramunderberget och mystiken kring dess
namn. Samtidigt tänds en ny ljusgestaltning på
Ramunderberget.
Varje söndag i advent i S:t Laurentii kyrka.
För tider, se vårt kalendarium på hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/soderkoping
www.facebook.com/soderkopingsanktanna

Julinsamling 2021

Till förmån för julinsamlingen kommer
Internationella gruppen att sälja hemstöpta ljus
i anslutning till gudstjänster vid första- och
andra advent.
Det kommer även att finnas julpåsar till försäljning där intäkterna går till julinsamlingen.

Församlingsexpedition:
Telefon: 0121-358 00
Mail: ssa.forsamling@svenskakyrkan.se
Diakonicentrum har öppet måndag-tisdag,
torsdag- fredag 09:30- 11:30.
Diakonicentrum:
Telefon: 0121-358 09

”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund. Och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund.”
Sv Ps 116

3

12 Söderköping
”- Julmarknaden är inte
bara utsträckt över en längre
tid, utan också över ett
större område. Det innebär
att inte bara Brunnssalongen fylls med aktiviteter
utan också hela gården vid
hotellbyggnaden och de
närmaste omgivningarna.”
Josefine, Mikael och Lotta bjuder in till adventsmarknad.

Adventsmarknad på Söderköpings Brunn – traditionen fortsätter
Har du varit på adventsmarknad på Söderköpings
Brunn? Nu utvecklas evenemanget på flera sätt,
bland annat genom att marknaden genomförs varje
helg, lördag-söndag fram till jul.

från regionen. På de förfrågningar som vi gått ut med har
intresset varit stort att få medverka.
Josefine lägger till - vi ska aktivera alla sinnen, med
synintryck, dofter och ljud. Besökarna ska uppleva en
julmarknad 2.0, inte på ett modernt sätt, utan likt de
marknader som våra föräldrar och tidigare generationer
besökte. Ja, säger Mikael entusiastiskt, mer som miljön
i filmen Madicken med sekelskifteskänsla, en ”gammeldags jul”.

Jag träffar Mikael Åhrberg, operativ chef på Söderköpings Brunn, bokningsansvarig Josefine Valdés samt
Lotta Nilsson, företaget Sparven i Söderköping, för att
få veta mer om planerna.
- Julmarknaden är inte bara utsträckt över en längre
tid, säger Mikael, utan också över ett större område. Det
innebär att inte bara Brunnssalongen fylls med aktiviteter utan också hela gården vid hotellbyggnaden och de
närmaste omgivningarna.
Lotta fortsätter, julmarknaden kommer bli genuin,
med hantverkare som erbjuder varor av hög kvalité. Vi
söker i första hand lokala hantverkare, men även andra

Marknaden kommer förhoppningsvis locka många
besökare hoppas arrangörerna – i och med fler evenemangsdagar och ett stort område med aktiviteter – så
undviker man trängsel. Här ska man kunna stressa av
och tala med hantverkarna och få en helhetsupplevelse
för alla i familjen. Utomhus blir det också hantverkare,
aktiviteter för hela familjen så som, ponnyridning, häst
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och vagn samt en guidad julpromenad ”tradition och
historia”.
Evenemanget genomförs parallellt med ”Söderköpings Jul” som innebär aktiviteter på flera platser i centrala staden, så räkna därför med att det blir mycket julstämning i stan i år.
Vi går ut på från hotellbyggnaden och över gården till
entrén till Brunnssalongen för att ta en bild.
Tänk, om drygt en vecka lördag den 27 november, så
kommer här sjuda av aktiviteter, säger Mikael.
Välkomna till Söderköpings Brunn hälsar alla tre, till
en fortsatt tradition med en genuin julmarknad.

Åke Serander
Text och Foto
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Jag röstar på:
Namn:

Lördagen
26 oktober
Telefonummer:

Handla lokalt - handla med myntet
Handla och vinn!

Vi gömmer en julklapp om dagen från 1 december
fram till julafton på olika platser runt om i Söderköping

Söderköpings-Posten

Lämna svar till Söderköpings-Posten senast den 14 december.
Extra öppet
kl.16! via telefon och presenteras på
Vinnarna
blirtill
kontaktade
Många
handlare
i
Söderköping
www.soderkopingsposten.se.

kommer hålla öppet extra länge
och ha fina erbjudanden
Storgatan
2, 614 30 Söderköping (brevlåda finns på gården)
under Handelns dag!

www.isoderkoping.se

Söderköpings-Posten
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14 Söderköping
”Har vi riktig tur har
Åpromenaden smyckats i vitt
under julen, eller kanske faller
snöflingorna medan vi går och
skapar det härliga knarret av
nyfallen snö under fötterna.
Mot en fond av ljusslingor i
träden, ljusbollar under
broarna och ljudet av åns
sakta porlande vatten, tänder
vi hundratals marschaller och
levande ljus.”
Utsmyckning vid Storån.

Foto: www.mostphotos.com

Nyårspromenad i skenet av fladdrande ljuslågor
Välkommen på årets nyårspromenad!

Nyårspromenaden är en ny tradition från 2020, året när
pandemin hindrade oss från det traditionella firandet på
Rådhustorget. Ambitionen var att skapa en stämningsfull upplevelse med besökarna i rörelse. Resultatet blev
en ljusfylld promenad utefter ån där människor kunde
mötas på ett säkert sätt för att önska varandra gott nytt
år. En väldigt välbehövlig, uppskattad och mysig stund
som nu återuppstår och utvecklas.
Kanske väljer ni att börja nyårsfirandet med nyårspromenaden eller så blir det en välkommen anledning

att sträcka på benen efter en bit mat. Oavsett vilket, så
kommer promenaden att kantas av flödande ljus och musik, och bjuder självklart även på en traditionell nyårshälsning. Har vi riktig tur har Åpromenaden smyckats i
vitt under julen, eller kanske faller snöflingorna medan vi
går och skapar det härliga knarret av nyfallen snö under
fötterna. Mot en fond av ljusslingor i träden, ljusbollar
under broarna och ljudet av åns sakta porlande vatten,
tänder vi hundratals marschaller och levande ljus.
Längs sträckan möter ni kommunfullmäktiges ordförande Anders Eksmo som framför en nyårshälsning till

Ramunder blickar ut över staden.

alla söderköpingsbor och även Olle Hilleberg som framför några mäktiga sångnummer. Kanske blir det lite mer
underhållning - men det håller vi hemligt tills vidare...
Håll utkik efter hålltider och mer information på
www.visit.soderkoping.se/eventkalender

Sandra Sandberg Johansen
Kultursekreterare
Söderköpings Kommun

Foto: Mattias Brauns

Ramundersagan - varje söndag i advent
Det mytomspunna Ramunderberget reser sig över
havet och ger Söderköping en mäktig inramning.
Ramunderberget har en lång och även
mytomspunnen historia.Ibland sägs det att
Ramunder vara en jätte, andra gånger ett troll. Lika
ofta beskrivs han som en viking, en riktigt stor och
stark sådan.

I förra årets adventssaga "Sagan om hur Ramunderberget fick sitt namn" bjöds vi på en digital historisk resa
bland vikingar, äventyr till havs och kärleksäventyr i
Söderköpings natur. I år utvecklar vi sagan än mer med
förhoppningar om att Sagan om Ramunder, i någon
form varje advent, skall bli en återkommande tradition i
Söderköping.

Varje söndag i advent kommer nämligen en miniteater
i St:Laurentii kyrkan utspelas om självaste Ramunder.
Helena Bruhn berättar: ”Vi vill skapa en magisk, mystisk och stämningsfull adventssaga som avslutas med att
vi tillsammans går ut ur kyrkan efter varje föreställning
och ser en ny stjärna tändas på berget.

Många fascineras av Ramunderberget och dess namn
och många olika historier finns. Vi valde i år att bygga på
fjolårets saga och göra den till en miniteater. Vi kommer
utforma sagan lite mer på självaste Ramunder. Vem var
han egentligen som person och är det han som nu druckit
upp allt vatten i kanalen för att överleva vintern?

Adventsagan blev framtagen och gestaltad av Medeltidscentrum 2020. I år får vi mötas igen och kyrkan öppnar upp för en, förhoppningsvis, ny tradition där Teater
Sythercopie varje advent gestaltar Söderköpings mystiska mytomspunna berg i form av en sovande Jätte, med
start den 28 november kl 15.00 i St: Laurentii Kyrka.
Föreställningen blir cirka 20-25 min lång och passar
gammal som ung.
Ett perfekt sätt att göra alla adventsöndagar lite extra
mysiga och stämningsfulla med familj eller vänner, avslutar Helena Bruhn.

Petra Östelius
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Vi spelar i december :

4/12 kl. 14.00 • 5/12 kl. 14.00 & 17.00
11/12 kl. 14.00 • 12/12 kl. 14.00 & 17.00

Salong Ramunder

VI SPELAR:
31/12 • 5/1, 6/1, 8/1 • 14/1, 15/1
22/1, 23/1 • 28/1, 29/1

Biljetter bokar du på Tickster.se
eller på tel.nr. 0766 - 04 22 06

Biljetter bokas på tickster.se • Vid frågor ring 070-621 03 36

Skydda dig mot brand i jul
Stäng av spisen när du är klar med julmaten.

Släck ljusen innan du lämnar rummet.

Jul på Söderköpings Brunn
En julmarknad för hela familjen.
Under samtliga adventshelger kan ni besöka vår
julpyntade trädgård & Brunnssalong för en
traditionell julmarknad med allt från
mat & konfektyr till textil och hantverk.
Med aktiviteter för barn, som ponnyridning & julpyssel,
och vår guidade julpromenad med tradition & historia.
Glöm inte att boka vårt anrika julbord på 0121–109 00

Testa att brandvarnaren fungerar.

Öppettider julmarknad
Utrusta hemmet med brandsläckare och brandfilt.

Vi önskar dig en riktigt god och säker jul!

27-28/11 Lördagen & söndag (1:a advent) kl.10-16
4, 11 & 18 december Lördagar kl.10-16
5, 12 & 19 december Söndagar kl.12-16

Välkommen!
önskar

Söderköpings Brunn, Sparven Hemslöjd &
Föreningen SparvenTextil & Hantverk

w w w . r tog . s e
annons_brandskydd_soderkopingsposten_dec2021.indd 1

2021-11-10 15:07:14

Hemslöjd

16 Söderköping
”- De lokala hör lite till när de kommer till revy, så några
platser och personer kommer att kännas igen. Vi har även
frågat Söderköpingsborna om vad som har hänt under året
och de kommer användas till viss del. Men många sketcher
handlar mer om allmänna situationer eller saker som hänt i
år. Så du behöver inte vara Söderköpingsbo för att förstå
revyns innehåll.”

Kollage av
medlemmarna
i blandArt

BlandArts omtyckta
konstjulkalender
återkommer
Det blir en ny omgång av konstkollektivet blandArts
konstjulkalender för alla konsttörstande. Jag träffar
konstnären Ola Niklasson som berättar mer.

- Det blir ett paket om dagen fram till juldagen som
avtäcks. Avtäckningen kommer att ske på olika tider under dagarna, men om man tar en kvällspromenad så kan
man vara säker på att få ta del av det senaste verket.
Förra året hade var och en måttat paketet efter storleken på sitt konstverk. I år tänkte vi utmana oss lite så
vi drog lott om lådorna och fick sedan utforma verken
efter dem i stället.
Jag blir exempelvis tvungen att göra en skulptur med
hänsyn till paketets storlek. Jag har också en tavla som jag
specialtillverkat efter platsen det ska vara på, nämligen
Jannes hembageri.
Det blir spännande med lucköppningen då vi som
konstnärer inte sett varandras verk. Vi får se verken först
då vi filmar inför den dagliga publiceringen på Facebook.

Hur lång tid har ni fått för att förbereda er?

Julrevy i Söderköping för första gången någonsin (igen).

Julrevy i Söderköping
Den 4 december är det premiär för Julrevy i
Söderköping på Salong Ramunder.

Berätta om bakgrunden till julrevyn, kunde ni
använda något från föregående år som blev
inställt, eller är allt nyskrivet?
- Förra året hade vi en förhoppning om att få spela för
50 personer i salongen. Men på en vecka gick restriktionerna från 300 till 50 till att man fick samla åtta personer.
Kläderna fick hängas tillbaka och scenen skruvas isär. Vi
är så förväntansfulla att få ha premiär i år av Julrevy i
Söderköping! Några nummer har vi kvar från förra året
men några är helt nya!

Vad kommer revyn innehålla? Kommer man
som Söderköpingsbo att känna igen sig?
- De lokala hör lite till när de kommer till revy, så
några platser och personer kommer att kännas igen. Vi
har även frågat Söderköpingsborna om vad som har hänt

under året och de kommer användas till viss del. Men
många sketcher handlar mer om vanliga situationer eller
saker som hänt i år. Så du behöver inte vara Söderköpingsbo för att förstå revyns innehåll.

Hur blir det med musiken, något eget?
Klassiska jullåtar med ny text?
- Marcus skrev en egen jullåt under förra året som
han inte har haft tillfälle att framföra så den ser vi fram
emot ”Så länge som julen är vit”. Sen kommer vi bjuda
på någon klassisk jullåt utan ändringar och sen finns det
såklart ett roligt nummer även för julmusiken. Men det
får ni se på plats.

Vilka skådespelare ser vi på scenen?
- I år medverkar Adnan Music, Ellen Svanqvist, Erica Fyrberg, Linn Liljeblad, Clara Fyrberg och Marcus
Fyrberg.

Daniel Serander

- Förra året tänkte vi att det skulle bli en engångshändelse.
Att vi gjorde kalendern till att börja med berodde på
pandemin då det var enklast att låta våra besökare ta del
av konsten utomhus.
Redan vid utomhusutställningen Å-art i somras fick
vi många frågor om konstjulkalendern, så då blev det
beslutat att det skulle genomföras även detta år.
Här i Rådhuset är vi lite för oss själva men genom
kalendern får vi komma ut och lära känna näringsidkarna. Vi försöker få spridning på paketen över innerstaden
från Rådhustorget, något utmed Kanalbanken och på
Skönbergagatan. Vi märker att vi når nya målgrupper
som normalt inte besöker oss i galleriet.
Vi fick ett bra gensvar då vi pratade med förra årets
”paketinnehavare”. För de flesta var det självklart att vara
med även i år.

Hur länge kan man uppleva verken och vad
händer med dessa efter utställningen?
- Utställningen tas bort efter trettonhelgen. Förra året
var det inte alla verk som vi fick tillbaka utan vissa såldes
direkt till åskådare eller näringsidkarna. Det är inte det
viktigaste för oss att de säljs, men en klart trevlig följdeffekt!
- Till årets upplaga har vi fått en ny medlem i blandArt,
nämligen skulptören och målaren: Sanna Koosz. Hennes
verk är ofta skulpturala och har en lekfullhet som passar
väl in hos oss.

Kan det bli ett samarbete konstnärer emellan
med ett verk?
- Haha, det är inte omöjligt framöver, men inte nu till
konstjulkalendern i vart fall. Vi har pratat om att göra
något gemensamt till Å-art exempelvis, kanske blir det
en gemensam flotte med våra verk på. Vi får se.

Daniel Serander
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Copyright: Ola Niklasson, blandArt
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Granen på Hagatorget.

Foto: Visit Söderköping

Söderköping
dansar ut julen

Den 13 januari är det dags att tacka stadens julgran
för fina insatser under julmånaden och samtidigt
dansa ut juletiden.
I år bjuder Söderköpings kommun in till en julgransplundring på Hagatorget för alla, liten som stor.
Redan på 1800-talet var julgransplundringen en borgerlig tradition, som firades den 20:e dagen efter jul, Tjugondag Knut. Bondepraktikan berättar att då kallades
det knutsdans eftersom Konung Knut bad om hjälp att
driva julen ut. Mer korrekt var Knut en dansk hertig som
levde i början av 1100-talet och mördades den 7 januari
och därefter helgonförklarades. När sedan julfirandet
förlängdes med en vecka i slutet av 1600-talet, flyttades
Knutsdagen helt sonika fram en dag i almanackan. Därför dansas julen nuförtiden ut den 13 januari.
I år har Söderköpings egen medeltida tomte bjudit in
de busiga valparna Snoken och Bruno till Hagatorget.
Valparna busar med barnen och tillsammans sjunger de
ut julen med julens alla klassiska visor. Självklart dansas
det även kring granen med tomten i spetsen.
Alla barn som är med får en godispåse och firandet
avslutas med kramkalas med såväl tomten som de busiga
valparna!
Mer information hittar du på visit.soderkoping.se

Therése Eklöf
Bär knappen och ta del av exklusiva
erbjudanden varje dag 1-24 december

I år kan äntligen Guldkant i Söderköping bjuda in till julfest igen.

Foto: Privat

En godhjärtad jul
Julen kan vara den finaste helgen på hela året, fylld
med ljus, värme och glada stunder i närvaro av familj,
släkt och vänner. Den kan också vara en helg som
man bävar för i ensamhet och utanförskap.

Röda korset
Röda korset har flera perspektiv kring hur vi kan göra
julen lite bättre för våra medmänniskor. För den enskilda
människan vill vi i vår secondhandbutik göra det möjligt
att unna sig något av det som hör julen till. Vi har så låga
priser att det skall vara möjligt för alla att förgylla helgen
med kläder, böcker och annat som ger lite guldkant och
även om prylar i sig inte skapar lycka, kan de bidra till
känsla av julstämning.
Ett annat perspektiv är det lokala samhället runtomkring oss. Vi lämnar julblommor till våra äldreboenden,
så att boende där skall få en upplevelse av färg, doft och
känsla av jul.
Sist, men inte minst, bidrar vi genom överskottet i
Kupan till att lindra nöden i världen, krigshärjade länder
och katastrofområden.
Vårt uppdrag som medmänniskor är att se människorna runtom oss, och antingen vi jobbar i Kupan eller
går till ett äldreboende och lämnar en blomma vill vi
förmedla ett leende som ger hopp, känsla av samhörighet
och en äkta varm julglädje.
Kristina Wibeck ordförande Röda korset Söderköping

Svenska kyrkan
Det finns möjlighet att komma på besök för samtal och
en kopp kaffe på Diakonicentrum, i Klockaregården som
har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.30 –
11.30.
Under samma tid kan man nå oss på telefon
0120-358 09. Vi har öppet på förmiddagen under juloch nyårsafton.
Inför jul kan man söka ekonomiskt stöd genom ”Församlingens Julgåva”.

Ansökningstiden är 15/11 – 10/12. Mer information
om ”Församlingens Julgåva” och hur ansökan går till får
du via församlingens hemsida eller via kontakt med Diakonicentrum.
För information kring julens gudstjänster hänvisar vi
till församlingens hemsida.
www.svenskakyrkan.se/soderkoping
Diakoniassistent Peter Eriksson, Svenska kyrkan

Guldkant i Söderköping
Föreningen Guldkant i Söderköping är i full gång med
att förbereda årets julfest – egentligen två julfester för att
vi ska få plats för så många som möjligt utan att behöva
trängas. Som vanligt blir det både musikunderhållning,
lucia, lotterier och skinkmackor. Föreningens medlemmar hjälps åt med det praktiska – och visar upp sig i en
avslutande långdans (se bilden från ett tidigare år). Mer
om julfesterna och hur du anmäler dig finns i vår annons
i denna tidning.
Närmare jul ser vi till att alla äldreboenden och Blå
Porten smyckas med fina dörrkransar. Vi brukar också
tänka på våra vänner småfåglarna – de ska få lite julgodis
till glädje för de boende som kan njuta av fåglarna från
sina fönster.
År 2021 är snart slut och vi vill säga ett stort tack
till alla små och stora bidrag som har gjort det möjligt
för oss att fortsätta sprida glädje bland äldre och ensamma människor i kommunen. Tack till vår huvudsponsor Söderköpings-Posten och till alla företag som hjälpt
oss genom att annonsera i tidningen – 50 kr per annons
går ju till oss! Tack också till kommunen, Alminia och
Inspirera samt alla eldsjälar på äldreboenden och på Blå
Porten för gott samarbete under året.
Torbjörn Toftgård, ideella föreningen Guldkant

Åke Serander
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Butiken med de unika julklapparna
Designade och tillverkade i vår verkstad

Decembermeny 2021
Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com
Följ oss på: &

Guldkant bjuder på julfest!
… egentligen två julfester för att kunna samla många utan att behöva trängas.
De äger rum i Drothems församlingshem den 10 och 11 december kl. 14-16.
Vi bjuder på förtäring, musikunderhållning, lotterier, överraskningar och
besök av Söderköpings lucia. Du som bor på äldreboende eller har hemtjänst i
kommunen samt är fullvaccinerad, är hjärtligt välkommen!
Begränsat antal, anmälan senast 3/12.
Välj dag:
fredag 10 december, anmälan tel. 073-726 99 37
lördag 11 december, anmälan tel. 070-207 57 65
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Julbord i S:t Anna
Lördag-Söndag 2-4 advent
Övriga dagar mot förfrågan
I större sällskap ingår buss

Boka även vårt förmånliga
boendepaket med julbord och
hotellrum eller stuga

Föreningen Guldkant i Söderköping vill bidra till bättre
livskvalitet för äldre och ensamma människor i kommunen.

Telefon 0121-10296
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Boka på 0121-511 33 ank 4
www.skargardsbyn.se

Klappat & klart!

Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!
Myntet finns i valörerna; 100, 250 samt 500 kronor.
Köp dem hos:

God jul och
gott nytt år!
Vi vill önska alla våra kunder en
riktigt skön jul- och nyårshelg.

Boutique Ramunda,
Visit Söderköping,
Guldmakeriet eller
Ängens Blommor.

Beställ mynt!

Använd QR-kod för att komma
till beställningsformuläret
eller skicka e-post till:
info@isoderkoping.se

Ett unikt presentkort som kan användas hos våra medlemmar. till
shopping, restaurangbesök, friskvård mm
Använd QR-koden för att se våra medlemmar.
Vi önskar Dig trevlig handel i Söderköping
och en riktigt God Jul!
www.isoderkoping.se

Swedbank Söderköping

Tack för att du
stödjer våra
företag och
väljer att
handla lokalt!

Istället för
julkort bidrar vi
i år till Guldkants
viktiga arbete

Från din lokala mäklare en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se
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Fira in julen med Alice och Williams julkonsert
För ett år sedan hade William Samuelsson, tio år,
bokat lokal och anlitat Roland Engdahl för att
arrangera sin alldeles egna julkonsert.
- Men på grund av pandemin fick konserten flyttas
hem till Roland och livesändas på Facebook, berättar
William.
I år tar han nya tag då han ihop med Alice Brogren
arrangerar en julkonsert i Logen Vidars lokal på
Munkbrogatan i Söderköping. Självklart är Roland
Engdahl med på ackompanjemang och trombon.

”William är en ung artist och entreprenör. Han började
sjunga redan som tvååring och när han var sex år bjöd han in
grannarna till sin första show där han framträdde
tillsammans med inspelade artisters låtar. Inträdet var på tio
kronor och då ingick även dryck och tilltugg.”

William är en ung artist och entreprenör. Han började
sjunga redan som tvååring och när han var sex år bjöd
han in grannarna till sin första show där han framträdde
tillsammans med inspelade artisters låtar. Inträdet var på
tio kronor och då ingick även dryck och tilltugg. Den
första showen gav mersmak då han nästkommande somrar arrangerade allsångsträffar i familjens trädgård. Till
allsångskvällarna bjöd han in gästartister däribland Alice
som William lärt känna genom Roland.
Konstellationen William, Alice och Roland är inte
nya för varandra. De har uppträtt ihop vid flera tillfällen
bland annat på Borgens allsångskvällar i Norrköping, där
Alice och William medverkat i egenskap av unga begåvningar. Tillsammans med Roland har de framfört musik
för ca 500 åskådare.
Drömmen om att arrangera en julkonsert har William
burit med sig sedan 2018 då han fick följa med på konserten Christmas Night på Louis De Geer i Norrköping.

Vad kan julkonsertbesökarna förvänta sig?
- Det blir en stämningsfull konsert med vacker musik,
ljus, sång, värme och gemenskap konstaterar Alice och
William. Det blir 18 sånger som framförs under två akter
med paus för fika.

Blir ni nervösa inför en konsert?
- Mest när jag ska leda programmet för ett eget evenemang, svarar William.
Men själva sången är de båda säkra på. Båda talangerna har eller ska spela in en skiva. William har dessutom
spelat in två musikvideos.

Har ni några förebilder och har ni någon
musikalisk dröm?
- Helen Sjöholm, svara Alice. Jag har sett henne live
på I love musicals i Göteborg. Min dröm är att bli vissångerska.
- Sarah Dawn Finer och Elisa Lindström är mina
förebilder. Drömmen är att få medverka i Diggiloo turnén, Allsång på skansen och kanske Melodifestivalen,
avslutar William.

Daniel Serander
Text och Foto

Alice Brogren, Roland Engdahl och William Samuelsson gör julkonsert tillsammans.

Klappat & klart!

Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!

Ge bort ett
presentkort på
valfri summa i
julklapp!

Dags att ta körkort?

Välkommen in
till receptionen
tisdagar
kl 09:00-18:00

Dags att ta körkort?
Aktuella kursstarter hittar du på:

helensforkorkort.se
Margaretagatan 1 Söderköping 0121-100 11

Aktuella
hittar du på:hittar du på:
Mer information
ochkursstarter
aktuella kursstarter
helensforkorkort.se
helensforkorkort.se

Margaretagatan 1 Söderköping 0121-100 11

Köp dem hos:
Boutique Ramunda, Guldmakeriet, Visit Söderköping eller Ängens Blommor
Myntet finns i valörerna; 100, 250 samt 500 kronor.
Ett unikt presentkort som kan användas hos våra medlemmar, till shopping,
restaurangbesök, friskvård mm. Använd QR-koden för att se våra medlemmar.

Handla & vinn!
Lördag 27/11 & söndag 28/11, kl.10-16 har du chansen att vinna bl.a.
Söderköpingsmynt om du handlar för minst 200kr hos våra medlemmar.

Kom till Stadskärnans marknadsstånd på Hagatorget!

Vi önskar Dig trevlig handel i Söderköping
och en riktigt God Jul!
www.isoderkoping.se
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Vi önskar er alla en
God Jul & Gott Nytt År!

Pensionärsrabatt

Möjligheternas Hus startade år 2010.
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hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

Flytt/veckostädning, fönsterputsning
och storstädning.
Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner
m.m. Inköp och monteringshjälp.
Cykelreperationer och symaskinsservice.

Som pensionär får du 7% rabatt på
receptfria produkter varje tisdag

Snart är det jul

Köp 2 julglögg/julsenap så får du
en saffranpåse från Iran på köpet

(värde 20 kr)

Varmt välkommen in till oss!
mån-fre 9-18, lör 10-14
Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51

Vi på Agetomta Gård erbjuder det lilla extra
till julbordet, nyårsmiddagen & alla härliga
stunder med familj & vänner!
Utöver julpåsen erbjuder vi bl.a. kokt
julskinka av vildsvin, rökt lammfiol, ett stort
utbud av viltkött & lammkött,
egentillverkade viltkorvar, & rökta produkter!

Hyacinter, Amaryllis,
Julstjärnor, Dörrkransar
och mycket mera.

Du hittar hela vårat utbud på hemsidan
www.agetomtagard.com

Tältet står redo på gården fylld
med härlig julkänsla!
Varmt välkomna

Öppettider

Mån-fre: 9-18, lör: 9-15, sön: 10-14
Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se
Håll dig uppdaterad

7%

Rabatten gäller ej receptbelagda
läkemedel och kan inte kombineras
med andra erbjudanden

Boka din
julpåse
hos oss

Julpåse
Prinskorv, ölkorv, Lökkorv, Rökt vildsvin &
rökt hjort, 2-300gram av varje sort. 150g rökt
and eller gåsbröst. Pris 350:Beställ via mejl info@agetomtagard.com eller
telefon 0703-23 65 55

Öppettider: Tors-Fre 12-18, Lör 10-15
Följ oss gärna på Facebook & Instagram: Agetomta Gård
Stora Agetomta, 60593 Norrköping - agetomtagard.com - info@agetomtagard.com - 0703-236555

handlat
online?

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig.
Om man inte handlar hos oss förstås, vi lovar
att alltid hjälpa dig hitta rätt storlek och kläder
som just du mår bra i. Varmt välkommen och
tack för att du handlar lokalt! <3

lindenspiralen.se
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”Ta hjälp av hela familjen så att du inte ensam ska bidra med
allt. Ni är ju många som ska ha trevligt i jul. Se till att ha det
trevligt redan ifrån början av firandet. Kanske hittar ni
lösningar och idéer som ni aldrig tänkt på?”
David tipsar och inspirerar.

Tips för en hälsosammare jul
J

ulen närmar sig, glädjen och förväntningarnas tid
infinner sig för många av oss. Kanske firar vi den
med hela släkten, eller ensamma? Högtiden kan se
väldigt olika ut för oss. Men för de flesta av oss är
julen en tid när vi vill umgås och vara nära våra kära.
Alla har vi vår bild av hur julen ser ut eller hur den borde
se ut.
Vi önskar oss härliga stunder med god mat, kärlek,
att få träffa familj, släkt och vänner samt lugn och ro,
men upplever vi det? För vissa känns det kanske som att
vinterns första vasalopp är här – mycket tid, press och
kraft går åt för att förbereda våra krav som vi ställt upp.
Det känns bara stressigt.
Till att börja med så vill jag säga att vi faktiskt mår bra
av stress, till en viss gräns. Stressreaktionen är en naturlig och livsviktig kroppslig reaktion. Stress handlar om
att mobilisera energi i situationer då kroppen kräver mer
bränsle. Reaktionen har gjort att vi överlevt i tusentals år.
Men efter att vi gjort ansträngningen behöver vår kropp
vila och därefter kan vi känna balans i både kropp och
själ.
Vad får jag äta under julledigheten? Frågar du mig så
brukar jag säga; ät det du vill och det du njuter av. Under
julen ska man få njuta på många sätt. Det är tiden när
vi träffar familj, släkt och vänner och ger varandra tid
och kärlek. Lever du med sjukdom ska du ju förstås följa
dietistens råd.
Det är inte avgörande för hur du kommer att må resten av året vad du äter mellan jul och nyår. Det är viktigare att du äter bra mellan nyår och jul. Sen är det en
hel del annat som också spelar roll för hur vi mår. Många
människor sätter upp ribban väldigt högt, vilket kan få en

del att bli ledsna och att känna sig otillräckliga. Julen som
man hade hoppats skulle bli så fantastisk, blev inte alls
den man hade tänkt i sin fantasi. Det blev kanske bara en
jobbig transportsträcka. Hur ska vi förebygga det?
Jag ska försöka styra in dig på ”din plogade julväg”. Då
kan du må så bra som du vill i jul och nyår.

Här kommer några tips och råd att tänka på
inför julen:
• Gör listor – listor eller en procedur. Det gör att hjärnan
upplever kontroll, vilket minskar vår energiåtgång.
• Delegera – ta hjälp av hela familjen så att du inte ensam ska bidra med allt. Ni är ju många som ska ha
trevligt i jul. Se till att ha det trevligt redan ifrån början av firandet. Kanske hittar ni lösningar och idéer
som ni aldrig tänkt på?
• Prioritera – ställ dig själv frågor om hur viktigt det
är. Till exempel, räcker det inte med två sorters sill,
istället för fem som vi brukar ha?
• Andas – ta några djupa andetag, ända ner i magen när
du upplever att tempot och stressen blir för hög. Ofta
beror det på egna krav. Att man har en bild på hur det
borde vara eller se ut. Men kanske så stämmer inte
bilden överens med den tid och kraft du har på hur
mycket som ska hinnas med.
• Drick vatten – på julen får vi i oss mera salt från maten
och vårt tempo inför julen är högre. Kroppen kräver
mer vatten än annars. I nästan varje process är vatten
inblandat. Vatten renar kroppen, optimerar näringsupptaget, transporterar näringsämnen in i kroppen och
ut slaggprodukter. Om du dricker stilla vatten lite då

och då under dagen så kommer du att märka skillnad.
• Ät citrusfrukter – En daglig dos av citrusfrukt kan
minska stressen genom att bidra till sänkt blodtryck
och lägre halter av stresshormonet kortisol.
• Rör på dig – det kan vara skönt efter att suttit ner en
längre tid med mycket mat och dryck, att ge sig ut på
promenad med familj, släkt och vänner eller att ge sig
ut och leka. Både barn och vuxna kommer att älska
det, i synnerhet barnen.
• Låt ”resan” vara målet – (låt inte bara målet vara målet)
Ofta när vi vill något, så ser vi gärna i fantasin slutmålet eller slutfasen direkt. Alternativt kan du istället se
att julen börjar långt innan julafton och att det som
du har valt att få vara med och njuta så mycket du kan.
Risken är annars att när julafton infinner sig kan en
känsla av tomhet och tristess smyga sig på. Det beror
antagligen på att det enda du har haft i tankarna är ett
”slutmål”. Du har sprungit i full fart framåt och missat
alla ”vätskekontroller”. Alla härliga möten med barn
och barnbarn, vuxna, djur och miljöer under förberedelserna inför julen.
Det är inte alltid lätt att leva som man borde – det kräver träning som så mycket annat. Förhoppningsvis har
läsningen gett dig lite nya tankar och idéer? Några frågetecken att rätats ut eller så blev du bara påmind över
sådant som du redan vet.
I vilket fall som helst så vill jag önska er alla En riktigt
god Jul och Ett Gott Nytt År!

David Carlsson

Blå Kustens friskvård

Julen en tid att ta itu med ditt, anhörigas eller andras drickande
Barn som lever nära någon som
dricker för mycket

Upplever du själv att du eller någon anhörig har
problem med sin alkoholkonsumtion? Då är
kommande helger en lämplig tid att ta itu med
problemet. Det finns hjälp. www.systembolaget.se
hänvisar till följande organisationer eller
myndigheter som du når via länkar på webbplatsen
eller genom att googla.

Alkoholprofilen

Eget drickande

Länkarna

Hänvisar till vårdställen för behandlingar av alkoholproblem.

För alla som vill komma ifrån sitt missbruk.

Vuxenstöd för barn som är oroliga över att en person i
dess närhet dricker för mycket alkohol, tar droger, slår
sina nära, mår dåligt etc.

Andras drickande

Maskrosbarns chatt

1177 Vårdguiden

AA, Anonyma alkoholister

Ett test för dig över 18 år som vill veta mer om dina
alkoholvanor och hur de påverkar dig och andra.

Fria länkarna
Hjälper beroende och missbrukare.

Anhörigstödet

Erbjuder hjälp för den som vill sluta dricka.

Har kan du få stöd om du ger mycket stöd till du någon
i din närhet.

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen

För dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller
som är orolig för någon annans drickande.

Stöd och hjälp för den som funderar på sitt eller andras
drickande.

Alkohollinjen

Al-Anon

För dig som funderar över dina alkoholvanor eller är orolig för någon annans alkoholvanor. Tel: 020 84 44 88.

För barn och partners till någon som är alkoholist.
Barn som lever nära någon som dricker för mycket

BRIS

Stöttar barn i utsatta situationer.

Trygga Barnens chatt

Vuxenstöd till barn som har en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller utsätter barnet för våld.

Röda korsets jourhavande kompis
Chatta med andra unga människor.

Testa dina alkoholvanor
på www.systembolaget.se kan du svara på 14 frågor och få
ett hum om hur din alkoholkonsumtion ser ut.

Alna
Stöd vid alkoholproblem i arbetslivet.

Åke Serandar

23

utsatt för brott?

13/1 kl 17:30

Hos oss får du
praktiskt och
medmänskligt
stöd. Det kostar
ingenting, du
kan vara anonym
och du väljer
själv om du vill
polisanmäla.

Dansa ut julen med Tomten
Julsånger för barn med Valparna
Godispåse till barnen
Konferencier Helena Bruhn

www.ostergotland.boj.se
011-61 000
info@ostergotland.boj.se

Kulturfastighet i centrala Söderköping
Kommande försäljning

Adress: Drothemsgatan 5, Söderköping
Utgångspris: 5 250 000 kr
EP: 75 kWh/kvm atemp och år
Intresserad? Välkommen att kontakta oss
med din intresseanmälan!

Unikt tillfälle att förvärva en mycket charmig
kulturfastighet i centrala Söderköping.
Historiskt intressanta Drothemskvarteren.
Huset är byggt på 1700-talet, tillbyggt 2018
så att en sluten gårdsbildning har skapats.
123 kvm boyta, sex rum och kök. Disposition
Entréplan: Hall, nytt kök från 2020, matsal
med kakelugn, kulturrum, verkstad/hobbyrum,
gästrum samt kombinerat våtrum med tvätt/
WC. På övre plan: Vardagsrum, sovrum samt
våtrum (-20). Vind för förvaring eller annat
ändamål Uppvärmning med luft/vatten värmepump. Vattenburen golvvärme i princip i hela
entréplan. På övre plan vattenburet system med
radiatorer. Taken har lagts om med ny takpapp
och läkt, äldre enkupiga takpannor (-16). Huset
är förbesiktigat.

Etta med balkong
Vilbergen, Norrköping
Lägenhet på bekväma en halv trappa, 1 rok 45
kvm i populära föreningen HSB Vilbergen. Låg
mån.avg: 2 563 kr inkl värme, V/A, hushållsel,
parkering samt bredband. Disposition:
Möblerbar hall med klädkammare, allrum med
utgång till balkong i västerläge med kvällssol.
Trevligt kök med bl.a. diskmaskin. Stambytt
badrum med kakel och klinker. Välskött
förening där bl a fönster och dörrar bytts.
Adress: Vilbergsgatan 207
Källarförråd. Två tvättstugor i källarplan.
Utgångspris: 950 000 kr
Lägenheten kan köpas möblerad, pris efter
Visning: sön 21/11 och mån 22/11 enligt ö.k. förfrågan.
EP: 123 kWh/kvm och år

Funderar du på att sälja din bostad?
Varmt välkommen att kontakta oss!
Storgatan 2, Söderköping - 0121 219 20 - www.serander.se
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Snart är det jul i Valdemarsvik igen
Visst har vi väl saknat den goa känslan i kroppen som
infinner sig efter en dag med aktiviteter och möten
nere på byn, när kinderna hettar efter att ha varit ute
i vinterkylan och benen är trötta efter att ha sprungit
mellan alla affärer? I år har den möjligheten äntligen
öppnats igen och även om pandemin inte släppt sitt
grepp helt så smyger en hel del traditioner och
aktiviteter igång runt om i Valdemarsvik. Det allra
mesta sker utomhus – och du är inbjuden!

Den 27 november är det återigen dags för Jul i Viken,
en tradition sedan några år. I centrum gestaltar det sig
genom julskyltning och handel, uppträdanden, lotterier
och underhållning på Sparbankstorget under lördagen
med fjorden, Valdemarsviken, i kulisserna. Varje heltimme, klockan 11, 12, 13 och 14 bjuds på underhållning och
utlottning på Sparbankstorget. Klockan 13:00 har även
tomten lovat att hälsa på alla barnen!
Även på Vammar köpcentrum, mer bestämt i djuraffären, kommer tomten att hälsa på – faktiskt hela helgen
den 27-28 november. Där kommer också vara loppis,
tävlingar, glögg och julstämning. Mellan klockan 10:0013:00 kan barnen dessutom testa på ponnyridning. Mossebo gårdsbutik kommer vara på plats med godsaker från
det vilda.
I Ringarum startar man julen med en traditionsenlig
julmarknad den 4 december. Runt den gamla järnvägsstationen i byn kan du strosa bland hantverk, konfekt,
goda ostar, konst och dofter av jul. Visst hoppas vi nu på
minusgrader för att fullända känslan av att det äntligen
är vinter i Viken.

Sarah Åkerblom

Valdemarsvik kommun

Valdemarsviken.

Foto: Hannes Carlsson

Sankt Anna hembygdsmuseum.

Foto: Boel Holgersson

Det händer i
S:t Anna i december

Glänsande isar och krispig snö, visst hoppas vi att
Sankt Anna kommer att bjuda på riktigt vackra
vintervyer under december. Om inte så finns det ändå
mycket att både uppleva och utforska denna sista
månad på året.
Det är många som vandrar på naturslingorna, vinterbadar och paddlar så länge det finns öppet vatten. Carina
Bergqvist är en av dessa “åretruntpaddlare”. Lördag den
20 november kl. 14:00 i matsalen, S:t Anna skola, berättar hon om och visar foton från naturen i ytterskärgården.

Bingo och tomtetramp
Vill man hellre vistas inomhus sker det en hel del som
händer kommande månad. Den 24 nov kl. 18:00 bjuder
hembygdsföreningen Vikingarna in till traditionell bingo i Bottna Bygdegård.
Den 4:e december händer det extra mycket ute i
skärgården. Skärgårdsmuseet har öppet kl. 11-14 med
bl.a. liten julutställning. Hembygdsföreningen anordnar
då också “Tomtetramp”, d.v.s. en tipspromenad för hela
familjen på naturstigen, start vid museet.
Samma dag kl. 11-15 är skolmuseet i Gula Huset
öppet för nostalgiska minnen kring hur det var i skolan
förra seklet och med försäljning av gamla skolböcker. I
matsalen i Sankt Anna skola anordnar Röda korset liten
julloppis och serverar adventskaffe.

Mat och mys
Julbord och julkaffe finns också under december i Skärgårdsbyn Mon, på Stegeborgs hamnkrog, Husby Säteri,
Ekö gård och Magasinet. Mer info om öppettider och
erbjudanden etc finns på www.sanktannaportalen.com.

Barbro Mellqvist
Navet i Havet
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”Det kommer bli allt som en
traditionell revy ska innehålla:
dans, teater och sång - i en
salig blandning med lokala
och globala händelser,
personer och sammanhang.
Man kommer känna igen sig
även om man inte kommer
från Valdemarsvik.”

Nöjesgängen arrangerar nyårsrevy i Valdemarsvik
Julshow, julrevy och nyårsrevy… Det är ett späckat
schema för Söderköpingsbaserade WAOWproduction i vinter. Nyårsrevyn gör man i samarbete
med lokala Nöjeskarusellen i Folketshus,
Valdemarsvik. Jag träffar de två sällskapen på
fritidsgården Fabriken inför en repetition.

- Vi är tre från Nöjeskarusellen som medverkar men
i själva verket är vi ca 15-20 som arbetar ideellt i föreningen som utöver nyårsrevy också brukar arrangera en
uppsättning till Karnebåtsfestivalen.
1986 framförde Nöjeskarusellen sin första nyårsrevy i
Valdemarsvik. Samarbetet sällskapen emellan är dock
relativt nytt. Marcus Fyrberg har medverkat i nyårsrevyerna under fem års tid. Men det var först 2019 som
WAOW-production och Nöjeskarusellen gick ihop och
gjorde något tillsammans.
- Vi lärde känna Marcus genom tidigare revysamar-

bete tillsammans med Carina Perenkranz och Chopp
Event där Marcus medverkade.

- Jag, Camilla Andersson, och Jörgen Malmström är
varken bra på att spela instrument eller på att skriva manus så det är värdefullt för oss att samarbeta med Marcus
och Clara Fyrberg, säger Mimmi Trysberg. Texterna i
revyn har skrivits av Marcus tillsammans med Greger
Magnusson.
Hannes Haraldsson känd som ”showbyggarn” är kulissbyggare och medverkar på scenen medan hans sambo
Susanna Karlsson i år medverkar som showdoctor (koreograf, reds anm).

Berätta om föreställningen
- Vi har premiär på nyårsafton och gör ett tiotal föreställningar med två akter.
Förra året blev det lättnader i restriktionerna och då

tänkte vi göra revyn med en akt för att inte ha så mycket
spring bland besökarna – sen ändras restriktionerna och
alltihop gick i stöpet.
Detta innebär att vi i årets föreställning som första akt
har hela förra årets tilltänkta revy och att andra akten är
årets revy. På grund av detta har vi döpt årets uppsättning
till ”Två för en”.
Det kommer bli allt som en traditionell revy ska innehålla: dans, teater och sång - i en salig blandning med
lokala och globala händelser, personer och sammanhang.
Man kommer känna igen sig även om man inte kommer
från Valdemarsvik.

Kommer Anders Tegnell att vara med som
karaktär?
- Haha, nej, men han omnämns!

Daniel Serander
Text och Foto

”- Marknaden blir av det större
slaget och sträcker sig från början
av Åtvidabergsvägen bort till
Tegelbruket. Över 30 utställare är
inbokade, knallar i form av företag,
föreningar och skolklasser kommer
att stå och sälja, både inom- och
utomhus.”

Efterlängtad
julmarknad i
Ringarum

Julen står inför dörren och det händer mycket trevligt
i vårt utgivningsområde. I Ringarum kommer en
julmarknad att genomföras den andra advent. Jag
träffar representanter från de lokala företagen som
berättar mer.
- Traditionsenligt har Baljaföreningen arrangerat julmarknad. När pandemin kom kunde vi bara genomföra
en mindre marknad utomhus. I år gör företagare och för-

Företagare och Baljaföreningen arrangerar julmarknad.
eningen gemensam sak och genomför julmarknad den
4:e december mellan klockan 10-14.
- Marknaden blir av det större slaget och sträcker sig
från början av Åtvidabergsvägen bort till Tegelbruket.
Över 30 utställare är inbokade, knallar i form av företag,
föreningar och skolklasser kommer att stå och sälja, både
inom- och utomhus. Bland annat granar, julkärvar, delikatesser, loppisbord och marsipangrisar. Till och med en

bröllopsplanerare kommer att finnas på plats för de som
står inför att planerat sitt bröllop.
Förutom den trevliga marknaden kommer Grålleklubben köra veterantraktor (med reservation för väderleken), tillfälle ges att åka häst och vagn, prova sin chans
på lotteri, gå på tipspromenad med sponsrade priser och
möjlighet att lämna sin önskelista till tomten.

Daniel Serander
Text och Foto
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”

Utöver vår arbetsgrupp är
hela Valdemarsvik fullt av
Julänglar. När vi la ut förra
årets önskelistor så uppfylldes
önskningarna på bara
några timmar, det var
verkligen helt fantastiskt
så många fina människor
det finns!

Julklappshjälp
i Valdemarsvik

Det hela startade redan vintern 2019 när initiativtagaren Pernilla uppmärksammade en lokal julhjälp
i en grannkommun. Det året var det alldeles för sent
att starta något i Valdemarsvik men tanken låg kvar
och önskan om att kunna bidra till en bättre jul för
andra växte. Så till sommaren 2020 frågade hon några
vänner om de skulle vilja hjälpa till att starta en julhjälp i Valdemarsviks kommun. Det var inte svårt att
få flera vänner att engagera sig och under hösten 2020
började information om Julänglarna i Valdemarsvik
att spridas.
Vi kan alla drabbas av en tuff ekonomisk period, kanske
på grund av sjukdom, arbetslöshet eller en separation.
Att vi närmar oss jul kan göra bördan extra tung för den
som inte vet hur man ska kunna ge julklappar till sina
barn. Då kan du kontakta Julänglarna i Valdemarsvik.
Det enda krav de har är att du är bosatt i Valdemarsviks
kommun och inte har möjlighet att själv köpa julklappar.
Du kontaktar Julänglarna via Facebook eller mejl och
berättar att du önskar hjälp, barnens ålder och vad de
önskar sig. Det är endast två administratörer som känner
till ditt namn, i övrigt är du helt anonym.

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi er alla

Pernilla Malmström, Jessica Trygg, Emma Stenberg,
Camilla Andersson och Carina Rolf.
- Förra året var vårt första år och vi fick förmånen att
hjälpa två familjer, berättar Pernilla. Då behövdes inte så
många Julänglar från vår lilla arbetsgrupp, men vi är tio
personer som är redo att hjälpas åt när årets önskelistor
kommer. Utöver vår arbetsgrupp är hela Valdemarsvik
fullt av Julänglar. När vi la ut förra årets önskelistor så
uppfylldes önskningarna på bara några timmar, det var
verkligen helt fantastiskt så många fina människor det
finns!
Familjens önskelista publiceras alltså anonymt på Julänglarnas Facebooksida. Sedan får alla som vill möjlighet att bli en Julängel. Du skriver helt enkelt upp vad du
vill köpa på önskelistan, handlar julklappen och lämnar
den oinslagen till något av Julänglarnas inlämningsställen. När önskelistan är uppfylld och alla julklappar inlämnade packas de ner i en kartong tillsammans med
julpapper, tejp, etiketter och snöre för att sedan överlämnas till föräldrarna.
- Vi bestämde att vi tycker det är viktigt att man som
förälder själv får slå in sina barns julklappar, även om man

Adventsmakrnadserbjudande
den 2 december
Honung 3x700gr, 195 kr
Kaffe & lussekatt 25 kr. Ord. pris: 36 kr

Upptäck fler
godsaker på
plats!

Hjärtligt
välkomna!

Stationsvägen 1, Ringarum
0123-100 19
Ons, tors, fre: 10-19 - Lör, sön: 10-15 - Mån, tis: stängt
Guldkorn_och_Smulor

Guldkorn & Smulor

God Jul
&
tt År
Ny
tt
Go

Söderköpings-Posten

Önskar vi alla våra kunder
och samarbetspartners

Foto: Lisa Hammarvall
inte haft möjlighet att köpa dem själv i år, säger Pernilla.
Då blir man ändå delaktig i julklappen och vet vad barnen kommer att få. Vi har också på gång med lite extra
saker som vi hoppas kunna stoppa ner i kartongerna, till
exempel är det redan nu klart med några fikakuponger
från ett lokalt café för att förgylla julen lite extra för våra
familjer.
- Avslutningsvis är vår uppmaning att tveka inte att be
om hjälp. Vi hjälper dig gärna att ge dina barn en fin jul
tillsammans med alla Julänglar i Valdemarsvik, avslutar
Pernilla.

Fakta:
Julänglarna i Valdemarsvik kommer i första hand att
hjälpa tio familjer.
Kontakta dem via Facebook eller e-post.
Facebook: www.facebook.com/julanglarnaivaldemarsvik
E-post: julanglarnaivaldemarsvik@yahoo.com

Daniel Serander

GALLERI HASSEL
konst - inramning - presenter - konstnärsmaterial

FLYTT-REA
VI BYTER TILL STÖRRE LOKALER 1/1-22
HJÄLP OSS ATT TÖMMA LAGRET
Hagatorget, Tisd - fred 10 - 18, lörd 10 - 13
Tel 0736-92 42 96, www.gallerihassel.com

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten
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Foto: Lars Hedenström

Vår stad

Adventstid nalkas i vår lilla stad
bland hus och gränder går min promenad
pudervit snö på marken och taken
och kanske att tomten håller sig vaken
Åpromenaden så vacker med ljus
och granar på torgen och fasadklädda hus
vår vackra stad fått en annan nyans
men är lika njutbar som sommarens glans
Vår lilla stad så mysig den är
vill du dig berika så finns den här

Eva Hjärtsjö, Söderköping

Söderköpings-Posten
hundra år tidigare...

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen
19 december 1921.

Så här lekte man 1901.

Jullekar

V

isst är det härligt om man har tid och möjlighet
att leka! Kanske vi gör det speciellt när det är jul.
Och det oavsett ålder. ”Leken är alla människors
självklara rättighet” läste jag i en artikel. Ja, tänk så
mycket glädje det finns i lekandet. Vilken möjlighet att
få fantisera och skratta!
När jag tänker på jullekar blir det olika minnen som
dyker upp beroende på om jag erinrar mig min barndom
eller om jag berättar om senare år i mitt liv. Det som var
vanligt som barn var ju dans runt granen och sånger som
Räven raskar och Björnen sover. Vad roligt det var att få
sjunga Grin-Olles visa och Skratt-Olles! Men Björnen
sover var lite läskig. Om man inte var varlig så var han
ju farlig.
På senare år har det blivit mer stillsamma lekar. En är
att gissa vad som finns i ett väl inslaget paket. Det kan ta
sin tid att komma på. En gång var det en flarnform. Den
som gissar rätt får innehållet. Sen brukar vi spela små
sketcher som bygger på meningar vi skrivit på lappar.
Varje grupp får ta fyra stycken och ska sen sätta ihop dem
till en pjäs utan att lägga till några ord. Vi brukar vara två
eller tre som jobbar tillsammans. Om man får t ex ”Jag
tål inte mjölk”, ”Varför regnar det idag?” ”Vi måste köpa
en ny kastrull”, ”Det borde du inte ha sagt”, ja, då får
man använda sin fantasi för att få ihop det. Det brukar
bli roliga framträdanden med hjälp av utklädningskläder
och gester och miner.
Hur är det, har leken Gissa gåtor försvunnit? Jag hittade följande i en bok från 1985: Vilken fisk kan inte
simma? Kan man kasta sig i vattnet utan badmössa och
ändå inte bli våt i håret? Vad är det som går både upp
och ner och ändå sitter kvar på samma ställe? Svaren
kommer nästa år.
För den som gillar häftiga, på gränsen till farliga lekar,
vill jag presentera två stycken. Det som krävs i den första
är en stol och en nål. ”Nålen sticks in på stolens sida på
kanten av stolsätet strax framför ett av de bakre benen.
Nu sätter någon sig på stolen med benen över den kant,

där nålen finns. Låt oss antaga att nålen stuckits in i kanten av sätet strax framför det högra bakre benet, så sätter
en av sällskapet sig alltså med benen ned längs stolens
högra, främre och bakre ben. Nu lutar han sig tillbaka,
lyfter fötterna från golvet, böjer sig runtom stolsryggen
och griper med högra handen om det nedersta av högra
sidobenet, under det att han med vänstra handen fattar
om det översta av ryggen till höger.” Hänger ni med?
”Detta är en mycket kritisk ställning, ty vid minsta
lutning stjälper stolen. Man bör därför mycket försiktigt
och så småningom förändra ställning samt på detta sätt
arbeta sig så långt runtom stolsryggen att man slutligen
blir i stånd att med tänderna draga ut nålen.” Sen ska
man tillbaka till ursprungsställningen!
Något enklare är följande konststycke, som flera kan
delta i samtidigt. ”Den består uti att alla intaga följande ställning. I det man balanserar på högra foten lyftes
vänstra foten upp och fattas om fotleden med högra handen under det att vänstra handen skall hålla fast högra
örsnibben.” Så ska man hoppa fram ett stycke och ta upp
en tidning med munnen, varför inte Söderköpings-Posten? Kanske vi kan få se redaktionen utföra den här övningen? Nej, låt bli. Vi vill inte att ni skadar er.
SÅ HÄR LEKTE MAN 1901! Jag har hämtat de här
övningarna ur Allers Familj-Journal från det året. Nog
har vi blivit stillsammare med åren?
Men låt oss leka, skratta och ha roligt i juletid!
God Jul och Gott Nytt År!

Marianne
Wik

Öppettider i Jul
22-23/12 11:00-21:00 • 24/12 stängt
25/12 16:00-23:00 • 26/12 12:00-17:00
27-30/12 stängt • 31/12 17:00-01:00
1/1 12:00-18:00 • 2/1 12:00-18:00
Boka din julupplevelse: midas@hallbarkok.se
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Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60
Följ oss på Facebook
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När julafton närmar sig brukar jag vara rejält trött på glögg så här kommer ett
alternativ på en juliga välkomstdrink. Julkir, mousserat vin med apelsinglögg.

Nu är det jul igen
För oss som älskar att laga mat är verkligen julen en
högtid i dubbel bemärkelse. Jag tycker faktiskt att
det är en fröjd och att laga julmat och ställa till kalas,
men jag har full förståelse för att alla inte tycker att
det är lika roligt. Med åren har jag begränsat mig rätt
mycket och skalat ner julbordet kraftigt, slutat att
koka kalvsylta och göra pressylta och ingen sillsallad
blir det heller, det verkar ju bara vara jag som gillar
dylika klassiker.

Vi svenskar slänger ju oförsvarliga mängder med mat
uppemot en tredjedel av matkassen går i soporna och jag
är helt övertygad om att det kanske blir ännu mer under
julhelgen, så det finns faktisk en stor anledning att tänka
till när man går runt med sin vagn i mataffären. Köp
inte en massa mat som du vet att ingen tycker speciellt
mycket om och visst räcker det med kanske två sorters
sill och en strömmingsrätt.
Julskinkan är förstås ett måste (åtminstone för oss som
inte är vegetarianer) och jag vill verkligen rekommendera
rapsgrisen både som julskinka och till den hemgjorda
korven, saftigt och välsmakande. Jag brukar koka min
skinka själv mest för att jag vill ha skinkspad till dopp i
gryta och sedan blir det ju supergott att koka både korv
och rotsaker i den buljongen. Håller ni med om att den
godaste skinkmackan är den som man äter kvällen innan julafton när skinka fortfarande är lite ljummen och
nygriljerad.
På julafton så blir det säkert så att all julmat ställs fram
och serveras som buffé men sedan räcker det tycker jag
och försöker resten av juldagarna äta lite i taget. En kväll
blir det en sill till förrätt som jag serverar i cocktailglas
med lite kokt tärnad potatis och en annan dag serverar
jag currysillen i knäckebrödstaco.
Julkorven serveras som en rätt med grönkålssmakande
potatismos och en frisk rödkålssallad och julskinkan avnjuts som en egen middag med fantastisk god halländsk
långkål och kokt potatis.
Så vad ska vi då dricka till julmaten. Öl och kanske en
liten snaps till sillen, det finns nog inga andra alternativ
än öl eller vatten till just sill tycker jag och det finns
dessutom massor av goda alkoholfria julöl att välja på om
man så vill. Men sedan vill jag verkligen rekommendera
ett glas gott beaujolaisvin till skinkan och korven. Ett lite
lättare rödvin med hög syra och måttliga tanniner.

Anne-Marie
Bardler Weibe

Foto: Johanna Forsell

Julkorv
1 påse krokfjälster
1 kg fläskkarré
400 g späck
4 stora kokta skalade potatisar
4 dl grönsaksbuljong (kall)
2 tsk malen svartpeppar
2 tsk malen kryddpeppar
1 tsk malen ingefära
1 tsk malen nejlika
2 msk potatismjöl
2 tsk salt
• Lägg fjälster i blöt stund och spola sedan igenom dem
med kallt vatten
• Mal kött, späck och potatis i köttkvarnen två gånger
• Blanda sedan med de övriga ingredienserna
• Trä upp fjälstret på korvhornet och gör portionsstora
korvar Knyt ordentligt med bommulssnöre.
• Fyll inte korvarna för hårt eftersom de kan spricka då.
• Sjud korven ca ½ timme i buljong med kryddpeppar
och lagerblad

Foto: Johanna Forsell

Kycklingleverpastej
5oo g kycklinglever
1 stor hackad lök
2 dl vispgrädde
2 msk konjak
200 g smör
Salt och peppar
•
•
•
•
•

Tina kycklinglevern och låt den rinna av
Bryn den tillsammans med lök
Slå på grädde och konjak och låt sjuda i ca 10 min
Låt svalna
Kör lever, grädde och lök riktigt slät i mixer och klicka
i smöret i omgångar och mixa ytterligare ngn minut.
• Lägg i plastfilmsfylld form och låt stå i kyl och svalna
Jag serverar kycklinglevern med syltade trattkantareller
supergott!

Ingefärsdoftande rödkållssallad (6 port)

Romsill

½ rödkålshuvud
1 bit ingefära ca 5 cm
½ dl limesaft
1 dl neutral olja (raps eller solros)
½ röd chilifrukt
2 tsk salt

4 sillfiléer (5 minuters sill eller urvattnade och inlagd i
1-2-3 lag)
1 dl majonnäs
1 dl crème fraiche
1 finhackad rödlök
2 msk finhackad dill
50 g röd stenbitsrom

• Riv rödkålen grovt eller skiva den tunt
• Finhacka chilin och blanda med salt, limesaft, finriven
ingefära och olja
• Blanda med rödkålen

• Skär sillen i bitar och blanda med de övriga
ingredienserna.
• Låt sillen stå i kyl minst ett dygn innan servering.

Potatismos med grönkål (6 port)

Currysill

1 kg potatis
1 dl mjölk
1 dl vispgrädde
25 g smör
2 dl förvälld hackad grönkål
Salt och peppar

4 sillfiléer (5 minuters sill eller urvattnade och inlagd i
1-2-3 lag)
½ msk curry
1 tsk gurkmeja
cayennepeppar
1 dl majonnäs
½ dl gräddfil
1 dl syltlök
1 dm purjolök

•
•
•
•

Dela potatisen och koka den mjuk
Värm upp mjölk, grädde och smör
Häll av potatisvattnet och pressa potatisen
Värm upp kålen i mjölkblandningen och blanda med
potatisen
• Smaka av med salt och peppar
Servera korv, mos och rödkålssallad med kokta rotfrukter
och senap.

• Finhacka syltlöken
• Strimla purjolöken och skölj noga
• Blanda kryddorna med gräddfilen och blanda i
majonnäsen
• Skär sillen i bitar och blanda ihop alla ingredienser
• Låt sillen stå i kyl minst ett dygn innan servering
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Julkorv, ingefärsdoftande rödkålssallad, potatismos och grönkål.

Foto: Johanna Forsell

Pepparkaksmuffins.

Foto: Johanna Forsell

Romsill

Foto: Johanna Forsell

Glögglass.

Foto: Johanna Forsell

Foto: Johanna Forsell

Currysill

Saffransbrûlée (4-6 port)

Pepparkaksmuffins med lingonfrosting

1 påse saffran
6 äggulor
1 dl socker
3 dl vispgrädde
1 dl mjölk
råströsocker

200 g smör
3 dl socker
3 ägg
4 ½ dl vetemjöl
1 msk kanel
1 tsk kardemumma
1 tsk malen ingefära
½ tsk malen ingefära
1 ½ tsk bakpulver

• Rör samman äggulor, saffran och socker
• Koka upp mjölk och grädde
• Häll gräddmjölken över äggsmeten under kraftig
vispning
• Fyll portionsformar och ställ i en ugnsfast form. Slå
kokande vatten i formen och grädda i nedredelen av
ugnen i ca 50 min. Brûlèerna skall dallra men inte
skvalpa
• Låt kallna
• Strö socker över brûléerna och använd en gasolbrännare så en knäckig yta bildas

•
•
•
•
•

Blanda de torra ingredienserna
Vispa smör och socker poröst
Tillsätt äggen ett i taget
Blanda ner mjölkblandningen
Fyll små muffinsformar och grädda ca 10 min i 225
gradig ugn

Lingonfrosting
200 g färskost typ philadephiaost
5 dl florsocker
75 g rumsvarmt smör
1 msk lingonsylt
2 tsk citronsaft
Rivet skal av en citron

Saffransbrûlée.

Foto: Johanna Forsell

• Blanda ingredienserna med elvisp och tillsätt lite röd
karamellfärg om du vill ha riktigt rosa frosting.
• Spritsa frostingen på muffinsen och garnera med
lingon.

Glögglass med kanderade pekannötter och
fikon (6 port)
1 blad gelatin
½ dl glögg
6 äggulor
2 ½ dl mjölk
2 ½ dl grädde
25 g honung
1 ½ dl socker
•
•
•
•
•
•
•
•

Lägg gelatinbladen i kallt vatten
Koka upp glögg, mjölk, grädde och honung
Vispa äggulor och socker luftigt
Slå den kokande gräddmjölken över äggen under
kraftig vispning och häll tillbaka i kastrullen
Värm under ständig omrörning till 85 grader. Krama
ur gelatinbladet och rör ner det i glassmeten
Låt svalna gärna över natten i kylskåp
Kör blandningen i glassmaskin
Lägg i glöggmuggar och garnera med kanderade
pekannötter och klyftor av färska fikon

När du kanderar låter du socker bli smält och gyllenbrunt i en stekpanna (rör inte) Rör i nötter och stjälp upp
på ett bakplåtspapper.
Om du inte har en glassmaskin så kan du göra en
glöggparfait, då använder du bara grädde d.v.s. 5 dl vispgrädde och ingen mjölk.
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Heidis lokala serie.

Heidi

Vinterlek.
En målning från Ola Art.

Ola Niklasson

www.bokstavligtmalat.se.

Maria Hellqvist

Tack för att du
stödjer våra
företag och
väljer att
handla lokalt!
Från boken ”Lilla Fruntimret”.

Gunilla Dahlgren

Ladda hem Söderköpings-Postens app och ta del av ett erbjudande varje dag 1-24 december
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Bettifix
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Vi slår in dina

julklappar!

Hoppas vi ses
Bettifixtjejerna
extraöppet första
och sista söndagen i
december kl 10-16

öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14, stängt 24-26/12

Klappat & Klart!
God jul önskarSandra & Emma

Vi hjälper dig med
inslagningen när
du handlar dina
klappar hos oss!

Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

Telefon: 				

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14

Lämna in din lösning senast den 20 december till redaktionen (brevlåda finns
på gården) eller posta:Söderköpings-Posten, Storgatan 2, 614 30 Söderköping
Vi lottar ut en hemlig julklapp till en vinnare den 21 december.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi på
LBM AB
Håkan 0705-777546

Vi önskar
alla
www.lbmbygg.se
våra kunder och
samarbetspartners
en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!
Håkan
0705-777546
Allt inom
bygg
www.lbmbygg.se

JULTALLRIK
med varmt och kallt,
kaffe och efterrätt 169:-/pers
Förbokas på telefon 0761-383156

JULAFTONSUNDERHÅLLNING 10-12
av Björn Carlsson med nyckelharpa

Välkomna till

gården
r
a
t
s
ä
m
g
ä
J
Café
Söderköping
www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

En riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År
önskar vi er alla
Färglägg ditt egna julkort.

Noah Serander

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi er alla
”Jag gillar att handla lokalt”
Ett unikt erbjudande varje dag för dig som bär knappen
på din jacka eller visar upp erbjudandet i vår app
från den 1:a till den 24:e december
Gäller den 1 december

Waow production Köp biljetter till vår julrevy i Söderköping för 200 kr, ord. pris 250 kr

Gäller den 2 december

Guldmakeriet Lily and Rose 20 % rabatt

Gäller den 3 december

Lekextra 20 % rabatt på alla spel och pussel

Gäller den 4 december

Boutique Ramunda Dra ett band och erhåll en hemlig rabatt mellan 5-50 % på ett köp

Gäller den 5 december

Söderköpings Bokhandel Edvard Hollertz bok Tåget stannar inte här längre 199 kr (ord. pris 249 kr). Boksignering kl. 11-13

Gäller den 6 december

Söderköpings Brunn Mellandagspaket med 10 % rabatt. För mer information se www.sbrunn.se

Gäller den 7 december

Bettifix Bjuder på kaffe med dopp! Alla köpare får en liten ”present” Kram Bettifixtjejerna

Gäller den 8 december

Tvätt-Stället Lagontvätt (miljövänlig kemtvätt) av kostym/dräkt för 150 kr/st inkl. RUT-avdrag

Gäller den 9 december

Sparven Handla för 800 kr och du får ett grytunderlägg från Ullcentrum av tovad svensk ull

Gäller den 10 december

Apotek Hagatorget 10 % rabatt på ett köp. Gäller ej läkemedel (receptbelagda/receptfria)

Gäller den 11 december

Galleri Hassel Vid köp av Karl Mårtens nya litografier, får ni hans bok När intuitionen får styra på köpet

Gäller den 12 december

Kanalmagasinet 20 % rabatt på Kanalmagasinets julbordskasse. kanalmagasinet.se/julbordskasse för mer info. Gäller hela dagen 12/12

Gäller den 13 december

Fix konditori 10 % rabatt på lussekatter (max 5 st per kund)

Gäller den 14 december

Österns Stjärna Efterrätt till fyra små rätter; friterad banan och glass

Gäller den 15 december

Restaurang Bakfickan Presentkort på valfri summa med 10 % rabatt

Gäller den 16 december

På fri fot 10 % rabatt på presentkort för fotvård

Gäller den 17 december

Kanalkrogen Vi bjuder på fläderpannacotta efter lunch

Gäller den 18 december

Nammi 15 % på lakritsserien Draumur. Kodord ”Jag gillar att handla lokalt”

Gäller den 19 december

Söderköpings-Posten Hämta ditt exemplar av Söderköpings-Postens almanacka. Vi bjuder på glögg kl. 11-13. Välkomna!

Gäller den 20 december

Djurbergs Borrskruvdragare Bosch GSR 18V 2X5AH L CASE extrapris 2 795 kr (ord 5 995 kr)

Gäller den 21 december

Tempo Cloettas juleskumtomtar, påse 100g. 10 kr/st

Gäller den 22 december

Håll Bar och Kök ”Jul hos oss” 300 kr/per person. Endast för avhämtning. Boka senast 18/12 kl. 12:00

Gäller den 23 december

Jannes Hembageri 10 % rabatt på jullimpa och vörtlimpa

Gäller den 24 december

Ängens Blommor 50 % rabatt på alla tomtar

Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning

