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Nu är båten Anna på väg

Elenora
Ellinor

Reseväg
De kommer under sin segling att besöka massvis av
länder, korsa Atlanten och
Stilla havet.

Under året som gått har
de sparat pengar och laddat
upp inför det som de tror
blir deras livs resa. De kom
redan överens om att göra
resan för tre år sedan.
När passagerarna hade
klivit ombord och båten
Anna lämnade bryggplatsen hördes applåder. Många
tårar föll på släktingarnas
kinder och man kunde riktigt känna stämningen i luften. Tutor, serpentiner och
glitter syntes och hördes
också från åskådarna.
Sanna Sandberg
0550-41 25 40
sanna.sandberg@nkp.se
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Emilies pojkvän Eiliv fick ta emot sjökort från en lyckoönskande åskådare. 

◗

◗

”Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag känner just nu. Jag känner
allt, det är tråkigt att lämna alla men också väldigt kul” sade
Emilie till NKP innan avfärd.

◗

◗

◗

◗

◗

◗

I går var dagen inne för
Emilie, Eiliv och Gustav att
ta farväl till nära och kära
för att i två års tid segla jorden runt. Det var ett känslomässigt avsked på bryggan
vid gästhamnen. Familj,

släkt och vänner fanns på
plats för att krama om de
tre resenärerna en sista
gång - på två års tid.
– Jag vet faktiskt inte
riktigt vad jag känner just
nu. Jag känner allt, det är
tråkigt att lämna alla men
också väldigt kul, sade en
mycket berörd Emilie Edvinsson innan hon hoppade
ombord på båten Anna.

◗

I går var det dags för
avfärd för de tre äventyrarna Emilie Edvinsson,
pojkvännen Eiliv Hägg
och kompisen Gustav
Hardell. Det samlades
en stor skara folk på
bryggan vid gästhamnen
för att vinka farväl.

◗

Rekordhög riddarsporre på Västerlånggatan, lördag 9 juli, klockan 15.43

◗

◗

G

od morgon kristinehamnare.
För två veckor sedan var jag inne och snuddade lite grand på vad svensk sommar innebär.
Med tanke på säsongen är det svårt att återkomma till ämnet. En sak som bör kommenteras i år
också eftersom den varit en lika trogen gäst i den här
spalten om somrarna som på SVT är Allsång på Skansen. Den ständigt utskällde Anders Lundin har fått
lämna från sig programledarskapet till skånske Måns.
En kille som är både yngre, snyggare och bättre sångare, egenskaper som tilltalar såväl tv-ledning som publik. Efter att ha sett årets två första program kan man
ana en viss förskånskning av programmet. Det första
programmet var väldigt rödgult och i det andra dök både Siwan och halvdegerforsaren Kvinnaböske upp. Är
det förresten någon mer som tycker att han blivit väldigt lik Kenny Rogers? Publikens stående ovation till
Siwan är nog årets höjdpunkt hittills. Däremot kan de
sparka fåntratten till webbprogramledare på stört. Sist
in först ut gäller.

Det finns även en del rödgula skåningar i det blågula damlandslaget. Lyckligtvis finns där också
lite värmländskt blod från Krillehôla county. Att
de lyckades tvåla dit amerikanskorna kändes
riktigt härligt. Av förklarliga skäl kan jag inte
kommentera gårdagsmatchen då avsparken i skrivande
stund ännu är någon timme bort.
I förra veckan redovisade NKP vilka som har kommit in på gymnasiet till hösten. Dokumentet
som kom från skolförvaltningen väckte en liten
debatt på redaktionen. Inte beroende på vilka
elever som har valt vilket program eller varför
vissa program mer eller mindre ratats av de sökande.
Nej, det handlade om något så simpelt som ett par vokaler vars närvaro förändrade ett ords innebörd. Det är a
och i det rör sig om och diskussionen handlade om vad
som är den korrekta termen för vad en elev är. Är en
elev antagen eller intagen? Jag skulle tro att den korrekta termen är att man är antagen till en utbildning.
Intagen låter mer som om att personen i fråga skulle
befinna sig på sjukhus eller, än värre, vara uppäten.
Googlar du på gymnasieval hamnar en sida som heter
gymnasieguiden högst upp. Där använder man sig av
ordet intagen, men på Skolverkets hemsidas används
ordet antagen. Jag röstar nog på ett a om jag får bestämma.
En debatt som verkar bli ganska långdragen är
den om vad en plastkasse kostar och vad man får
betala för den samma. Jag undviker att blanda
mig i den, för stunden i alla fall.
Så till en sak som jag funderat en hel del över,
men som ingen av de riktiga journalisterna har tagit
tag i. Längs Västerlånggatan finns ett antal övergångsställen, men jag tycker att det saknas ett. Nämligen i
korsningen vid Södra Hamngatan. Där finns inget övergångsställe trots att det antagligen är där flest människor korsar Västerlånggatan.
En person som kommer från Vågparken går med
största sannolikhet på den västra trottoaren över Vågbron. Ska denne sedan mot Kungsgatan eller Södra Torget är sannolikheten näst intill visshet att vederbörande korsar Västerlånggatan så snart broräcket tagit slut.
Mastis ligger dessutom på Södra Hamngatan.
Du som använder övergångsstället vid Hovslagaregatan i stället för att gena över Västerlånggatan och
direkt in på Södra Hamngatan kan räcka upp en hand.
Särskilt om du kommer med buss till torget.
Pediculus

◗

◗

4 radio kristinehamn
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Måndag 11/7

Radio Kristinehamn 95,4
sänder en kontinuerlig
program- evenemangsoch föreningspresentation.
6.30 Ordet för dagen. repris 7.30 och 8.30. Radio
Pingst
10.00 ”Personligt med
Ingemar”, Ingemar Helmner kåserar. repris 12.00,
14.00 och 20.00. Radio
DHM.
11.15 Kristinehamnsnytt
med Peter. Nyheter och
tävlingar. repris 13.15 och

11

Jakob Burhöi gästar Ölme kyrka

lusläst

Om vokaler
och allsång

Känslofyllt när Emilie, Eiliv och Gustav kastade loss

Herman
Hermine
I morgon har Herman och
Hermine namnsdag. Herman hade en popularitetstopp runt förra sekelskiftet
och har nu återigen börjat
bli vanligt bland de yngsta. Herman har använts
i Sverige sedan mitten
av 1200-talet. Namnet är
tyskt; det är bildat genom
sammanslagning av ett ord
som betyder här, i betydelsen armé, och ordet man.
Herman blev tidigt ett populärt namn och trängde
då undan det fornsvenska
Härmund.
Hermine var en nyhet
i almanackan 1986 när vi
hade tre namn varje dag.
Namnet har klarat sig
kvar under de två revisioner som gjorts sedan dess
trots att namnet är mycket
ovanligt. Under 90-talet
fick ett drygt tiotal Hermine som tilltalsnamn medan en handfull varje år fått
det som andranamn. Namnet var vanligare i början
av 1900-talet men det finns
inte 1000 personer i landet
som heter Hermine.
Hermine är ursprungligen ett franskt namn.

-

◗

I dag har Elenora och Ellinor namnsdag.
I den vuxna befolkningen är varianten Eleonora
mycket vanligare än Ellinor. Men bland barn och
ungdomar är det tvärtom.
Under slutet av 90-talet har
Eleonora faktiskt ökat lite
i popularitet och då backar
också Ellinor en aning.
Namnet började användas i Sverige sedan Gustav II Adolf gift sig med
Eleonora av Brandenburg
1620. Men det finns gott om
kungligheter som hetat
Eleonora och namnet har
därför stått i almanackan
sedan mitten av 1700-talet.
Eleonora kommer från
det romanska namnet
Aliénór. Ursprunget till
Aliénór är dock omtvistat.
De flesta namnforskare
verkar luta mot att namnet
kommer från arabiskans
gud är mitt ljus, men det
finns de som gör reservationer för att Aliénór kan
ha sitt ursprung i Helena.
Kortformer av Eleonora är
Ella, Ellen och Nora.
Från 70-talet fram till
början av 90-talet ökade Ellinors popularitet. Kulmen
nåddes när Ellinor nådde
upp bland de 50 vanligaste
tilltalsnamnen 1992. Men
som alla modevågor övergår även denna i ebb och
de senaste åren har Ellinor
legat runt plats 70 på topplistan.
Ellinor är en försvenskad variant av Eleonora.
Det är troligen Evert Taube som ligger bakom att
namnet blivit så vanligt.
Ungefär var femte av
dem som fått namnet som
tilltalsnamn de senaste två
åren stavar Elinor.
Ellinor har delat namnsdag med Eleonora sedan
1986.
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15.15. Radio DHM.
21.00 Vägen genom Bibeln. Radio DHM

Tisdag 12/7

6.30 Ordet för dagen. repris 7.30 och 8.30. Radio
Pingst.
10.00 ”Vår värld idag”
med sommarprat, repris
12.00, 14.00 och 20.00.Radio
DHM.
11.15 Kristinehamnsnytt
med Peter. Nyheter och
tävlingar. repris 13.15 och
15.15. Radio DHM.
21.00 Vägen genom Bibeln. Radio DHM

På onsdag är det dags
för Jakob Burhöi, piano,
och Joel Andersson,
viola, att spela i Ölme
kyrka. På programmet
står allt från barock till
modern musik och pianisten Jakob Burhöi ser
fram emot kvällen.
– Det kommer att bli
en vacker konsert.
Jakob Burhöi är från Ölme
i Kristinehamn men har sedan två år tillbaka studerat
vid Norges musikhögskola

i Oslo. Under sommaren är
han på besök hemma i Ölme igen.
– Jag tror att jag har spelat i Ölme kyrka under tio
års tid nu. Det är alltid kul
att komma tillbaks och spela varje år. Ölme kyrka är
en fantastisk lokal med bra
akustik, berättar Jakob.
Han har nu gått halva sin
utbildning och ska till hösten tillbaka till Oslo för att
börja nästa termin.
Konserten på onsdag kommer att innehålla både
Jakob på piano och Joel

Andersson på viola. Joel
kommer från Sunne och
tillsammans har de satt
ihop en konsert med allt
från barock till modern
musik.
– Jag tycker att den passar alla åldrar om man gillar vacker musik, säger Jakob.
Förutom styckena som
Jakob och Joel spelar ihop
kommer de även att spela
varsitt solonummer.
Sanna Sandberg

För Erika Sandström blir
det andra framträdandet
vid Niklasdams trädgård.
Hon spelade där förra sommaren också, men då med
annat sällskap. I år är det
Helena Edeskog som följer
med. De båda träffades i ett
ur musikperspektiv udda
sammanhang:
– Vi gick på babymassage
med våra barn.
Erika berättar att de började prata med varandra
som man gör på sådan ställen. Det kom fram att deras
barn var födda på samma
dag och att de själva båda
höll på med musik. Sedan
rullade det på.
– Vi hade ett gemensamt
intresse och började bolla
idéer, säger Erika.
Idéerna mynnade ut i ett
program de valt att kalla
Kvällens sista tysta timma,
en strof ur en av de sånger
de kommer att framföra.
Erika berättar att programmet kommer att bestå av
klassisk musik med inslag
av visor.
I Gröna boden på Niklasdams handelsträdgård
finns en gammal tramporgel som kommer att använ-

das, även
om Erika också
kommer
att spela
elpiano
till någ- Erika Sandström.
ra av låtarna. Hon ser fram mot utmaningen:
– Det finns så få stämmor
på den jämfört med en stor
kyrkorgel. Det är bara en
manual och inga pedaler.
Blir det jobbigt att trampa?
– Det är faktiskt inte så farligt som man skulle kunna
tro, svarar Erika.
Till vardags arbetar hon
som organist i Karlskoga

församling och det är en av
anledningarna till att hon
och maken Joakim flyttade till Kristinehamn för ett
par år sedan. Tidigare bodde de i Karlstad, där han
fortfarande arbetar.
– När jag fick jobbet i
Karlskoga skojade vi om
att vi skulle flytta till Kristinehamn, men det visade
sig att det blev så ändå. Det
funkar jättebra att pendla
åt båda hållen. Skulle vi ha
bott kvar i Karlstad hade
det blivit lite för mycket att
pendla ända till Karlskoga.
Magnus Carlsson
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Vipans fröknar och vik.
Vi önskar er alla en härlig
sommar. Ni är guld värda.
Tusen kramar från
Thea Helander med familj
Annika Runberg på
Nordeabanken
Hon är alltid glad, trevlig och
hjälpsam.
Mormor-Drömkunden

Döda

LAGLEDARE BÖR
VARA DET
PIGTJUSARE

PIMPINELLA
KAN DATOR RÄKNA MED

FRÄCKA,
NÄSVISA
– VÄSTERUT
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GRÖNOMRÅDE

Mors trötta huvud har lagt
sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt i sitt
tysta bo
Dit våra tankar ila.
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Till minne

10 år
Liv Frängqvist, Kristinehamn.
10 år fyller i dag Liv
Frängqvist,
Maskinistgatan 2, Kristinehamn. Hon går på Hacklehemsskolan och tycker
om att rida, dansa och vara
med kompisar. Slappa är
också bra.
Liv vet inte vad hon vill göra i framtiden men hon vill
att det ska bli roligt.

9/7 2011
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Vi har gift oss!
Ann Vågebrant Skott
Anders Skott

0550-41 25 12
magnus.carlsson@nkp.se

Lösning Sommarkryss 4

DÄGGDJUR,
MODELL
STÖRRE

Vigsel

0550-41 25 40
sanna.sandberg@nkp.se

Sommarmusik i Gröna boden
Musik av lugnare slag
står på programmet när
Niklasdams trädgård
arrangerar en musikkväll på onsdag. Sopranen Helena Edeskog
och organisten Erika
Sandström kommer
att framföra verk av
bland andra PetersonBerger, Stenhammar och
Brahms.
– Det är musik som
passar när friden infinner sig, säger Erika
Sandström.

Grattis!

Signhild och Dan
Sandberg på er
30-åriga bröllopsdag
önskar
er dotter Sanna

Till Minne av
Vår pappa, son, bror
och morbor

Stina Kontinen
Grattis på din 1årsdag våran glada
prinsessa. Kramar
från Jenny, Niklas,
Frida och Oskar.

Wilgot
Brandberg
Grattis på 2-årsdagen den 12/7
många kramar önskar farmor, farfar,
David, Isabell, Sara,
Simon och Alfred.

Theo Kontinen
Grattis på din 1årsdag våran glada
prins. Kramar
Jenny, Niklas, Frida
och Oskar.

Tord
KarlssonFaltin
✝ 11/7 2006
För alltid en del utav oss.
Dina döttrar, pappa,
mamma, syskon
med familjer

