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

andreas yngvesson

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

dagens citat

”Först skapar vi våra vanor – 
sedan skapar de oss.”
John DryDen

namnsdagar

Oliver
Mansnamnet Oliver är ett engelskt namn med even-
tuellt släktskap med nordiska namn som Olof eller 
Olav. Enligt en annan teori är det, liksom Olivia, bil-
dat av ordet oliv.

Olivia
Kvinnonamnet Olivia kommer, liksom troligen den 
manliga motsvarigheten Oliver, av det latinska ordet 
för olivträd. Namnet har använts i Sverige sedan 
1700-talet.

Idag för 62 år sedan - 1955
Ray Kroc öppnar sin första McDonald’s-
restaurang i Des Plaines i Illinois. Detta 
blir inte den första McDonald’s-restau-
rangen (den öppnades av bröderna 
Dick och Mac McDonald redan 1940), 
men det blir den första franchiserestau-
rangen under märket och därmed grundas 
McDonald’s som restaurangkedja. 

Idag för 28 år sedan - 1989 
95 supportrar till den engelska fotbollsklubben Li-
verpool FC blir krossade till döds, när den fotbolls-
läktare på Hillsborough Stadium i Sheffield, som de 
befinner sig på, blir alltför överfull, till följd av att 
fansen försöker ta sig in på arenan innan en fotbolls-
match mellan Liverpool och Nottingham Forest FC 
ska börja. 

Födelsedagar

Jerry Williams
1942 – Erik Fernström, svensk rock-
sångare med artistnamnet Jerry Willi-
ams

Emma Thompson
1959 – Emma Thompson, brittisk skådespelare och 
manusförfattare

Emma Watson
1990 – Emma Watson, brittisk skådespelare, mest 
känd i rollen som Hermione Granger i filmerna om 
Harry Potter

Kalmar. Förra året tävlade 
hon med Sanna Nielsens 
låt Hela världen för mig i 
en deltävling i Karlshamn. 
Den tog henne inte hela 
vägen. Med låten ”Våga 
vara dig själv”, skriven av 
en vän, hoppas hon att 
hennes chanser är större 
och att hon från sin deltäv-
ling i Växjö den 6 maj kan 
ta sig till final.

– Det är en låt med ett 
viktgt budskap. Den hand-
lar om att våga tycka om 
sig själv för den man är, att 
man är värdefull oavsett.

Budskapet i låten liger 
Emma väldigt nära då hon 
sedan födseln har en lind-
rig utvecklingsstörning.

– Det är något som inte 
går bort utan som man är 
tvungen att lära sig leva 
med.

När tidningen träffar 
Emma befinner hon sig i 
Mediahuset på Torsåsga-

tan i Kalmar. En sedan i 
somras nystartad daglig 
verksamhet för folk med 
funktionsnedsättning. 

Här får deltagare göra 
olika typer av mediepro-
duktioner, det kan handla 
om att spela in en podcast, 
göra videoklipp, sända li-
vesändningar, göra hemsi-
dor, elller som i Emmas 
fall producera musik.

– Vi har planer på att 
göra en musikvideo till lå-
ten så småningom, berät-
tar Emma.

På Mediahuset befinner 
sig Emma tre dagar i veck-
an, de två två övriga dagar-
na jobbar hon på Hamnca-
féet.

– Men där händer det att 
jag sjunger också. Musiken 
är mitt liv, jag skulle bli de-
primerad om jag inte fick 
sjunga.

Emma Lindblad är inte 
främmande för att stå på 

scen framför mycket folk.
– Jag har sjungit sedan 

jag gick med i en barnkör 
när jag var liten. Jag har 
också varit med i teater-
gruppen Flygande hollän-
daren, vi har bland annat 
spelat på Kalmar teater 
och gjort julshower.

Och hon har mycket 
stöd utifrån, bland annat 
från hennes gamla musik-
lärare och hennes före det-
ta körledare Patrich Rund-
ström, sångare i dansban-
det Sannex.

– Jag hoppas också att 
min bästa kompis som bor 
nära Växjö kan komma 
och stötta mig. 

Gå in på webben för att 
höra Emmas låt.

teXt
andreas Bendroth

andreas.bendroth
@ostrasmaland.se

0491-784105

”Våga vara dig själv” heter låten som Emma Lindblad hoppas ska 
ta henne ända till final i Musikschlaget, musiktävlingen för funk-
tionsnedsatta.

Emma Lindblad  
tävlar med nyskrivet

Emma Lindblad i studion på Mediahuset. Den 6 maj deltar hon i Musikschlagets deltävling i Växjö. Foto: AndreAs Bendroth

Fakta 

Musikschlaget 

Arrangeras för sjunde året 
i rad av studieförbundet 
Bilda och kooperativet 
Maitraders.
Deltävlingarna hålls i 
Uppsala, linköping, 
Umeå, Stockholm, Växjö, 
Östersund, Malmö och 
Örebro under april och 
maj månad.
Den stora finalen är på 
restaurang Avenyn i 
Sundsvall den 11 novem-
ber.
Alla artister blir bedömda 
av en jury enligt följande 
kriterier: Musikalitet, origi-
nalitet och helhetsintryck.
Från varje deltävling går 
en vinnare vidare till fina-
len.

begravning

Rune Blockmark
I Emmaboda kyrka har 
begravningsgudstjänst hål-
lits för Rune Blockmark. 
Efter klockringningen inledde 
kantor Birgitta Andrén Olsson 
med att spela Där rosor ald-
rig dör. Psalmerna 190 och 

251 inramade griftetal och 
överlåtelsen som förrättades 
av komminister Ulla Sköldh 
Jonsson. Efter begravnings-
bönen sjöngs psalm 297 
unisont och som avslutning 
på akten i kyrkan spelade 
kantorn Jag har hört om en 
stad. På kyrkogården tog 
familj och vänner ett sista 
farväl och nedlade blommor. 
Gåvor var skänkta till olika 

ändamål.

Ella Johansson
I Fröseke kapell har begrav-
ningsgudstjänst hållits för 
Ella Johansson. 
Efter klockringningen inledde 
Elisabeth Ernstig akten med 
att på orgel spela Änglamark 
varefter psalm 249 sjöngs 
unisont.

Officiant Jan Carlsson höll 
griftetal, förrättade överlåtel-
sen och läste valda bibelord. 
Begravningsbönen inrama-
des av psalmerna 285 och 
190 och därpå tog de sörjan-
det ett sista farväl. Som 
avslutning på akten spelades 
Tröstevisa på orgel. 
Gåvor var skänkta till Diabe-
tesfonden.


