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NAMNSDAG

Georg och Göran
Mansnamnet Georg är ursprungligen grekiskt och har 
kommit till Sverige via den latinska formen Georgius. 
Betydelsen är ’bonde, jordbrukare’. Göran är en svensk 
form av Georg.

DAGENS CITAT

”Se på livet genom fram- 
rutan, inte genom back- 
spegeln.”
Byrd Baggett

DET HÄNDE DÅ

1660
Sverige sluter freden i Oliwa med Polen, Österrike och 
Brandenburg, vilken avslutar det krig mellan Sverige 
och Polen, som har varat sedan 1655.

1889
Med stöd av fackföreningsrörelsen 
grundas Sveriges socialdemokra-
tiska arbetareparti, sju och ett 
halvt år efter att agitatorn August 
Palm i Malmö har hållit det första 
socialistiska anförandet i Sverige.

1945
Den tyske SS-chefen Heinrich Himmler träffar den 
svenske greven och röda kors-delegaten Folke Berna-
dotte i Lübeck. Han ber Bernadotte framföra till de allie-
rade att han erkänner att Tyskland har förlorat andra 
världskriget.

1955
Den första svenska char-
terresan når sitt mål, då 
flygplanet med Sveriges 
första 26 charterresenärer 
ankommer till den span-
ska ön Mallorca i Medel-
havet. Resan har kostat  
1 095 kronor per person 
och logi ingår inte i priset.

1975
Den amerikanske pre-
sidenten Gerald Ford 
håller ett tal på Tula-
neuniversitetet i New 
Orleans, där han 
bland annat meddelar 
att ”Vietnamkriget är 
över för USA:s del”.

På Släkt & vänner berättar vi 
om viktiga händelser i livet. 
Om lycka och glädje och sorg. 
Nygifta, jubilarer, namns-
dagsfirare, släktträffar, 
 jubileumsbröllop och mycket 
annat.  Har du något du vill 
berätta eller tipsa om?  
Du är varmt välkommen att 
 kontakta mig! Ring,  e- posta 
eller skicka vanliga brev! 

NICLAS WASSMO
familj@ostrasmaland.se

God morgon! 
 Tipsa oss om  
det stora och  
lilla i livet

FÖDELSEDAG

Sofia Jakobsson fyller 28 år
Fotbollsspelare, var med och tog OS-silver 2016

OSKARSHAMN

– När jag var 15 år gam-
mal sprutade jag be-
kämpningsmedlet 

hormoslyr i skogen på 
mitt sommarjobb. 

Det var väldigt giftigt, 
jag förstod att det var  
fel. Sedan dess har jag  
känt att jag vill strida för 
skogens rättigheter, säger 
Christer Ek. 

Mycket inom skogsbru-
ket har förändrats men det 
är långt kvar. 

– Det avverkas mycket 
större volymer idag. Man 

är miljöcertifierade men 
vi anser att det i mångt och 
mycket är ett spel för gal-
leriet. Kalhyggena blir 
större och större. Man  
bedriver ett skogsbruk 
som inte är skonsamt  
för miljön.

– Det måste komma ett 
hyggesfritt skogsbruk, sä-
ger Jan Brenander. Det 
måste tas mer hänsyn vid 
en skogsavverkning, hän-
synskraven hålls inte. 

– När det gäller avverk-
ning kring bäckar och sjö-

ar så lämnas ingenting 
kvar, och där finns ju den 
biologiska mångfalden, 
bland annat skuggeffek-
terna i sjön, det leder till 
igenväxning i sjön. 

– Skogen är ett renings-
verk för vårt vatten. Skogs-
styrelsen är jätteduktig på 
att i broschyrer beskriva 
hur det ska vara. Men det 
efterlevs inte i verklighe-
ten, säger Christer Ek. 

Skogsstyrelsen har räk-
nat ut att 25 procent av  
allt kvicksilver som läcker 
kommer från skogsbru-

ket. Vid markberedning 
läcker det ut flera skadliga 
ämnen, bland annat 
kvicksilver och humusä-
mnen. I vårt vatten idag 
finns för mycket humus 
och det beror till största 
del på all skogsav- 
verkning. 

– Alla som jobbar i skogen 
vet om allt detta men det 
är så få som bryr sig, säger 
Jan Brenander. Sedan är 
det allt detta kring djuren. 
2000 arter har blivit röd-
listade, exempelvis kungs-

Under söndagen mottog Jan Brenander (till vänster) och Christer Ek ett pris från naturskyddsföreningen för sitt stora engagemang.  FOTO: SOFIA THOMSON

Jan Brenander och Christer Ek har under 30 års tid engagerat 
sig ideellt i skogsfrågor. Under söndagen fick de ta emot ett pris 
för sitt mångåriga arbete med att beskydda skogen. 

Prisbelönta 
skogsbeskyddare
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Barbro Wittenberg
I Nybro Skogskapell har be-
gravningsgudstjänst hållits 
för Barbro Wittenberg. 
Efter klockringningen inledde 
kantor Vanja Roshagen akten 
med att på piano spela 
Moonlight serenade varefter 
psalm 198 sjöngs unisont. 
Officiant Thomas Hård af 
Segerstad höll griftetal, för-
rättade överlåtelsen och läs-
te valda bibelord. Efter psalm 
190 följde begravningsbö-
nen och därpå tog de sörjan-
de ett sista farväl medan 
kantorn spelade Ave Maria 
på piano. Unisont sjöngs 
psalm 249 och som avslut-
ning spelades Våren på or-
gel.
Gåvor var lämnade till Hjärn-
fonden.

Ann-Marie Andersson
I Kristianopels kyrka har be-
gravningsgudstjänst hållits 
för Ann-Marie Andersson.
Akten inleddes med att kan-
tor Gunilla M Bredmar på or-
gel spelade Tröstevisa varef-
ter officiant Sanna Linderson 
hälsade välkomna och läste 
bön för Ann-Marie. Som so-
losång framförde Gunilla M 
Bredmar Där som rosor ald-
rig dör och unisont sjöngs 
psalm 304. Officianten höll 
griftetal och förrättade över-
låtelsen och sjöngs psalmer-
na 261 och 297 unisont. 
Medan kantorn spelade Så 
skimrande var aldrig havet 
tog de sörjande ett sista far-
väl och därpå sjöng solisten 
Gabriellas sång. Som avslut-
ning spelades Änglamark på 
orgel. 
Minnesstund hölls i försam-
lingshemmet. 
Gåvor var lämnade till Hjärn-
fonden och Röda korset.

May-Britt Eriksson 
I Heliga korsets kyrka, Kal-
mar, har begravningsguds-
tjänst hållits för May-Britt Er-
iksson.
Akten inleddes med kantor 
Klas Magnusson på orgel 
spelade Herre kär, tag min 
hand varefter psalm 249 
sjöngs unisont. Sångsolist 
Lasse Trofast framförde Där 
som rosor aldrig dör och uni-
sont sjöng de församlade 
psalm 297. Officiant Johan-
na Broselid höll griftetal och 
förrättade överlåtelsen. Uni-
sont sjöngs psalm 249 och 
sedan de sörjande tagit ett 
sista farväl framförde sång-
solisten Jag har hört om en 
stad. Som avslutning på ak-
ten spelade kantorn We‘ll 
meet again på orgel. 
Gåvor var skänkta till Barn-
cancerfonden.

Gunilla Sjögren
I Hossmo kyrka har begrav-
ningsgudstjänst hållits för 
Gunilla Sjögren.
Akten inleddes med att kan-
tor Thomas Holmér på orgel 
spelade O, store Gud varefter 
psalm 251 sjöngs unisont. 
Officiant Gabriel Norrgård 
höll griftetal och förrättade 
överlåtelsen. Unisont sjöngs 

psalm 249 och sedan de 
sörjande tagit ett sista farväl 
avslutades akten med att 
kantorn spelade Efter regnet 
på orgel. 
Gåvor var lämnade till Can-
cerfonden.
Minnesstund hölls i Rinkaby-
holms församlingshem. 

Lena Pettersson
I Heliga korsets kyrka, Kal-
mar, har begravningsguds-
tjänst hållits för Lena Pet-
tersson.
Akten inleddes med att Da-
gen är nära och As I lay me 
down spelades på cd varef-
ter psalm 249 sjöngs uni-
sont. Officiant Christer Munt-
her höll griftetal och förrätta-
de överlåtelsen. På cd spela-
des Salut d‘Amour och efter 
begravningsbönen sjöngs 
psalm 248 unisont. Medan 
kantor Christer Svensson på 
orgel spelade Amazing Gra-
ce tog de sörjande ett sista 
farväl och som avslutning på 
akten spelades Memory på 
cd. 

Kurt Torstensson
I Heliga korsets kyrka, Kal-
mar, har begravningsguds-
tjänst hållits för Kurt Tor-
stensson.
Akten inleddes med att kan-
tor Christer Svensson på or-
gel spelade Gammal fäbod-
psalm varefter psalm 249 
sjöngs unisont. Officiant 
Mildred Fischer höll griftetal 
och förrättade överlåtelsen. 
Unisont sjöngs psalm 297 
och sedan anhöriga, släkt 
och vänner tagit ett sista far-
väl avslutades akten med att 
kantorn spelade Tröstevisa 
på orgel. 
Gåvor var skänkta till Hjärn-
fonden och Parkinsonfon-
den. 
Minnesstund hölls i försam-
lingsgården. 

Maj Johansson
I Heliga korsets kyrka, Kal-
mar, har begravningsguds-
tjänst hållits för Maj Johans-
son.
Akten inleddes med att kan-
tor Christer Svensson på or-
gel spelade För kärlekens 
skull varefter psalm 248 
sjöngs unisont. Officiant 
Mildred Fischer höll griftetal 
och förrättade överlåtelsen. 
Unisont sjöngs psalm 297 
och sedan de sörjande tagit 
ett sista farväl sjöng sångso-
list Therese Wahlgren 
Sundén Kärleksvisan Som 
avslutning på akten spelade 
kantorn Tröstevisa på orgel.
Gåvor var skänkta till Barn-
cancerfonden.
Minnesstund hölls i försam-
lingsgården.

BEGRAVNINGAR

fågel, den var vanlig förr, 
den har blivit sällsynt.

– Avverka skog ska vi fort-
sätta med, det är viktigt, 
säger Christer Ek, men det 
måste ske på rätt sätt. 

Man måste även se att 
det finns andra värden än 
pengar. Exempelvis rekre-
ation, att en kommun har 
fin natur omkring sig, som 

folk kan röra sig i. En kom-
mun med fin natur är en 
attraktiv kommun.  

– Det finns många 
skogsägare som är väldigt 
duktiga, det får man  
inte glömma, säger Chris-
ter Ek.
Hur känns det att få pris från 
naturskyddsföreningen för 
ert engagemang? 

– Det känns väldigt posi-

tivt, säger Jan Brenander. 
Det var en överraskning, 
vi är förvånade. 

– Att få uppskattning för 
det man gör känna alltid 
bra, säger Christer Ek. 
– Det är fantastiskt när  
vi får belöning för vårt  
arbete, vi har ju lyckats  
att skapa en del naturre-
servat exempelvis, säger 
Jan Brenander. 

– Det har skett många 
framsteg inom skogsvård 
men det är mycket kvar 
som behöver ändras, vi 
fortsätter att kämpa för 
skogen. 

TEXT

SOFIA THOMSON
sofia.thomson

@ostrasmaland.se

Under söndagen mottog Jan Brenander (till vänster) och Christer Ek ett pris från naturskyddsföreningen för sitt stora engagemang.  FOTO: SOFIA THOMSON

Christer Ek berättar om skötseltekniken hamling som är  
utfört på detta träd.  

Till vänster Christer Ek med Jan Brenander i naturreservatet 
Sjöboviken.  
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