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DA G E N S N A M N

I dag: Eivor, Majvor
I morgon: Börje, Birger
2011

{Eivor är norskt och kom hit
i mitten av 1800-talet. Troligen
är namnet bildat av ord med
betydelsen lycka samt varsam.
Omkring 14 600 heter Eivor i
Sverige, cirka 7 800 kallas så.

Juni
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v23

Onsdag

Eivor, Majv
or

{Majvor konstruerades kring
förra sekelskiftet, liksom flera namn med förleden Maj.
Maj kan komma från ordet maja som betyder smycka
medan vor betyder varsam. Någon sammansatt betydelse
har inte namnet. Cirka 3 700 heter Majvor, omkring 2 300
har det som tilltalsnamn.
KÄNT FOLK

56 år
{1955 föddes Tim Berners-Lee. Han räknas som skaparen
av World wide web, www, en av förutsättningarna för
kommunikation över internet. Han är fysiker från början
och har arbetat vid Cernlaboratoriet i Genève. Där började
han experimentera med program som länkade samman
data och dokument och det blev början till www.

77 år
{1934 föddes pistolskytten Ragnar Skanåker. Han har
varit med i sju OS mellan 1972 och 1996 och tagit medalj
i fyra. Han tog guld 1972 i München, silver 1984 i Los
Angeles och 1988 i Seoul samt brons 1992 i Barcelona.
VÄ L K O M M E N T I L L VÄ R L D E N

FOLK OMKRING OSS

Jenny virkar för hjärtat
Jenny Ekberg från Oxelösund
har kattfeber. På bara några
veckor har hon virkat 13 katter till hjärtsjuka barn. – Jag
tycker om att virka. Och extra
roligt är det att virka för den
goda sakens skull.
Jenny Ekberg, 33 år, beskriver
sig själv som en kreativ person som behöver arbeta med
sina händer. Hon visar på sin
mobiltelefon bilder på tårtor som hon bakat. De är rena
konstverken.
Nu har Jenny fått smak för att
virka.
– Jag minns att jag virkade när
jag gick på mellanstadiet.
I höstas fick hon av en vän
mönster till amigurumi, virkade
japanska figurer. Hon virkade
bland annat chokladbollar,
glassar, kaniner och korvar.
Under våren har hon virkat
svamparna i Super Mario Bros
till sin son.
I april upptäckte Jenny Hjärte-

katten, ett projekt startat av
Therese Sharp och Susanne
Edevåg. På Hjärtekattens blogg
uppmanas virksugna att virka
hjärtekatter, som sedan ska
skänkas till hjärtsjuka barn.
– Katterna kan trösta. Samtidigt kan de vara pedagogiska
verktyg, påminna om tiden på
sjukhuset och göra det lättare att
prata om hjärtfelet, säger Jenny.
Hon har upptäckt två trevliga
följdverkningar av sitt eget virkande.

Namnge
hjärtekatten
{Hulken. Emma. Ros-Marie. Så heter några av Hjärtekatterna som Jenny Ekberg har virkat. Men den
här katten har hon inte
namngett. Vad tycker du
att den ska heta? Mejla in
ditt förslag till malen.eneberg@sn.se

Camilla Carlsson och Patrik
Andersson, Nyköping, fick
den 31 maj en pojke som heter
Collin.
Vikt: 4 300 g. Längd: 53 cm.

Maria Lundqvist och Oskar
Karlsson, Nyköping, fick den
27 maj en flicka som heter Ella.
Vikt: 2 660 g. Längd: 49 cm.

I maj började Jenny Ekberg virka katter till hjärtsjuka barn. Nu virkar hon var hon än är. – Jag virkar
överallt – framför tv:n, i bilen, på bussen, i lekparken, i skolan, vid Nyköpingsån... FOTO: MALÉN ENEBERG

– Ja, många kommer fram och
undrar vad jag gör. Och när jag
virkar framför tv:n småäter jag
inte, dels för att jag redan har
något i händerna, dels för att jag
inte vill kladda ner garnet. Det
är bra för mig som försöker gå
ner i vikt.
Tretton hjärtekatter i tre olika

storlekar har Jenny hittills virkat av restgarner som hon haft
hemma.
– Två av katterna har mina
systerdöttrar Alva och Maja
sponsrat. Och min son Erik
har valt garnet till den här blåa
katten, säger Jenny stolt.
Nu har Jenny skickat iväg
sina Hjärtekatter. Men hon
fortsätter att virka fler.
– Jag har idéer på olika färgkombinationer. En Djurgårdenkatt ska min man få sponsra,
säger Jenny och skrattar.
Hon uppmanar andra att
virka Hjärtekatter.
– Mitt tips är att ni skaffar
en virknål som ligger bra i handen. Och att ni lär er stretcha.
För det här ger träningsvärk i
armen.
Malén Eneberg

Mer om Jenny
Familj: Maken Tom, 33 år,
sonen Erik, 4 år.
Uppvuxen: I Oppeby, Harg
och centrala Nyköping.
Bor: Sedan 10 år i Oxelösund.
Gör: Har under två år studerat
upp betyg på Folkhögskolan i
Nyköping. Ska i sommar arbeta
på Fruängskällans äldreboende.

Tidigare: Har bland utbildat
sig till maskinkonstruktör. Har
bland annat jobbat som kranförare på SSAB, som ritbiträde
på Sveaverken, inom äldrevården och som personlig
assistent.
Vill: Komma in på Sjuksköterskeutbildningen i Nyköping.

Mer om Hjärtekatten
{Therese Sharp och Susanne Edevåg ville göra något för
hjärtsjuka barn. Tillsammans
skapade de Hjärtekattsprojektet, vars blogg drog igång
den 19 april i år.
{Ambitionen var från början
att samla in 100 handvirkade
Hjärtekatter före årsskiftet. De
skulle sedan skänkas till hjärtavdelningen vid Drottning Silvias
barn- och ungdomssjukhus i
Göteborg.

Firar ni jubelbröllop?

Men responsen blev större
än förväntat. Det tog bara tre
veckor att nå målet. Det nya
målet är att samla in så många
Hjärtekatter som möjligt till
både till sjukhuset i Göteborg
och till Lunds Universitetssjukhus. I slutet av maj hade
Therese och Susanne fått in
över 300 katter.
{Varje år föds omkring
1 000 barn med hjärtfel
i Sverige.

Döda

Det vill vi uppmärksamma. Publiceringen är gratis. E-posta text och bild till familjered@sn.se. Skicka in
det gamla bröllopsfotot eller en nytagen bild på er båda. Skriv vad ni heter och var ni bor, var ni gifte
er och vilket datum. Ni som firar bröllopsjubileum ska själva godkänna att ni är med på Släkt&Vänner.
Anhöriga som vill gratulera/överraska hänvisas till annonsavdelningen 0155-767 10.

Vår kära

Els-Marie Andersson

Grattis
Solveig och Gabriel Hammar,
Nyköping fick den 11 maj
en pojke som heter Simon
Hammar.
Vikt: 4 580 g Längd: 55 cm
Syskon är Andreas och
Mattias.

Har vi inte
fotograferat
ditt nyfödda
barn?
Mejla då gärna din nyföddabild till familjered@sn.se. Inskickad bild publiceras gratis
i papperstidningen, på www.
sn.se och i SN:s skyltfönster.
Glöm inte att ange namn på
föräldrar och syskon, hemort,
barnets vikt och längd. Om
ni inte är bosatta i Nyköping,
Oxelösund, Trosa eller Gnesta
vill vi också att ni anger vilken
anknytning ni har till trakten.

* 26 juni 1945
har lämnat oss
Falun
den 26 maj 2011

Niklas och Anki Thunholm,
Björnlunda fick den 23 maj en
pojke som heter Winston.
Längd: 50 cm Vikt: 3 750 g
Storasyster är Olivia

Uppvaktning undanbedes
Ev uppvaktning på
födesedagen undanbedes
vänligen.
Börje Lagerqvist

Grattis våran underbara Erik
på din 11 års dag önskar
mamma, Gunnar, Maja,
pappa och Erik

Grattis Pappa på 60 års dagen, önskar Peter och Fredrik
med familjer!

Jättegrattis till toppenkillen
Jesper Wiman som fyller 7 år
den 8/6.Mormor och Morfar
och hela släkten grattar.

Dagens ros
Esteterna
och deras fantaskiska lärare för
föreställningen ”Hair”. Den var helt
magisk. En i publiken
Många rosor till Git
Silvfer för stöd och sällskap på
Karlstads lasarett. Marianne Eng
och alla på cirkelresan till Värmland den 2 juni. Trevlig sommar.
Ni vet vem.

Solstrålen Ted har fyllt 1 år.
Kramar och Paket är det
bästa han vet!
Mormor och Kent-Åke

Grattis Saga Lindgren 8
år den 6 juni. Kram från
familjen.

Gustav 5 år.
Hoppas du får en bra
födelsedag. Många
grattiskramar från farmor
och farfar.Vi ses snart..

MAMMA
Mona och Nils Erik
Magdalena och Johan
Andreas och Anna
Livskamraten Bengt
Ingen ensamhet
Inga tårar mer
Jag är mätt på världen.
Jag går så nöjd
Den sista färden.
Nu vill jag bryta upp
nu vill jag hädanfara
och komma till det land
där mig är gott att vara.
Jag kämpat länge nog
med brister och bersvär;
nu längtar jag till ro
och Gud mig ro beskär.
J O Wallin
Begravningsgudstjänsten äger
rum torsdagen den 23 juni
kl 11.00 i Lids kyrka.

