Slutförsäljning och sista chansen
att köpa våra goa pepparkakor 2020!
Tisdag 22/12
kl. 08.30-17.00
Onsdag 23/12
kl. 08.30-15.00
Spana in vår Instagram
och håll dig uppdaterad.

St. Sigfridsgatan 146 | Tel. 031-401 045 | www.pepparkaksbageriet.se

Din lokala tidning

www.ohposten.se
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Några exempel på vad man kan använda ett presentkort till:
ögonhälsoundersökning, synundersökning, tåranalys, glasögon,
solglasögon, kontaktlinser, linsvätska, fodral och mycket mer som
gör det enkelt att ta hand om sina ögon och syn på bästa sätt.
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Årets julklapp från oss till er

Akuttandvård – boka online eller
ring!dig 25-29 år
Vi bjuder

AKUT
TANDBLEKNING
som inte varit hos
255037
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget
1 valfri
Telefon:behandling
031-255037
eller
tandläkare på 2 år på en
- nu endast för undersökning
TANDVÅRD
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8 –16
Lördag: 10 – 15 Söndag: Stängt
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30Eventuell
5
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GRATIS
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INOM 24H

500 kr

UNDERSÖKNING!
Hos oss erbjuds du
en modern och trygg tandvårdsupplevelse.
www.primartandvarden.se

martandvarden.se
www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
ÖPPETTIDER Mån-Tors 08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00

Årets julklapp
från oss till er
Vi har öppet

500 under
kr för undersökning
eller valfri behandling
mellandagarna

G

ågon
n
p
l
ä
j
H

Eventuell ATB dras vid besök.

ort
b
e
g
–
a
et mest

på d
n
y
s
e
r
n bätt

få e

!
s
n
y
s
m
so

rt.

ntko
e
s
e
r
p
t
et

Hos oss erbjuds du en modern och trygg tandvårdsupplevelse.

www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80

Hos
oss erbjuds du en modern
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
ÖPPETTIDER
08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00
och tryggMån-Tors
tandvårdsupplevelse.

PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 07.30-19.00 Fre 8.00-15.00

www.primartandvarden.se

Danska Vägen 76, Tel 031 25 42 45
www.optikercarlberg.se
Öppet mån–fre 10–18

Presentkortet kan inte bytas
in mot kontanter.

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets och din privata
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
eller 031-62 28 90. Välkommen!

God Jul
& Gott
Nytt År!
TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

499kr

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

HANDLA
SÄKERT
– handla online

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

10-KORT
ORD PRIS 999KR

Kvalitet, service
och omtanke

Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19
www.tandvardsgruppen.org

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Glayol
Salong

Nu också brudhåruppsättning och makeup!
Boka tid för slingor eller färgning, så bjuder vi på klippning
eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

Vi önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År!

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
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Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:
Aqua Dental på Redbergsvägen
13A i Olskroken • ICA Kvantum
Munkebäck • ICA Stabbetorget •
Coop Nära på Trätorget • Lejonet
& Björnen på Danska vägen •
ICA Supermarket Olskroken • Lidl
Olskroken • Kulturhuset Kåken •
Biblioteket Kåken • Coop Friggagatan • Active Wellnes • Handelsbanken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på
Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

Qvidings styrelse
utlovar vinterbad!
Fotbollssäsongen är över för Qviding FIF.
Precis som för andra föreningar har detta
pandemiår inneburit hårda prövningar.
Klubben vädjar nu om hjälp via ”Den
vinröda swishhjälpen 2.0”. Som tack för
hjälpen erbjuder sig bland annat styrelsen
ett uppfriskande vinterbad.
På sin hemsida ber Qviding FIF sina medlemmar
om stöd. Nedanstående text finns att läsa. Dessutom berättar klubben om vad som ingår i de olika
stödpaketen, beroende på insats.

Den vinröda swishhjälpen 2.0
Seriematcher utan publik, inställda evenemang
och cuper har inneburit att klubbens största inkomstkällor försvunnit.
Vi behöver er hjälp igen och öppnar nu, med
stor ödmjukhet, upp ”Den vinröda swishhjälpen
2.0”.
Vi kan inte nog poängtera hur tacksamma vi

är över din hjälp och med det sagt har vi också
denna gången försökt utveckla swishandet och
vad du faktiskt får tillbaka om du vill hjälpa oss
lite extra. Hoppas ni gillar det och vill vara med.

Hur funkar det?
H Ett stort tack till alla som swishar till nummer
123 0736 728! Summan uppdateras varje fredag
klockan 17:00 på hemsidan lagom till helgen startar. Alla bidrag betyder enormt mycket!
H Till dig som swishar 200 kr eller mer så bjuder vi på en personlig videohälsning från valfri
spelare i våra A-lag. Du kan välja en coach också
om du vill! Maila till josefine.jakobson@qviding.
se med vem du väljer så kommer filmen så snart
som möjligt.
H Till dig som bidrar med 500 kr så får du förutom den personliga videohälsningen en riktigt
snygg Qviding-kaffekopp som levereras personligen hem till dig (inom Göteborg) av vår ordförande Carl-Magnus Strömberg (eller annan i sty-

relsen). Maila carl-magnus.stromberg@qviding.
se din adress så har du snart en ny kaffekopp i
hemmet!
H Till dig som swishar otroliga 1 000 kr så får du
också ett eget sammansatt tabatapass av Damlagets fystränare Ebba Pihl. Levereras på video efter
samtal på telefon. Kontakta ebba.pihl@qviding.se
för ett personligt samtal.
H Till dig som hjälper oss med sanslösa 1 500
kr så får du allt ovan plus att vi garanterar dig gratis kaffe varje gång du är på HP. Du får också ett
personligt träningspass med antingen Damlagets
Head Coach Amodio Russo, F19:s Head Coach
Alejandro Bernardi eller P19:s nya Head Coach
Max Lind. Kontakta josefine.jakobson@qviding.
se för ett personligt träningspass.
H Om vi når över 100 000 kr så utlovar vi i styrelsen ett långt vinterbad i Härlanda Tjärn eller
Delsjön. Genomförs helgen innan julafton och
allt filmas, dokumenteras och sprids på alla sociala
medieplattformar som vi kan komma på. ÖHP

Vill du trygghetsvandra med oss i IBK Göteborg?
IBK Göteborg har i egen regi, tillsammans
med samarbetspartner Bostadsbolaget, startat förenings-vandring i stadsdelen.
– När träningarna och andra aktiviteter, såsom
helgidrotten nu satts på paus, tycker vi i förening att det är viktigt att vi utökar vår synlighet i
stadsdel, på kvällar och helger. Vi har som förening därför tecknat en separat försäkring för våra
förenings-vandring med Folksam. Så att vi har ett
fullgott skydd även utan för idrottsverksamheten.
– Vår utgångspunkt och målsättning med förenings-vandringen är att vi ska ha fler vuxna i vår
stadsdel för att öka tryggheten och detta är något
vi som förening vill bidra med. Även under dessa
tuffa tider vill vi kunna bidra till en trygg stadsdel
för alla!
– Vi vill också försöka hjälpa till att motverka
att de mörka krafterna i samhället får sitt fäste.
Då stadsdelen inte har fältassistenter, som man
naturligtvis önskar att alla stadsdelar hade, är det
ännu viktigare att vi som förening med en ofrivilligt nedbantad ungdomsverksamhet, bryr oss om
vår barn och ungdomar och tar vårt samhällsansvar.
– Vi kommer att ha förenings-vandring på fredag (19.00-23.30) och lördagar (19.00-23.30).
HHH
H Vill ni vara med och förenings-vandra eller
är intresserade? Kontakta Leif Palmqvist: leif.
palmqvistgbg@gmail.com. Samordnare för vandringen på plats är Jesper Björklund G och Niklas
Sjöström, telefon till samordnare: 0760 505 920.

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se
www.ohposten.se
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VI HAR EN PLAN. Och snart två. Nu är den ena nya konstgräsmattan på Härlanda Park utrullad, linjerad och mycket inbjudande. Samtidigt är arbetet med att anlägga även den andra planen i gång. Det våras för fotboll även så här i juletider.
Foto: Privat
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Redbergsgårdens Blommor
Julgrupper
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JULKAMPANJ
GÄLLER FRAM TILL DEN 10 JANUARI
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2990:- (ord.pris 4 200:-)
950:- (ord.pris 1 500:-)
650:- (ord.pris 895:-)
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2 MÅNADER GRATIS!

Årskort:
3 mån:

Danskavägen 110
Telefon 031-195050
Öppet alla dagar !
Välkomna.
Fri parkering 10Min

Torpagatan 8
031-707 32 32
www.helahalsan.com

Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring?
Förutom att vi visar upp ditt hem online annonserar vi i tryckta medier såsom GP, SvD Nyheter, SvD Näringsliv, SvD Magasinet, Di Drömboende och Di Weekend,
i utvalda livsstilsmagasin såsom HOOM och Tennismagasinet samt på marknadens starkaste sociala mediekonton. Vi knyter samman säljare och köpare över
hela världen via 1.000 kontor i över 70 länder och vår internationella marknadsföring ger dig möjlighet att nå närmare 70 miljoner potentiella köpare världen
över. Allt detta i kombination med vårt upparbetade kundregister och starka varumärke ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.
Varmt välkommen att höra av dig om du också går i säljtankar. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@sothebysrealty.se.
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se www.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Detta är årets sista spalt,
hoppas att ni gillar allt,
och om jag har gissat rätt
möts vi 2021 !

Motsatsen till Anders T-GNÄLL!

En ny omgång ”PÅ SPÅRET” har startat. Då
är LUUK med på spåret. Det hela drivs av
LIND-STRÖM!
HHH
Nu får man inte sitta för nära varandra. Nej,
långt ifrån!
HHH
Var får det inte serveras starköl efter klockan
22.00?
Jo, Folkhälsomyndigheten har gått ut med
en KLASS 3-varning!
HHH
Jag tänkte köpa en halsduk i CASHMERE,
men det var dyr och då hade jag inga CASH
MER!
HHH
Det kan bli dyrt att hyra tomte i år ty TOMTpriserna har stigit!
– Skall ni ha någon tomte i år?
– Nej, vi nöjer oss med grann-TOMTEN!
HHH
Vad gjorde du i Biltillbehörsaffären?
– Jag beställde en HJUL-tallrik!
HHH
Mina sladdbarn hjälper mej med julgransbelysningen!
HHH
IFK Göteborg fick oavgjort mot BK Häcken
på Ullevi och det var Abraham som frälste
Änglarna!
IFK vann med 4–0 i Östersund och slipper
en KVAL-fylld höst. Att vinna i Östersund
gör man inte JÄMT men 4–0 förvånade mej
STORLIEN!
HHH
Armand Duplantis blev så glad för bragdguldet att han lade bort titlarna. Han sa:
– Kalla mej DU PLANTIS!
HHH
– Stå rakt!
– Det går inte, jag kokar LUT-fisk!
HHH
Får jag komma som GÄST när du bakar lussekatter?
HHH
Returmatcherna i kvalet till Allsvenskan spelas
på Luciakvällen. Då måste stjärngossarna visa
upp sej.
Sen får dom spela med FULLT lag i
SUPER-ETTAN!
HHH
Julblomma till en cyklist: CYKLA-MEN!
HHH
Om man inte vill trängas i Systemkön kan
man beställa flaskpost!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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SAMBANDHSCENTRALEN. Musikproducenterna Oscar Rydelius (som går under namnet Ratvader) och Niklas Åkerblad (El Huervo) har
Foto: Privat
släppt ett nytt album, Sambandh.

Ratvader och El Huervo har
släppt albumet Sambandh
Fredagen den 13 november släppte
musikproducenterna Oscar Rydelius,
känd som Ratvader och Niklas Åkerblad,
känd som El Huervo, det gemensamma
albumet Sambandh. Alla låtar tar med en
på en meditationsrutt genom Indien där
man får landa i olika sinnesstämningar.

Samma kväll som albumet släpptes gick Oscar och Niklas upp till skogen vid Apslätten i
Kålltorp. Där mötte de upp några närstående
vänner och tände en brasa, några neonljus och
åt s’mores för att komma in i rätt sinnesstämning. Tanken var att ha en gemensam aktivitet
där de kunde presentera musiken och samtidigt dela med den till allmänheten som fick
vara med via en live stream.
– Vi ville ha en aktivitet där vi kunde dra
igenom skivan från början till slut eftersom
tanken är att man ska lyssna igenom hela på
en och samma gång. Det blir en speciell känsla
och det är kul att få se sitt verk fungera i verkligheten och inte bara i teorin, säger Niklas.
Båda två är baserade i Göteborg och har tidigare bland annat gjort ett samarbete i form
av soundtracks till Tv-spel. I Oscars senaste album Ratvader’s Dream finner man även inslag
från Niklas – men det är först nu de på riktigt
har gjort ett artistsamarbete under labeln Swedish Columbia.
– Det här kan man säga är vårat gemensamma barn som vi tillsammans har varit med
och skapat. De flesta kreativa besluten har Oscar tagit och så gäller det att sätta sig in i den
andras huvud och komplettera tankarna, säger
Niklas.
Det är nu lite mer än tio år sedan som Oscar
och Niklas träffades för första gången. Ganska
snabbt insåg de att det fanns ett gemensamt
intresse för musik och skapande – och där såg
de en möjlighet till att komplettera varandra.
Niklas har en bakgrund som konstnär och
musiker, där han är känd för sina färgglada

och livliga olje- och akvarellmålningar. Oscar
har istället fördjupat sig mer inom ljuddesign.
Musik har på ett eller annat sätt alltid varit
grunden till väldigt mycket och båda beskriver
det som ett sätt att fly från verkligheten.
– Det blir nästan som en slags drog och det
är häftigt att man kan översätta sina dagdrömmar i ett faktiskt skapande. Det handlar om att
man ska vara nyfiken och hålla uppe inspirationen, säger Niklas.

– Vi har ju pratat om att göra något riktigt
tillsammans under många år och jag ville se
om vi kunde använda mina ljud som jag har
samlat på mig, säger Oscar.
För två år sedan gjorde Oscar en så kallad
Beatles och åkte till Indien där hans portabla
inspelningsmikrofon alltid fanns med i handen. Som lyssnare får man följa med honom
på en resa eller en meditationsrutt som speglar
sig i form av ljudupptagningar tagna ur olika
sammanhang, miljöer och vid mötet med inspirerande människor.
– De bästa ljuden är de som spelas in och
inte ljud man tror att man vill åt. Det är svårt
att föreställa sig saker innan man har varit där
och upplevt platsen, så det handlar mer om att
återberätta stunder, bilder och minnen, säger
Oscar.
Submerged, som är albumets första låt, startar med en bönklocka och fortsätter till en
marknad i New Delhi där man blir fångad av
en annan värld.
– Indien är ett väldigt flummigt och ljudrikt
land där många har problem med just hörseln.
Det är många konstanta ljud i vardagen i form
av stadsljud, trummor och naturljud så som
stränder och fåglar, säger Oscar.
– Det är en slags kakafoni med harmoni –
och i albumet får man landa i olika känslor,
säger Niklas.
Själva resan avslutar i staden Bombay där
man får följa med på en parad och sedan träffa

Örgryte&HärlandaPosten

några glada pojkar från ett slumområde som
klappar och sjunger med.
– Man kan säga att den handlar om into the
void, att allting har ett slut och att även Universum en dag kommer att släckas. Det som
finns kvar är tomheten och här är människor
glada och parerar mot sitt öde, säger Niklas.
– Ja precis, och just mötet med pojkarna var
för mig något speciellt. Jag fick en koppling
med dem och det var en go känsla, säger Oscar.
De flesta människor kanske ser musik som
något ljud från en gitarr eller en sångröst som
förmedlar en känsla – men musik är något som
kan te sig på olika sätt och ha olika former.
Men Oscar menar att det inte alltid behöver
finnas någon gräns för vad som ska definieras
som musik och ljud.
– Det kan såklart vara spännande att hitta
en gräns, men det känns också tråkigt att behöva göra det. Det finns redan så mycket gränser i livet och om inte gränsen skulle finnas
så kanske man skulle bli lite mer öppen och
nyfiken, säger Oscar.
– Jag förstår vad du menar och håller med
dig. Men jag kan också tycka att det är intressant att det finns människor som gillar begränsningar i sitt kreativa arbete och som blir
sporrade av det. Kanske för att undvika den
blanka canvasen där möjligheterna är oändliga
– och som gör det svårt att välja bland några
paletter från början. Men halvvägs igenom
början man få koll på vilken typ av mixning
man gör, säger Niklas.
Om flygångesten och restriktionerna kring
resandet lättar upp i framtiden, kan man som
lyssnare eventuellt få följa med till en ny destination.
– Vi har pratat om att vi skulle vilja åka till
Japan och fånga upp ljud där. Inte specifikt i
storstäderna kanske, utan ställen som är mer
avsides, som exempelvis en stuga i norra Japan,
säger Oscar.
Sanna Puoskari
NR 12 • december 2020

80 % RABATT

VI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILL

PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

Beställ ditt vörtbröd
och annat gott till julen!
Ring Cum Panes jultelefon på 0703-80 38 03
Vi har öppet 22:e och 23:e dec kl 9-18
VälkoMMen!

ALLTID

Kobbarnas väg 4

tis-fre kl 9-18, lör kl 9-14

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop

ET!

ORG
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SKR
PÅ OL

FRÅN OSS ALLA - TILL ER ALLA

God Jul och GOTT NYTT ÅR!
Allt för julbordet och till
Nyårssupén hittar du hos
Fiskbodarna, Köttboden och
blommor hos Sven-Erik

halva priset
på andra paret
vid köp av
kompletta
glasögon!
Gäller billigaste paret
från samma recept.

ALLTID

kostnadsfri
synundersökning
vid köp av
glasögon.
Värde 395 kr.
Utförs av legitimerad optiker.

VÄLKOMNA!
Vanliga öppettider och även söndagsöppet den 20/12 kl. 11-15

Kvalitet och service
tilll rätt pris

Stängt 24-28/12

Fiskbodarna Köttboden
Sven-Eriks Blommor
Handla i god tid och håll avstånd!
NR 12 • december 2020

Redbergsvägen 17

Telefon: 031-19 84 70

Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2020-12-31. För öppettider och info
om vår hantering av Covid-19 se: w w w. o p t i k k a l l a re n . s e

Örgryte&HärlandaPosten
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HISTORISKT

Inför julen i krigets skugga – 1940
Krigsskugga över julrushen 1940?
Jo, givetvis, men i GP i början av december tog inte
krigsnotiserna större plats än annonserna för bio, dans
och fester.
Låt oss titta en smula på inköp, nöjen och förväntan
inför jul då i december för 80 år sedan.
Hos en damfrisering på Ånäsvägen, radioaffär på
Olskroksgatan eller strump- och trikåaffär på Sofiagatan
var det alls inga dåliga tider.

H

emma hade folk inte så mycket julbelysning i
fönstren, för det vore opraktiskt då det ibland gick
flyglarm och direkt skulle mörkläggas. Av larmen
blev dock inga anfall. Brittiska bombplan med kurs rakt mot
Göteborg girade under kriget av åt söder just vid gränsen,
efter att enbart ha ”markerat” vad man ansåg vara svensk
tyskvänlighet.
Göteborgs-Posten hade meddelat: ”Tyska jagare ha företagit
en framstöt mot västra inloppet till Engelska kanalen … Två
fientliga jagare torpederades.”
Då notisen i GP var en översättning av ett pressmeddelande
från nyhetsbyrån DNB i Berlin var ”fientliga” detsamma som
brittiska.
En lite längre notis hade berättat: ”Fullträff på stort brittiskt
krigsfartyg. Engelsk 10.000-tonnare sänkt av italiensk ubåt.”
Från samma källa betonade en annan notis ”betydelsen av det
stora tyska flyganfallet mot industristaden Plymouth”.
För den som ville undfly tankarna på det eskalerande kriget,
höll Frälsningsarméns 2:a kår väckelsemöten i sitt hus på
Sankt Pauligatan 1 under ledning av adjunkt Wikfeldt. Även
en och annan marsch ned till uppställning för musicerande på
Gradmansplatsen utanför Flamman företogs.
Marscherade gjorde också Hemvärnet – längs Härlandavägen via Redbergsplatsen ner till det dåtida äldre Olskrokstorget. Officiellt var väl Hemvärnets musikkår ännu inte
grundad, men man hade spontant en grupp musiker med i
synnerhet blåsinstrument.
När de gick förbi på Härlandavägen vinkade barn med
små flaggor från den lilla kulle där Redbergslids Bibliotek

var inrymt i gamla trähuset Bagaregården. Och vid Härlanda
cellfängelse hade väktare ställt upp sig på led; en av dem höll
en svensk fana i normalare storlek.
Efter att våra grannländer Danmark och Norge hade invaderats och ockuperats av tyskarna från april månad det året,
hade det svenska Hemvärnet genom riksdagsbeslut grundats
den 29 maj och hade sannerligen till december hunnit bli rejält organiserat runt om i landet. Cirka 90.000 icke värnpliktiga, som frivilligt ändå ville bidra till beredskap och försvar av
riket, hade skrivit in sig.
Vid marschen genom Bagaregården och Olskroken serverade småflickor pepparkakor till publiken på de snöröjda och
sandade trottoarerna. Flickorna från Sankt Pauli kyrka hade
själva bakat i församlingens kök, under ledning av en diakonissa. Denna var bror till en trumpetare.
I krigets skugga var musik en pålitlig tröst. Grammofonskivor (så kallade stenkakor) såldes i mängd med etiketter
som Philips, brittiska His Master’s Voice, tyska Telefunken
och det helsvenska Sonora. Radiofabriken Kungs-Radio, vars
huvudbutik låg på Kungsgatan 16-18, hade en omtyckt filial
på Olskroksgatan 23, där skivor inför julen 1940 såldes som
aldrig förr.
På biografen Flamman visades i advent det året en musikfilm kretsande kring det glansfulla och ändå lagom spralliga
Broadway. Det var tänkt att hela familjer skulle se den, så
annonsen i GP, GT och HT betonade ”billiga barnbiljetter”.
Projektor med korta tecknade filmer – främst Karl-Alfred
samt några korta spelfilmer med Helan & Halvan – skulle
hyras eller lånas ut till Vidkärrs barnhem. Jag har inte funnit
bekräftelse på att det förslaget gick igenom, men förhoppningsvis blev det så, fastän barnhemmets rykte i efterhand
blivit mycket tvivelaktigt och hemmet varit allvarligt kritiserat
ända upp på riksnivå.
En lärarinna på Redbergsskolan lät med hjälp av grammofon sina elever i femte klass lära sig dansa snyggt och propert,
efter att pojkarna artigt bugat och bjudit upp. Dansmusik
var det i våra trakter annars lite klent med. Men på Valand
inne stan spelade Arne Hülphers orkester upp till dans. Där
anbefölls ”aftondräkt”.
Vackra pälsar, kappor och klänningar sågs i filmer från
Hollywood, Paris och Berlin. Samt förstås i ”den kolorerade”
veckopressen. Många minns den fräscha butiken Runa-Modeller, driven av Rune Kvart på Borgaregatan 18 i Olskroken.
Enklare vardagsplagg, eller tyger och sybehör för den som var
sömmerska till husbehov, kunde inhandlas från bland annat
Alma Erikssons Kortvaruaffär, Sofiagatan 46 i Bagaregården.
En kväll hade busiga barn tillverkat och placerat en jättestor
snögubbe så, att Alma Eriksson nästa morgon inte kom åt
låset och dörrhandtaget till sin affär. Hon fick tillkalla vicevärden, som hade mycket stor användning för sin snöskyffel
under den och de följande vintrarna.
Julgardiner kunde vara från Butik Anna Weiss på Ängsvaktaregatan 2, just intill fängelset. Anna Weiss saluförde även
trikå, strumpor ”av goda kvalitéer” samt garner och sybehör.
Populära julklappar som parfymer och skönhetsmedel köpte
härlandaborna främst från Ambra Färg- & Kemikaliehandel
på Sofiagatan 8, där självklart även färgburkar, penslar och
fernissor gick åt, inte minst vid den inre kompletteringen av
Vidkärrs IF:s nästan nya klubbhus.
VIF hade några plätter med spolad is där man tränade
bandy, men matcherna var på Ånäsfältet. Under de synnerligen kalla vintrarna under kriget var isen inget problem. Men
klubben såg också framåt, då sekreterare Nils Eriksson och
innerforwarden Bertil Björkner redan i december avtalade att
vårens första träningsmatch i fotboll skulle bli borta mot IFK
Vänersborg.

GÅRDA-SUCCÉ. Apotekarnes Vichyvatten från fabriken
på Gårda, av exakt årgång 1940, ingår i Skarbacks lokala
samlingar.
Foto: Dast Magazine
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Hela VIF:s bandylag fixade buss för att i Lucia-tid åka
med hustrur och flickvänner och se en komedi på biografen
i Sävedalens Folkets Hus. Nästan promenadavstånd, men
biobiljetterna var beställda och väderprognosen uteslöt inte
snöstorm. Man såg ”Karusellen går” med en relativt ung Nils
Poppe i huvudrullen. (Den Sankt Pauli församling som Poppe
var född i var dock inte den göteborgska utan utgjorde en
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VITA JULAR. Vintrarna på 40-talet råkade bli ovanligt kalla
och snöiga – med gott om det vita redan i Lucia-tid.

central del av Malmö.)
Till Redbergslids IK:s föga formella julbord kunde den som
önskade ta med sig nubbe. Dryckerna som tillhandahölls var
annars den alkoholfria maltdrycken Eriksbergs Must (med
en tecknad muskulös atlet på etiketten), Pripps Pilsner klass I
samt Apotekarnes Sockerdricka, Päron-Lemonad och Vichyvatten från den stora fabriken på Gårda.
Julborden hämmades klart av köttransoneringen, som
krävde sina kuponger. Det var sannerligen inte många familjer
som likt Olof och Ingrid Assarsson vid Dämmevägen på
Gårda hade köpt sig en halv gris från en bonde i Fräntorp.
Den begränsade tillgången på skinka, och även på köttkorv, gjorde att Lottakårens julfest i Sävedalen dominerades
av gravad och rökt lax och egna sillinläggningar. Och den allra
första vara som regeringen hade beslutat ransonera var kaffet.
Så lottorna blandade illa omtyckt surrogatpulver med lite
prima äkta vara.
Kraven på ransoneringskuponger var strängt i butiker som
Vivi Berggrens Charkuteri på Munkebäcksgatan 6 och det
välbesökta Konsum vid Gustavsplatsen i Bagaregården. Likaså
om man beställde en kötträtt på VARA-bolagets klassiska
Restaurang Lejonet i gamla landshövdingehuset längst ner på
Redbergsvägen.
Lokalt avklarade julklappar här i öster 1940 kunde vara ett
smycke från Wranges i Olskroken, babyartiklar från Axbergs
på Munkebäcksgatan, blus från Nils A. Erikssons Damskrädderi på Solrosgatan, kaffekoppar och bestick från Kålltorps
Varumagasin, nytaget porträttfoto från Vibergs Foto-Ateliéer
på Redbergsvägen eller en stor chokladöverdragen marsipangris från Henrikssons Konditori på Ånäsvägen.
Väldigt många karlar låg utkallade i beredskap längs
Sveriges långa gränser och kom inte hem över jul. Nej, julen
var i mångt och mycket dämpad, vilket ju i solidaritet med
drabbade länder var rimligt.
Dock fanns i december 1940 stor förväntan på helgen.
Trots beredskap och tänkbara flyglarm tycks man inte
varit till närmelsevis så
HISTORISKT
begränsad och bestulen
med Sören Skarback
på glädje, som vi i skug– författare med
gan av vår tids kinesiska
Göteborg i fokus
pandemi nu känner oss.
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hit kan du SOm är äldre vända dig när du behöver Stöd
SjukvårdSupplySningen
På sjukvårdsupplysningen kan man få
personlig rådgivning av en sjuksköterska.
Ring sjukvårdsupplysningen på 1177 eller
sök på www.177.se
vårdcentralen
På Vårdcentralen behandlas såväl
kroppsliga sjukdomar som de flesta
lindriga till medelsvåra depressioner och
andra psykiska besvär.
närhälsan ekmanska
adress: Lillkullegatan 21
telefon: 031-747 92 60
närhälsan Olskroken
adress: Redbergsvägen 6
telefon: 031-345 04 00
närhälsan torpavallen
adress: Torpavallsgatan 9
telefon: 031-747 81 00
närhälsan gamlestadstorgets jourcental
adress: Gamlestadsvägen 4
telefon: 031-345 07 53
När du behöver uppsöka vård på kvällstid vardagar kl 17.00–22.00 och helger
kl.10.00–16.00.
Stöd Och hjälp från din kOmmun
Genom biståndshandläggare i din kommun/stadsdel kan du få information om
vilket stöd kommunen kan erbjuda. Det

kan t.ex. vara olika sätt att bryta ensamhet eller att få hjälp att hantera vardagen. Biståndshandläggaren kan även
ge information om stöd för dig som är
anhörig eller närstående.
telefon: 031-365 00 00
OrganiSatiOner kan erbjuda
SOcial gemenSkap Och Stöd
Många föreningar, pensionärsorganisationer liksom religiösa samfund kan
erbjuda stöd och sociala aktiviteter. De
finns många olika brukarorganisationer
som kan ge stöd och som har specialkunskaper på olika områden. De flesta
brukarorganisationer ingår i nätverket
nationell samverkan för psykisk hälsa.
Webbplats: www.nsph.se
möteSplatSer
På stadens träffpunkter kan du delta i
aktiviteter, ta en fika och få sällskap av
andra. Flera träffpunkter och mötesplatser kommer fortsätta att erbjuda utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter.
kaggeleds träffpunkt
Webbplats:
goteborg.se/kaggeledstraffpunkt
telefon: 031-365 68 14
björkekärrs träffpunkt
Webbplats:
goteborg.se/bjorkekarrstraffpunkt
telefon: 031-365 55 25

lundens träffpunkt
Webbplats:
goteborg.se/lundenstraffpunkt
telefon: 031-365 54 43
Frivilligcentralerna Pärlan och Knuten
är två fristående mötesplatser öppna
för alla. En plats som byggs upp genom
ideellt engagemang, genom vars och ens
idéer, behov och förmågor. Du kan starta,
gå med i en intressegrupp, vara frivillig
ledare – eller ta en kaffe och bara vara.
frivilligcentralen pärlan
adress: Danska Vägen 103
Webbplats:
goteborg.se/frivilligcentralenparlan
knuten
adress: Råstensgatan 4
Webbplats:
goteborg.se/kalltorp.info/knuten
Hälsoteket finns till för att ge dig som
bor i Örgryte-Härlanda möjlighet att
stärka och förbättra din hälsa. Du behöver inte ha träningsvana eller förkunskap
för någon aktivitet. De flesta aktiviteterna är på dagtid, och kostnadsfria.
hälsoteket
Webbplats:
goteborg.se/halsoteketorgryteharlanda
telefon: 031-365 51 84

hjälplinjer
Det här är exempel på flera hjälplinjer
och stödorganisationer som du kan
kontakta via telefon eller internet för att
få ngn att tala med. Ring sjukvårdsupplysningen på 1177 eller sök på www.177.se
för att hitta fler.
mind äldrelinjen
telefon: 020-22 22 33
webbplats: www.mind.se
mind självmordslinjen
telefon: 901 01
webbplats: www.mind.se
Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112
jourhavande medmänniska
telefon: 08-702 16 80
anhöriglinjen
telefon: 0200-23 95 00
kvinnofridslinjen
telefon: 020-50 50 50

Vid akuta
situationer
ring 112

www.goteborg.se

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

Erbjudandet gäller t.o.m. 24/12 2020. Lokala avvikelser kan
förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.
Gäller ej Nordic Wellness Exclusive, Kinna och Hönö.

Världens bästa julklapp
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Medlemskapet aktiveras automatiskt den 28/2 2021 om du
inte sätter igång det själv tidigare. Mer info nordicwellness.se
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STIKKAN PÅ SPÅRET

Blå markering gäller på Stans väg.

KLART FÖR START. Lars-Erik Säll och Sigbritt ”Sigge” Andreasson vid startpunkten, Sörlyckan, där vi är för att ta en tur på Stans väg.

Foto: Stig Andersson

STANS VÄG – en möjligheternas väg
Det lackar ju mot jul och då gäller det att skriva sin önskelista till Tomten. Här följer
några förslag till listan, även om inte alla kanske kan levereras direkt. En sak är säker.
Jag är övertygad om att ”klapparna” kommer att uppskattas av alla mottagare – d v s
partilleborna, både de som nu bor där och presumtiva sådana. För det skall vi ha klart
för oss: närheten till ett bra friluftsområde är en framgångsfaktor.
Är det dessutom fyllt med attraktiva utflyktsmål och markerade slingor – ja, då blir
det ännu bättre.

V

i gör ett nytt nedslag i den fina
naturen längs Stans väg och då med
tips på nya möjligheter.
Från Oxled till Öjersjö är det
cirka fem kilometer, om man tar
den delvis nyanlagda vägen genom
skogen. Den nya gång-, löp- och
cykelleden tvärs genom skogen –
Stans väg – har verkligen förenklat
möjligheten att ta sig ut överallt i Partille-naturen. Från denna led kan man sedan välja att
vika av ut på olika skogsstigar med skiftande
avstånd till målet.

skogens lite osäkra besökare – vågar han eller
hon? Tveksamt!
Här har det offensiva och kreativa Partille-teamet en viktig uppgift
– visa med en skylt: varthän och
hur långt!
Ju längre vi gick, desto fler
stigavstick väckte vårt intresse. För
varje stig – samma sak: vågar vi
oss in här? Utefter vår vandring på Stans väg
upptäckte vi ett tiotal sådana stigar, innan vi
nådde slutmålet i Öjersjö.

En liten sammanställning av dessa kan
kanske vara på sin plats. Alla avstånd utgår
En novemberdag, när solen gjorde ett
från Sörlyckan och vi går i sydlig riktning.
kort mellanspel, tog jag och min gode vän,
Lars-Erik Säll, oss ut på en liten upptäcktsfärd H Efter 600 m: Stig till höger – svart-vita
längs Stans väg. Vi startade vid Sörlyckan, där 18 km-stigen med start och mål i Skatås, men
med långa sträckor i Partille-terrängen.
vi genast stötte på en möjlighet att avvika in
H Efter 750 m: Stig till vänster vid informapå en skogsstig. En tydlig skylt ”Bertilssons
tionstavla - Bohus-, Vildmarks- och Gotastuga, 3,5 km” och röd-vita markeringar i
leden, som bl.a. passerar Kåsjön på väg mot
form av plastband på träden, lockade oss till
Jonsered, Hindås resp. Lerum/Alingsås.
kaffe och kaka i den klassiska raststugan vid
H Efter 850 m: Stig till höger till Bertilssons
Lilla Delsjön.
stuga (3,5 km) via Odensvaletjärn (efter c:a
Med magen full av en god och näringsrik
2,5 km). En mycket vacker stig, som tyvärr
frukost stod vi dock emot frestelsen och fortinte särskilt många vågar sig in på.
satte i stället vår stavgång på väg söderut.
Efter bara 150 meter lockade en annan stig H Efter 1 200 m: Stig till höger – förbindelsestig (400 m) till blå-vita stigen (”Ugglemososs österut.
sen runt, 5 km”).
Ingen skylt fanns där med slutmål eller
H Efter 1 500 m: stig till vänster - förbindelavstånd dit…
sestig (1 000 m) till Bohus-, Vildmarks- och
Vi som tidigare gått på denna vilda stig
Gota-leden, som bl.a. pasupp emot ”3-tjärnsskogen”
PÅ SPÅRET
serar Kåsjön.
med Björnåstjärn, Furåstmed Stig Andersson
H Efter 1 700 m: Stig
järn och Bergåstjärn som
– som håller koll på
till höger – förbindelsestig
glittrande avbrott, hade
friluftslivet för oss
(170 m) till blå-vita stigen
givetvis vågat oss in, men
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Bra informationstavla som finns på strategiska platser.

(”Ugglemossen runt, 5 km”).
H Efter 1 750 m: stig till vänster – förbindelsestig (300 m) till ”Kåsjön runt, 7,5 km”,
lilamärkt, som vi presenterade i oktobernumret av ÖHP.
H Mellan Höga Berget vid Långe Mosse och
slutmålet för Stans väg (Öjersjö) finns 3–4
stigar till vänster ner till Kåsjön (300–400 m)
Inget av dessa ovan nämnda stigavstick har
skylt med info om mål och avstånd. Visst är
det lite synd!
För att råda bot på frånvaron av uppgifter
vid alla dessa stigmöjligheter, tog vi kontakt
med en av de som så framgångsrikt har jobbat
som en samordnare med de olika spåren för

Bra markeringar/info på sträckan Sörlyckan
till Bertilssons stuga 3,5 km vilket gör 7 km
tur och retur.

Örgryte&HärlandaPosten

kommunen – Sigbritt ”Sigge” Andréasson.
Men det är inte bara Sigge som har jobbat
med frågorna utan det är ett kraftfullt team,
som kommer från olika förvaltningar, vilket
hon var mycket angelägen om att framhålla.
Men det är inte bara Stans väg, som invigdes i mitten av förra året, som är nykomlingen i skogen utan också stigarna – det blå-vita
och röd-vita - som markerades i höst.
Hur och var de går kan du med fördel få
genom de nya informationstavlorna, som
finns uppsatta på strategiska ställen.
Eller gå in på partille.se och klicka dig
vidare via ”uppleva och göra” till ”idrottsliv &
friluftsliv”.
En novemberdag slog Sigbritt följe med oss
längs Stans väg för att vi skulle få tillfälle att
visa vilka fantastiska möjligheter det finns för
kommunen till ännu fler förbättringar, som vi
såg framför oss.
Förhoppningsvis sådde vi ett litet frö till
Partille-teamet.
Vågar vi hoppas på en både gryende och
groende vår?
En sak till. Nästa år är det ”Friluftslivets År”.
Ett projekt, som leds av Svenskt Friluftsliv
och Naturvårdsverket, som syftar till att få fler
människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om
friluftslivets värden och allemansrätten. Du
kan läsa mer om detta värdefulla initiativ på
luftenarfri.nu
Ovanstående tips ligger med andra ord rätt
i tiden. Partille kommun ligger dock redan
långt framme. Med några av de nämnda
förslagen kan det spetsas till ytterligare.
Varför inte börja med att märka ut några
”avstickare” i form av några skyltar, som visar
på mål och avstånd.
En riktigt bra början!
Det känns som 2021 blir det år, i vilket
ännu fler kommer att besöka naturen, inte
minst med god draghjälp av projektet – Friluftslivets År – Luften Är Fri.
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Nära dig genom
hela livet.
På din vårdcentral får du trygg kontakt genom hela
livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt
är det oss du först kontaktar.

Du kan enkelt lista dig hos oss genom att logga in på
1177.se med BankID, för en trygg kontakt hela livet.

Närhälsan Björkekärr vårdcentral
Stabbegatan 2 B, 031-345 06 51
narhalsan.se/ bjorkekarrvardcentral

Närhälsan Ekmanska vårdcentral
Lillkullegatan 21A, 031-747 92 60
narhalsan.se/ekmanskavardcentral

Närhälsan Olskroken vårdcentral
Redbergsvägen 6, 031-345 04 00
narhalsan.se/olskrokenvardcentral

Närhälsan Torpavallen vårdcentral
Torpavallsgatan 9, 031-747 81 00
narhalsan.se/torpavallenvardcentral

Gör ditt vårdval. Du väljer själv
var du vill lista dig på 1177.se.
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

2009

Handelsbanken Örgryte
önskar er alla en
riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Varmt välkomna till oss på Handelsbanken Örgryte för att prata om dina eller ditt företags bankaffärer.
Istället för att skicka julkort ger vi ett bidrag till Stadsmissionen.

Prästgårdsängen 1
031 – 703 59 60
www.handelsbanken.se/orgryte
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I GRUNDEN EN ELDSJÄL.
Thor Guttormsen från
Björkekärr är nominerad
och finalist i Årets Eldsjäl.
Han är drivande kraft i
Grunden BoIS. Foto: Folkspel

Vi kör ut...

Stans
läckraste
Julmat!

med fri leverans
(vid minst 15 st.)

Jultallrik 150:Rökt lax med sparris · Skaldjurspaté · Romsås · Ägghalva med räkor · Potatis
Inlagd sill · Senapssill · Rökt julkalkon med katrinplommon · Mimosasallad
Senapsgriljerad julskinka med grov julsenap · Köttbullar · Julmedvurst
Skagenröra · Rödbetssallad · Cocktailtomat · Babybellost · Vörtbröd · Smör

Lilla Julbuffén 175:-

Samma innehåll som ovan, smakfullt garnerat & upplagt på serveringsfat. Dessutom ingår även:
Julkryddad Pastrami m. inlagd gurka
och Gubbröra på julkavring

Jansons Frestelse
Liten (4-5 port.) 100:Stor (12-15 port.) 300:-

Stora Julbuffén 220:Samma innehåll som Lilla Julbuffén, smakfullt garnerat &
upplagt på serveringsfat.
Dessutom ingår även:
Rökt hjortstek m. rönnbärsgelé
En härlig ostbricka med
krämig brieost, oliver,
gräddädelost, druvor,
kex och fikonmarmelad

Ring och boka Er julmat på 031-84 74 76
info@redbergsgarden.se • www.redbergsgarden.se

Öppet
alla
dagar

Redbergsgården
Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

Tel. 031-84 74 76 www.redbergsgarden.se

EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!

Vi använder ansiktsmask och
tar bara in en kund i taget

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!
Kort hår
200:- Ord.pris 280:Mellanlångt hår 240:- Ord.pris 340:Långt hår
270:- Ord.pris 380:Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 januari 2021

Danska vägen 79 • Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
031-84 62 97
0736-14 61 53
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Thor – ännu en
finalist i Årets Eldsjäl
Först Jonas Autio, sedan Thor Guttormsen. Vårt utgivningsområde har med två
unika ledare som kan komma att utses
till Årets Eldsjäl 2021.
Tidigare i höst har vi berättat om Jonas Autio
från Vidkärr, som driver basketverksamhet för
personer med funktionsnedsättningar och som
är en av fyra som kan bli Årets Eldsjäl i kategorin Hälsa. Från Björkekärr kommer nästa
finalist i Folkspels projekt och gala för att hylla
föreningslivet hjältar.
Det handlar om Thor Guttormsen, drivande kraft i Grundens BoIS och en av i kvartetten som kan vinna i klassen Årets Ledare.
Naturligtvis för sitt engagemang och utvecklande av Grunden BoIS.
Föreningen startade med en mindre grupp
och som hade en gräsmatta intill Delsjövägen som hemmaplan. I dag har de drygt 500
medlemmar, flera hundra aktiva och ett 40-tal
ledare. Dessutom en klubblokal i Prioritet
Serneke Arena, egen stripad buss, har gett ut
en bok, producerar magasin, har medverkat i
två-dokumentärer och fått ta emot N10-priset
på en miljon kronor av ingen mindre än Zlatan Ibrahimovic.
För att nämna en del kring det som en värmlänning och Björkekärrsbo drog igång i början
av 90-talet och som gjort föreningen för barn,
ungdom och vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning till en riksangelägenhet.
– Vi har gått från noll och ingenting till där
vi är i dag. Det är rätt fantastiskt, säger Thor
och fortsätter:
– Vi tar emot alla som vill vara med. Oavsett
nivå på idrottskunnandet och oavsett nivå på
funktionsnedsättningen. I övrigt är vi en helt
vanlig idrottsförening, men vi skiljer oss från
en del andra att vi bara startar nya träningsgrupper om det behövs, så får alla chansen att
vara med.
Dock har det här året varit speciellt, inte

minst för att Grunden Bois har många spelare
som befinner sig i riskzonen när det handlar
om pandemin. När den slog till i Sverige med
full kraft i mars beslutades om att pausa verksamheten och först i augusti kom den igång
igen.
– Det är det viktigaste benet i många av de
här tjejernas och killarnas liv, det märkte man
inte minst då. Då blev jag den onde Thor. Föreningen betyder jättemycket för många och då
handlar det inte bara om själva idrotten. Det
handlar om deras liv, säger Thor.
Efter att ha kommit igång mer verksamheten igen är i dagsläget, då en andra pandemivåg drabbat samhället, åter all fotbolls- och
innebandyverksamhet åter igen pausad, i första hand till vecka 2 nästa år.
Utöver själva idrotten så har Thor sett till
att Grunden Bois står för så mycket mer: en
gemenskap, en samlingsplats, en social mötespunkt. Han lever på kansliet och i och kring
föreningen, dyker upp på knattematcher och
fotbollsskolan, och går alltid att få tag på.
– Det är så många saker, så det är omöjligt
att svara på. Men att få vara med och bidra till
hur det skapar mening och en fin vardag för
massa människor är nog det bästa. Att få vara
med och tvätta bort gamla attityder. Vi är ju
alla människor och inga är exakt likadana. Att
visa att idrotts & föreningsliv ger alla chansen
till ett bra liv.
En insikt som innebär långa dagar och få
40-timmarsveckor.
– Nej, nej. Det är nog lite mer än så. Jag är
62 och kommer inte hålla på i en evighet och
kompetensmässigt kommer det inte att vara
svårt att hitta någon efterträdare till mig. Men
kommer den personen vilja lägga ner kvällar
och helger år efter år? Det är jag inte helt säker
på. Det krävs ett extra personligt engagemang
för det.
ÖHP

OM ÅRETS ELDSJÄL
H Drivs av Folkspel, föreningslivets egen lotteribolag och syftar till att lyfta fram alla eldsjälar
som möjliggör vårt föreningsliv.
H Inledningsvis sker nomineringar i kategorierna Inkludering, Hälsa och Ledare. En jury utser
fyra finalister i samtliga kategorier och under utvalda perioder under året (2020–2021).
H Efter det att finalisterna har presenterats på folkspel.se kan alla rösta på sin favorit.
H Den finalist som får flest röster i sin kategori blir kategorivinnare i Årets Eldsjäl. Detta
avslöjas i samband med Eldsjälsgalan som genomförs under våren 2021.
H Samtliga finalister har en plats på galan och kommer tillsammans med övriga ta emot ära
och stipendium.
H Under Eldsjälsgalan utses en slutgiltig Årets Eldsjäl 2020 från kategorierna Inkludering,
Hälsa och Ledare.
H I kategorin Årets Idrottsförening – som är ett samarbete med Riksidrottsförbundet (RF)
– kommer en jury att välja ut fyra finalister och därefter utnämna Årets Idrottsförening.

Örgryte&HärlandaPosten
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Andreas och Simon har en liten men
AGNETA BANKS
viktig julkalender för cancersjuka barn BALETTSKOLA
Varje år insjuknar ungefär 350 barn
och ungdomar under 18 år i cancer.
Av dem är det omkring 85 procent
som överlever. Alla får inte möjligheten till att fira en jul hemma tillsammans med deras familj och för några
barn kan det vara den sista. Andreas
Hagman och Simon Höckert vill ge
den sista julklappen till barnen som
dagligen kämpar på sjukhusen.

Björkekärr

Klassisk balett
– i alla åldrar
och svårighetsgrader

Det är nu nio år sedan Andreas Hagman
och Simon Höckert fick förfrågan om
att spela gitarr och sjunga julsånger för
cancersjuka barn på Drottning Silvias
Barnsjukhus. Andreas blickar tillbaka och
minns den allra första gången de skulle
sätta sig i bilen och åka till sjukhuset.
Båda två var väldigt nervösa innan och
kände att det var en annorlunda situation
de stod inför. De hade ingen aning om
hur barnen eller deras anhöriga skulle ta
emot dem.
– Vi hade precis stannat med bilen utanför sjukhuset. Vi satt kvar en stund och
fick syn på en liten pojke som var på väg
tillbaka till sjukhuset och stod i entrén
och höll i en säck med paket i. Jag frågade
personalen om det efteråt och det visade
sig att några få barn, som inte är lika svårt
sjuka, får någon timmes permission för
att åka hem. Det tog väldigt hårt på oss,
att många av barnen är kvar på sjukhusen med och hjälpa till på något sätt – och
det var då Andreas kom på Lilla Julkalenunder jul, säger Andreas.
dern. Tio dagar fram till julafton presenUnder spelningarna fylldes sjukhuset teras en lucka med någon profil som ger
med olika julsånger, glädje och skratt. en julhälsning eller håller i någon daglig
Personalen bar på tomteluvor och det aktivitet via sociala medier.
bjöds på fika. Barnen och deras anhöriga
tog emot Andreas och Simon med öppna – Vi kände att vi ville starta något som
var annorlunda men tydligt. Det är en
armar.
– Det är såklart väldigt speciellt att be- liten men viktig julkalender för de små
söka sjukhuset då många är väldigt sjuka barnen och många människor blev väloch anhöriga som är ledsna, men samti- digt engagerade, säger Andreas.
Alla människor kan vara med och hjäldigt visar alla en enorm värme trots den
orättvisa sjukdomen. Barnen utstrålar pa till genom att skänka pengar via Lilla
något speciellt som man inte ser så ofta Julkalenderns Facebooksida och Instahos människor utanför sjukhuset, säger gram. Pengarna samlas in via Barncancerfonden Väst och går till barnen och deras
Andreas.
anhöriga.
– De används till olika aktiviteter för
I år kommer konceptet att se annorlunda ut eftersom de inte får lov att besöka barnen och deras familjer – och är till för
sjukhuset i och med omständigheterna att bidra till en trygghet och glädje när
livet är som svårast. Den finns kvar som
som är nu.
– Men vårat projekt Lilla Julkalendern stöd i många år efter en avslutad behandkör vi ju som vanligt mellan Lucia och ling, säger Andreas.
jul. Det kommer antingen att bli en live
stream av något slag eller en färdiginspe- Första året med Lilla Julkalendern satt
lad videohälsning fylld av musik, aktivite- Andreas uppe på nätterna och försökte
ter och överraskningar. Vi har fått tillgång leta efter profiler som ville vara med i en
till sockerbrukets lokal så där kommer vi lucka. De som var med då var bland annat Glenn Hysén, Leila bakar, Mickey
att vara och spela, säger Andreas.
För tre år sedan, år 2017, kände An- Dee, Markoolio och Arvingarna. I dagslädreas och Simon att de ville göra något get är det inte helt fastställt vilka profiler
mer för barnen. De märkte att det fanns som kommer att vara med i årets luckor.
en drivkraft hos människor att få vara En som däremot är självklar och som all-

Barndans
Barnbalett
P.ga. av de införda hårdare restriktionerna
har vi ett lägre antal elever i samtliga grupper.

Vårterminen startar vecka 3
agneta.bank@telia.com
Besök gärna hemsidan för mer info:
www.barndans.nu

0738-09 51 11
Andreas Hagman och Simon
Höckert laddar för Lilla Julkalendern.
Foto: Privat

tid ställer upp är Glenn Hysén.
– Han är en riktig guldgubbe när det
kommer till att ge utan att vilja ha något tillbaka och så fort jag ringer honom
tackar han alltid ja direkt. Men de flesta
jag pratar med vill vara med när de hör
om barnen, det finns många som gärna
hjälper till och vill göra bättre, säger Andreas.
Andreas besitter på många historier om
barnen på sjukhuset och alla har på ett
eller annat sätt berört honom. Det finns
en alldeles speciell julsaga som han gärna
lyfter fram om varför de fortsätter med
Lilla Julkalendern – och den sagan handlar om Nina med de lila änglavingarna.
Det var samma år som Andreas och Simon hade startat Lilla Julkalender som
de träffade treåriga Nina för allra första
gången. På julafton stod hon och väntade
på dem nere i entrén med ett leende på
läpparna. På ryggen bar hon ett par lila
änglavingar och bakom hennes mamma
stod en droppställning som var dekorerad
i glitter.
– När vi fick syn på henne blev vi
tvungna att försöka hålla inne tårarna,
det var så fint. När vi sedan skulle sjunga
och spela på avdelningen tog hon väldigt
mycket plats och ville gärna vara med i
varje låt. Hon blev någon slags symbol för
varför vi gör det här, säger Andreas.
För Andreas handlar det i slutändan
inte om hur mycket pengar som samlas
in eller vilka profiler som de lyckats få
med i varje lucka, utan det viktigaste för
honom är att beröra och engagera andra
människor.
– Det har på något sätt blivit en uppgift som vi måste göra varje år. Jag kommer nog aldrig riktigt att kunna släppa
det här. För varje gång vi gör det här växer
vi som människor – och så vill jag att fler
människor ska tänka. Julen handlar om
att ge och hjälpa andra i den mån man
kan, säger Andreas.

Svenska
sjöräddare smiter
från jobbet.
Tack alla arbetsgivare som låter våra sjöräddare
släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går.
Läs mer på sjoraddning.se

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Julen börjar på
Klappoteket.
Välkommen.

Apoteket
Redbergsvägen 4, Göteborg
Mån–Fre 8–19, Lör 10–15
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

Sanna Puoskari
NR 12 • december 2020
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.sakert i Olskroken!
.
Julhandla

AKADEMIBOKHANDELN
OLSKROKEN

–

Redbergsvägen 12 | Tel. 031-84 45 70
Handla Tidigt – Handla Tryggt – Håll Avstånd
❤ Ring, maila eller lämna in din beställning hos oss:
031-84 45 70/olskroken@akademibokhandeln.se
❤ Betala med Swish utanför butiken.
❤ Hemleverans i närområdet, i mån av tid
(ej v. 51-52).
❤ Mindre försändelser kan skickas med Postens
förfrankerade påsar.
❤ Extra julöppet mån-tors v. 51 / kl. 09.00-19.00
(för julens öppettider – www.akademibokhandeln.se)
❤ Paketinslagning!
❤ Vi försöker hjälpa till på bästa sätt för alla – knacka
på fönstret eller hojta till utanför!

APOTEKET KORPEN

Redbergsvägen 4 | 077-145 04 50
❤ Beställ gärna via apoteket.se. (gäller även
receptbelagda läkemedel)
❤ Vi har ﬂera olika beställnings- och leveranssätt.
❤ I Göteborg har vi även hemleverans till vissa
områden under kvällstid.

CYKELKUNGEN

Redbergsvägen 2 | Tel. 031 184 300
❤ Cykelkungen erbjuder gratis montering vid köp av
nya dubbdäck (t.o.m. 23 dec 2020)
❤ Max fyra kunder i butiken samt personal (normalt
sett är det ingen trängsel nov och dec). cykelkungen.se

EVANETTE

Redbergsvägen 9 | 031-21 05 03
❤ Handla tryggt och enkelt i vår webshop
www.evanette.com.
❤ Beställ via telefon, betala utanför butik med Swish.
❤ Vi erbjuder hemleverans i närområde med Swishbetalning.
❤ Vi städar ofta, har handsprit och tar in max 3 kunder
åt gången och hjälper er på avstånd i butiken.
❤ Black Week 23/11–29/11 har vi ﬁna erbjudanden
i butik och i webshopen.
❤ Vi vidtar åtgärder för att ni ska
känna er trygga!

FREJA BLOMMOR

Redbergsvägen 7 | 031–25 86 80
❤ Vi tar blombeställning per telefon 031-25 86 80 eller
via e-post freja@frejablommor.se för
❤ hemleverans
❤ hämta utanför butiken
❤ Swishbetalning
❤ Max 5 kunder i butiken samtidigt,
handsprit ﬁnns vid ingången och vi håller
förstås avstånd.

HJÄLPREDAN
HJÄLPMEDELSBUTIK

Bondegatan 5 | Tel. 031-26 68 10
❤ Det går utmärkt att handla utanför butiken. Vi har
portabel kortläsare!
❤ Besök gärna vår webbshop www.hjalpredan.se där du
kan beställa och få dina varor skickade.
❤ Har du ingen möjlighet att beställa på nätet eller
handla utanför butiken så är ni varmt välkomna att
maila, ringa eller skicka ett sms till 0760-22 70 44 så
hittar vi tillsammans en lösning.
❤ Mail: info@hjalpredan.se

KNIT&PURL

Olskrokstorget 14 | 031-19 90 80
❤ Vi har ﬂyttat till ny stor lokal!
❤ Vill ni inte komma in i butiken kan vi serva er på
utsidan, vi tar svisch.
❤ I butiken är vi noga med att ni spritar era händer
innan ni kommer in och vi har även munskydd för er att
tillgå.
❤ Vi är inte ﬂer i butiken samtidigt utan att vi kan
hålla bra avstånd.
❤ Vill ni inte besöka oss i butiken i dessa
tider så har vi alltid vår webbutik
öppen: www.knitandpurl.se
Varmt välkomna!
Susanne, Carita och Anna

BLANDADE KARAMELLER
Handla ansvarsfullt hos oss, se till att hålla avstånd och ta hand om
varandra. Hos många av verksamheterna i Olskroken kan du handla
på ett bra och säkert sätt. Varmt välkomna. Tillsammans håller
vi Olskroken levande!

FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING
Akademibokhandeln
Apoteket
Beauty by Reale
Cykelkungen

LEKEXTRA

Redbergsvägen 12 | 031-21 25 22
❤ Kika i vår julkatalog via
www.lekextra.se, lägg beställning via
meddelande på Facebook/Instagram,
mail eller telefon.
❤ Vi erbjuder som vanligt paketinslagning.
❤ Vid köbildning använder vi oss av kölappssytem
och då har man möjlighet
att vänta på sin tur utanför butiken.
❤ Vi erbjuder service och Swishbetalning vid entrén.
❤ Facebook/Instagram: Lekextra
Olskroken
❤ Mail: lekextra@micilibus.se
❤ För utökade öppettider följ oss på
Facebook/Instagram

RÖDA KORSET
SECOND HAND

Olskrokstorget 4 | 031-21 21 68
❤ På Tradera har vi öppet dygnet runt,
alla dagar! Sök efter säljare och RödaKorset-SecondHand-Olskroken, eller
hitta alla Röda Korsets annonser på
tradera.com/campaign/rodakorset.
❤ Instagram: @olskrokensecondhand
❤ facebook.com/olskrokensecondhand

Electromobil
Evanette
Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk
Fjällmans Begravning
Folktandvården
Fonus
Freja Blommor
Hjälpredan Rehabbutik
ICA Supermarket
Kias Servering
Knit & Purl
Lekextra
Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen



God Jul
& Gott Nytt År
önskar
handlarna
i Olskroken

Mer än Ost
Myrorna
Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil
Närhälsan
Olskrokens Frukthall
Olskrokens Skrädderi
Olskrokens Spel och Tobak
Optikkällaren
Röda Korset
Salong Klipp-1
Slakthusets Köttbod
Sushi Hem
Sweets’n Cigars
Sven-Eriks Blommor
Syrien Kitchen & Café
Tasty Bake

LETA EFTER
SYMBOLEN!

MER ÄN OST

Olskrokstorget 4 | 031-21 21 68
För beställning hos Mer än Ost kan ni
❤ ringa 031-21 21 68
❤ mejla meranost@yahoo.se
❤ skicka meddelande via
messenger/facebook
– messenger/mer än ost
❤ skicka meddelande via My business/
Google – google/mer än ost
❤ Ordern hämtar du vid dörren i butiken – betalningen görs med Swish eller
kort/blipp.

NORDISKA HEMTEXTIL

Redbergsvägen 15 | 031-65 57 10
❤ Besök gärna vår webbutik Hemtextil.
se. Mycket av vårt sortiment kan beställas där.
❤ Varorna levereras via DHL till utlämningsställe men det går också
att ordna leverans till dörr.
❤ Varmt välkomna med er beställning!

–

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

BETRAKTELESER

Det var en mysig och corona-fri jul
Dekoratör Kaisa-Martta huttrade till och
på sin ljusbruna vinterkappa knäppte
hon översta knappen, ända upp under
pälskragen.
Det var gråkallt, fuktigt och tydligt vad
som saknades, med tanke på att det var
dan före dopparedan:
– Säg inte det blir ännu en jul utan snö,
suckade hon. Jag vill ha en vit jul, inte
vara utan snö.
Hennes finska uttal ”ootan snöö” lät
rart där vi från Korsvägen just vikit in på
Örgrytevägen.

Julsången om renen Rudolf var i engelsk
version på lagom ljudvolym ur högtalarna:
När Petula Clark med denna ”Rudolph the
Red-Nosed Reindeer” tonade ut, hördes
direkt Sissel Kyrkjebö med en super-bjällrig
”Jingle Bells”.
När så Bing Crosby tog vid med sin drömska ”White Christmas” blev samtalsämnet
självklart att man önskade en vit jul. Tänk
att det så sällan var vit jul i Göteborg utan i
regel började snöa precis när ungarnas jullov
var slut!

N

Rustan Nordebratt från de Geersgatan i
Lunden tog sig två klenäter till kaffet, men
trots att han hemma hos Riksbyggen hade
påtagit sig ett ansvaret att vid behov skotta
vid entréerna och i trapporna ner till gatan,
instämde han hjärtligt i att julen bör vara vit.
Han är eldsjäl i ett antal av de stoltaste
samfund och föreningar. Men i nästa samtalsämne, rörande vilka fabrikat av däck som är
säkrast på vintern, lät han givetvis mer som
sakkunnig från Svenska Peugeotklubben än
som representant för Karolinska förbundet
etc.
Själva nöjesparken var vinterstängd; där
skulle inte snurra en enda karusell eller
smattra ett enda chokladhjul framåt eftermiddan. Det dröjde väl ännu något år, minst,
innan idén ”Jul på Liseberg” lanserades à la
Tivoli i Köpenhamn.
Men knaprande på lagom mörka pepparkakor kände Kaisa-Martta och jag ett gemyg i
nästan paritet med danskarnas. Loket Olsson
var ”du och hej” med oss alla, fastän vi aldrig
bott på Pärlstickaregatan eller ens gått i
Gamla Lundenskolan.
Aktören Klas Jahnberg drog någon anekdot. Sonya Hedenbratt, som dessvärre kom
att gå ur tiden redan 2001, hördes ännu brista
ut i sitt varma, jazzigt hesa skratt.
På kvällen, alltså dan före dopparen, var vi
betydligt färre kring bordet hemma hos Rustan där i Lunden. Kaisa-Martta, den värmländske rallyföraren Lasse och jag hade slagit
oss ner vid aladåb och tjocka kalkonskivor.

öjesparkens skyltar framhöll en
komedi på Lisebergsteatern och
trollkarlen Joe Laberos show på
Rondo. Samt att Jerry Williams rockiga show
”Live’n’Jive” skulle ha premiär den 19 januari.
På tröskeln till jul, med all förväntan inför
god mat och goda vänner i helgen, hade man
dock svårt att ta till sig vad som skulle gå av
stapeln nästan en månad därefter.
Det var en glad och bekymmerfri tid, med
känslan stark av detta med ”dan före dopparedan”.

GRÅKALLT. Dan före dopparedan visade
barmark, med gräset grönt i rännstenen.
Julstämningen naggades också av annonsering för Jerry Williams show – långt efter
helgen.
Foto: Alice Radomska

Det var avsevärt före vår tids mörka Corona, så visst skulle man träffas, umgås, krama
om varandra – och sitta ätande, sida vid sida.
Ja, det var en trygg men förväntansfull tid. Så
som det alltid borde få vara.
En kvinna i päls men uniformsmössa
sa ”Välkommen” och det klickade till och
frasade lite mekaniskt om vändkorsen när
vi genom huvudentrén stegade in i parken.
Uppför den asfalterade stigen till teatern på
sin lilla kulle.
Det var vid lunchtid och långt kvar till
kvällens föreställning. Men vi hade redan
hunnit se farsen för nån vecka sen och

Minglandet ägde rum i den cirkelrunda
korridoren runt teatersalongen. Det hindrade
inte att vi kastade en blick in i densamma.
Dekoratör Kaisa-Martta, som fått nöja sig
med att dekorera butikers skyltfönster med
tomtenissar, pepparkakshus, kälkar och snölik
bomull eller liknande, hade spontant sina
åsikter om vad som var för mycket eller för
lite i dekoren uppe på scenen.
I teaterkorridoren försåg vi oss som alla
andra (cirka 40 personer) med skinkmackor
och kaffe. Nja, Sonya Hedenbratt och några
andra icke köttätare hade väl ägg, ost och
sallader på sina.

förväntade oss nu ”bara” lite trivsel med
skinkmacka, korvtallrik, kaffe och troligen
kakor och glögg.

WHITE CHRISTMAS. Snöfallet hade under natten till julafton ”räddat” en vit julhelg. Det
blev mys i stugan då ljusstakar och stjärna så småningom, i skymningen, skulle tändas.

Foto: Alice Radomska

Nej, men innan de fyra gästerna/kompisarna dök upp, skulle allt förstås i tidig julaftonsskymning tändas. Trädgården var sagolik efter
snöfallet. Snön dolde även något kvarglömt
redskap och annat som kunde stört ett sinne
för estik.
Kaisa-Martta anlände med en rejäl burk
löksill, förfärdigad enligt Lill-Babs mormors
recept i en veckotidning. Inrednings-tjejen
Monique, krönike- och låtskrivare Sören
Skarback och den alltid lite försenade Rustan
Nordebratt (fastän han hemifrån Lunden har
så rejäla nedförsbackar att ta fart i) trivdes
stort och bidrog till ”gott tjôt” om ditt och
datt i julens anda.
Trångt och gemytligt. (Må sådana tider åter
i framtiden komma.)
Efter julens lunch och eftermiddagens kaffe
skars skinkan äntligen upp på kvällen. Den
saken är Roffe expert på, medan Rustan väl
karvande skulle ha massakrerat skinkan å det
värsta. Men kniven i Roffes säkra näve var suTimmarna gick – och häpet steg vi ut i den
perb. (Sören Skarback hade fått ett set knivar
av snö upplysta natten, medan snön fortsatte
i gåva av TBV, där han hållit några historiska,
falla i miljontals flingor.
välbesökta föredrag.)
Kaisa-Martta jublade, obekynrad av hur
Julklappar? Jo då, stora och små sådana.
hennes blonda hår blev nästan vitt av flingor
De minst utrymmeskrävande fick Monique
uppe på hjässan. Några barn (som enligt
Rustan bodde på nummer 16 eller 18) testade och Sören av Roffe, nämligen premiärbiljetter
till Jerry Williams show.
redan att åka tefat.
Men, som sagt, det var jul, nyår, trettonJa, enligt Lasse var det flingor ”stora som
dag, arbetsdagar och tjugondag Knut innan
lovvikavantar”. Han kinesade hos Rustan,
Jerry på känt manér rockade loss i sin knuttehjälpte genast till att skotta och skulle säkert
utstyrsel. Det fanns ”mycket jul” att uppleva
göra det betydligt mer i julaftonens morgon,
innan dess.
innan han rattade Volvon
BETRAKTELSER
Men julens mening?
hemåt släkten i Hagfors.
Jo...i radion sjöng odödI min dåtida Audi körde av Alice Radomska
– författare
ligt Mahalia Jackson ”O
jag Kaisa-Martta den lilla
och konstnär
Little Town of Bethlehem”.
biten ner till Olskroken,

Jakten är över – Kristian har förlängt med RIK
n Många klubbar har jagat Redbergslids skickliga handbollsmålvakt
Kristian Zetterlund. Som dock valt
att skriva på ett nytt kontrakt.
– Det känns som vi har något stort
på gång med denna truppen och jag
vill vara med på den resan säger han
till klubbens hemsida.
20-årige Kristian Zetterlund, kom
till RIK från Lindesberg i Bergsla14

gen, redan som 15-åring och ser till
att fortsätta den goda målvaktstradition som genom åren präglat RIK.
Nu är det klart att han förlänger
sitt kontrakt till minst sommaren
2023.
– RIK är en fantastisk klubb att
utvecklas i där alla möjligheter
finns. Efter flera klubbars intresse av
Kristian är vi naturligtvis glada och

där jag efter ett hastigt ”Ses i morgon” vände
hemåt, via Danska Vägen, Sankt Sigfrids
Plan, Korsvägen...
Tidigt uppe nästa dag hade jag åtskilligt
jobb i köket. Puttrande kastruller och hettande ugn igång, till den grad att en säkring
gick och fick bytas och jag i varje fall inte
vågade belasta nästa med att höra radio och
stryka blus och byxor medan matlagningen
pågick.
Radion, förresten. Jag nynnade själv vid
spisen de julsånger som förmodligen spelades
för femtioelfte gången. Och nyheter...nej, vad
uppläsaren sagt var inget mer dramatiskt än
att en av tågresenärerna upp till en skidort
i Jämtland hade varit utrikesminister Anna
Lindh.
Då jag ringt och meddelat, mötte min skrivarkollega Roffe mig på parkeringen utanför
Örgryte koloniträdgårdar när jag anlände.
Vi bar in rejäla kassar mat; han fick ändå gå
en extra gång. Oj, vad fint han hade dukat
bordet!
Men...varken stjärna eller stake i fönstret
lyste...och inte granen i gavelrummet åt Shellmacken...

Här är Lunden ÖBK:s motståndare

stolta över att han väljer RIK som
sin klubb att fortsätta sin utveckling
att bli en riktigt bra handbollsmålvakt, säger föreningen om Kristian,
som har precis som många andra i
klubben gått hela vägen från en satsande ung lovande spelare till en av
de som driver klubbens a-lag vidare
in i framtiden.
ÖHP
Örgryte&HärlandaPosten

n Visserligen är årets säsong nyligen avslutad och
visst återstår det ett tag till nästa. Redan nu är dock
division 5-serien för Lunden ÖBK spikad.
Efter fjärdeplatsen i årets serie är det dags att ta
sikte på nästa säsong då det förhoppningsvis kommer att återgå till det vanliga, det vill säga med
dubbelmöten istället för enkelserie, som blev konsekvensen av rådande pandemi detta år.
Här är lagen Lunden ÖBK kommer att sällas mot
i jakten på att ta sig tillbaka till division 4. ÖHP

Bergsjö IF
FC Bosona
Floda BOIF
Götaholm
Hisingen FC
Inter Linne FC
Kode IF
Kärra KIF
Neutrala UF
United Africa FC
Utbynäs SK
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VÄLKOMMEN TILL OSS I MUNKEBÄCK!

Här finns julsmakerna
Erbjudandet gäller t.o.m. 30 december 2020
eller så länge lagret räcker. Rek. pris 49–79:-/st.

Välkomna in till vårt
mysiga bageri & café

apoteksgruppen.se
Apoteksgruppen | Munkebäcks torg | Tel. 031-19 24 70

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

Mån-Fre kl. 08-19 • Lör kl. 10-14
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Välkomme
MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 januari 2021

UPP TILL

70%

RABATT
på kompletta
glasögon!

God Jul
& Gott
Nytt År!
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Sävehofs Julia Johansson får fint stipendium
För tjugo år sedan beslutade regionfullmäktige i Göteborg att inrätta ett årligt
stipendium för idrottare med funktionsnedsättning.
En av de sju stipendiaterna i år är
23-åriga Julia Johansson som spelar rullstolshandboll i IK Sävehof.
– Först och främst är det jättekul och också
överraskande att jag fick stipendiet bland alla
andra kandidater. Det är också kul och viktigt
att paraidrottare syns i media och att rullstolshandbollen lyfts fram. Nu hoppas vi givetvis
på att det blir ännu fler som vill pröva på vår
sport, säger Julia.
Stipendiet, som är på 35 000 kronor, kommer att delas ut den 1 december i samband
med att fullmäktige har sammanträde.
– Pengarna kommer väl till pass. Min sportrullstol går på 55 000 och resorna kostar också
en hel del, säger Julia som kommer från värmländska Torsby men som bott och spelat handboll i Göteborg och Partille de senaste sju åren.
De första åren spelade Julia i laget Nolimits
IK som var regionens enda för rullstolshandboll men för något år sedan blev laget en del av
världens största handbollsklubb, IK Sävehof.
– Det var fantastiskt att de ville ha med oss
i sin verksamhet och att de gör den här satsningen. Det blev helt annorlunda för oss med
större samhörighet och mer uppmärksamhet.
Det hela låg rätt i tiden och det kändes som att
Sävehof ville bredda handbollen och vara en
förening som är till för alla.
Rullstolsspelarna blev väl mottagna och
laget fick träningstider i Partille Arena. Det

PRISADE Julia Johansson i en match med Sävehof.

byggdes också ett förråd till rullstolarna och
lite annat så att det skulle fungera praktiskt.

Foto: Privat

– Många i laget hade nog aldrig trott att de
skulle bli idrottare på den här nivån och för

mig var det något jag drömt om sedan jag var
liten.

Kött | ost | deliKatesser
bistro | inredningsbutiK
VÄRLDENS STÖRSTA HANDBOLLSKLUBB
FYLLER 70-ÅR UTAN MÖJLIGHET TILL
PUBLIK ELLER FÖDELSEDAGSKALAS
HJÄLP OSS ATT FORTSÄTTA
STÖTTA VÅRA BARNS FRAMTID

Välkomna till Juliga sävedalens saluhall!
nu har vi gjort julfint och fyllt butiken med allt extra gott inför
julens middag. Julskinkan osten och alla ljuvliga tillbehör.
Julklappar finner du hos oss, både i delikatesser samt inredning.

Butiken med det lilla extra

SävedalenS Saluhall

KÖP STÖDBILJETT - PRIS 19.50 KR
SWISHA TILL 123 559 30 58
ELLER ANVÄND QR KODEN

Fint kött, ovanliga ostar och delikatesser

Göteborgsvägen 34, Sävedalen
Onsdag–Torsdag 11–18 | Fredag 10–18 | Lördag 10–15
kotthall.savedalen@gmail.com | Christina 0708-66 14 19
www.kotthall.se
Följ oss på FB och Instagram för att se vad som händer.
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Landslagsspelaren Julia Johansson.
Foto: Svenska Handbollförbundet


på egen hand flyttade till Göteborg för att satsa på handbollen.
– Jag gillar den här sporten för att den är så
fysisk och för att det smäller en del i närkamperna. Det är en lagsport där man vinner och
förlorar ihop, säger Julia som är lagets kapten
och beskriver sig själv som envis, målmedveten
och omtänksam mot sin omgivning.
Rullstolshandbollen, som är världens snabbast växande rullstolssport, är ganska ny både
i Sverige och internationellt. Den är inte med
på OS-programmet än. Det finns fyra – fem
lag i Sverige som satsar och som är med i olika
turneringar.

Sävehofs rullstolslag är bäst i Sverige och det
självklara målet var att plocka hem SM-guldet
under SM-veckan i februari. Nu är mästerskapet framflyttat på grund av pandemin.
Enligt Julia finns det inget annat rullstolslag
i Partille. Inte i handboll och inte i någon annan sport heller. Handbollslaget är mixat och
för närvarande består truppen av fjorton spelare som är allt från 16 till 50 år.
– Vi har tyvärr inte några spelare från Partille men jag vet att det finns de som vill börja
och jag hoppas att de gör det nu när de läser
den här artikeln, skrattar Julia.
När Julia var fem år gammal var hon med
om en fruktansvärd bilolycka i Torsby. En
frontalkrock med två döda och det var nära att
femåriga Julia också förolyckades.
– Jag bröt ryggen och sedan dess kan jag inte
gå och därför sitter jag i rullstol. Ända sedan
jag var liten har idrotten varit väldigt viktig för
mig och jag har alltid jämfört mig med de som
kan gå. Jag har alltid velat klara mig själv och
velat bli bäst på det jag gör.
Julia har provat på många parasporter under
sin uppväxt, till exempel basket, innebandy,
dans och pingis innan hon 16 år gammal och

Reglerna är nästan de samma som i vanlig
handboll. Det är fem utespelare i stället för
sex, lite lägre mål det och så måste det alltid
finnas en kvinnlig spelare på planen, säger Julia som varit projektanställd av Svenska Handbollsförbundet de senaste två åren.
Hittills har det anordnats två EM-slutspel
där Julia båda gångerna utsetts till MVP, Most
Valuable Player, och kallats en av Europas
bästa handbollsspelare. Nästa EM/VM, som
skulle ha arrangerats i Kristianstad, är framflyttat till nästa år, precis som så mycket annat
just nu.
Det finns många lag i Europa och jag vill
gärna spela internationellt och någon gång
också få vara med i ett OS, säger Julia Johansson som kommer att fortsätta spela i Sävehof
trots att hon nyligen flyttat hem till familjen i
Värmland.
I de coronatider som nu råder är det paus
för det mesta. Inga matcher och inga träningar.
– Jag gillar att resa men det går ju inte det
heller nu men som den idrottstokiga person
jag är så får jag nöja mig med att kolla mycket
på sport på TV. Och så tränar jag, avslutar den
nyblivna stipendiaten.
Leif Lundvall
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Gnistrande julklappar
hittar du hos

Guldsmedshuset!

Våra jultider:

Lördag
12/12 10-14
Lördag
19/12 10-14
Extra öppet Måndag 21/12 10-18

www.guldsmedshuset.se Göteborgsvägen 21 Sävedalen 031-265798
tisdag-torsdag 10-18 fredag 10-16.30 lördag 14/12 & 21/12 10-14 måndag stängt
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❤ VI MÅSTE VARA ❤
❤ RÄDDA OM VARANDRA! ❤
då jag vet att många kunder
är i riskguppen och inte kan
besöka butiken när den är
öppen erbjuder jag er att
komma innan butiken öppnar.
det är bara att ringa och boka
tid på tel. 031-26 80 01.
//kram Jenny
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följ oss på instagram & facebook där kan ni se alla nyheter & styleingtips!
Göteborgsvägen 89, Sävedalen • Tis–Fre 11–18 • Lör 10–15 • Tel. 031-26 80 01
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3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott
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Vinnarna meddelas per post.

SPORT
MED

Lös krysset och skicka in det
senast 20 januari till
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
– märk kuvertet ”KORSORDET”

127104639
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Ilene Stenson på Dr Bex Gata 15
i Göteborg
4 Lars F Karlsson på Dr. Heymans
gata 5 i Göteborg
4 Kristina Dynefors på Ovanskogsliden 16, Göteborg
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LÖPER MASKIN SOM
INTE GÅR ATT STOPPA

NOGGRANNT
BESKRIVNA

NTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

17.00

g

Närhälsan Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 92 60
BVC på Ekmanska

www.rehabfotanalys.se
narhalsan.se/
narhalsan.se/
DYNAMISK FOTANALYS

torpavallenvardcentral

Den 1
Västra

Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Helger 10.00–22.00

Tack
för
ditt
förtroende
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral
DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

TBE-VACCINATION
TBE-VACCINATION
:
H UTFORMA: DINA ORTOPEDISKA
SKOINLÄGG

Vardagar 9-16

Löpar- & Walkingskor med vattenavvisande material.
Fysioterapi/sjukgymnastik i privat regi • Ortopedisk manuell terapi • Autostretching • Laser
Medicinsk träningsterapi • Konditionstester med Monarks ergometercykel • Träningskort

RÄTT SKO OCH INLÄGG FÖREBYGGER, REDUCERAR OCH KAN TA BORT
BESVÄR I FÖTTER, UNDERBEN, KNÄN, HÖFTER, BÄCKEN OCH RYGG.
NU ÖPPET FÖR DROPIN LÖRDAG & SÖNDAG 11:00-15:00 • MÅNDAG-FREDAG TIDSBESTÄLLNING

Ängsvaktaregatan 2–4, Göteborg • Tel. 073-157 28 12 • E-post: HIS@rehabfotanalys.onmicrosoft.com
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VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

– din kompletta Vaccinationscentral

ekmanskavardcentral

HJÄLPER MED ATT:
DROP-IN
FÖR DIN LÖPAR & WALKING/PROMENAD
DROP-IN FÖR
H HITTA
SKO

Vardagar 9-16

Närhälsan Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

Vardagar 9-16

Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan. 031-345 04 00

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Läs
mer om våra öppettider
Närhälsan Björkekärr
Närhälsan Torpavallen
och
priser2Bpå narhalsan.se
Stabbegatan
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

Örgryte&HärlandaPosten

Närhälsan Ekmanska
Närhälsan
Lillkullegatan 21
Redbergsv
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet: må
031-747 92 60
031-345 0
BVC på Ekmanska
BVC på Mu
NR 12 • december 2020
narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

narhalsan.
olskrokenv

NORDIC WELLNESS EXCLUSIVE

St.

NORDIC WELLNESS EXCLUSIVE

St. Eriks

REDBERGSPLATSEN
REDBERGSPLATSEN

Ånäs

BESÖK
OSS
Melinda
och Pernilla

BESÖK OSS

Melinda
Melinda
Pernilla
Välkomna
till och
oss och
påPernilla
Redbergsplatsen

BÄSTA JULKLAPPEN:

Pernillavid köp av presen
Välkomna
till oss och
på Redbergsplatsen
produkter,
samt påMelinda
ansiktsbehandlingar
produkter,
samtden
på 25:e
ansiktsbehandlingar
vid köp
av presen
Fredagen
november har vi 20%
rabatt
på alla
Välkomna till oss på Redbergsplatsen

Presentkort på en
Välkomna till oss på Redbergsplatsen
upplevelse
produkter, samtFredagen
på ansiktsbehandlingar
vid
köp
av
denskön
25:e november
har vi 20%
rabatt
på alla

Melinda och Pernilla
produkter,
samt
på
ansiktsbehandlingar
vid köp
av
www.treatandteach.se
Fredagen den 25:e Webbshop:
november
har vi 20%
rabat
Välkomna till oss på Redbergsplatsen
Fredagen
den 25:e
november
har vi
produkter,
samt på
ansiktsbehandlingar
vid20%
köp avrabat
presen

cebook.com/treatandteach
Välkomna till oss på Redbergsplatsen
cebook.com/treatandteach
produkter, samt på ansiktsbehandlingar vid köp av

Treat
and Teach önskar
allarabatt på alla
Fredagen denMelinda
25:e november
har vier
20%
och
Pernilla
en God Jul och ett Gott Nytt År!

SUPPORT YOUR LOCALS

Fredagen den 25:e november har vi 20% rabat

Ånäsvägen 6 (Redbergsplatsen) | Tel. 031–388 00 55
facebook.com/treatandteach
@treatandteach

KONTAKTA OSS ELLER BOK
KONTAKTA OSS ELLER BOK
cebook.com/treatandteach
Örgryte-Härlanda

LLNESS EXCLUSIVE
LLNESS
LATSEN EXCLUSIVE
Stadsdelsnämndens
sammanträde stängt
för allmänheten

Stadsdelsnämndens sammanträden är vanligtvis öppna
för allmänheten. På grund av rådande Covid-19 och de
skärpta restriktionerna är mötet den 14 december stängt
för allmänheten.

Vi ﬁxar
RUT & ROTavdraget!

LATSEN

BESÖK OSS
Vi gör
vardagen
OSS BOK
KONTAKTABESÖK
OSS
ELLER

Du hittar handlingar en vecka innan mötet och protokoll
efter mötet på www.goteborg.se/namndhandlingar.

enklare!

LLNESS EXCLUSIVE

FÖNSTERPUTSNING • GARDINUPPSÄTTNING
HANTVERK • STÄDNING
... OCH MYCKET MER

För mer information se

goteborg.se/orgryteharlanda
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goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
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EKONOMISKT

KYRKFÖNSTRET

Det svårtippade bostadsåret 2020

Trots pandemins enorma påverkan på
hälsa, samhälle och ekonomi, gick bostadsmarknaden stark igenom 2020. Omsättning och priser har hållits uppe trots
vikande ekonomisk tillväxt och stigande
arbetslöshet. Det ger viktiga signaler om
bostadsmarknadens motståndskraft och
även flera lärdomar att ta med till prognoserna för nästa år.

N

är pandemin i våras slog till med
full kraft såg det mesta plötsligt
nattsvart ut. Allvarligast var förstås
hotet mot liv och hälsa, men även de ekonomiska prognoserna pekade rätt ner i källaren.
Bedömningen spretade en del i detaljerna
men riktningen var alla överens om: Det går
utför. Tillväxten blir den lägsta på många årtionden, konkurserna ökar, arbetslösheten rusar
och statens ekonomi försämras i rekordfart.
På aktiemarknaden prisades mycket av eländet in omedelbart och i mars föll Stockholmsbörsen med mellan 30 och 40 procent.
I det läge som rådde trodde också de flesta,
däribland undertecknad, att vi skulle få se
en negativ utveckling på bostadsmarknaden.
Historiskt har ekonomiska kriser och stigande
arbetslöshet ofta utlöst oro på bostadsmarknaden. Ibland har effekten varit minskad
omsättning (alltså färre bostadsaffärer) snarare
än sjunkande priser, men nu kom vi från ett
decennium av stigande priser så det borde
finnas stor fallhöjd. Bilden stärktes också av
att även hushållen, hade samma dystra uppfattning. SEB:s Boprisindikator mäter varje
månad hushållens syn på bostadsmarknaden
och i april såg vi det största fallet i indikatorns 18-åriga historia. När prognosmakarna

vägde ihop de olika delarna trodde de flesta
på sjunkande bostadspriser i intervallet 5 till
15 procent.

reporäntan kvar på noll under krisen. Den
har också mer eller mindre lovat att den ska
förbli låg i flera år och dessutom genomfört
så kallade kvantitativa lättnader, dvs tryckt
ut mer pengar i ekonomin och därigenom
hållit räntorna ännu lägre än de annars skulle
ha varit. Låga räntor är centrala för att hålla
uppe bostadspriserna. En tredje orsak till de
stigande priserna är paradoxalt nog pandemin
i sig. När både kontorsarbetet och semestrarna flyttade hem till bostaden, blev det
plötsligt väldigt mycket tid att vara hemma
och fundera över boendet. Det ledde både
till en renoveringsvåg och till att många gav
sig ut och tittade efter ett nytt, gärna större,
boende.

Det finns mycket att lära när vi nu summerar det svårtippade bostadsåret 2020. Vi
har fått en påminnelse om hur svårt det är att
göra prognoser och att ekonomiska samband
sällan är enkla. Det räcker uppenbarligen
inte att tillväxten sjunker under noll och att
arbetslösheten stiger, för att bostadspriserna
ska sjunka. Vi behöver också ta hänsyn till
vilka grupper det är som blir arbetslösa, hur
väl de ekonomiska effekterna motverkas av
en aktiv finans- och penningpolitik och vilka
de psykologiska effekterna blir av att vara
hemma mycket mer än vanligt. Det är inte
lätt. Visst kan vi hoppas att prognoserna med
hjälp av detta blir bättre framöver men de lär
knappast bli perfekta. I stället får vi leva lära
oss att leva med osäkerheten och i vår egen
privat- och bostadsekonomi
EKONOMISKT
se till att vi har marginaler
med Antonio Latoracca
att klara fler scenarier än de
– kontorschef
mest väntade. Vi ses 2021
på SEB i Örgryte
så hjälps vi åt!

Så blev det inte. När vi summerar året
ser vi att bostadsmarknaden tvärtom kan
lägga ytterligare ett starkt år bakom sig, med
hög omsättning och stigande priser. Att
utvecklingen kunde bli så mycket starkare
än förväntat har flera orsaker. En första är
de finanspolitiska åtgärder som vidtagits för
att mildra krisen. Svindlande 350 miljarder
kronor har satts av till olika krisstöd. Det viktigaste är permitteringsstödet, som gjort att
100 000-tals människor har kvar sina anställningar och (det mesta av) sina löner, i stället
för att varslas och eventuellt sägas upp. Även
omställningsstödet, uppskjutna skatter och
hyresstöd har hjälpt företag genom krisen.
Dessutom har ett antal stöd riktats direkt till
privatpersoner, t.ex. stärkt a-kassa och tillfälligt slopat amorteringskrav.
En andra orsak är penningpolitiken. Riksbanken har inte bara hållit

Örgryte pastorat
4 Våra gudstjänster är digitala. Tiderna nedan
kan ändras med kort varsel.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orgryte
Björkekärrs kyrka
4 Livesänd gudstjänst söndag kl 10.30 på
www.youtube.com/bjorkekärrskyrka
Öppen kyrka tis 12-14, tors 13-15, sön- och
helgdagar 12-14.

Härlanda kyrka
4 Gudstjänst, andakter och musik på
www.facebook.com/harlanda.forsamling
Öppen kyrka mån-fre 9-17 och lör-sön 10-16.
I kyrkan finns utställning och barnpyssel. Våra
musiker spelar här dagligen. I kyrkan finns
också någon för dig att prata med. Öppettiderna är med reservation för stängning vid
begravning och annan verksamhet.

Sankt Pauli kyrka
4 Direktsända gudstjänster och musik: Högmässa söndag kl 11, gudstjänst torsdag kl 12,
middagsbön med lunchmusik onsdag kl 12
och adventsmusik söndagarna i Advent kl 18
på: www.sanktpauli.se.
Närradio 94,9 MHz.
Öppen kyrka ons 12.30-17, tors 13-17 och
sönd 12.15-17.45

Skårs kyrka
4 Livesänd gudstjänst från Örgryte församling
söndag kl 11 www.facebook.com/orgryteforsamling
Öppen kyrka sön 12-15 och ons 13-16.

Örgryte gamla kyrka
4 Livesänd gudstjänst från Örgryte församling
söndag kl 11 www.facebook.com/orgryteforsamling
Öppen kyrka tors 14.30-16

Örgryte nya kyrka
4 Livesänd gudstjänst från Örgryte församling
söndag kl 11, reflexmässa torsdag kl 18 på
www.facebook.com/orgryteforsamling
Öppen kyrka sön 12-15 och tors 17-18.

Alexandra: Så lyser i mörkret ett lietet ljus
2020 lider mot sitt slut och för många har det varit ett år som saknar
sitt motstycke. Mycket har präglats av covid-19 följt av isolering
och ensamhet, politisk oro och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt har
det varit ett år där många har visat godhet, omtanke, tjänstvillighet
och osjälviskhet.

många med mig som gjorde den här ”utmaningen” och jag märkte snart
att mitt facebook-flöde översvämmades av helt underbara uttryck för
tacksamhet. En del enkla och ändå rörande andra välformulerade och
berörande. Vilken fantastisk inverkan det hade på mig dels att själv
komma på och formulera vad jag är tacksam för, dels att läsa vad andra
skrivit! Jag insåg under den här veckan vilken kraft som kommer av att
i har lärt oss ta hänsyn på helt nya sätt, utvecklat digitala förmå- många gör gemensam sak av att vara tacksamma och att uttrycka den
gor och anpassat oss efter bästa förmåga. Det har varit ett år
här tacksamheten öppet. Min tacksamhetsbägare känns välfylld och
som passar väl på Dickens inledning av boken Två städer: Det
svämmar nästan över.
var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta. Det var visdoNär vi är tacksamma är det inte långt till att också kunna göra gott, att
mens tid, det var oförnuftets tid. Det var både trons och vantrons epok.
sprida tro, ge hopp och fylla vår omgivning med kärlek och omtanke. Jag
Kanske har du som jag lagt märke till att det under det gångna året
vill gärna dela med mig av några saker vi kan göra precis där vi är och
presenterats den ena digitala ”utmaningen” efter den andra – allt från
inspirationen kommer från en julkalender jag följer.
hur många push ups du kan göra under en vecka till hur du kan starta
4 Var givmild. Skänk till välgörenhet, eller var volontär för en ideell
ett eget företag på fem dagar. En del av dessa ”challenges” har varit
organisation och dela en länk så att andra också kan delta.
roande, andra har varit informativa. Men den som
4 Lyft fram en hjälte. Vem representerar ren och
LIVSCOACHEN
gjort störst inverkan på mig är en jag faktiskt
osjälvisk kärlek för dig? Lyft fram den personen på
Alexandra Tittus
bestämde mig för att göra alldeles nyligen. Den
sociala medier.
– din personliga
handlade om att under en veckas tid lägga upp
4 Hjälp andra att känna frid. Lägg upp en bild elstrateg och bollplank
på sociala medier vad jag är tacksam för. Det var
ler video på sociala medier som ger dig frid och ro.

V

4 Ge tillbaka. Visa tacksamhet mot andra genom att tänka på någon
som tjänat dig och återgälda tjänsten.
4 Visa omsorg om dem som ger omsorg. Visa uppskattning för
anställda inom vården. Uppmuntra andra att göra detsamma på sociala
medier.
4 Sprid kärleksord. Tänk på dem du älskar. Skicka din favoritbok till en
vän långt borta.
4 Dela ljus. Berättelser förenar oss och lyser upp vår tillvaro så dela en
inspirerande berättelse från ditt liv.
Du som läst min spalt under det gångna året har fått tips och förslag
på olika sätt att ta dig igenom den här tiden, men inte bara ta dig
igenom utan också uppleva glädje och styrka under tiden. Jag hoppas
att du tyckt att de varit användbara. Det jag tar med mig från det jag
själv skrivit är vikten av att hålla modet uppe, att behålla hoppet och att
fortsätta tro på framtiden. Jag vill lämna det här året med de välbekanta
orden från Carl-Bertil Agnestigs älskade adventssång: Adventstid kom
till mitt ensamma hus; jag sätter i staken ett sparat ljus. Något skall ske
bortom frostig advent; jag väntar en gåva, som Herren sänt. Den gåvan
är av ett helt annat slag än gåvor vi ger till varann’ var dag. Öppna din
tillstängda dörr i ditt hus. Så lyser i mörkret ett litet ljus.

I tre generationer har Fjällmans ombesörjt begravningar i Göteborg. Det kan inte
nog betonas hur viktigt det är att ni som anhöriga får det precis som ni vill ha det.
Värme, trygghet och omtanke in i minsta detalj.
Vi på Fjällmans hjälper och stöttar er, ni kan alltid känna er trygga i våra händer.
Våra jurister hjälper er med bouppteckning, arvskifte, testamente, framtidsfullmakt
och andra familjerättsliga handlingar.

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00
Centrum
Härlanda
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Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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En annorlunda men välsignad jul!
Det folk som vandrar i mörkret …
De här orden från profeten Jesaja inleder varje år juldagens gudstjänster. Sällan har väl mörkret varit så mörkt
som detta år. Pandemin kastar sina mörka skuggor över
en hel värld. Men vi är knappast den första generation
som får kämpa med en pandemi. Idag kan vi inse att vi är
privilegierade som ingen generation före oss varit. Även i
ett globalt perspektiv har vi mer än de flesta – sjukvård,
vaccin, trygghetssystem, digitala lösningar och mycket
annat. Men trots allt vi uppnått, kan vi inte fullt ut rå på
detta virus. I slutändan är vi lika utsatta och dödliga som
alla människor före oss.
Det blir nog en annorlunda jul i år. Mycket av det vi
vanligen ser fram emot och förknippar med jul kommer
inte att bli som vi är vana – julklappar, gemenskap, musik,
mat… Vi kanske inte ens kan låta kyrkdörren stå öppen
och kalla till gudstjänst.
När mycket av det vi är vana vid tas ifrån oss, prövas
var vi har vår grund. Det kan göra att vi tappar fotfästet,
men det kan också få oss att grunda våra liv på det som
verkligen bär. Kanske kan orden från profeten Jesaja ge
oss en ny och fördjupad riktning denna jul:
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över
dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram… Ty ett
barn har fötts, en son blir oss given!

Öppna kyrkor

En välsignad jul!
Martin Lindh, kyrkoherde i Örgryte pastorat

Digital gemenskap
När vi inte kan träffas fysiskt finns det andra möjligheter.
Förutom livesända gudstjänster och musik finns det också
söndagsskola, samtalsgrupper, bokcirkel och chatt för
unga. Och du har väl inte missat våra adventskalendrar
med nya luckor varje dag? Kika in på webben för mer info:
www.svenskakyrkan.se/orgryte/digitalt

HÄNDER

Våra kyrkor håller öppet i advent
och jul för dig som vill be, tända
ljus och få en stunds lugn och ro.
Här finns också någon att prata
med ifall du känner dig ensam.
Öppettiderna finns under
”Kyrkfönstret” här i tidningen.

i örgryte pastorat
Nr 4 2020

Någon att tala med

Välkommen att kontakta oss för samtal hos präst eller
diakon. Digitala lösningar kan finnas.
Telefon: 031-731 80 40. Fråga efter präst eller
diakon. Läs gärna mer på webben
www.svenskakyrkan.se/orgryte/samtal-och-stod

Församlingarna i

Björkekärr • Härlanda • Sankt Pauli • Örgryte
1

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

BRYT EN
TRADITION

Tidningen Händer är
ute i helgen! Hör gärna
av dig till oss om du
inte får den!

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och
andra övergrepp.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

pastorsexpeditionen 031-731 80 40
herrgårdsgatan 2 (vid örgryte nya kyrka)
öppettider: må-fr 09.00-12.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/orgryte

björkekärrs församling, sörensens gata 1
härlanda församling, härlandavägen 23
sankt pauli församling, mäster johansgatan 1
örgryte församling, herrgårdsgatan 2

Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Ta hand om det
du använder allra mest!
God Jul o Gott Nytt År!
Tack för år

Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

!
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Fröken Rut Städ

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.
Rut 50% • Garantier
Bästa referenser finnes

kontakt@frokenrut.se
Peter: 0735-090 611
www.frokenrut.se
Köpes
4 Pianopall köpes.

Tel: 0735 052 579
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Staffan Stalledräng och hans story
n Näst efter Lucia själv så är Staffan Stalledräng den mest besjungne figuren vid Luciafirandet. Och han är i visan aktuell över hela
julen.
Noga räknat är hans dag Annandag jul, då
det står Stefan och Staffan i våra almanackor.
Staffan skötte sannolikt inte om hästarna i
krubban i Betlehem, som det käckt men felaktigt har skrivits i kändisars krönikor i veckopressen. Nej, han var i legenden stalledräng för
kejsar Herodes den store.
Dock uppger visan att Staffan skådade julnattens ljusa stjärna.
Staffan, som dog martyrdöden år 35, är

nämnd första gången i Bibeln, i Apostlagärningarna. Han var av judisk tro och verksam
som diakon inom en grekisktalande församling, där han började predika Jesu ord.
Han anklagades då för hädelse och dömdes
av sanhedrin (judiska rådet) till döden, genom
stening. Därför räknas han (näst efter Jesus
själv) som den förste kristne martyren.
Han helgonförklarades – Sankt Stefano –
under medeltiden. I katolska tron tillbeds han
dels av folk som har med hästar att göra, dels
av den som till skillnad från Staffan Stalledräng vill ha en lindrigare ände på livet.
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– både företagets och din privata
på samtliga
på samtliga
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
bilmärken.
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STAFFANS TRO. Johannesevangeliet uppslaget. Staffan Stalledräng, som avrättades
år 35 e. Kr. hade inte tillgång till precis detta
men hade som diakon verkat i Johannes
Foto: Alica Radomska
anda.

REPARATIONER

Stef fens Cykelservice
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Se för öppettider
på hemsidan:
steffencykel.se
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Norra Gubberogatan 12

Tel: 25 23 39

Sven, Gerd och Marie Jerkstrand med personal
tackar för det gångna året och önskar en

God Jul & Gott Nytt År!
Våra jultider: julafton 9-14 | juldagen och annandag jul stängt
Sönd 27 dec stängt | Nyårsafton 9-16 | Nyårsdagen stängt
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Små vänner
behöver vuxna
kamrater.
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Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr, eller gåva.
Pg 90 15 04-1
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en modern och trygg tandvårdsupplevelse.
UNDERSÖKNING!
gram, men så fort det sker en förändring hör
www.primartandvarden.se
EN ORGANISATION
I BEHOV
AV PENGAR
Bouleklubben
Seniorerna
vi av oss.
Material för patrullerna
4 Har ni frågor om detta ring
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
Ann-Christin Lundblad: 0737 34 57 11
under synnerligen gemytliga former varje
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
måndag
och
torsdag
kl
11,
året
om.
ÖPPETTIDER Mån-Tors 08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
SPF SKÅR
Kontakta Hans
Westberg
på 84 24 52
5. Specialutbildningar,
spårning,
suicide, informationstrackning
m.m.
eller kom som du är! 4 Vi har vårt julmöte har vi den 7/12 i Örgryte
Nya kyrkas församlingssal. Vi följer FolkhälsoEventuell ATB dras vid besök.
myndighetens rekommendationer.
Club Singelton
TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!
För
ytterligare
information
ring
Hans
Lindberg
4 Välkommen att spela bridge med Club
Hos oss erbjuds du en modern och trygg tandvårdsupplevelse.
074-034 70 90 eller maila hansjorgenlindSingelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
berg@gmail.com
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar
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eller valfri behandling
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kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, DagSPF Seniorerna Örgryte
center. Vi har ingen partnergaranti men ring
Örgryte
Församlingshem, Herrgårdsgatan 4
vår tävlingsledare Janne så kanske han kan
4
Under
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har vi ställt in planerade
MISSING
PEOPLE
SWEDEN
Tfn:
031-760
90
60
www.missingpeople.se
hänvisa till ledig spelare.
promenaderna som startar
- Tfn: 0200-75 förutom
17 00
Tel. 0706FÖRETAGSTJÄNST
756 632 aktiviteter
i januari från Torp. Mer information på vår
hemsida spfseniorerna.se/orgryte om detta
Frivilligcentralen Pärlan
och mycket mera. Ring för mer information
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se
till Linda Frank tel: 073-501 60 04 eller mejl
4 SITT INTE ENSAM! Frivilligcentralen – en
linda.m.frank@outlook.se.
generationsöverskridande mötesplats – kultur
och allaktivitetshus för alla. En plats för mänMIK-Knuten
niskor, föreningar, intressen, behov, ideellt
Människan i Kålltorp och Härlanda
arbete och lokalt engagemang. Vi skapar möfrivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
ten mellan grannar, generationer, kulturer, naTel: 21 12 54
tionaliteter och människor med olika intressen
www.kalltorp.info/mik-knuten
och livserfarenhet tillsammans. Här är ”Folkets
hus” där du kan hitta volontäruppdrag, delta
Örgryte-Härlandas Träffpunkter
i grupper, utveckla en ny aktivitet och få nya
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
nätverk. Allt är möjligt! Alla är välkomna!
– i gemenskap med andra!
4 Ekparkens träffpunkt
Isblommans Pensionärsförening
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
4 Kaggeleds träffpunkt
4 Måndagar, 11–13: Vi samlas för allas geKaggeledsgatan 36 031-365 68 14
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
4 Lundens träffpunkt
musik m.m. Program finns för avhämtning.
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
Tel. 0702-56 03 11 4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25
PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
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PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
och
tryggMån-Tors
tandvårdsupplevelse.
ÖPPETTIDER
08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00

PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 07.30-19.00 Fre 8.00-15.00

www.primartandvarden.se

OBS! På gund av coronapandemin är
programmen osäkra – kolla gärna först!

Salong Nicole
Sofiagatan 6

www.primartandvarden.se
031 modern
- 745 85 80
Hos oss erbjuds du• en

Han

Tel. 073-735 00 93

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Stängt: 25, 26, 27 & 31 December
samt 1, 2 & 3 Januari 2021

Saknad kan inte beskrivas i ord.
Postgiro: 90 20 90-0

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!
NR 12 • december 2020
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ZOO
GÖTEBORGS ZOOLOGISKA

ÖPPET ALLA DAGAR
Vardagar 10-19 Lördagar 10-16
Söndagar 11-16
Hitta till oss: Med spårvagn tar du linje 1 mot Östra sjukhuset och går av på Kaggeledstorget. Kör du bil tar du
E20 mot Stockholm/ Partille och svänger av på Torpamotet. Sedan tar du höger in på Torpavallsgatan kör c:a
500 m och sväger vänster in på kaggeledsgatan förbi biltvätten under spårvägen sedan kommer Kaggeldstorget.

Kaggeledstorget 2 | 416 74 Göteborg | Tel. 031-25 88 48 | info@gbgzoo.se | www.gbgzoo.se

FLASHRING
fr. 139:-

Kaniner
fr. 595:Vi har
inackordering
av smådjur,
fåglar och
reptiler

Undulater
fr. 445:Dvärghamster
med bur
och tillbehör
fr. 779:-

Dvärgpapegoja
800:-

MY FAMILY
– ID-tag
för hela familjen
och husdjuren
fr.

99:-

STÖRST I STAN PÅ REPTILER

– vi har terrarium och alla tillbehör!

Stor djuravdelning, många från egen uppfödning.
Kaniner • Gnagare • Fåglar • Reptiler m.m.
DU HITTAR FÖLJANDE MÄRKEN I BUTIKEN:

Vi har också
hemleverans – kolla för
mer info på hemsidan!

www.gbgzoo.se

