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dagens namnl4
Peter
Petra
I dag har Peter och Petra 
namnsdag.

Peter togs in i almanack-
an 1986 för att tillsammans 
med Petter stå vid sidan av 
Petrus. Sedan dess har bå-
da de namnen lämnat ka-
lendern. Men även om alla 
varianter inte står med så 
är tanken att de ska kän-
na sig välkomna att fira 
namnsdag ändå.

Peter var ett modenamn 
på 60- och 70-talen men 
trenden har vänt sedan 
dess. Peter härstammar 
från apostlanamnet Petrus 
som betyder klippa. I forn-
svenskan fanns namnen 
Päter och Pätar, men det 
moderna Peter tros vara 
hämtat från tyskan.

Petra är ett 70-talsnamn 
som fallit som en sten på 
namntoppen. 
Petra har kunnat fira 
namnsdag sedan 1986, men 
placeringen har skiftat. 

Petra är en feminin va-
riant av det latinska Pet-
rus. Namnet har använts 
i Sverige sedan mitten av 
1800-talet.

elof 
Leif
I morgon har Elof  och Leif  
namnsdag.

Elof  var vanligt som 
förnamn de första två år-
tiondena av 1900-talet. Se-
dan dess har populariteten 
sjunkit ner till nära noll, 
men de senaste åren har 
den åter börjat öka. Elof  
har använts som dopnamn 
i Sverige sedan 1400-talet 
och togs in i almanackan 
1901. Under vikingatiden 
användes varianten Elef  
som betyder ensam ar-
vinge. 

Leif  är ett av 40-talets mo-
denamn och undviks där-
för nästan helt när dagens 
föräldrar bestämmer sig 
för tilltalsnamn åt sina 
barn. I hela befolkningen 
finns det över 70000 som 
heter Leif. Det är ett av de 
30 vanligaste svenska man-
liga förnamnen.

Leif  är ett nordiskt, 
främst norskt, namn som 
betyder arvinge. Det bör-
jade användas i Sverige i 
mitten av 1800-talet. 

Spinnarlarverna invaderar träden vid Sannabadet, måndagen den 27 juni, klockan 16.05

 FoTo: sanna sandberg

dödsfaLL
Birgit Hansen, Kristi-
nehamn. Birgit Hansen, 
Kristinehamn, har avli-
dit i en ålder av 86 år. Hon 
sörjes närmast av barn, 
barnbarn, övrig släkt och 
vänner.
Elma Nauska, Kristine-
hamn. Elma Nauska, Kris-
tinehamn, har avlidit i en 
ålder av 84 år. Hon sörjes 
närmast av barn, barn-
barn, barnbarnsbarn, öv-
rig släkt och vänner.
Gunvor Olsson, Kristi-
nehamn. Gunvor Olsson, 
Kristinehamn, har avlidit 
i en ålder av 86 år. Hon sör-
jes närmast av barn, barn-
barn med familjer, syskon, 
övrikg släkt och vänner.

familj 11nKP / onsdag 29 juni 2011

20 år
I dag fyller 

Christoffer 
Johansson 
20 år.
Han tog stu-
denten i juni 
från fordons-
programmet 
med inriktning maskin- 
och lastbilsteknik.
Christoffers stora intresse 
har alltid varit att cykla. 
Just nu är det dirt/down-
hill som gäller. Åka bil, 
umgås med kompisar och 
datorn är andra intressen 
i livet.

födeLsedagaRl4

Onsdag
Radio Kristinehamn 95,4 

sänder en kontinuerlig 
program- evenemangs- och 
föreningspresentation

6.30   Ordet för dagen. 
Repris 7.30 och 8.30. Radio 
Pingst.

10.00  ”Concorde”,  med 
Carl-Olof  Gustafsson.  Re-
pris 12.00, 14.00 och 20.00. 
Radio DHM. 

11.15   Kristinehamns-
nytt med Peter. Nyheter 
och tävlingar. Repris 13.15 
och 15.15.  Radio DHM. 

21.00  Vägen genom Bi-
beln.  Radio DHM

tORsdag
6.30   Ordet för dagen. 

Repris 7.30 och 8.30. Radio 
Pingst.

10.00  Dagledig/Söndags-
eko. Repris 12.00, 14.00 och 
20.00. Radio DHM.

11.15   Kristinehamns-
nytt med Peter. Nyheter 
och tävlingar. Repris 13.15 
och 15.15.  Radio DHM. 

21.00  Vägen genom Bi-
beln. Radio DHM

RadiO kRistinehamnl4

första trädgårdsmötet på onsdag

All ev uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes.
Egon Gustafsson

Döda

Vår kära Mor,
Svärmor och Farmor

Birgit
Hansen

* 24/8 1924
har idag lämnat oss,

övrig släkt och vänner
i sorg och saknad.

Kristinehamn
den 20/6 2011

Lars och Eva-Marie
Carl

Mats och Lillemor
Fredrik, Johanna

Det finns en kärlek
som liknar en liten lampa
som slocknar när oljan är

slut,
eller är som en bäck,

som torkar när det inte
regnar.

Men det finns
också en annan kärlek,

lik en mäktig källa
som rinner upp ur jorden.
Den flyter fram för evigt

och är outtömlig.

Mor, tack för allt.

Begravningsgudtjänsten
äger rum i Ljusets kapell
fredagen den 15/7
kl 11.30. Efter akten inbju-
des till minnesstund på
Café Pärlan. Svar om
deltagande önskas till
Bolins Begravningsbyrå
tel 0550-10073 senast
onsdagen den 13/7.
Stöd gärna Hjärt- Lung-
fonden pg 90 91 92-7.

Vår kära Mor,
Svärmor, Mormor och

Gammelmormor

Gunvor
Olsson
* 24/4 1925

har idag lämnat oss,
syskon, övrig släkt och

vänner i sorg och
saknad.

Kristinehamn
den 21/6 2011

Mona och Sven-Gunnar
Annelie

Louice, Daniel, Johannes
med familjer

Dagen kom med en stilla
vind

som smekte ömt Din trötta
kind.

Liksom ett ljus, blåstes ut,
din levnadsdag har nått sitt

slut.

Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.

Vår kära Mor

Elma Nauska
* 22 november 1926

har idag hastigt
lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Kristinehamn
den 22 juni 2011

Barn
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Klockorna ringa så sakta
till ro

Mor har fått ett lugnare bo
Aftonens stjärna lyser så

blid
Sov, lilla Mor, vila i frid.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på
Hjärt- Lungfonden
pg 90 91 92-7.

Begravningen efter

Cay
Granlund

i Visnums kyrka torsda-
gen den 30/6 kl 14.00 är
inställd på grund av sjuk-
dom.

Silverbröllop

Christina och Jörgen Borg 
vigdes 28 juni 1986

i Väse kyrka. 
Grattiskramar från

döttrarna Madeleine, 
Anna och Malin.

Förlovningar

Mathias Nicander och
Sara Fröberg

Där blått möter blått,
Amorgos 19/6 2011

Daniel Hollsten
Johanna Johansson

Midsommarafton
24/6 2011

Födda

Nu har Melvins lillebror
kommit
Välkommen ELTON
Therése Lundberg och
Mattias Fridén

Karlstad BB 24/6 2011

Scana för grillen, Coop
för blommor,
Folkets Hus Park i Björne-
borg för lån av bord och till
Gunnar för fin dragspelsmu-
sik. En extra ros till Svea för
det fina talet.
Boende, anhöriga och perso-
nal på Skogshyddan

Lina Blom
fyller 2 år 30/6.
Grattis och hipp,
hipp, hurra för goa
Lina från pappa,
mamma, Linnea,
Lovisa, Zebb, far-
mor och morfar.

Theo Stenqvist
Stort grattis 30/6
på 2-årsdagen ön-
skar farmor och he-
la släkten.

 

På onsdag är det dags för 
Nysund Rudskoga mis-
sionsförsamlings första 
trädgårdsmöte för som-
maren. Det första mötet är 
förlagt till Tallmon i Åtorp 
och dit kommer journalis-
ten Leif  Tallmyren och un-

derhåller. Efteråt blir det 
servering.

Den som vill ha något att 
sitta på bör ta med sig en 
stol. Blir det regn så flyttas 
trädgårdsmötet in i Mis-
sionskyrkan i Åtorp.

Den 10 juli lämnar 
Emilie Edvinsson och 
pojkvännen Eiliv Hägg 
gästhamnen för att segla 
jorden runt. 

Under två år kommer 
de tillsammans med 
vännen Gustav Hardell 
att besöka massvis av 
länder, korsa Atlanten 
och Stilla havet. Sam-
tidigt kommer de att 
samla på sig minnen för 
livet.
Emilie Edvinsson är ur-
sprungligen från Karlstad. 
Men efter sina studier i 
Umeå flyttade hon och pojk-
vännen Eiliv Hägg till Kris-
tinehamn. Här har Emilie 
under ett år arbetat som 
miljö- och hälsoskyddsin-
spektör på kommunen.

Tillsammans med Eiliv 
har hon under året laddat 
och sparat inför sitt livs 
resa.

Jorden runt
Under två år planerar de att 
segla jorden runt. Det var 
ett beslut som växte fram 
och som de gemensamt fat-
tade.

– Vi skakade hand på att 
vi skulle göra det för tre år 
sedan, berättar Emilie.

Först var det tänkt att 
de skulle göra resan på tu 
man hand. Men med lite 
eftertanke stod det klart 
att de ville ha sällskap. Det 
slutade med att de annonse-
rade efter en reskamrat. På 
så vis kom de i kontakt med 
Gustav Hardell som följer 
med på resan. 

Nya upplevelser
Den sista månaden har 

Emilie och Eiliv bott om-
bord på båten i gästham-
nen i väntan 
på avfärd. Och 
nu är det nära, 
den 10 juli bär 
det av.

– Då hoppas 
vi att mycket 
folk ska kom-
ma, säger Emi-
lie.

Klockan 
14.00 är det planerat att de 
ska påbörja sitt livs även-
tyr. Under de två åren som 

de planerar att leva ombord 
på båten är massvis av res-

mål och stopp in-
planerade. Bland 
annat ska de be-
söka Kanarieö-
arna, Västindien, 
Galapagos, Thai-
land, Australien, 
och Franska Po-
lynesien. På pa-
rets blogg,www.
botenanna.se, 

kan man följa dem under 
resans gång.

– Där finns en resrutt, 

där kan man i grova drag 
se hur vi har tänkt åka.

Enklare vardag
Det enda som än så länge 
är bestämt när det kommer 
till datum, tider och platser 
är att seglarsällskapet pla-
nerar att befinna sig i Väst-
indien den 14 december.

– Gustavs familj möter 
oss där för att fira jul. Näs-
ta år firar vi jul i Thailand. 
Då har min familj tänkt 
komma, säger Emilie.

Det är först nu som hon 

upplever att äventyret bör-
jar bli verkligt.

– Förhoppningen är att 
jag ska få ta det lugnt och 
att få uppleva platser som 
är svåra att ta sig till med 
annat än båt. Jag vill upp-
leva en vardag som är enk-
lare än den här hemma.

Och det kommer hon 
garanterat att få göra. Un-
der de kommande två åren 
kommer Emilie, Eiliv och 
Gustav att bo ombord på 
segelbåten. I vissa perio-
der kommer de att befinna 

Emilie och Eiliv ska segla jorden    runt i två år

Den 10 juli lämnar Emilie Edvinsson, Eiliv Hägg och Gustav Hardell gästhamnen för att under två år segla jorden runt. 
 FoTo: Malin Hildén

För tre år sedan tog de i hand och lovade varandra att de 
tillsammans skulle resa jorden runt. 

sig på havet i upp till tre till 
fem veckor.

Planering
Att göra en jordenruntre-
sa är oftast inte något man 
beslutar över en dag, allra 
minst när den görs ombord 
på en segelbåt. Mycket be-
höver förberedas, vaccina-
tioner tas, pass fixas och in-
tyg ordnas. För att inte tala 
om den ekonomiska plane-
ringen. 

Hittills har Emilie och 
Eiliv lagt över 200 000 kro-

nor enbart på att få båten 
redo.

– Och vi räknar med att 
leva på 150 000 kronor un-
der de här två åren, berät-
tar Emilie.

Inför resan har hon förbe-
rett sig genom att ta några 
seglingslektioner. Men så 
mycket erfarenhet har hon 
inte. I stället får hon förlita 
sig på pojkvännen som kan 
desto mer.

malin hildén
0550-41 25 17 / malin.hilden@nkp.se

l ”Nästa år firar 
vi jul i 

Thailand

Hugo Wikström gjorde en 
tillbakablick över året, 
tackade medlemmarna 
och vissa funktionärer för 
ett givande och trevligt år. 
Han önskade sin efterträ-
dare Bo Wennström lycka 
till och överlämnade pre-
sidentkedjan och presi-
denttavlan. Den avgående 
presidenten avtackades 
med blommor och varma 
applåder. 

Bo Wennström berättade 
i sitt installationstal att 
han kände sig hedrad för 
visat förtroende och kom-
mer att fortsätta arbetet 
med att utveckla klubben 
till en samhällelig aktör 
som främjar världsförstå-
else genom humanitära 
biståndsinsatser och ut-
bildningsinriktade och 
kulturella utbyten. Vidare 
skall klubben utvecklas 
vidare enligt mottot Den 
glada klubben.

Kristinehamn Bro Ro-
taryklubb är en av två 
rotaryklubbar i Kristine-

hamn och klubben sam-
manträder vid lunchtid på 
måndagar.

Presidentskifte i Kristinehamn Bro 

Hugo Wikström, till vänster, 
överlämnade måndagen den 
27 juni presidentskapet till 
Bo Wennström som under 
verksamhetsåret 2011-2012 
är klubbens president. 
 FoTo: PrivaT  

Rotary
det finns över 33 000 
rotaryklubbar i fler än 
200 länder och regioner. 
Klubbarna är opolitiska, 
icke-religiösa och öppna för 
alla kulturer, raser och tros-
inriktningar. som framgår 
av rotarys motto, osjälviskt 
tjänande, är tjänandet or-
ganisationens främsta mål 
– i det egna samhället, på 
arbetsplatsen och i världen. 
På klubbarnas veckomö-
ten utformar rotarianerna 
lokala biståndsprojekt med 
inriktning på olika brän-
nande frågor, till exempel 
utsatta barn, fattigdom 
och svält, miljöproblem, 
analfabetism och våld. de 
stödjer dessutom ungdoms-
program, främjar yrkes- och 
karriärutveckling och spons-
rar utbildningstillfällen och 
internationella utbyten för 
studenter, lärare och andra 
yrkesmänniskor. 

källa: rotary
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