
Tack för att du stödjer 
 våra företag och 

väljer att handla lokalt!

Ökad upplaga i samarbete med Stadskärneföreningen, Söderköpings Kommun, Söderköpings Brunn, Ramunderstaden och Familjen Westerberg Fastigheter
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God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi er alla

Tack kära annonsörer!
Tillsammans har vi i år samlat in

Söderköpings-Posten

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
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et var ett tag sedan vi hördes av, närmare bestämt 
för ett år sedan.

Det har varit mycket att göra under det gång
na året och det blir mer och mer när vi närmar oss 
jul. Men jag är inte den tomte som stressar upp 

mig och inte mina kollegor heller. Julen ska vara en tid 
av lugn och frid. Kanske lätt för mig att säga, när jag har 
hjälp av så många duktiga och flitiga nissar.

Jag känner dock viss oro så här i november. Hur ska 
det bli med slädföret? Senaste tiden har det satts värme
rekord. Under senare år har jag fått sätta hjul under med
arna. Det går förstås men det blir väldigt skumpigt när 
jag ska ta mig över kullerstensgatorna i stan. Jag tycker 
att kommunens stensättare har gjort ett bra jobb med att 
laga alla hål som uppstått i samband med renovering av 
vattenledningar. 

När tror du att gatuskyltarna i stan kommer att rätas upp? 

”En slank han dit och en slank han dit…”. Nu lutar många 
skyltar både till höger och vänster, framåt och bakåt. 

Nej, nu måste jag vara snäll. Har ni varit uppe vid  
Kanalområdet? Tänkte väl det. Visst har det blivit fint 
med alla nya bryggor? Jag tycker mycket om alla blom
mande växter som såtts utmed kanalen. Blommor som 
gläder alla promenerande längs kanalen, men också alla 
mina vänner fjärilarna och insekterna som nu fått blom
mor i alla färger att pollinera.

Snälla barn, ni kommer väl och lämnar era önskelistor vid 
första advent? Jag träffas bl.a. på Hagatorget och vid Sö
derköpings Brunn, men också på en annan plats nära dig.

Julen är en tid för samvaro. Jag hoppas att du tar 
dig tid för andra. Tänk på de som är ensamma, besök  
eller ring släktingen eller vännen som du inte talat med 

på länge. Du ska se att det kommer att bli uppskattat och 
att du efteråt kommer att känna en skön värme.

Många tack till föreningen Guldkant, kyrkor och an
dra frivilligorganisationer som gör så mycket gott för alla 
ensamma och för de som har det svårt på olika sätt.

Jag vill också passa på och tacka alla som under året 
hjälpt ukrainska flyktingar som har det svårt. ”Ingen kan 
göra allt men många kan göra något”, det har bevisats 
under det här året.

Det milda väder vi upplever har det goda med sig att 
uppvärmningskostnaderna för våra hus inte blir fullt så 
höga. När vintern ändå kommer så elda med försiktighet. 
Jag kan tipsa om att Räddningstjänsten i denna tidning 
lämnar råd om hur vi ska förhålla oss för att undvika 
olyckor, läs det. 

Tomten önskar er en lugn och fridfull jul.

Söderköpings-Posten 
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35 
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se

Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander 
Reportage och annonser:
Emy Serander
Tidningen är religiöst- och  
partipolitiskt obunden

Tryck: Pressgrannar AB 2022

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,  
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i  
Norrköping. Upplaga 22 000 exemplar.

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. 

”

Ledare

Tomten

Ho, ho, tomten här
D

Foto: Mattias BraunsTomten uppe på Ramunderberget.



3

 FIRA JULEN MED TEMPO TROLLET

KALL  149KR/ST                             
GRILJERAD JULSKINKA                     
SENAP                                                                                                      
VARMRÖKT LAX                                       
RÖDBETSSALLAD                                    
RÖKT KORV
SKÄRGÅRDSRÖRA
HANDSKALADE RÄKOR
ÄGGHALVOR
INLAGD SILL

VARM 99KR/ST
 JANSSONS FRESTEL
GRILLADE REVBENSSPJÄLL                   
KÖTTBULLAR     
PRINSKORV   

TROLLETS ADVENTSLÅDA – 399KR/ST
BESTÄLL VINTERNS LÄCKRASTE LÅDA, FULL MED JULENS  
GODSAKER! PERFEKT TILL GLÖGG MINGLET, UPPESITTAR
KVÄLLEN, PERSONALFIKAT ELLER TILL DEN JULINSPIRERANDE 
PICKNICKEN I PULKABACKEN!

TROLLETS JULLANDGÅNG – 129KR/ST
NYBAKAT RÅGBRÖD FRÅN ÅBY BAGERI. SMÖR, SALLAD, OST, 
GRILJERAD JULSKINKA, SENAP, RÖDBETSSALLAD, KÖTTBULLAR,
SKAGENRÖRA, RÄKOR, INLAGD SILL, ÄGG, VARMRÖKT LAX.   

Välkommen in i butiken för att beställa eller ring på 012121750
Beställ minst 3 dagar innan avhämtning

Din goda närbutik - Mitt i stadskärnan

TROLLETS JULTALLRIK, HELA MENYN – 229KR/ST
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Advent är på intåg och med den Söderköpings  
efterlängtade, traditionella adventsmarknad. Ett  
besök där inleder för många julmånaden. Likt 
traditionen bjuder så utlovas en marknad utöver det 
vanliga, med känsla av julens magi även i år. 

Under årets första adventshelg, den 2627:e november 
fylls Söderköpings stadskärna av torghandel, musik och 
aktiviteter i julens tecken. Nytt för i år är att lördagens 
marknad varar in i skymningstiden, ända till kl 18. På 
söndagen är marknaden öppen kl 1016.

Ta en stämningsfull promenad från Brunnssalongens 
hantverksmarknad, via Skönbergagatan vidare till Haga
torget som fylls av torgstånd i sekelskiftesstil med tradi
tionella godsaker, hantverk och julpynt. På torgen sprider 
sig doften av glögg och rökt korv. Här hittar man garan
terat roliga, unika och kvalitativa julgåvor. Från Haga

torget letar sig stämningen vidare till Rådhustorget där 
marknadsstånden samsas med Tomtens stuga. Här kan 
barnen träffa Söderköpings egen medeltida tomte. Uppe 
vid kanalhamnen har de små butikerna, caféerna och res
taurangerna öppet, liksom i övriga stadskärnan. Första 
advent i Söderköping bjuder på något för alla!

Nisseparaden är tillbaka!
Tomtenisse, snöängel, lussebulle eller snöboll… valet är 
helt ert! På lördagseftermiddagen kl 17.00 samlas alla 
utklädda barn, föräldrar, farföräldrar, ja alla som vill, på 
Rådhustorget för att gå med i Nisseparaden. Där vän
tar Tomtefar som rest hit ändå från medeltiden för att 
gå i spetsen för paraden längs stadens gator, upplysta av 
marschaller, facklor och sång. Väl på Hagatorget, möts 
paraden av sång och dansunderhållning och en godis
påse 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. 

Tävlingar engagerar
När kyrkklockorna ringer in julmarknaden kl 10 på lör
dagen avtäcks stadskärnans skyltfönster och den årliga 
skylttävlingen startar  en mångårig tradition som enga
gerar, glöm inte rösta fram er favorit! 

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 
Söderköpings Kommun

Traditionsenlig 
marknad  
inleder  
adventstiden

Det mytomspunna Ramunderberget reser sig över 
havet och ger Söderköping en mäktig inramning. 
Ramunderberget har en lång och även mytomspun
nen historia. Ibland sägs det att Ramunder var en 
jätte, andra gånger ett troll.               
     Lika ofta beskrivs han som en viking, en riktigt 
stor och stark sådan.

I förra årets adventssaga bjöds vi på en miniteater om 
självaste Ramunder i S:t Laurentii kyrka, där man också 
kunde se en ny stjärna tändas på Ramunderberget varje 
söndag i advent. 

I år får man chansen att uppleva den magiska och mys
tiska Ramundersagan vid Ramunderbergets fot, på andra 
sidan Göta Kanal, vid Kanalhamnen. Här får man möta 
den älvlika S:t Ragnhild som berättar vår adventssaga på 
sitt eget gåtfulla och sagolika vis. 

Sagan inramas med en fackelvandring som startar 
klockan 17:00 från Rådhustorget, genom pittoreska 
Söderköping, stämningsfull levande musik och så en ny 
stjärna som tänds på berget.

Och vem vet? Kanske självaste tomten klättrar ner 

från berget för att dela ut små klappar till barnen för att 
sedan åka iväg med sin häst och släde som väntar på att 
få fira in julen sista advent?

Fackelvandringen och adventssagan om Ramunder 
blir ca 45 min lång och passar gammal som ung. Ett fint 
sätt att göra alla adventssöndagar lite extra mysiga och 
stämningsfulla med både familj och vänner!

Åsa Sjöberg 
Söderköpings Kommun

Ramundersagan – varje söndag i advent
Foto: Mattias Brauns

Sagan inramas med en  
fackelvandring genom  
pittoreska Söderköping,  
stämningsfull levande  
musik och så en ny stjärna 
som tänds på berget.

”

Foto: Mattias BraunsFoto: Mattias Brauns

"Under årets första advents-
helg, den 26-27:e november 
fylls Söderköpings stadskärna 
av torghandel, musik och  
aktiviteter i julens tecken."
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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

Varmt välkomna

Tältet står redo på gården fylld 
med härlig julkänsla!

Hyacinter, Amaryllis,  
Julstjärnor, Dörrkransar  
och mycket mera.

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

Varmt välkomna

Tältet står redo på gården fylld 
med härlig julkänsla!

Hyacinter, Amaryllis,  
Julstjärnor, Dörrkransar  
och mycket mera.

HOS BOUTIQUE RAMUNDA

Dam- och Herrboutique
Hagatorget 2
0121-139 06 Välkommen in!

Boka en behandling
för fina sommarfötter
Varmt välkommen!

Sommarpris:
Gelélack, tånaglar, 350 kr gäller t.o.m. 30 juni 2022 

Rådhustorget 3, 614 34 Söderköping
kicki-forsman@telia.com   

070-482 62 15 - www.påfrifot.se

JULKLAPPSTIPS
Halksocka (teddy), ullsocka m.m.

Skäm bort dig själv eller  

ge bort ett presentkort till 
någon du tycker om

Butiken med de unika julklapparna 
Designade och tillverkade i vår verkstad

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

Karl Knutssonsgatan 1, Söderköping • 0121-72 17 50 • www.majena.se

ÖPPET HUS - Tisdagen den 13/12 kl 16-20
VARMT VÄLKOMNA!

Glöggmingel

Gör vintern enklare
med snöslädar och andra 
snörröjningsredskap!

Vårt breda sortiment  
innehåller även många andra produkter som  
underlättar arbetet med att avlägsna snö och is effektivt,  
till exempel snöslädar, snörakor, ishackor, vinterhandskar mm.

SÖDERKÖPING  Ågatan 4  |  tel 0121-120 20  |  k-bygg.se 
Måndag - Fredag 07.00 - 18.00  |  Lördag 09.00 - 14.00  

Nytt namn - men lika kunniga och trevliga som tidigare!
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Det är lite tuffa tider nu. Igen. 
     Efter några år av pandemi, med julfiranden på 
distans, ensamma äldre och nya traditioner, var vi nog 
alla laddade för en helt vanlig jul. Eller i alla fall en jul 
lite mer lik det gamla, vanliga. Istället får många av oss 
göra oss redo för ännu en ovanlig jul, om än mindre 
hotad av pandemi och smitta. Ekonomisk utsatthet 
är snart vardag för många i det svenska samhället när 
effekterna av det pågående kriget i Ukraina blir allt 
mer märkbara när vi tampas med höjda priser på driv
medel, el och inte minst mat. Det här kommer såklart 
bli märkbart för de flesta av oss i jul.   

Men samtidigt tvingas vi i tuffa tider hitta nya lösningar 
och vanor. Och det blir ju jul även om den blir annorlun
da. Och julen handlar väl ändå mest om att vara tillsam
mans, umgås och uppleva saker tillsammans? Tänkte väl 
vi skulle vara överens om den saken. Så här kommer Visit 
Söderköpings lista med tips för en jul fylld av gemenskap 
och upplevelser – som de flesta kan ha råd med. 

 
Promenera mera!
Söderköping kallas ofta en liten pittoresk stad, och vi 
är böjda att hålla med. Här kan ni ta med familj och 
vänner i alla åldrar på en promenad genom stan, julma
ten brukar borga för en och annan promenad. I appen 

Questropolis Söderköping, som ni enkelt laddar ner på 
de vanliga ställena, kan ni med start vid S:t Laurentii 
Kyrka lösa kluriga gåtor längs vägen. Vill ni hellre höra 
någon berätta lite om det ni ser längs promenaden, ladda 
ner appen Storyspot, som erbjuder ett antal tematiserade 
promenadsällskap i Söderköping. 

Skicka hälsningar hem –  
och till vännerna långt bort
Intill ån, på inre sidan Rådhusbron, hittar ni återigen 
årets julkortsmiljö. Varje år presenterar vi en ny, och 
många är de boende och besökare som spridit glädje och 
kära hälsningar med hjälp av den de senaste åren. Roliga, 
tokiga och galna eller helt enkelt varma – oavsett så kan 
vi lova att hälsningen kommer uppskattas av mottagaren. 

Åk på en liten kulinarisk resa runt världen, 
mitt i Söderköping!
Förvisso inte gratis, men ändå mycket prisvärt. Och äta 
bör vi ju, även efter att julmatens skimmer har falnat 
något. Då bjuder Söderköpings restaurangutbud in till 
matupplevelser från stora delar av världen. Här hittar ni 
grekisk, japansk, thailändsk, kinesisk, amerikansk, eng
elsk, holländsk och ja tänk, till och med svensk mat med 
spännande bredd! 

Njut av allemansrätten – unikt för Sverige! 
Packa en god fika eller lunchmatsäck och dra på er be
kväma skor och ge er ut i naturen tillsammans. Tack vare 
allemansrätten har vi alla i Sverige fri tillgång till upp
levelser som stärker själ och hjärta (det finns det bevis 
för!). I Söderköping är det alltid nära till naturen, både i 
stadskärnan, på landsbygden och i vår fantastiska skär
gård, St Anna. I appen Naturkartan hittar ni enkelt alla 
vandringsleder och naturreservat i Söderköpings kom
mun. Ut och njut! 

Handla kloka julklappar klokt
När slantarna är begränsade inför julklappsinköpen, 
känns det såklart än viktigare att hitta exakt det rätta, 
kanske viktigare än mängden klappar. Helt rätt tänkt. 
Så vårt tips är: Köp unika, väl utvalda, julgåvor i små 
personliga butiker. I Söderköping hittar ni det mesta ni 
behöver, allt på bekvämt promenadavstånd, inramat av 
den mysiga historiska staden. Att ni dessutom stöttar en 
av våra lokala, småskaliga handlare i en utmanade tid, 
blir en extra bonus. 

På visit.soderkoping.se hittar ni mer inspiration och tips 
inför juletiden i Söderköping. 

En annorlunda jul  låt den bli en Söderköpingsjul 
Foto: Crelle EkstrandHandla julklappar och ta en promenad i vår vackra stad. Foto: Mattias Brauns

Foto: Mattias Brauns

Therése Eklöf 
Söderköpings Kommun
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Julbord serveras
mellan kl 12-16 

650 kr

Julbord serveras
från kl 18.00 

710 kr

Julbord serveras
mellan kl 12-16 

650 kr

Julbord serveras
från kl 18.00 

710 kr
Sittning kl 12.00 samt 14.30

710:-

JULBORD

JULBORD

För info och bokning: info@sbrunn.se  • Tel. 0121-109 00 • www.sbrunn.se

På kalendern ovan kan du se när vi har julbord  
och vad det kostar.
I Julbordet ingår en mugg Blossa Vinglögg alt. alkoholfri glögg  
samt kaffe. Dryck ingår ej. Då barnen inte är så stora i maten  
kostar julbordet för barn upp till 8 år bara 150 kr  
& för barn mellan 9-12 år 200 kr.
 
Underhållning med Debbie och Lasse
fredagskvällar 2/12, 9/12 och 16/12

Pianomusik med Roland Engdahl 
lördagar 26/11, 3/12, 10/12, 17/12, samt 
söndagar 25/11, 4/12 11/12, 18/12 kl 12.00-16.00
Julafton 24/12 kl 14.00-16.00

Förslag på en julig hotellweekend:
Glögg, julbord, övernattning & god frukost för endast  
1.375 kr/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 300 kr.  
För barn 0-3 år 0 kr/natt och 4-12 år 400 kr/natt.

För er som vill ha ett alternativ till julbordet,  
serveras denna meny under julbordsdagarna.

Månadens Meny
Klassisk Toast Skagen toppad med löjrom,  
citron och dill

Trancherad svensk oxfilé med rostade rotsaker,  
kraftig riojasås, örtkräm och potatisbakelse

Creme Brûlée och kaffe 650 kr 
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Tycker du det är svårt att tänka ut julklappar till dina 
vänner? Lugn, här kommer förslag från några  
handlare i stan. Jag åkte först till Fixområdet och 
Lekextra. Visst är det barnen man tänker på i första 
hand när det gäller julklappar?

Jag träffar Sandra Bodin som gärna tipsar om butikens 
stora och breda Legosortiment. Lego finns för alla åldrar, 
från Duplo för de små till "Lego Technic" passande för 
tonåringar eller vuxna. Varje år tillkommer klossar som 
bygger på nya berättelser. Lego finns i satser med olika 
storlek från de minsta till stora med hundratals klossar.

Vidare vill Sandra gärna också tipsa om deras breda 
sortiment av sällskapsspel. Här kommer det också nya 
spel hela tiden, utöver klassiker som ”Finans” och ”Den 
försvunna diamanten”. Tycker du om att klura så finns 
det också pussel i alla storlekar.

Vi stannar kvar och går in i nästa butik i gallerian, Bet
tifix. Här hälsas vi välkomna av ”Bettan” Hallman Jo
hansson. Bettifix har ett brett sortiment av dam, herr 
och barnkonfektion i alla storlekar. Bettan tvekar inte 
utan nämner först det breda och sköna utbudet av kläder 
i  bamboo. Det är främst underkläder och ställ som är 
mjuka och följsamma tack vare den runda mjuka bam
bufibern och är också sköna som ”myskläder” hemma.

Bettan värnar mycket om den lokala handeln och har 
under många år varit engagerad i olika lokala evenemang 
tillsammans med handlarna i stan, bl.a. ”En dag för bar
nen”. Hon känner nu att vi går mot tuffare tider men att 
med den solidaritet som kunderna och Söderköpings
borna visat under de senaste åren med pandemin, så ska 
det säkert gå bra också under kommande år. Hon vill 

så här i slutet av året passa på att rikta ett stort tack till 
kunder och samarbetspartners.

Nästa stopp blir på Hagatorget och vi besöker först 
Galleri Hassel och träffar Riitta Hassel. Jag tänker, vad 
glada vi kan vara att i vår stad ha ett galleri, en butik för 
inramning av konst och konstnärsmaterial. När jag fråg
ar Riitta vad hon vill lyfta fram i sortimentet så går hon 
in på avdelningen för konstnärsmaterial. ”Sedan vi bytte 
till vår nya och större lokal så har vi utvidgat sortimentet. 
Många butiker har lagt ner i närområdet och vi får därför 
kunder från hela Östergötland, för att inte säga Mellan
sverige när man är på resa genom vårt land”.

Om du lite kort ska beskriva sortimentet vad säger 
du då? Vi har material för akvarell, olja, akryl, guards, 
pennor av olika slag, kilramar, dukar som är spända och 
även på metervara, pappersblock, ark m.m.

Varför inte överraska med ett konstverk till jul, säger 
Riitta? Några av de konstnärer som vi har många verk av 
är Karl Mårtens, Olga Semenova, Cecilia Gröning samt 
Angelica Wiik, bara för att nämna några namn.

Vid Hagatorget ligger också Hund & Kattshopen som 
har öppnat i f.d. apotekets lokaler. Butiken som tidigare 
låg på Skönbergagatan har fått betydligt större lokaler 
och hyllorna är välfyllda med djurfoder, redskap, leksa
ker och mycket mer. Man har märkt ett rejält uppsving i 
samband med pandemin när många skaffade sig husdjur, 
framförallt hundar.

Jag börjar med att fråga innehavaren Lina Kemle: 
Köper kunderna verkligen julklappar till husdjuren? Ja
visst svarar Lina, vi har full rusch under december må
nad. Kunderna köper ofta något extra gott till sina kära 

fyrbenta vänner, förutom till hundar och katter, smådjur 
som marsvin, hamstrar och kaniner. Leksaker att gnaga 
på eller leka med är också populära. Ett tips från mig är, 
att köpa något som djuren kan sysselsätta sig med, så får 
ni mer tid med släkt och vänner på julafton.

Vi håller nu på att inreda ett djurrum, inte för att vi 
ska sälja djur, utan för att kunna hålla kurser. Kurserna 
som startar efter nyår vänder sig till barn och ungdom 
där de får lära sig att sköta om sina vänner på bästa sätt. 
På så sätt kommer barnen lära sig att förstå och umgås 
med djuren och utbytet blir bättre för alla. Varför inte ge 
barnen eller barnbarnen en kurs i julklapp?

Förutom varuförsäljning erbjuder Hund & 
Kattshopen tjänster som lättare djurvård med hundbad 
och kloklippning.

Jag lämnar Hagatorget och går Storgatan fram och 
kommer till Söderköpings Bokhandel med tillhörande 
antikvariat. Vår lokala bokhandlare Anders Karlin som 
är så populär. Han har gjort ett bra arbete med att ut
veckla bokhandeln med antikvariat. Men så är han ock
så aktiv med många evenemang som ”författarsamtal”, 
”poesiaftnar”, ”dagens visa” m.m. Det är roligt att höra 
att affärerna går bra och att ryktet om pappersböckernas 
utdöende är överdrivet.

Jag frågar Anders om hans bästa julklappstips. Han 
försvinner bakom några diskar och kommer fram med 
fem favoriter i olika genrer.

Barnbok: ”Räventyr” ålder 36 år, Malte Persson,  
illustrationer Kristin Lidström. Malte Persson poeten 
som vi hade här på poesifestival i Söderköping, han är 
en spännande poet som ofta är underfundig, lite non
sensaktig, klurig, men mycket tänkvärd. I den här boken 

Butikernas bästa julklappstips

Sandra visar det stora sortimentet av Legosatser.

Bettan hjälper dig med vackert inslagna  
julklappspaket.

Anders visar upp böckerna som han  
rekommenderar.

Riitta håller fram ett set med block för  
akvarellmålning, penslar och färgpennor.
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får man följa med en räv som är på äventyr  "räventyr".
Boken är på rim vilket jag tycker om och det uppskat

tas också ofta av barnen. Texten ligger så bra i munnen 
och det blir en rytm. Jag läste rim för mina barn när de 
var små och nu har jag barnbarn att läsa för, säger Anders 
med ett leende.

”Bokslukaråldern 912 år”: ”Min storslagna kärlek”, 
Jenny Jägerfeld. Boken är en del av den s.k. Skärblacka
triologin, den tredje boken. Böckerna handlar om Sigge 
med mamma och syskon som flyttat från Stockholm till 
Skärblacka för att bo hos en ganska så excentrisk mor
mor. Sigge ser flytten som en möjlighet att starta om från 
en tidigare ganska tuff miljö.

Jenny Jägerfeld är en fantastisk författare som har skri
vit böcker för barn och unga, men det är också många 
vuxna som läser hennes böcker. Hon har en särdeles för
måga att skriva om ganska svåra saker på ett väldigt roligt 
sätt. Boken är för ”slukaråldern”, men håller även för äldre.

Den första delen heter ”Mitt storslagna liv” och den 
andra ”Min storslagna död”. Böckerna är inte fristående, 
utan bör läsas i ordning. Anders sammanfattar: ”knasigt, 
roligt och allvarligt”.

Nobellitteratur: ”Min far  kvinnan”, Annie Ernaux. 
Årets nobelpristagare säljer alltid bra i julhandeln. 
Många är nyfikna och tycker det är spännande att möta 
ett nytt författarbudskap. Kanske en författare från en 
annan del av världen som man inte läst tidigare. I år blev 
det Annie Ernaux, här kan man egentligen välja vilken 
titel som helst, de är så bra. 

Den här boken är två romaner i samma volym, ”Min 
far” och ”Kvinnan”.  Hon utgår från sig själv, det är den 
genre som kallas ”autofiction”, man använder det egna 
jaget, men det är ändå skönlitterär litteratur. 

En annan bok av Annie som jag har läst är ”Åren”. En 
bok som handlar om en kvinna i en annan generation 
som vuxit upp på en annan plats nämligen i Frankri
ke. Men när jag läste den kunde jag ändå känna igen 
mig själv – om att vara människa. Att bli vuxen, kliva 
ut i förvärvslivet, familjebildandet…Hela tiden så finns 
Frankrike som en relief i bakgrunden och man får följa 
landets historia.

Facklitteratur (ekonomi): ”GirigSverige”, Andreas 
Cervenka. Andreas var nyligen i Söderköping och höll 
föredrag inför en fullsatt salong, precis som på andra 
platser han har besökt. Den här boken har varit mycket 
uppmärksammad och också blivit nominerad till Au
gustpriset i fackboksklassen. Om den vinner får vi veta i 
slutet av november. 

Boken beskriver hur det ekonomiska klimatet har för
ändrats under de senaste 1015 åren, hur de ekonomiska 
klyftorna har ökat. Underrubriken är ”Så blev folkhem
met ett paradis för de superrika”.

 Jag tycker att Andreas är mycket intressant. Han är 
ekonom och har ägnat sig år ekonomijournalistik först i 
Svenska Dagbladet och nu i Aftonbladet. Han har tidi
gare skrivit flera böcker om ekonomi på ett mycket till

gängligt sätt. För en tid sedan skrev han en bok som heter 
”Vad är pengar”, som jag tyckte var väldigt förklarande.

Skönlitteratur: ”Andromeda”, Therese Bohman. The
rese är uppvuxen i Krokek och gick gymnasiet i Norr
köping. På ett författarsamtal för en tid sedan antydde 
hon att hennes nästa bok kan komma att utspela sig i 
Norrköping. 

Therese har skrivit flera böcker som har blivit hyllade, 
”Andromeda” har fått väldigt fin kritik! Boken utspelar 
sig på många plan men i förgrunden är en relation mellan 
en ung kvinna och en äldre man som finner varandra i 
kärleken till litteraturen. 

Therese är årets Broocmanpristagare. 
Vi tackar Anders för tipsen och lämnar bokhandeln.

Lite längre fram på Storgatan, nästan granne med bok
handeln, ligger Guldmakeriet, med Söderköpings egna 
guldsmed Gabriella Wallman.

Gabriella vill lyfta fram de unika smycken som de 
själva designar och framställer. Så snart tid finns så ar
betar hon och medhjälpare med att göra olika smycken; 
halssmycken, örhängen, armband, ringar och mycket 
mer. Det är en härlig känsla att få utlopp för kreativitet 
i arbetet med olika metaller och stenar. Man eftersträ
var ett brett sortiment så att smyckena ska finnas i olika 
prisklasser. Många smycken är redan utformade under 
hösten och ska nu förses med stenar och slutligen poleras 
så att de blir klara till julskyltningen.

Utöver det egna sortimentet så finns också andra 
smycken från olika märkeskollektioner som Lily and 
Rose, Silver Scoop, Heiring, Les Georgettes, Schalins 
ringar och från lokala leverantörer, men den största  
delen är de egna. 

Vad brukar kunderna fråga efter inför jul? Det är 
väldigt olika, allt från guldhalsband, guldarmband, guld 
och silverörhängen – ja allt efterfrågas. Kanske ändå 
främst halsband, för de är lättast att köpa i rätt storlek. 

Priserna är höga i och med att guldpriset har stigit? 
Ja det stämmer och det har inneburit att omarbetningar 
av äldre smycken har blivit vanligare, man återanvänder 
smycken, det ligger i tiden. 

Presentkort är också populära. Vi har också speciella 
presentkort där man är välkommen att designa sitt egna 
smycke. Man bokar en tid och berättar vad man tycker 
om, väljer stenar, jag skissar och så bollar man idéer.  På 
så sätt gör man något unikt just för den personen.

Ja, det var tips från några lokala handlare represente
rande olika branscher. Vill eller har du inte ekonomi att 
köpa nytt och dessutom brinner lite extra för miljön så 
finns alternativet att handla begagnat på våra second
handbutiker, Röda korset ”Kupan” på Skönbergagatan 
eller på ”Söderköpings återvinning” på Fixområdet.

Åke Serander 
Text och Foto

Lina med kunden Frida som fått sina klor klippta 
hos Hund och Kattshopen. 

Gabriella, Söderköpings guldsmed visar upp  
egendesignade smycken.

Tycker du det är svårt att tänka ut julklappar till dina vänner? 
Lugn, här kommer förslag från några handlare i stan. Jag åkte 
först till Fixområdet och Lekextra. Visst är det barnen man 
tänker på i första hand när det gäller julklappar?

”

Årets mörkaste tid närmar sig. Kölden och mörkret 
kryper närmare. Men inne på Söderköpings Bio är 
det lika varmt och välkomnande som alltid. Vi  
fortsätter med de biotider som vi började med –  
onsdagskvällar och söndagskvällar finns alltid något 
nytt och fräscht att finna. Aktuella filmer visas alltid 
hos oss på Söderköpings Bio kl halv sju. Barnfilm har 
varit svårt att få tag på, en följd av de avstängningar 
som ägde rum under pandemin är att vi ej kan visa så 
många matinéer på söndagar kl tre som vi önskar.

Barnbio är dock något som vi gärna vill satsa på. Har du 
önskemål eller tankar, hör gärna av dig, eller kom på den 
träff vi har på Salong Ramunder söndag 4 december kl 
tre. Normalt skulle vi visat en matiné då, men dessa är 
svåra att få tag på så alla är välkomna som vill vara med 
och påverka så att vi får hem mer barnfilm. Frågeställ
ningar kan vara – Vilka barnfilmer väljer vi? Hur får vi 
fler personer att komma till bion? Vilka skillnader finns 
det på film för olika åldrar? Varför är det viktigt med film 
för alla åldrar?

Jullovet bjuder på mångahanda aktiviteter. Om vädret 
tillåter kan det bli många friska turer med skidor, pulka 
och skridskor. Inomhus finns det alltid möjlighet att gå 
till badhuset eller göra andra spännande saker. Söderkö
pings Bio bjuder självfallet på en rikt varierad palett av 
filmer under lovet. Mycket finns att välja på för alla olika 
åldrar, utom för barnfilm. Efter alla andra aktiviteter är ni 
välkomna att köpa nypoppade popcorn, kall dricka, lite 
godis och njuta av en skön film i biomörkret.

Det nya kassasystemet är på ingång. Till en början startar 
vi med biljettköp på nätet (ta med utskrift eller bild på mo
bilen). När allt är utprovat och klart ska biobesökarna kun
na komma in och se film på ett enklare och snabbare sätt. 

Under jullovet kommer vi att erbjuda många spännan
de upplevelser. Lokal film kommer att erbjudas, troligen 
onsdagen den 28:e december, då man förutom att se in
tressanta filmer med lokal anknytning ska kunna äta och 
handla lokalt – Söderköping har mycket att erbjuda. Håll 
ögonen öppna för vad som kommer att finnas till handa 
i Söderköping. Du ska kunna få en helhetsupplevelse, 
antingen du bara vill se en film och gå ut och äta eller se 
flera filmer i ett paket, handla hos våra butiker i Söder
köping, äta och kanske sova över, vårda kroppen – allt 
finns i Söderköping. 

Den synnerligen populära dagbion fortsätter varannan 
onsdag. 30 november samt 14 december visar vi filmer 
där kvinnor har starka roller. Sen gör vi uppehåll över ju
len för att fortsätta efter helgerna. Gott ekologiskt kaffe, 
färska kakor från Café Jägmästargården, trevlig samvaro 
och dessutom en skön filmupplevelse erbjuder vi dagtid.

Carl Gustav Pettersson
Söderköpings Bio

Jullovsbio i 
Söderköping

"Söderköpings Bio bjuder  
självfallet på en rikt varierad 
palett av filmer under lovet. 
Mycket finns att välja på för 
alla olika åldrar. Efter alla andra  
aktiviteter är ni välkomna att 
köpa nypoppade popcorn, kall 
dricka, lite godis och njuta av en 
skön film i biomörkret."
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Vill du uppleva en genuin adventsmarknad? Kom till 
Söderköpings Brunn lördag och söndag första och 
tredje advent. Den första advent händer det mycket 
i hela Söderköping under temat ”Jul i Söderköping”, 
men även den tredje advent känns det självklart att 
genomföra vår marknad. Vi har då mer än en vecka 
kvar till julafton och det passar bra att inhandla jul
gott och klappar.

Traditionen utvecklas på flera sätt, jämfört med föregå
ende år som präglades av pandemin. Marknaden förra 
året var en framgång och några handlare sålde slut innan 
de sista marknadsdagarna. I år blir det drygt fyrtio hant
verkare och utställare i Brunnssalongen och på gårdspla
nen utanför. Intresset för utställarna har varit så stort att 
man till och med fått lov att säga nej till några. Arrangö
rerna har också haft önskemål om att hantverkarna helst 
ska vara lokala och erbjuda genuint hantverk. 

Jag träffar Mikael Åhrberg, hotelldirektör på Söderkö
pings Brunn, receptionschef Josefine Valdés samt Lotta 
Nilsson, företaget Sparven i Söderköping, för att få veta 
mer om planerna.

 Vi vill att Julmarknaden ska erbjuda allt vad man 
kan förvänta sig, som god julmat med korvar, skinkor, 
fisk och allt annat gott, säger Mikael. Josefine fyller i, ja 
i år har vi allt, från riktigt hantverk, mat, godis, brända 
mandlar m.m.  inget fattas. Även många stora och kän
da leverantörer kommer. 

Miljön är viktig och därför blir det bl.a. halmbalar, 
granris, eldkorgar och facklor, allt för att skapa den rätta 
stämningen. 

Kommer tomten? 
 Javisst, en riktigt fin tomte. Man kan träffa honom 

och lämna sin önskelista, men också få pyssla. Det er
bjuds choklad och marshmallows och så blir det fisk
damm. Ponnyridning blir det också i år, det är ett mycket 
uppskattat inslag, säger Lotta.

 Nytt för i år är att vi på verandan säljer våra egna 
produkter som julbröd, pepparkaksdeg, Brunnens 
teblandning, senap och äppelmust. Det mustiga brödet 
med fikon är bakat av Olle i vårt kök och äppelmusten är 
gjord på äpplen från vår trädgård vid Lagbergska villan.

På verandan erbjuder vi också varm choklad, kaffe, 
glögg, lussebullar, pepparkakor m.m.

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 för
äldrar och tidigare generationer besökte. Ja, säger Mikael 
entusiastiskt, mer som miljön i filmen Madicken med 
sekelskifteskänsla, en ”gammeldags jul”, säger Josefine.

Även om det blir en större marknad med fler besöka
re än tidigare, så räknar arrangörerna med att man ska 
kunna stressa av och få en helhetsupplevelse för alla i 
familjen. 

 Tänk, om drygt en vecka, lördag den 26 november, så 
kommer här sjuda av aktiviteter, säger Mikael.

Välkomna till Söderköpings Brunn hälsar alla tre, till 
en traditionell och genuin julmarknad.

Åke Serander 
Text och Foto

Adventsmarknad på Söderköpings Brunn 
Josefine Valdés, Mikael Åhrberg och Lotta Nilsson ser fram emot årets adventsmarknad. 

Inför julen 2019 skrev vi om Veronica Peterson som 
då startade upp julhjälpen i Söderköping. Sedan 
dess har hon i den mån det varit möjligt fortsatt med 
detta. En mycket behjärtansvärd insats till de som har 
det sämre ställt men som vill lägga några julklappar 
under granen och kunna njuta av allt det fina julen 
har att erbjuda. 

Hur går det till då man ansöker genom  
julhjälpen? 

 Man skickar ett mejl till julhjalpensoderkoping@
gmail.com och beskriver det man önskar hjälp med. Jag 
går sedan igenom mejlet och återkommer om det finns 
frågetecken. Det är endast du själv som kan söka och 

man ska ha hemmavarande barn upp till 18 år. Jag är 
hårdare i år, då vissa tyvärr har försökt lura till sig saker. 
Jag är mån om att hjälpen verkligen kommer till dem 
som behöver den. 

Det är öppet att mejla sin ansökan fram till den fjärde 
december. 

Jag lägger löpande ut inkomna önskningar på Face
bookgruppen ”julhjälpen Söderköping”. Om man vill ta 
sig an en julklapp så svarar man helt enkelt där.

Hur många är ni som arbetar med julhjälpen?
 Det är bara jag som arbetar med detta, men jag har 

tillgång till hjälp om jag behöver. 

Hur många ansökningar har du fått hittills? 
 Än så länge har de varit lugnt med mejl, men så har 

de varit tidigare år också, sen rullar de in. Hittills har jag 
fått in förfrågan från tre familjer.

I och med de kristider som vi lever i, har du 
märkt av eller tror du att det kommer fler 
ansökningar i år?

 Jag tror inte trycket kommer bli hårdare trots de 
tuffa tiderna vi lever i. 

Daniel Serander

Veronica fortsätter med julhjälpen i Söderköping
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God jul och
gott nytt år!

Vi vill önska alla våra kunder en 
riktigt skön jul- och nyårshelg. 

Swedbank Söderköping

Tisdag den 13:e december kl.18:45 (från Alboga
stallet) genomför sällskapet en ritt med häst som drar 
vagn genom Söderköping. Det blir flera hästar med 
ryttare och sedan ”barn/ungdomar/vuxna per fot”. 

Vi går över och längs med Albogaleden förbi förskolan 
och genom bostadsområdet över kommunhusets parke
ring. Sedan svänger vi in genom bostadsområdet Äppel
trädgården, vänster mot Stinsen och korsar där E22 för 
att fortsätta på Skönbergagatan mot Birkagården. Där 
stannar vi till för lite skönsång på deras innergård, vand
rar sedan vidare mot Brunnsparken och går längst ån för 
att åter korsa E22 vid Stinsen och fortsätter gångvägen 
mot Vänsögården hem mot SRS.

Gunilla Melin 
Söderköpings Ryttarsällskap

Söderköpings  
Ryttarsällskaps 
Luciatåg

Söderköping

Tisdag den 13:e december 
kl.18:45 (från Alboga stallet) 
genomför sällskapet en ritt  
med häst som drar vagn  
genom Söderköping.

”

Ladda hem Söderköpings-Postens app och läs lokala nyheter varje dag

Söderköpings Bio

Filmfrossa i 
Söderköping 

28/12
– Möjligheternas Söderköping

www.soderkopingsbio.se

Kl. 13:00 Stålmannen bor i skogen
Kl. 15:00 Göta Kanal 4
Kl. 18:30 UFO Sweden

Tyrni serverar ”UFO-meny”:  
Välkomstdrink, Mingelbuffé, Kaffe/te och Kaka

Håll Bar & Kök serverar ”Göta Kanal Fiskgryta”

Paketpriser:
UFO Sweden: 3 filmer + Mingelbuffé på Tyrni – 500 kr
Göta Kanal: 3 filmer + Fiskgryta på Håll Bar & Kök – 450 kr

Kl. 13:00 Stålmannen bor i skogen

Jul på Söderköpings Brunn

Öppettider julmarknad 
26-27/11 Lördagen & söndag (1:a advent) kl.10-16 
10-11/12 Lördagen & söndag (3:e advent) kl.10-16 
 

Under 1:a och 3:e adventshelgen kan ni besöka vår  
julpyntade trädgård & Brunnssalong för en traditionell  

julmarknad med allt från  
mat & konfektyr och hantverk av olika slag.  

På vår veranda serveras kaffe & glögg. 
Här kan ni även köpa Brunnens egna delikatesser.

 

Välkommen!  
önskar

Söderköpings Brunn, Sparven Hemslöjd &  
Föreningen SparvenTextil & Hantverk

Hemslöjd

För barnen finns ponnyridning, fiskedamm, julpyssel  
och kanske tittar även tomten förbi.

Glöm inte att boka vårt anrika julbord på 0121–109 00

En julmarknad för hela familjen.
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Nu är de populära julråttorna tillbaka tillsammans med 
lite historiska fakta om julens olika traditioner. 

Hur var det egentligen? Var det verkligen tomten som 
delade ut julklapparna förr? Och varför heter det jul
klapp? Och den lite anonyma halmbocken – varför har 
han en plats i mångas hem? En del visste du säkert men 
kanske dyker det upp något nytt du kan glänsa med vid 
julbordet! En liten historisk tipspromenad som råttorna 
visar vägen till blir det som vanligt.

Söderköping erbjuder flera möjligheter att aktivera 
sig under julledigheten. Om snön faller anordnas 
skidspår av Söderköpings skidklubb längs med 
kanalbanken, TegelbruketMem, och i Petersburgs 
friluftsområde på Ramunderberget. I Petersburg 
finns också backar för pulkaåkning. Efter  
aktiviteterna finns möjlighet att duscha, basta och 
byta om på motionscentralen i Petersburg. 

Om vädret tillåter erbjuds även skidspår vid SOK 
stugan i Alboga. För barnfamiljer kan vi flagga lite ex
tra för Albogaskogen som tillhandahåller den populära 
skogslekplatsen Kottebanan för barn från cirka fem år 
och uppåt. I nära anslutning till lekplatsen finns även 

utegym, grillplatser, vindskydd, toalett, belysta motions
spår samt tillgänglighetsslingan En gång för alla. Varför 
inte passa på att träna medan barnen leker för att sedan 
grilla tillsammans? 

Söderköping erbjuder flera fina vandringsleder. Ex
empelvis finns tre rundslingor, anslutna till Östgötale
den, i kommunen; Borgbergsleden (9 km), Trasken runt 
(6 km) och Stegeborgsslingan (12 km). De tre rundsling
orna har nyligen utrustats med nya vägvisningsskyltar 
som guidar dig som vandrare till exempelvis rastplatser, 
sevärdigheter, grillplatser m.m. Vindskydd och grill finns 
exempelvis längs med sträckan SöderköpingHälla vid 
Kullabacke samt HällaNartorp vid sjön Strolången. 

Perfekt för att grilla korv och dricka varm choklad. För 
mer information om vandringleder och naturreservat i 
Söderköping kan vi tipsa om www.naturkartan.se/sv/
soderkoping, som även finns som app.  

Utöver nämnda aktiviteter finns ett rikt föreningsliv i 
Söderköping som gör ett fantastiskt arbete för idrotts 
och fritidslivet i kommunen. För de som är intresserade 
av föreningarna och deras aktiviteter finns förenings
registret under fliken kultur och fritid på kommunens 
hemsida.

Melker Skoglund
Söderköpings kommun

Jullovsaktiviteter 
i Söderköping

"Söderköping erbjuder flera  
möjligheter att aktivera sig under 
julledigheten. Om snön faller  
anordnas skidspår av  
Söderköpings skidklubb längs med 
kanalbanken, Tegelbruket-Mem, 
och i Petersburgs friluftsområde 
på Ramunderberget. I Petersburg 
finns också backar för  
pulkaåkning."

Jullovet är en tid för utomhusaktiviteter och lek.

Julråttorna är tillbaka 
– i en lite annorlunda form

Lediga dagar under jullovet kan man lyssna på intressan
ta berättelser om Söderköping, gammalt som nytt, skrö
nor och fakta i appen Storyspot. Ladda ner den gratis, 
välj Söderköping, välj plats och berättelse och lyssna. Ett 
perfekt sätt att komma ut i friska luften en stund, även 
om du kan lyssna hemifrån om soffhörnet och knäcken 
håller dig kvar. Det finns 15 berättelser från Söderköping 
varav fyra berättar om konstverk, övriga elva om histo
riska händelser.

Monica Stangel Löfvall  
Söderköpings Kommun

Konst och historia 
med appen Storyspot 

"Nu är de populära julråttorna 
tillbaka tillsammans med lite  
historiska fakta om julens olika 
traditioner."

"Lediga dagar under jullovet 
kan man lyssna på intressanta 
berättelser om Söderköping, 
gammalt som nytt, skrönor och 
fakta i appen Storyspot."

Inför årets säsong har vi glädjen att meddela att  
isbanan på Vikingavallen är reparerad. Den konst
frusna isbanan på Vikingavallen inbjuder till allmän
hetens åkning både med och utan klubba och puck. 

Sedan isrinken invigdes 2018 har den blivit en attrak
tion både för Söderköpings ungdomar, barnfamiljer och 
även besökare från andra kommuner. Beroende på vä
derlek hålls isbanan öppen från mitten av december till 
slutet av februari. För mer information om öppettider, se 
kommunens hemsida www.soderkoping.se/kultur-fritid/
natur-friluftsliv/skridskoakning. 

När kylan slår till och isarna ligger blanka finns det 
goda förutsättningar för att åka långfärdsskridskor på 
flera av kommunens insjöar, eller ta en tur i Sankt Annas 
fantastiska skärgård. Varför inte åka ut en solig vinterdag 
med matsäck och gott sällskap? Kom ihåg att alltid följa 
de råd som gäller för skridskoåkning på naturis och de 
rekommendationer som finns om de specifika isar du ska 
åka på. Flera föreningar, såsom exempelvis Friluftsfräm
jandet har många tips och råd för den som vill lära sig 
mer om långfärdsskridskor.

På Fritidslagret i Söderköping kan du låna skridskor, 
hjälm, klubba, puck och mycket annat helt gratis. Ett bra 
alternativ för såväl miljö som plånbok. Du hittar Fritids
lagret i det gula huset bakom sporthallen Vikingen eller 
”Gamla tvätten” som många säger. För mer information 
om Fritidslagret, se kommunens hemsida. https://www.
soderkoping.se/kultur-fritid/natur-friluftsliv/fritidslagret 

Skridskoåkning  
på isbana och sjöar

"På Fritidslagret i Söderköping kan 
du låna skridskor, hjälm, klubba, 
puck och mycket annat helt gratis."

Foto: Söderköpings Kommun

Foto: Söderköpings Kommun

LÖRDAG 26/11
KL.10 TÄCKER VI AV

VÅRA SKYLTFÖNSTER
MED ÅRETS JUL-

SKYLTNING! 

Dam- och Herrboutique
Hagatorget 2
0121-139 06 Välkommen in!

Monica Stangel Löfvall  
Söderköpings Kommun

Melker Skoglund  
Söderköpings Kommunwww.soderkopingsposten.se
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Mån - Fre 7:30 - 17:00
Lör 8:00 - 15:00  
Sön  10:00 - 16:00 

Hagatorget, Söderköping  
Telefon: 0121-100 52
www.janneshembageri.se

 
Till julen kommer vi 
baka en med vört

Nu har vi kanallimpan 
i tre varianter:

- Valnötter och aprikoser
- Äpple, russin och aprikoser

- Lingon 

På bilden ser ni vetekross, rågkross, 
havregryn, aprikoser, valnötter, linfrön, 
rågmjöl, honung och sirap. Vi erbjuder 15% rabatt på fönsterputs & städning, samt trädgårdsarbete.

        Under period 21 Nov 2022 till 31 Jan 2023.

           Mot överlämnande av denna kupong.

             Gäller en gång per kund under denna period

Vi erbjuder 15% rabatt på fönsterputs, städning  
och trädgårdsarbete under  

perioden 21 november 2022 till 31 januari 2023  
mot överlämnande av denna kupong. 

Vi erbjuder 15% rabatt på fönsterputs & städning, samt trädgårdsarbete.
        Under period 21 Nov 2022 till 31 Jan 2023.

           Mot överlämnande av denna kupong.

             Gäller en gång per kund under denna periodErbjudandet gäller en gång per kund under denna period

Du som bor på äldreboende i kommunen, har hemtjänst eller helt enkelt vill  
uppleva julstämning tillsammans med oss - du är hjärtligt välkommen! 
- Måndag 12 december kl 14 i S:t Laurentii församlingshem
- Söderköpings lucia
- Glad musik med Lars-Åke och Svenne
- Glögg, skinkmacka och lussebröd m.m. 
- Lotterier
Begränsat antal - anmäl dig till Marianne, 
på telefon 073-998 46 87, senast 5/12.

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

Telefon 073-726 99 37
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Guldkant bjuder på julfest!

Storgatan 2  -  0121 219 20  -  www.serander.se

Från din lokala mäklare en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Istället för 
julkort bidrar vi 

i år till Guldkants 
viktiga arbete

www.rtog.se

Skydda dig mot brand i jul

Vi önskar dig en riktigt god och säker jul!

Utrusta hemmet med brandsläckare och brandfilt.

Stäng av spisen när du är klar med julmaten.

Släck ljusen innan du lämnar rummet.

Testa att brandvarnaren fungerar.

annons_brandskydd_soderkopingsposten_dec2021.indd   1annons_brandskydd_soderkopingsposten_dec2021.indd   1 2021-11-10   15:07:142021-11-10   15:07:14

Glögg  
och senap

(10% rabatt vid  
köp av 2)

Snart är det jul

Varmt välkommen in till oss!

Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51
mån-fre 9-18, lör 10-14

Saffran 
(2 påsar för 35 kr,  
värde 20 kr/st)

Presenter 
(inför jul får du 10%  
rabatt vid köp av 2)

Söderköpings-Posten

Positiv, personlig och lokal läsning 
som värmer när kalla vindar blåser.
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Med reservation för eventuella ändringar. 

SWISHA DIN 
GÅVA TILL 
900 1223

svenskakyrkan.se/act

BRYT EN TRADITION
Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag

:  /

November
Tisdag 22 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Onsdag 23 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka  
Torsdag  24 16.30 Tid för dig med adventspyssel, Mogata kyrka 
Lördag 26 16.00 Stråkafton, S:t Laurentii kyrka   
   Söderköpings kammarorkester 
   Anna Ighe, Evelina Långström, solister 
   Claes Henke, dirigent
Söndag 27 11.00 Mässa, S:t Anna kyrka  
   Erik Paulsson, trumpet 
   Nils Östling, ackompanjemang
  11.00 Mässa för små och stora, S:t Laurentii kyrka 
   Tonfiskarna 
   S:t Laurentii kyrkokör 
   Gerda Rydberg, trumpet
  15.00 ”En julsaga” Teater Sythercopie, S:t Laurentii kyrka 
  17.00 Mässa, Mogata kyrka 
   Kör con Coeur 
Måndag 28 19.00 Joyvoice konsert, Drothems kyrka 
Tisdag 29 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka
Onsdag 30 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

December
Söndag 4 11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka  
   Johanna Ulbestad, Lotta Arildsson, sång
  17.00 Mässa, Börrums kyrka 
Måndag 5 18.00 Julspel, S:t Laurentii församlingshem
Tisdag 6 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka  
Onsdag 7 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka
Fredag 9 16.30 EFS Vardagsrum, Drothems församlingshem 
Lördag 10 16.00 Julgospelkonsert, S:t Laurentii kyrka 
   Söderköping Gospel
Söndag 11 11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka 
   S:t Anna vocalensemble  
   Välkomnande av kyrkoherde Emma Renhorn 
  17.00 Gudstjänst för små och stora, Drothems kyrka
   Luciatåg, Tonfiskarna, Alla barngrupper
Måndag 12 18.30 Luciakröning, S:t Laurentii kyrka 
  19.30 Luciakonsert, S:t Laurentii kyrka
Tisdag 13 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka
Onsdag 14 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka

Söndag 18 11.00 Mässa, Sammanlyst Mogata kyrka 
    17.00, 19.00 Julen sjungs in, S:t Laurentii kyrka  
   Församlingens körer 
   Söderköping kammarorkester 
   Sofie Hallin, solist
Tisdag 20 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Onsdag 23 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka
Julafton  10.00 Krubbgudstjänst, S:t Laurentii kyrka 
  12.00 Krubbgudstjänst, Skällviks kyrka 
  17.00 Julbön, S:t Laurentii kyrka 
  18.00 Julbön, Börrums kyrka 
   Roland Engdahl med solist Pia Vidlund
  23.30 Midnattsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Juldagen  07.00 Julotta, S:t Anna kyrka 
   Erik Paulsson, trumpet
  07.00 Julotta, Drothems kyrka   
   Kör con Coeur
Annandag jul  11.00 Mässa, Sammanlyst Skönberga kyrka
Onsdag 28 19.00 Julkonsert, S:t Anna kyrka
   S:t Anna Vocalensemble 
   Bodil Hedman, solosång och körledning 
   Roland Engdahl, trombon 
   Tomas Odenhall, flöjt 
   Fredrik Ingå, piano
Nyårsafton 17.00 Nyårsbön, S:t Laurentii kyrka 

Januari  

Nyårsdagen 11.00 Mässa, Sammanlyst Börrums kyrka  
Trettondedag jul  11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka
           18.00 Trettondagskonsert, Mogata kyrka  
   Kören Halsbandet under ledning av 
   Ann-Christin Hallgren
Söndag 8 11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka 
  17.00 Gudstjänst, S:t Anna gamla kyrka 

Vad händer i jul? 

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 2/12 till Peter Eriksson, diakon.

FÖR MER INFO 
SE VÅR HEMSIDA 
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”Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar.” 

Söndag 18 11.00 Mässa, Sammanlyst Mogata kyrka 
    17.00, 19.00 Julen sjungs in, S:t Laurentii kyrka  
   Församlingens körer 
   Söderköping kammarorkester 
   Sofie Hallin, solist
Tisdag 20 18.00 Kvällsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Onsdag 23 13.00 Veckomässa, S:t Laurentii kyrka
Julafton  10.00 Krubbgudstjänst, S:t Laurentii kyrka 
  12.00 Krubbgudstjänst, Skällviks kyrka 
  17.00 Julbön, S:t Laurentii kyrka 
  18.00 Julbön, Börrums kyrka 
   Roland Engdahl med solist Pia Vidlund
  23.30 Midnattsmässa, S:t Laurentii kyrka 
Juldagen  07.00 Julotta, S:t Anna kyrka 
   Erik Paulsson, trumpet
  07.00 Julotta, Drothems kyrka   
   Kör con Coeur
Annandag jul  11.00 Mässa, Sammanlyst Skönberga kyrka
Onsdag 28 19.00 Julkonsert, S:t Anna kyrka
   S:t Anna Vocalensemble 
   Bodil Hedman, solosång och körledning 
   Roland Engdahl, trombon 
   Tomas Odenhall, flöjt 
   Fredrik Ingå, piano
Nyårsafton 17.00 Nyårsbön, S:t Laurentii kyrka 

Januari  

Nyårsdagen 11.00 Mässa, Sammanlyst Börrums kyrka  
Trettondedag jul  11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka
           18.00 Trettondagskonsert, Mogata kyrka  
   Kören Halsbandet under ledning av 
   Ann-Christin Hallgren
Söndag 8 11.00 Mässa, S:t Laurentii kyrka 
  17.00 Gudstjänst, S:t Anna gamla kyrka 

VILL DU VETA 
VAD SOM HÄNDER 

EFTER JUL?
Se våra anslagstavlor 

och hemsida
”Karl-Bertil Jonssons ömma moder fick något religiöst i blicken, ty denna saga utspelar sig på den tid då 
julen fortfarande firades till minnet av Kristi födelse.”

Många av er känner säkert igen Tage Danielssons subtila ironi från 1975, då programmet sändes första 
gången. Hur är det nu, 47 år senare? Vet vi varför vi firar jul? Vet våra barn det? Kunskapen om evangeliet 
och om Jesus glesnar för varje år. Och detta i en tid då vi behöver honom som mest! 

Vem är det som ligger i krubban? Det är universums skapare och upprätthållare, som har kommit till 
jorden för att han vill ha ett nära och personligt förhållande med just dig. Han har kommit för att rädda dig, 
frälsa dig. Hans erbjudande är evigt liv. Hans enda krav är att du ska tro att det är sant. Och det är det!

Han älskar dig. Han längtar efter dig. Han kommer till dig. Därför firar vi jul.

En välsignad jul och ett gott nytt år önskar jag dig!

Stefan Sandberg, präst

Julens korsord
Julens budskap i ett korsord.  
Sätt dig ner, tänd ett ljus och 
njut av lite julfika samtidigt 
som du klurar på julens 
korsord.
Lycka till! 
 

”Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar.” 

NÄR 
STJÄRNA 
TÄNDS

MAT-
STÄLLE

SNURRA

ANKOMST

RÄDDARE

GUDS 
SON

KÄNSLA

BUD-
BÄRARE

4 
SKA 

TÄNDAS

VAR 
HÄRBER-

GET

LYSA

BACJ
2022

Vi önskar er alla en...

Julgröt
Börrums bygdegård 1 december kl. 12.00
Välkommen för en stämmningsfull stund 
tillsammans. 
Underhållning av Janne Johansson och 
Ann-Marie Hansson. 
Det serveras julgröt och skickmacka. Kostnad 
75 kr. Anmälan till, 0121-410 23. 

Julinsamling 2022 
Till förmån för julinsamlingen kommer 
Internationella gruppen att sälja hemstöpta ljus 
vid gudstjänsten första advent. 

Det kommer även att finnas julpåsar till för-
säljning där intäkterna går till julinsamlingen. 

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

Församlingsexpedition  
Telefon: 0121-358 00
Mail: ssa.forsamling@svenskakyrkan.se

Diakonicentrum
Telefon: 0121-358 09 
 
Öppettider
Måndag 9.30-11.30 
Onsdag 16.30-18.30
Fredag 9.30-11.30

V.52
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.30-11.30
Onsdag 16.30-18.30
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Vi besökte några restauranger för att höra vad de 
planerar inför advent och jul.

Julbord på Söderköpings Brunn, behöver man säga mer? 
Julbordens julbord! Här möts man utöver den fantastis
ka miljön, renoverade lokaler med sekelskifteskänsla och 
härliga juldofter, av många uppdukade bord med varm 
och kall mat och efterrätter. Förstås inleds festandet med 
ett värmande glas med glögg. Stämningen kryddas av 
pianomusik med Roland Engdahl lördagar och söndagar. 
Fredagskvällar är det Debbie och Lasse som underhåller.

Hotellet erbjuder paket där glögg, julbord, övernatt
ning och frukost ingår. Vill du ha ett alternativ till julma
ten så erbjuds också en trerätters middag med månadens 
meny till ett förmånligt pris.

Den nya traditionen med adventsmarknad på gården 
mellan Slottet och Brunnssalongen genomförs i år på 
helgerna i samband med första och tredje advent. Ett 
trevligt evenemang att bevista före julbordet eller varför 
inte efter och då köpa med sig varor hem.

Håll Bar & Kök i Kanalhamnen Söderköping. Vi träf
far ägaren Midas Verheijden som kommer från Neder
länderna men som nu sedan några år satsar i Söderkö
ping. Han hälsar oss välkomna med en julupplevelse i 
”familjestil”. Det innebär plocktallrikar vid bordet istället 
för buffé. Här väljer du som alltid mellan kött, fisk eller 
vegetariskt.

Restaurangen tänker såväl globalt som att arbeta med 
lokala producenter och leverantörer. Här kan du äta 
med gott samvete, som restaurangen skriver: "Att uppnå 
hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska 
fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och kon
sumerar varor och resurser."

På Håll Bar & Kök tycker man att hållbarhet börjar 
med hållbara mänskliga relationer.

Om du är intresserad att ta dig från staden och upple
va julstämning kan vi rekommendera;  Kanalmagasinet i 
Mem,  Skärgårdsbyn Mon , Magasinet Sankt Anna och 
Jägmästargården.

Med bil når du Kanalmagasinet i Mem på en kvart från 
Söderköping eller Norrköping. Kanalmagasinet ligger 
vackert i hamnen i Mem och nära utloppet till Slätbaken. 
Här kan du med fördel ta en promenad före eller efter 
maten och se på det vackra och öppna vinterlandskapet. 

Här har man i år ett nytt och innovativt julfirande, 
”Jul i Mem” 19 november. Det finns idag många julmark
nader och på de flesta är det samma leverantörer som 
återkommer. Fler och fler vill ha hållbara produkter och 
gärna lokalt producerade och det finns det verkligen i 
närområdet på Vikbolandet. Syftet med ”Jul i Mem” är 
därför att lyfta alla fantastiska lokala leverantörer och 
därmed göra mer hållbara val. De lokala handplockade 
leverantörerna dukar upp på terrassen för att sälja sina 
produkter under lördagen. I den dekorerade festsalen 
kommer det finnas platser att förboka för två rätters 
lunch på två olika sittningstider. 

I caféet erbjuder man fika. Såklart så kommer också 
tomten att finnas på plats under lördagen för insamling 
av önskelistor och härligt mingel. Det kommer även vara 
en barnhörna med pyssel. 

Kanalmagasinets lokala fokus fortsätter sedan under 
alla adventshelger med julbordssittningar, både lunch 
och kväll. Fokuset på de lokala leverantörerna från Vik
bolandet & St Anna lyser igenom även på julborden som 
tillsammans med den 200 år gamla magasinmiljön gör 
hela tillställningen unik. De juliga dofterna förstärks av 
miljön vid Göta Kanal och som om inte det vore nog så 
underhåller även bland annat trubaduren Fred Kennberg 
(gitarr) och Sara Kowalski (sång) på kvällssittningarna. 

Välkomna önskar värdparet Emmy Andersson och 
Hjalmar Olofsson!

Säkert har du varit i Mon och badat eller ätit på res
taurangen, men platsen är också fantastisk vintertid. I 
Skärgårdsbyn Mon i S:t Anna erbjuds julbord med skär
gårdsinspirerad buffé lördagar och söndagar tredje och 
fjärde advent, men även andra dagar på förfrågan. Varför 
inte boka in hela företagets personal? I större sällskap 
ingår buss. 

Buffén innehåller även det populära sillbordet med 
närmare 20 olika sorters sill. Många uppskattar även jul
bufféns trevliga grönsaks och salladsrätter. Man är även 
duktiga på att se till att det finns vegetariska/veganska 
alternativ för dem som önskar (förbokas).

Om du vill ta det lugnt och övernatta med tystnaden 
och stillheten som bara närheten till havet erbjuder så 
finns det boendepaket med julbord, hotellrum eller stuga.

Tar du en tur i det vackra landskapet till skärgården 
och Uvmarö hamn kommer du till Magasinet i Sankt 
Anna. Vi välkomnas av värdparet AnnaKarin och Bengt 

Almkvist. Här serveras ”adventsmåltid med skärgårdens 
smaker och julens goda kakor”. Det är en julig måltid 
där man använder så mycket råvaror som möjligt från 
skärgården. I första hand är det råvaror från det egna 
lantbruket, Missjö gård, med kött från lamm och kor 
som betat på många av skärgårdens öar. Men det finns 
även annat från växt och djurlivet i skärgården. Det är 
inte ett julbord i form av buffé, utan man serveras först en 
tallrik med de kalla rätterna och därefter en tallrik med 
den varma maten. 

I Magasinet finns en stor öppen spis som skapar 
en varm och härlig atmosfär. Här finns också en liten  
butiksdel där man kan handla med sig varor till sitt egna 
julbord såsom rökt fårfiol, färs till julköttbullarna, kött 
till mellandagarnas värmande grytor, knäckebröd, kakor 
med mera. Allt kött, nöt och lamm, är ekologiskt natur
beteskött från Missjö gård.

Läs mer om julmåltiden och öppettider på restau
rangens webbplats.

Café Jägmästargården ligger på vägen mot Klarsjön, 
på cykelavstånd bara 5 km från Söderköping. När du är 
framme möts du av en miljö på landet med fina prome
nadvägar och bangolf. Här märks att det som serveras är 
genuint hemlagat och hembakt.

Aktiviteterna inför julen är julmarknad, julbord och 
jultallrik.

Julmarknad 11 dec. Hantverkare med julklappsfynd, 
bröd m.m. Loppisen hålls öppen och fiskdamm för bar
nen. Caféet erbjuder gröt och skinksmörgås.

Jultallrik 1315 dec. Jultallrik med hemlagat och tra
ditionella rätter. Består av en silltallrik med ägg och po
tatis. En tallrik med blandat kallt och varmt som skinka, 
rödbetssallad , hemgjorda köttbullar och Janssons fres
telse m.m. Kaffe på maten ingår också.

Julbord 16 och 17 dec. Julbord med de mest tradi
tionella rätterna, hemlagat och hembakat. Kaffe och  
efterrätt.

Att notera är att Jägmästargården håller öppet som ett 
av få matställen på julafton mellan kl 10.0012.00. Då 
erbjuds julgröt och skinksmörgås.

För tider, priser m.m. se Caféets Facebooksida.
Välkommen önskar Lisbet och Kenth Tornelid.

Åke Serander 

Mat i juletid
Foto: PrivatFoto: Privat
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Under vintern ökar risken för bränder i våra hem. 
Just december och januari är faktiskt de månader med 
flest risker och bränder. Och de uppstår oftast i köket 
och kring spisen. Se över ditt brandskydd, så minskar 
du risken för brand i vinter!

Tack vare trägna påminnelser känner de flesta till hur 
viktigt det är att släcka tända ljus innan man lämnar ett 
rum. Och det är antagligen tack vare dessa råd som tän
da ljus faktiskt inte orsakar de flesta bränderna i våra 
hem. De största brandriskerna hittar vi i stället på spi
sen i köket. I villor är även bränder i kaminer en vanlig 
brandorsak.

Aldrig vatten på brinnande fett eller olja!
Det är lätt att glömma spisen på. Ta därför gärna för 
vana att sätta en timer när du ska vänta in något som 
behöver lite tid på spisen. Om du ofta använder olja i 
din matlagning är det viktigt att vara extra försiktig. Om 
olyckan ändå är framme och det börjar brinna på spisen, 
försök att lugnt:

• Kväva elden genom att lägga ett lock eller en brand
filt över det som brinner. Använd aldrig vatten om 
det börjar brinna i fett, olja eller margarin! Vattnet 
förångas kraftigt av den höga värmen och du kan få 
brännskador när hett vatten stänker upp mot dig.

• Stäng av köksfläkten så att branden inte tar sig vida
re upp i fläktsystemet.

• Flytta ut kastrullen till en balkong eller liknande 
när elden lagt sig så att du slipper få så mycket rök 
inomhus.

• Se även till att ha det rent och undanplockat på och 
intill din spis när den inte används.

Elda mindre och försiktigt
Du som har en kamin eller öppen spis vill säkert elda i 
den nu under vintern. Kanske vill du elda lite extra myck
et i år, när elen är dyrare? Då vill vi göra dig uppmärksam 
på riskerna med att elda både för länge och för hårt. Elda 
inte mer ved än vad kaminen är gjord för. Läs instruk
tionerna för vad som gäller för just din kamin. De flesta 
kaminer är gjorda för endast två till tre kilo ved per tim
me. Mer ved ger inte automatiskt mer värme. Däremot 

kan du överbelasta din kamin och det kan börja brinna i 
och kring skorstenen.

Värm upp på brandsäkert sätt
När elen blir dyrare tar många gärna till andra metoder 
för att värma upp sitt boende. Några eldar rejält med 
ved i braskamin, medan andra kanske testar lyckan med 
gasolvärmare. Som räddningstjänst ser vi tydliga risker 
med detta. Så, förutom att elda med lagom mycket ved, 
tänk på att bara elda i godkända kaminer och att veden 
ska vara torr. Om du vill testa gasolvärmare eller dylikt, 
gör det med stor försiktighet! Använd bara värmare som 
är godkända för inomhusbruk. Ta alltså inte in t.ex. en 
gasolvärmare som är tänkt för uteplatsen. Följ alltid 
instruktionerna! Det finns också regler för hur mycket 
gaser och brännbara vätskor som du får förvara hemma. 
Mängden varierar beroende på boendeform.

Är du orolig för en närstående?
Om det börjar brinna är det viktigt att snabbt kunna 
uppfatta vad som händer, och att kunna sätta sig i säker
het. Dessvärre har många av de personer som dör eller 
blir svårt skadade vid bostadsbränder en nedsatt funk
tionsförmåga. Det gör att de inte alltid upptäcker att det 
brinner och därmed inte heller kan skydda sig. Därför 
måste vi andra hjälpa dem. 

För de allra flesta räcker det att ha brandvarnare, 
brandfilt, brandsläckare och spisvakt – men personer 
som är särskilt riskutsatta behöver mer än så. Om du har 
en anhörig som du är orolig för, finns en hel del hjälpme
del. Exempelvis kan man koppla brandvarnaren till per
sonens trygghetslarm, installera automatiska släcksystem 
och byta till brandvarnare som varnar med hjälp av ljus 
eller vibrationer i stället för ljud. Lyft gärna frågan med 
kommunens biståndshandläggare, hemtjänst eller annan 
vårdgivare.

Ladda när du är vaken och hemma
En oroväckande klättrare på listan över brandrisker är 
överhettade laddare. Ladda därför alltid mobiler och da
torer på dagtid och när du är i närheten. Och använd 
bara godkända laddare. När du laddar mobilen, paddan 
eller datorn, gör det på ett plant underlag som inte kan 
ta eld så lätt – alltså inte i sängen eller soffan till exempel. 
Samma sak gäller andra typer av laddbar elektronik. 

Brandskydd som din räddningstjänst  
rekommenderar:

• Ha minst en brandvarnare per våningsplan om du 
bor i villa eller radhus. 

•  Ha även brandvarnare i alla sovrum eftersom du 
är som mest oskyddad när du sover. Många har 
sovrumsdörren stängd nattetid vilket kan försena 
upptäckten av en brand här om det inte finns brand
varnare.

• Undvik att ha brandvarnare i köket eftersom  
matlagning lätt kan sätta igång brandvarnaren i 
onödan. Brandvarnarens ljud får inte bli en vana du 
tar lätt på.

• Kom ihåg att testa dina brandvarnare regelbundet! 
Gärna varje månad. Genom en gratis smstjänst via 
”Aktiv mot brand” kan du få påminnelser så ofta 
som du själv vill (https://aktivmotbrand.msb.se/).

• Ha en brandfilt i närheten av spisen och kaminen/
öppna spisen. Med en brandfilt kväver du snabbt en 
brand och hindrar den från att bli för stor. Den ska 
helst vara 120x180 cm så den kan täcka en vuxen 
människa.

• Öka din säkerhet ytterligare med en brandsläckare, 
främst en pulversläckare. Den ska vara på minst 
sex kilo och lägsta effektivitetsklass ska vara 43A 
233BC. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, 
DNV eller annat SWEDACackrediterat certi
fieringsorgan. 

• Installera spisvakt om du, eller anhöriga, börjar 
glömma matlagningen på spisen. En spisvakt kan 
släcka bränder som uppstår på spisen.

Ge bort omtanke i julklapp!
Går du och funderar på vad du ska ge till den unga vuxna 
som nyss flyttat hemifrån eller till vännen eller släktingen 
som redan har allt? Då vill vi tipsa om brandskydd som 
julklapp! Brandvarnare, brandfilt eller pulversläckare – 
vilket väljer du? 

Lär dig mer om brandskydd på rtog.se

Tips och råd från räddningstjänsten:

Skydda dig från brand i vinter!

Foto: Fredrik HofgaardVet du hur mycket ved per timme din kamin är anpassad för?

Under vintern ökar risken för 
bränder i våra hem. Just  
december och januari är  
faktiskt de månader med 
flest risker och bränder. Och 
de uppstår oftast i köket och 
kring spisen. Se över ditt 
brandskydd, så minskar du 
risken för brand i vinter!

”
Söderköping

Sara Lagré
Räddningstjänsten Östra Götaland
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Den 13:e januari klockan 17.00 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 1800talet var julgransplundringen en borger
lig tradition, som firades den 20:e dagen efter jul, Tju
gondag 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 1100talet och mördades den 7 janua
ri och därefter helgonförklarades. När sedan julfirandet 
förlängdes med en vecka i slutet av 1600talet, flyttades 
Knutsdagen helt sonika fram en dag i almanackan. Där
för dansas julen nuförtiden ut den 13 januari. 

Dansen på julgransplundringen leds som vanligt av 
Söderköpings egen medeltida tomte. Alla barn som är 
med får en godispåse och firandet avslutas med kramka
las med Tomten.

Mer information: visit.soderkoping.se 

Therése Eklöf 
Söderköpings Kommun

Söderköping 
dansar ut julen 

Dansen på julgrans- 
plundringen leds som vanligt 
av Söderköpings egen  
medeltida tomte. Alla barn 
som är med får en godis påse 
och firandet avslutas med 
kramkalas med Tomten.

”

Vi är många som samlas på Rådhustorget under 
nyårsaftonskvällen för att fira in det nya året. Vare sig 
man kommer från en hel dags firande med de mindre 
i familjen eller är på väg till middag eller fest, så är det 
en fin stund att mötas på torget tillsammans. 

Mot Rådhusets vackra fasad ljuder toner av livemusik 
från scenen som låter publiken komma i stämning till
sammans med upplysta eldkorgar som ramar in torget i 
ett varmt ljus. Självklart kommer ni också få lyssna till 
en traditionell nyårshälsning av en utvald person med 
anknytning till Söderköping.

I anslutning till Rådhustorget rinner Storån som da
gen till ära återigen kantas av hundratals brinnande ljus, 
ett värdefullt arbete som utförs av Scouterna i Söder

köping. Tillsammans med ljusbollar under broarna och 
ljusslingor i träden skapas en lugn och stämningsfull 
atmosfär som uppmuntrar till reflektion över året som 
gått. Oavsett om barnen har spring i benen, eller du och 
ditt sällskap suttit i husets skönaste soffa under dagen, 
är en promenad runt ån ett välkommet inslag inför den 
stundande kvällens fortsatta nyårsfirande. 

Här är en plats där vi kan vi mötas och önska varandra 
ett gott nytt år!

Mer information: visit.soderkoping.se/eventkalender 

Traditionen fortsätter på nyår…
Foto: Mattias BraunsVinter i Söderköping.Som traditionen bjuder kommer Roland Engdahl att 

underhålla under julborden på lördagar och söndagar 
under novemberdecember mellan kl 12.0016.00, samt 
julafton kl 13.0016.00. 

Det blir önskelåtar som framförs på piano, trombon 
och dragspel. 

 Det är en trevlig tradition som jag gärna fortsätter 
med. Det känns meningsfullt att kunna glädja med lite 
musik till den goda maten och skapa stämning, säger  
Roland i en kommentar.

Daniel Serander

Roland underhåller på 
Söderköpings Brunn

"Det känns meningsfullt att kunna 
glädja med lite musik till den goda 
maten och skapa stämning."

Sandra Sandborg Johansen  
Söderköpings Kommun

Nytt nummer 
ute i februari

Söderköpings-Posten
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Jag träffar pedagogerna Johanna Hjort och Jennifer 
Karlsson från Kulturskolan för att få veta mer om  
Söderköpings Lucia.
     I år tjuvstartar vi med ett framträdande på advents
firandet på Hagatorget söndag den 27 november, 
klockan 15:30. Kom gärna dit och lyssna!

 Vi inleder redan på kvällen före Lucia då det blir 
två konserter för allmänheten i S:t Laurentii kyrka. Den 
första är med kröning av årets Lucia Alicia Carlsson, 
klockan 18:30 och den andra klockan 19:30. Konserterna 
i kyrkan har vi tillsammans med de som går musikprofil 
i årskurs 79 på Ramunderskolan.

 Luciadagen blir en lång och härlig dag. Vi besöker 
företag och föreningar. Vi kommer dessutom genomföra 
två föreställningar för skolan. 

Vi är så tacksamma för våra samarbetspartners. Vi har 
ett fint samarbete med Söderköpings idrottsklubb (SIK) 
som skjutsar, lånar ut sina lokaler, är våra brandvakter vid 
framträdanden med mera. 

Guldmakeriet lånar årligen ut den vackra luciakronan. 

Innan jag lämnar Lucia med sällskap så säger Alicia, 
kom ihåg att skriva att jag är från Östra Ryd.

Åke Serander 
Text och Foto Lucia Alicia Carlsson med tärnor och stjärngosse.

 

Kulturskolan presenterar Söderköpings Lucia
   "- Vi inleder redan på kvällen före Lucia då det blir två  
konserter för allmänheten i S:t Laurentii kyrka. Den första är  
med kröning av årets Lucia Alicia Carlsson, klockan 18:30 och 
den andra klockan 19:30. Konserterna i kyrkan har vi tillsammans 
med de som går musikprofil i årskurs 7-9 på Ramunderskolan."

Söderköping

Precis som under tidigare år arrangerar  
SöderköpingsPosten i samarbete med föreningen 
Stadskärnan ”Julskyltningstävling”.  Tävlingen invigs 
genom att kyrkklockorna ringer kl. 10:00, lördagen 
den 26 november och skyltningen avtäcks.

I tävlingen är det inte bara butiker som medverkar 
utan även restauranger och verksamheter som erbjud
er olika tjänster. Du som betraktare ska inte bara rös
ta på skyltfönstrens julskyltning utan ska också beak
ta hos vem du hittar och känner den trevligaste och 
mysigaste julstämningen. Den verksamhet som fått 
flest röster vinner en annons i kommande nummer av  
SöderköpingsPosten.

Kupong och regler för omröstning finns i denna tid
ning men kommer även att finnas tillgängliga i butiker 
och andra platser fram till och med Lucia, 13 december. 
Det är den sista dagen för att lämna in din röst.

Bland de som lämnat röstningskupong lottar vi den 4:e 
advent ut tre lyckliga vinnare, som vinner Söderköpings 
mynt till ett värde av 500, 250 och 100 kr.

Kom ihåg att det bara går att rösta på Söderköpings 
Postens annonsörer och Stadskärnans medlemmar. 

Lycka till!
Åke Serander

Julskyltningstävling  
i Söderköping

Tävlingen invigs genom  
att kyrkklockorna ringer  
kl. 10:00, lördagen den 26  
november och skyltningen 
avtäcks.

”
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SÖDERKÖPINGS BOKFÖRLAG

LÄTTPLOCKAT
HUR DU ANVÄNDER VANLIGA VILDA  

VÄXTER, BÄR OCH OGRÄS  

TILL MAT OCH HÄLSA

Rose Wilkinson

Lätt att plocka – enkelt att använda

Boken ger dig kunskapen som behövs för att plocka och använda ett 

lätthan terligt antal vanliga vilda växter, bär och ogräs. Växterna är  

utvalda för att de kan användas till vardags både i matlagning och som 

läkeväxter för vanliga besvär. Vissa anses till och med vara superbär 

eller superfood! Dessa mångsidiga växter kan du hitta runt knuten lika 

väl som på promenader i skog och mark. 

Med Lättplockat får du tydlig och praktisk information, recept, tips 

och beskrivning av verksamma ämnen. Boken innehåller även tre 

översikter som summerar växternas bästa tidpunkter för skörd och 

användningsområden inom matlagning samt till örtterapi. 

Bonuskapitlet ”Groddar och Skott” lär dig att enkelt odla nyttigheter 

hemma med ingredienser från skafferiet. 

Rose har skrivit boken på ett inspirerande och personligt sätt för att  

vägleda dig som önskar lära sig från början, liksom för dig som är  

kunnig och vill veta mer. Välkommen in i boken och ut i naturen.

Rose Wilkinson är diplomerad örtterapeut och  

örtpedagog (nordisk flora), föreläsare, örtvandrings

guide, plockare till restauranger och butiker samt  

krönikör i Söderköpings-Posten sedan ett antal år med 

serien Örtkorgen. Då många läsare önskat få dessa 

uppskattade krönikor samlade har hon nu skrivit 

denna bok baserad på ett urval favoriter, utökade med 

ännu mer lärorikt material och vackra foton.

ISBN 978-91-987790-0-4

9 789198 779004 >
SÖDERKÖPINGS BOKFÖRLAG

Trycksak 
3041 0363

SV
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JULKLAPPSTIPS
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LÄTTPLOCKAT
HUR DU ANVÄNDER VANLIGA VILDA 

VÄXTER, BÄR OCH OGRÄS  
TILL MAT OCH HÄLSA

Rose Wilkinson

Lätt att plocka – enkelt att använda
Boken ger dig kunskapen som behövs för att plocka och använda ett lätthanterligt antal vanliga vilda växter, bär och ogräs. Växterna är utvalda för att de kan användas till vardags både i matlagning och som läkeväxter för vanliga besvär. Vissa anses till och med vara superbär eller superfood. Många kan du hitta runt knuten eller på promenader i skog och mark. 

Med Lättplockat får du tydlig och praktisk information, recept och beskrivning av aktiva ämnen. Boken innehåller även tre lättöverskådliga översikter som  summerar växternas tidpunkter för skörd, användningsområden inom matlagning samt till örtterapi. 

Bonuskapitlet ”Groddar och Skott”, lär dig odla nyttigheter hemma med  ingredienser från ska�eriet. 

Rose har skrivit boken på ett inspirerande och personligt sätt för att vägleda dig som önskar lära sig från början, liksom för dig som är kunnig och vill veta mer.

Rose Wilkinson är diplomerad örtterapeut och  örtpedagog (nordisk ora), föreläsare, örtvandrings-guide, forager till restauranger och butiker samt  krönikör i Söderköpings-Posten sedan ett antal år med serien Örtkorgen. Då många läsare önskat få dessa uppskattade krönikor samlade har hon nu skrivit denna bok baserad på ett urval favoriter, utökade med ännu mer lärorikt material och vackra foton.

ISBN: 978-91-987790-0-4

SÖDERKÖPINGS BOKFÖRLAG

Lättplockat var en av sommarens storsäljare i Söderköpings  
Bokhandel. Nu är Rose tillbaka där för att prata med nyfikna  
läsare och signerar böcker lördagen 26 november kl 12-14. 
En användbar och personligt signerad julklapp! 

Provläs ett kapitel på www.soderkopingsbokforlag.se

Välkommen på boksignering
med Rose Wilkinson



20 Valdemarsvik

Det har varit olika vem som ansvarat för det allmänna 
julfirandet i Valdemarsvik. I år är det turistföreningen 
Visit Valdemarsvik som projektleder inför firandet. 
Jag kontaktar Tor Sandström som ingår i styrelsen för 
att ta reda på mer.

Hur har julfirandena sett ut i Valdemarsvik 
och hur är planerna i år?

 Det är svårt att hitta ett datum när man började fira 
jul i viken. Valdemarsvik var bara en hamn från början och 
det var långt in på 1800talet som platsen blev bebodd. 

Firandet började med det som från början hette skylt
söndag som hölls första advent. Man täckte fönstren med 
brunpapp, julskyltade under hemlighet och avtäckte dem 
under förmiddagen. En som utmärkte sig var järnaffären 
som var en institution med sina elektriska lok i skylt
fönstret på slutet av 1800talet. Det här var före julgra
narnas intåg. När elektriciteten byggdes ut och blev mer 
allmän kunde man skylta mer med belysning. 

Jul i Viken som det numera kallas har arrangerats de 
senaste 1015 år. Men arrangörerna har varierat. Först 
var det organisationen ”Viken i centrum” som arrange
rade evenemangen, hjälpte handlarna och såg till att det 
blev julgranar utanför butikerna osv.

Efter en tid ville ledningen sluta och då övertog Visit 
Valdemarsvik ansvaret, där också kommunen och Valde
marsviks Sparbank har ett stort engagemang. 

Detta var för fem år sedan. Sedan tröttnade man. De 
senaste fyra åren har jag skaffat fram 30 granar till Stor
gatan från min egna skog. Förra året hade det inte blivit 
något firande om inte jag styrt upp det hela. Jag hyrde in 
Pether Skoglund, som arbetar med event och vi hjälptes åt. 

I år är det Visit Valdemarsvik som arrangerar med 
stöd från kommunen och banken. Vi vill att julfirandet 
ska synas från Vammar köpcentrum till hela centralor
ten. Det är extra viktigt nu när det är många lokaler som 
står tomma i centrum, så vi får ned många kunder till 
centrum. Det handlar mycket om att skapa julkänsla och 

vi har bland annat köpt in granar och halmbalar, så jul
stämning utlovas. 

Evenemanget kommer att ske under två dagar, den 
första advent 27/11 samt den sista advent 17/12. 

Onsdagen den 21:a och torsdagen den 22:a har vi ex
tra kvällsöppet i butikerna så man köpa sina klappar om 
man inte hunnit dessförinnan.

Vad kommer man som besökare få se och 
uppleva? 

 Som traditionen bjuder blir det ordjakt där man går 
till butikerna och samlar bokstäver som bildar ett ord.

Det blir också tomtar som bjuder på sång och musik, 
skinkmacka med dryck hos några restauranger, i en av de 
tomma lokalerna kommer det erbjudas lokalproducerade 
varor till försäljning, specialerbjudanden från butikerna, 
skjuts med häst och vagn och kanske blir det dans runt 
granen. Daniel Serander

Traditionsenlig  
Jul i Viken

"I år är det Visit Valdemarsvik 
som arrangerar med stöd från  
kommunen, banken och 
EU-bidrag. Vi vill att  
julfirandet ska synas från  
Vammar köpcentrum till  
hela centralorten."

Lördagen den tredje december klockan 1014 blir 
det julmarknad i Ringarum. Det är Företagarna 
tillsammans med Baljaföreningen som arrangerar 
marknaden. Jag träffar de lokala företagarna Josefine 
Hörström från Smörgåsshopen, Vilma Johansson 
från Hårlagret1 och Helén Gustavsson från  
Guldkorn och smulor som berättar om marknaden.

 Då det blev så lyckat förra året så var det själv
klart att arrangera julmarknaden även i år. Det blev ett  
rejält uppsving efter pandemin och det märktes att 
många längtade efter julmarknaden. Liksom förra året 
kommer julmarknaden att hållas från centrum till det 
gamla tegelbruket.

Har ni exempel på utställare som kommer?
 Utställarna, som kommer finnas både utomhus och 

inomhus i den gamla maskinhallen, är försäljare av fisk, 
korv, torghandel, julloppis, gårdsbutik, fårskinn, julsaker, 
blommor och hantverk. Därutöver kommer föreningar 
sälja lotter, en smed stå och smida. 

För den som inte vill gå mellan centrum och tegelbru
ket så kan man åka med Grålletraktor eller med häst och 
vagn och njuta av den stämningsfulla miljön med eldarna 
som smyckar utmed vägen. 

Även nått ätbart?
 Ja, när man blir hungrig kan man besöka kyrkans 

stånd i maskinhallen som serverar gröt och skinkmacka 
till självkostnadspris. Köp en klassisk korv med bröd hos 

RIF eller varför inte besöka det mysiga caféet Guldkorn 
och smulor eller mångfacetterade Smörgåsshopen som 
har ett rikt utbud under sitt tak.

För den som vill smycka sitt hem finns många vackra 
ting hos designbutiken Hemma hos Elsa. Utanför den
samma kommer en försäljare av kransar att finnas. 

Kommer tomten?
 Det blir ett kärt återbesök av tomten som även i år 

kommer och samlar in önskelistor från alla barn mellan 
kl 1213 i maskinhallen vid gamla tegelbruket. Det var 
mycket populärt förra året! 

Daniel Serander

Återigen dags för lyckad Julmarknad i Ringarum
Helén Gustavsson, Vilma Johansson och Josefine Hörström.

Utställarna, som kommer  
finnas både utomhus och  
inomhus i den gamla maskin-
hallen, är försäljare av fisk, 
korv, torghandel, julloppis, 
gårdsbutik, fårskinn, julsaker, 
blommor och hantverk.

”

Foto: Hannes Carlsson

Foto: Åke Serander
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Stationsvägen 1, Ringarum • 0123-100 19

Guldkorn & Smulor
Guldkorn_och_Smulor_

Öppet: Ons-fre: kl 10-19, Lör-sön: kl 10-15, Mån-tis: stängt

Varva ned och njut av något  
gott i vårt sekelskiftescafé!
Julmarknadserbjudande:
Kaffe & skinkmacka • Honung 3*700 gr 250 kr
Knäck, polkagrisar och annat smått och gott!

Besöksadress: Hagaborg, 610 41 Ringarum  
Tel: 0121-300 90  Ringarums Kross: 0708-88 98 91 

Lennart: 0708 68 89 Mats: 0708-80 68 89  
Mattias: 0708-80 68 77

LENNART ANDERSSON 
ENTREPRENAD

Vi utför bl.a: 
- Avloppsanläggning

- Bergkross

PPlomén
Friskvårdscenter

Svensk klassisk massage
Andningsmassage/Lotorpsmetoden
Medicinsk fibromyalgimassage
Medicinsk laserbehandling

Carina Plomén
Certifierad massageterapeut
Auktoriserad andningsterapeut
Certifierad samtalsterapeut

Besök sidan 
på Facebook!

Plomén Friskvårdscenter
Skönbergagatan 8 A
614 30 Söderköping

Tfn: 0705-16 37 38
E-post: info@plomen.com

Boka din tid på 
www.bokadirekt.se
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Bråta Gustavsberg 1
Ringarum

   Ge bort ett presentkort i jul

Prova vårt omtyckta 
butiksstyckade kött!

Välkommen in!
Önskar Stefan med 

personal
Gamla Landsvägen 42 
615 74 Ringarum
Tel: 0121-300 09

Mia´s Hår & Brud

Telefon 0121-299 97Telefon 0121-299 97
Maria Trysberg

Godkänd Frisörmästare
 Hårvård         Hårprodukter        Kosmetika Hårvård         Hårprodukter        Kosmetika Hårvård         Hårprodukter        Kosmetika

Marknaden kommer att sträcka sig från Guldkorn och Smulor, Ringarums Smörgåsshop, 
Matöppet, Tegelbruket, ut till Hemma hos Elsa. 

Tomten kommer att ta emot barnens  
önskelistor mellan kl 12-13 vid Tegelbruket.

Ta en tur med 
häst och vagn 

eller Grålle
Till de minsta �nns även  

ponnyridning. Vid dåligt väder  
kan det ställas in.

Strumpor
Fisk
Munkar
Fårskinn
Jul-loppis

Tupperware
Äppelmust
Ori�ame

Granar
Kärvar
Kransar
Hantverk
Lotter

På julmarknaden hittar ni:

Julmarknad i Ringarum
Lördagen den 3/12 kl. 10-14

Erbjudanden från ortens företag

Gamla landsvägen 45, Ringarum • 0121-301 90, 073-087 43 62

•20% på alla garner och underkläder
•Utförsäljning av utvalda produkter

Gäller ord. pris t.o.m. 3/12

Beställ bröd, tårtor och 
smörgåstårtor till alla tillfällen

Mogata fotmottagning finns i smörgåsshopens lokal. 
Tidsbokning dit 0121-30190

Ringarums Smörgåsshop

Jag önskar nya som gamla  kunder 
en �n fortsättning på sommaren! 

Semesterstängt v. 29-31. 
Välkomna åter att bli �na i håren!  

Onlinebokning via www.bokadirekt.se  

Tack alla kunder för 
ytterligare ett lyckat år.

God Jul & Gott Nytt År!
Följ oss gärna på:

Åtvidabergsvägen 1, 615 74 Ringarum
070-324 80 84 • Boka online på: bokadirekt.se

Jag önskar nya som gamla  kunder 
en �n fortsättning på sommaren! 

Semesterstängt v. 29-31. 
Välkomna åter att bli �na i håren!  

Onlinebokning via www.bokadirekt.se  

Hårlagret 1
@harlagret 1

Baljaföreningens

Julstämning i vår butik!
Vi har det mesta du kan önska för en Vi har det mesta du kan önska för en 
stämningsfull jul! Tomtar, möss, ljuslyktor, stämningsfull jul! Tomtar, möss, ljuslyktor, 
kuddfodral, plädar och julklapparna så klart. kuddfodral, plädar och julklapparna så klart. 
Håll dig uppdaterad via våra sociala medier Håll dig uppdaterad via våra sociala medier 
gällande öppettider runt jul. gällande öppettider runt jul. 

Vi på Hemma hos Elsa önskar er alla Vi på Hemma hos Elsa önskar er alla 
en �n advent och en mysig december.en �n advent och en mysig december.

Hemma hos Elsa i Ringarum
hemmahoselsa

Sörby 2, Ringarum Sörby 2, Ringarum 
073-063 04 93073-063 04 93
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Marianne
Wik

Julsnäll

S:ta Ragnhilds trädgårdsförening svarar på 
dina trädgårdsfrågor i samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan. Skicka dina 
frågor till info@st-ragnhilds-tradgard.se. 

TRÄDGÅRDSFRÅGOR

Foto: Hanna Nilsson Ullström

Allemansrätten 
och vinterodling

”Men en mörk julaftonskväll tomtefar han sa:
Rudolf vill du inte säg med din mule lysa mig?”
Nej, det var ingen ren som ledsagade tomten när han 

kom till oss då jag växte upp. Det var inte heller hästar 
framför en släde som han åkte i, även om vi bodde nära 
ett stall. Tomten kom från lägenheten under oss. Han 
knackade på ytterdörren och när vi ropade "Kom in", klev 
han pustande uppför trappan med säcken på ryggen. Vi 
barn kände ett speciellt pirr inför jultomten, fast vi visste 
att det var farbror Fille.

När jag var tio år fick jag en dagbok och den julklap
pen var viktigare än allt annat. Så jag hade tjatat på pap
pa, när vi var på ett varuhus i stan! Stan = Norrköping 
eller Nörrping som vi sa då. Jag var liten och han var 
lång så jag drog det värsta jag kunde i hans tränskott 
(trenchcoat) för att få hans uppmärksamhet och ropade, 
kanske skrek: Jag vill ha en dagbok! Det var bara det att 
jag upptäckte att det var fel rock och fel pappa. Så retligt! 
Jag ville helst dö på fläcken. Men jag lyckades tydligen 
få fram min önskan till mina föräldrar. Naturligtvis finns 
den kvar, den blå dagboken med Dagbok i guldskrift och 
med hänglås i form av ett grönt hjärta. 

Som jag minns det var det viktigt att vara vänlig och 
snäll när det var jul. Och att bry sig om den som var 
ensam. Även djuren skulle få del av det vänliga. Jag vet 
att på julafton tog pappa ut hästarna som fick rulla runt 

i snön om det fanns någon snö eller i gräset. När de kom 
in i stallet gav han dem en extra havredos.

Jag fick många fler dagböcker till julklapp eller till 
födelsedagspresent. Sex år efter den första skriver jag i 
en av dem: Visst är det förunderligt med julaftonen, men 
det som jag tycker bäst om är inte julklapparna som jag 
fick i överflöd, utan det där att alla vill och försöker vara 
snälla.

Det är över femtio år sedan jag skrev det här i min 
dagbok men snällhet och vänlighet är något som vi be
höver även nu. Så jag önskar alla en snäll och vänlig jul!

”Vänlighet föder vänlighet” (Cicero, Italien)
”Vänlighet är ett språk de döva kan höra och de blinda kan 
se” (Mark Twain, USA)

Julen, en tid för traditioner. Foto: Privat

Hur går det att odla på vintern?
 Vinterodling innebär att så och skörda sent på hös

ten, under vintern och tidigt på våren. Det är spännande 
och alltid lyckas något om man provar olika grönsaker. 

Rotsaker, som morötter, palsternackor och svartrot 
kan man så i november eller december för att få en tidi
gare skörd nästa år. Förbered och så i en bädd ute eller i 
ett växthus och täck med fiberväv. Om man sår rädisor, 
ruccola och spenat sent på året i ett växthus, har man 
förhoppningsvis en skörd redan i mars. Man kan också 
så ute, när det är tjäle. Lägg ca 20 cm tinad jord på tjälen 
i ditt land och så ovanpå. 

Kallsådd är också ett sätt att utnyttja vinter/vårmå
naderna för odling. Så i krukor eller bäddar och ställ ute 
skyddat eller i växthus. Fröna gror när det blir rätt tempe
ratur, plantorna blir kompakta i stället för att ränna iväg 
mot inneljuset och bli rangliga. Det går bra med många 
blommor och grönsaker, och man slipper trängseln inne. 

Grönkål, annan kål och persilja från sommaren kan 
stå kvar ute och skördas under vintern, men skydda mot 
rådjur.

Man kan också odla inomhus; ärtskott, bladskott och 
krasse t ex, som kan skördas under vintern. Det gäller att 
prova sig fram och hitta vad som fungerar. Ett boktips är 
Sara Bäckmos ”Vinterodling”.

Allemansrätten och julpynt, vad får vi plocka 
i skogen?

 Allemansrätten är fantastisk. Den ska vi vara stolta 
över och värna om. Du får vandra i skog och mark med 
visad hänsyn till både växter och djur. Du får inte bryta 
eller såga levande kvistar eller grenar från växande träd. 
Du behöver markägarens tillåtelse för plocka blåbär och 
lingonris, hugga granar, gräva upp små granar eller andra 
träd, det gäller även de som växer i dikeskanten. Mossa 
och lav får du plocka i liten mängd till dig själv, t ex till 
din adventsljusstake och julgrupp.

Vill du göra fint med granar, ris och kvistar från sko
gen behöver du alltså markägarens tillstånd eller köpa av 
någon som säljer.

För minskad klimatpåverkan köp helst närodlad obe
sprutad julgran.

www.st-ragnhilds-tradgard.se  

Visst är det förunderligt med julaftonen, men det som jag 
tycker bäst om är inte julklapparna som jag fick i överflöd, 
utan det där att alla vill och försöker vara snälla.

”
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Tack till alla våra annonsörer  
som bidrar med 50 kr per 

annons till Guldkants viktiga 
arbete för ensamma och  

äldre i Söderköping

ovember är en grå, trist månad. Man kan utan 
överdrift säga att det brukar vara ruskväder näs
tan varje dag. Men 1:a advent händer det nå
got. Plötsligt flödar staden i ljus. Det är otroligt 

vackert att se det skimrande ljuset från alla lampor, som 
hängts upp i träden längs Åpromenaden. Det är säkert 
energikrävande och inte så bra för miljön, men för invå
narna tror jag att det är rena rama ljusterapin. De skulle 
eljest gå med sänkta huvuden och förbanna mörkret. Nu 
lyfts blicken mot ljuset och myskänslan infinner sig. Vi 
får hoppas att det blir så även i år …

En tanke slår mig. Hur såg det ut i Söderköping under 
advent för hundra år sedan? Det var säkert väldigt mörkt, 
men en och annan gaslykta lyste säkert. Bloss var nog 
tända här och där. Hästskjutsar kom skramlande. Häs
tarna hade bjällror. Vagnarna eller slädarna hade vagns
lyktor, som spred lite ljus. Kommersen var ju inte lika 
stor som i våra dagar. Men på torgen var det livlig handel.

Befolkningen då, hur var det med den? Hur var de 
klädda? De som kom från landsbygden eller skärgården 
med häst eller båt, för att sälja sina alster till affärsidka
re eller ägna sig åt torghandel, var ordentligt påpälsade. 
Men de frös nog väldigt mycket ändå. Jag ser framför 
mig en frejdig ”torgmadam” invirad i schalar och med 
huckle på huvudet och stampande med fötterna för att 
hålla värmen. Det fanns inga varmfodrade kängor på den 
tiden. Vi är idag bortskämda med praktiska kläder för 
alla väder.

Hur var språket? Dialekterna varierade beroende på 
var man kom ifrån. Skillnaderna var inte så jättestora, 
men visst hördes det om man kom från Ringarum eller 
Sankt Anna.

Hur var det då med befolkningen som levde i staden 
Söderköping? De var en blandning av borgare, präster 

och lite mer lärda personer, handelsmän, hantverkare och 
arbetare. De lite mer välbeställda gick inte ut på pro
menad, utan spatserade. Deras klädsel och språk var lite 
annorlunda jämfört med landsortsbefolkningen och de 
äldre herrarna hade ofta spatserkäpp. Damerna hade un
der den kalla årstiden bottiner. En ganska praktisk fot
beklädnad. En och annan flanör fanns det säkert också 
som gick runt och betraktade sina medmänniskor. När 
de träffade bekanta togs intressanta spörsmål upp om vad 
som hänt i staden. Om de använde ordet ”tillförne” i sitt 
språkbruk vet jag inte. Det lär betyda ”förr”. Men ordet 
är nu borta i vår språkanvändning. 

När jag tagit en promenad är det skönt i adventstid att 
komma in i värmen och tända ett ljus. Och under stun
dom tager jag en julglögg. 

På väggen i vardagsrummet hade jag förr en tavla må
lad av en konstnär som hette Handell. Den föreställde 
Storgatan i Söderköping i juletid. En liten illmarig tom
te med säck på ryggen och lykta i handen visade sig i 
vänstra kanten av tavlan. Så här föreställer jag mig att det 
kunde se ut i staden i början av 1900talet i adventstid. 
Och vem vet, på den tiden kanske tomten till och med 
fanns på riktigt …

Inger  
Andersson

Stad i ljus
N

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK!
HANDLA FÖR MINST 200 KR OCH FÅ:

1 ST DRAUMUR 45G
GÄLLER VID INLÄMNING AV DENNA 

KUPONG OCH TILL 2022-11-30

LAKRITSBUTIK 
I Söderköping

Adress: Ågatan 1A
Öppettider: www.nammi.se

Vi på Nammi önskar en God Jul och 
passar på att tacka alla som besökt 

oss under året! Nästa år lovar  
vi flera spännande isländska  

lakritsnyheter

Hitta dina julklappar hos  Hitta dina julklappar hos  
oss på Anders Blommoross på Anders Blommor

10-50 % på Allt i Butiken!10-50 % på Allt i Butiken!
(Gäller ej snittblommor och presentkort) (Gäller ej snittblommor och presentkort) 

0121-101 95
Skönbergagatan 6
Varmt Välkommen önskar 
Susanne och Therese

Köp era julklappar i en  Köp era julklappar i en  
riktig bokhandelriktig bokhandel

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Extra öppet alla söndagar  Extra öppet alla söndagar  
innan julafton kl 10-14innan julafton kl 10-14

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Hjälp oss att lätta på lagret 
inför vår inventering

Stor REA 20-25 augusti

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98

Storgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

Anders och Louise

Följ oss på Facebook

Tänk på varandra i julhandeln  
och gör era julklappsinköp  

i god tid innan jul
Våra öppettider under december

Vardagar 10-18, Lör-sön 10-15
21-23/12 10-19, 24-26/12 stängt

God Jul och Gott Nytt År

FIXPUNKTEN KÖPCENTRUM I SÖDERKÖPING
Följ oss gärna på Facebook - Telefon: 0121-21404

Extraöppet veckan inför jul: sön 18/12 kl. 10-16,  
mån-tors kl. 10-18, Fredag 23/12 kl. 10-19

Vi slår in dina "julklappar " 

Bernhard Handells verk med tomten på Storgatan.

När jag tagit en promenad 
är det skönt i adventstid att 
komma in i värmen och tända 
ett ljus. Och under stundom 
tager jag en julglögg. 

”
Håkan 0705-777546   -   www.lbmbygg.se

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅRGOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR VI ALLA VÅRA KUNDER ÖNSKAR VI ALLA VÅRA KUNDER 

OCH SAMARBETSPARTNERSOCH SAMARBETSPARTNERS

Välkommen att kontakta oss  
inför 2023 års byggprojekt 

LBM AB

Fred och Kärlek
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Christina 
Forsman 

Nilsson

Jul och adventstankar
 skrivandets stund har vi kommit en fjärdedel in i  
novembers sega maratonlopp. Ja, denna månad är 
som ett långt mörkt maraton tycker jag. Målet är 
att komma fram till ljuset. Det är ju det som många 

av oss ser fram emot: att få tända ljus och pynta. Flera 
av mina vänner älskar julen och dess dekorerande. De 
går loss med allt vad man kan tänka sig. Tomtar, ljus och 
glitter i varje hörn. Riktigt så är inte jag. Dock vill jag vara 
förberedd till advent med allt vad det innebär. Jag gillar 
att ta lite i taget under december.

När vi plockar fram stjärnan och adventsljusstaken 
har vi börjat att förbereda oss inför julen. Detta är en 
glad tid och enligt kristen tanke så väntar vi på att fira 
Jesu födelse. Advent betyder ankomst.

Oavsett om vi är kristna eller ej så är det en fin och 
förväntansfull tid för många av oss. Jag själv tycker om 
att pryda mina fönster och bord med vita föremål. Vita 
änglar, vita ljus och vita stjärnor och varför inte en vit 
cyklamen eller amaryllis.

Sedan så kommer adventshelgerna i tur och ord
ning och om vi grundar oss i den kristna åskådningen 
så handlar första advent om glädje och fest i Jerusalem. 
Folket hade varit förtryckta av romarna och hade hört ta
las om att en ny kung var på väg.  Andra advent talar om 
Guds rike vilket är osynligt för oss men som förmedlar 

kärleken som kan förändra oss. Tredje söndagen i advent 
är det Johannes döparen som är i fokus, vilken var en 
människa som gick före och visade människor världen. 
Sist men inte minst är det fjärde advent som handlar om 
Maria som fick i uppdrag att föda Guds son. Oavsett 
vad vi tror på så kan det enligt min mening vara fint att 
stanna upp och tänka på vad advent och julen faktiskt 
handlar om. Förra året var vi på midnattsmässa i kyrkan 
på julafton. Det var stämningsfullt och gav en stund till 
eftertanke.

Första advent är det julmarknad här i vår fina stad, samt 
flera helger under december. Det är mysigt när det börjar 
för då kan i alla fall  jag känna att det är en hel månad 
då man kan passa på att träffa familj och vänner och 
mysa. Adventskaffe, glöggmingel, lilljul, julbord och en 
och annan jobb eller föreningsfest. Ett helt pärlband 
med roliga grejer på agendan ju. Festligt och glatt under 
december är härligt för sedan kommer tråkiga januari, 
men det är en annan historia.

Sedan börjar det dra ihop sig för julhelgen och då 
plockar jag fram mina tomtar och placerar ut dem. Och 
med allt annat är man ju hundra procent förberedd eller 
hur? Ingen panik här inte. Nej då, allt är inköpt och in

slaget och frysen är full. Haha, you wish, som det så coolt 
heter nu för tiden. Jag tror aldrig att jag kommer att vara 
förberedd och tillfreds med det. Men vadå, det får bli 
som det blir och i ärlighetens namn så kan jag känna att 
det finns andra saker som är värre än det. Det stormar 
och krigas inte så långt härifrån. Mörkt och kallt och 
inget lyse för utsatta människor.

Ibland skäms jag och tänker att det gör inte så mycket 
om jag får dra ner på vissa grejer i och med världsläget. 
Klyschigt kan tyckas men jag har det bra och klarar mig 
väl. Jag bor i ett varmt, skönt och ombonat hem med 
mat på bordet och många fina människor runt omkring 
mig. Vad mer kan man begära? Inte mycket mer faktiskt.

God Jul och Gott Nytt År.

I

Söderköpings-PostenStorgatan 2, Söderköping
www.soderkopingsposten.se

Hjälp oss att utveckla  
Söderköpings-Posten!
Du bidrar enkelt genom att  
betala in valfritt belopp via 
swish till: 1234 294 666
Pengarna gör det möjligt för oss att nå 
ut med ännu fler lokala nyheter och att 
förverkliga nya lokala projekt. 

Söderköpings-Posten0121-421 35
mikael@soderkopingsposten.se

Storgatan 2, Söderköping
www.soderkopingsposten.se

Hör gärna av dig!
Mitt namn är Mikael Karlsson, jag svarar  
gärna på dina frågor och berättar mer om hur  
vi kan hjälpa ditt företag att synas.  
Varmt välkommen att kontakta mig.

Öppettider:
Ons-Fredag 11:00-17:00
Lördag 10:00-14:00

Avvikelser förekommer och annonseras på
butiksdörren samt på Facebook och Instagram
under namnet: butiken_comtesse.

Ågatan 19, Söderköping. 070-3035519

BBääddddaa,, bbaaddaa,, bbeellyyss
&& ddeekkoorreerraa!!

"Ja, denna månad är som ett långt mörkt maraton tycker jag. Målet är att komma fram till ljuset. 
Det är ju det som många av oss ser fram emot: att få tända ljus och pynta. Flera av mina vänner  
älskar julen och dess dekorerande. De går loss med allt vad man kan tänka sig. Tomtar, ljus och glit-
ter i varje hörn. Riktigt så är inte jag. Dock vill jag vara förberedd till advent med allt vad det innebär. 
Jag gillar att ta lite i taget under december."
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Julklappsjakten 

Söderköpings-Posten

i Söderköping

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

Övriga dagar mot förfrågan 
I större sällskap ingår buss

Boka även vårt förmånliga  
boendepaket med julbord och  

hotellrum eller stuga

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

Julbord i S:t Anna
Lördag-Söndag 3-4 advent

Skärgårdsin
spire

rat ju
lbord  

med mycket lo
kala råvaror

Advent i Magasinet Sankt Anna

Läs mer om utställarna och speciella aktiviteter på hemsidan
www.magasinetsanktanna.se

Varmt Välkomna!

Adventsmåltid med skärgårdens smaker och julens goda kakor
Vi tänder i öppna spisen och lockar med 

värmande och goda julklappar från Sankt Anna

Helgerna 3-4 december och 10-11 december
 Lördag och söndag kl.11-16

Boka din julupplevelse midas@hallbarkok.se

Boka din julupplevelse hos oss!
25 nov tom 22 dec

Vi serverar en julupplevelse i ”familjestil” dvs 
plocktallrikar vid bordet istället för buffé.

Välj mellan kött/fisk eller veganskt.
434:-

Home coming Week!
25-30 dec öppet från 18.00
Se fb för mer info 

  

Shoppa äta & njuta
i Söderköping

. 

   

www.isoderkoping.se

 Vi önskar er Alla ett riktigt gott slut 
& en riktigt fin start på 2023! 

 

det bidrar till en levande stad & kommun  
med bra utbud & god service.  

En bra plats att bo, leva & verka på.

Tack för att du handlar hos våra medlemmar!

Gäller hos våra medlemmar. 
Använd QR-koden eller gå in på  

hemsidan för mer info.

Söderköpings-Posten

Julskyltningstävling 

i Söderköping 

Från lördag den 26 nov kl 10:00

Rösta på den verksamhet där du 

hittar/känner den trevligaste och 

mysigaste julstämning

Jag röstar på: 

Namn:
Telefonummer:

Lämna svar till Söderköpings-Posten senast den 13 december 
och var med i utlottning av Söderköpingsmynt. 
Vinnarna blir kontaktade via telefon.

Storgatan 2, 614 30 Söderköping (brevlåda finns på gården)

Extra öppet till kl.16!
Många handlare i Söderköping
kommer hålla öppet extra länge  

och ha fina erbjudanden  
under Handelns dag!

Lördagen 26 oktober

Handla och vinn!  

Handla lokalt - handla med myntet

www.isoderkoping.se

Håll utkik efter
denna bild hos  

deltagande aktörer

Prisutdelningen
på Hagatorgets scen 
lördag den 17 dec

klockan 12:00



26 Barnpyssel

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.

Namn:                  Telefon:      

LIWHBSKAJFKTOMTEJAHFI
HUJSOABEOFNAPHAJEBWK
POSHIAOEPANEIAPOWNAO
OKHSOAHENFIMKJWOAPAN
NAHEEOAJENBPEPOSNAPA
TUKOLKPNOIAOTOGRÖTPI
POLIADIAPEPPARKAKAOPH
LJUSKAHTIIAHOAIEIAHEUI
NAIEBAONTSKINKAKEBUAJ
UAHIEMKLAMKNEJABBAJW
LUCIAENUJAJAIWBAIHAHOI

LUSSEKATT

TOMTE

PAKET

PEPPARKAKA

LJUS

SKINKA

LUCIA

Färglägg din egen julteckning. Noah Serander

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Julig
t fi

ka hos oss 

Varm
t vä

lkomna

Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60

Följ oss på Instagram

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14
Fixpunkten Köpcentrum  -  0121-13230  -  www.lekdax.com

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

GALLERIHASSEL.COM 
STORGATAN 10, HAGATORGET - 0736 924 296

 

     JULKLAPPAR!

Målarset
449:-/st

Karl Mårtens
399:-/st

Bra erbjudanden - passa på!

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK!
HANDLA FÖR MINST 200 KR OCH FÅ:

1 ST DRAUMUR 45G
GÄLLER VID INLÄMNING AV DENNA 

KUPONG OCH TILL 2022-11-30

LAKRITSBUTIK 
I Söderköping

Adress: Ågatan 1A
Öppettider: www.nammi.se

GE BORT ISLÄNDSK 
LAKRITS I JULKLAPP

VARMT VÄLKOMMEN!

Barnens julpyssel

Nytt nummer 
ute i februari

Söderköpings-Posten
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Jag sparar till hus, 
inte pension, men 
det borde jag ju.
Många funderar över sin framtid 
just nu. Vi hjälper dig.

Christoffer, 30 år
Säljare



”Jag gillar att handla lokalt”  ”Jag gillar att handla lokalt”  
Ett unikt erbjudande varje dag för dig som bär knappen Ett unikt erbjudande varje dag för dig som bär knappen 

på din jacka eller visar upp erbjudandet i vår apppå din jacka eller visar upp erbjudandet i vår app 
från den 1:a till den 24:e decemberfrån den 1:a till den 24:e december

Lekextra Handla för 500 kr få 50 kr rabatt. Handla för 1000 kr få 100 kr rabatt 

Medicinsk Fotvård Köp presentkort som julklapp, få present på köpet värde 160 kr 

Guldmakeriet Lily and Rose 20 % rabatt 

Söderköpings Bokhandel Handla för 300 kr, så får du köpa "Andromeda" av Therese Bohman för 199 kr (ord. pris 269 kr) 

Boutique Ramunda Dra ett band och erhåll en hemlig rabatt mellan 550 % på ett köp

Serander Fastighetsförmedling Fri flyttstädning (exkl. RUT) för dig som tecknar nytt uppdragsavtal under december

Bettifix 20 % rabatt på en valfri vara 

TvättStället Lagontvätt (miljövänlig kemtvätt) av kostym/dräkt för 150 kr/st inkl. RUTavdrag 
 
Galleri Hassel Kampanjpriser på konstnärsmaterial. Vi bjuder på glögg, kaffe och pepparkaka

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

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

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

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

Comtesse 15 % på ordinarie pris på Paradisverkstadens keramik 

Mekonomen Söderköping Koncentrerad spolarvätska 4 liter 20 % rabatt  

På fri fot 10 % rabatt på presentkort för fotvård 

Söderköpings Brunn 20 % rabatt på Brunnspaket, två övernattningar, välkomstdrink, trerätters meny samt frukost

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

KBygg Djurbergs Gin & Tonic 4 glas, Mixology från Luigi Bormioli. Ord. pris 499 kr. Erbjudande 349 kr 

Tempo 15 % på allt julgodis 

Nammi 15 % på ordinarie priser 

SöderköpingsPosten Hämta ditt exemplar av SöderköpingsPostens almanacka. Vi bjuder på glögg kl. 1113. 

Jannes Hembageri 10 % rabatt på vår egentillverkade julmarsipan 

Ängens Blommor 50 % rabatt på alla tomtar 

Gäller den 1 december

Gäller den 2 december

Gäller den 3 december

Gäller den 4 december

Gäller den 5 december

Gäller den 6 december

Gäller den 7 december

Gäller den 8 december

Gäller den 9 december

Gäller den 10 december

Gäller den 11 december

Gäller den 12 december

Gäller den 13 december

Gäller den 14 december

Gäller den 15 december

Gäller den 16 december

Gäller den 17 december

Gäller den 18 december

Gäller den 19 december

Gäller den 20 december

Gäller den 21 december

Gäller den 22 december

Gäller den 23 december

Gäller den 24 december

Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljningVi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi er alla


