30 Familj

norra halland tisdag 26 mars 2013
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

dagens datum

26 mars 2013
föl jande händelser

inträffade den 26 mars år:

1942 Sedan nazisterna den 20 januari under
Wannseekonferensen har beslutat att ”den slutgiltiga lösningen” på judefrågan ska inbegripa förintandet av alla Europas judar börjar man denna dag
deportera judar till koncentrationslägret Auschwitz
i södra Polen. Lägret har funnits sedan 1940,
men har dittills endast fungerat som fång- och
arbetsläger.
1971 Östpakistan utropar sin självständighet
från Pakistan. Därmed utbryter ett befrielsekrig,
som kommer att vara till 16 december samma år
och leda till att Pakistan erkänner området som
den självständiga staten Bangladesh.
2000 Den ryske premiärministern Vladimir
Putin, som har varit Rysslands tillförordnade president sedan Boris Jeltsins avgång vid årsskiftet,
vinner det ryska presidentvalet med 53,4 procent
av rösterna (tvåan Gennadij Ziuganov får 29,5 procent). Han tillträder som ordinarie president den
7 maj och kommer att inneha posten till 2008, då
han efterträds av Dmitrij Medvedev.
den svenske journalisten och programledaren samt medlemmen i duon Filip och
Fredrik, Filip Hammar 38 år.
Idag fyller

dagens namn

Emanuel
–  Gud är med oss
är ett hebreiskt
namn med betydelsen Gud är
med oss.
Totalt i Sverige 29 316 män och
11 kvinnor
Totalt i Kungsbacka 146 män
Känd Emanuel är Emanuel
Swedenborg, 1688 - 1772, en svensk
vetenskapsman, filosof, bibeltolkare, teosof, kristen
mystiker och teolog.
Mansnamnet Emanuel

dagens citat

Evighet varar längst 		
		
Göran Gunér i DN

kontakta oss!
ring familjeredaktionen på 0300-107 95 eller mejla
christina.forlin@norrahalland.se.
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Gorillor fascinerar Annelie
Hon har besökt dem i Afrika 50 gånger
Annelie Utter från
Lindome har fått ett
ovanligt diplom – hon
har 50 gånger besökt
afrikanska bergsgorillor.
– Så klart det känns
jättekul, säger hon. Och
otroligt att det blivit så
många gånger.
Vem gav dig diplomet?
– Uganda Wildlife Authority, en organisation
som jobbar med nationalparkerna också med resor
i området. De arrangerade
ett trevligt firande i närheten av ett område där det
finns bergsgorillor.

				
inställning är ett stort hot
mot tigrarnas överlevnad.
Känner du igen några enskilda gorillor?
– Ja, många faktiskt. En
gorillagrupp består av mel-

Varför så många gånger?
– Jag råkade träffa en
man på en mässa 1998
som berättade om sina resor till bergsgorillorna. Jag
hade då redan mitt reseföretag och bergsgorillor

Särskilt spännande är en ny resa

Mitt störsat
intresse har
gradvis blivit
utrotningshotade
djur i Afrika
hade länge varit en dröm
för mig så jag åkte ned. Sedan utvecklade jag egna
resor till Uganda, Rwanda
och Kongo och även tigerresor till Indien och resor
till Kenya där vi följer gnuernas vandringar.
När startade företaget?
– Redan på tidigt 90-tal,
först med resor till Lofoten och Svalbard. Mitt
största intresse har grad-

lan 10 till 30 djur. Den leds
av Silverryggen, den äldsta hannen. Under honom
finns både unga hannar,
honor och ungar. En av
mina favoriter heter Kibande som betyder Hon med

gorillamöte. – Det är mycket som är speciellt med att möta en bergsgorilla,
säger Annelie Utter. Att de låter oss vara där. Att de tillåter att vi kommer dem så nära.
Att det faktiskt verkar som om vårt besök roar dem. Att vi är så lika. Att vi båda verfoto : yvonne bergert
kar ha ett utbyte av vårt möte. 			
vis blivit utrotningshotade
djur i Afrika och nu även
i Latinamerika. Vi jobbar
i ekoturismens anda. Det
innebär främst att stödja
lokalbefolkningen där de
vilda djuren finns. Om dju-

ren inte skall utrotas måste
lokalbefolkningen ha fördelar av dem och inte bara
se dem som ett hot. Jag
jobbar med lokala agenter, utbildade lokalguider
och kockar. Hoten mot sär-

skilt tigrarna i Indien är
överhängande. I Kina tror
många att medicin gjord
av olika delar av tigern
hjälper mot många sjukdomar och de betalar höga
priser för tjuvjakt. Deras

foto : annelie ut ter

platt huvud. Hon tillhör
Rusheguragruppen som är
en av grupperna som besökts länge av turister.
Aktuella resmål?
– I sommar är jag hemma på mitt Café Zanzibar
B&B och sedan i höst blir
det resor till Kenya, Uganda och Indien. Särskilt
spännande är en ny resa
till jaguarerna i västra Brasilien. Jag planerar också
en resa till snöleopaderna
i norra Indien.

Birgitta Tingdal
0300-107 95
redaktionen@norrahalland.se

annelie utter
Kungsbacka BB - Lindome 1961
bor Tjuvkil utanför Kungälv
aktuell Fått diplom efter att ha besökt bergsgorillor
50 gånger
jobb Driver företaget NaturResor Annelie Utter och
Café Zanzibar B&B; guide, föreläsare, fotograf
drivkraft Kärleken till djur och viljan att arbeta för
deras överlevnad. Att arrangera aktiviteter för andra.
Resorna kombinerar båda dessa drivkrafter
född

Läs mer: www.naturresor.se

KRÖNIKAN

HEDRA ETT LIV – GE ETT ANNAT
EN CHANS ATT LEVAS.

I fädrens spår...

SOS Barnbyar räddar föräldralösa
barn och hjälper de mest utsatta.
Stöd oss med en minnesgåva på
sos-barnbyar.se eller ring
08-545 832 08.

N

u är det ett tag sedan Vasaloppet gick av
stapeln men redan några dagar efteråt
tillfrågades undertecknad: ”Du som varit
så aktiv med allt möjligt, har inte du åkt
Vasaloppet?” Jag tvekade först om svaret,
det har jag ju faktiskt, men det blev och var också ett
mycket speciellt sådant!
Året är 1948 , vi är fem jämnåriga grabbar som beslutat oss för att vi vill se och träffa Mora-Nisse, en av den
tidens stora idoler. Men vi skall själva först åka loppet,
men på två dagar. Det blir inte lätt, på den tiden arbetades det även på lördagar och respektive arbetsgivare
var rätt så härskna när det gällde ledighet.
Pengar hade vi också ont om men på den tiden kunde man åka med SJ för nästan ingenting. Packningen
blev enorm och tung. Själv släpade jag på trefotat fo-

togenkök, riktig stekpanna av järn, plus
av mamma hemmasydd sovsäck.

lut inte bli upphunna av de första elitåkarna! Det där med mjölksyra var inte
uppfunnet då men i andanom kan stelheten vid framkomsten till Mora återupplevas och vi paraderar vid den berömda målgången där vi inväntar
Nisses ankomst. Som naturligtvis kom och
segrade. Precis som vi!
Sen då? Ja, det var bara att sätta sig på nattåget och på morgonen, vid framkomsten gå
direkt till jobbet släpande på
all packning!

Det blir en tuff
dag med månget
ikull-ramlande

Så plötsligt, på lördag middag är vi i
Sälen och bland allt ståhej för morgondagen smyger vi i väg uppför den långa,
långa första backen. Det blir en tuff dag
med månget ikull-ramlande och det var
inte lätt att ta sig upp igen med de där packningarna
på ryggen.
Nattandet blir i en nästan tom hölada men som ändå
skyddar oss för dom tjugo minusgrader som biter i näsan. Fotogenköket väser och den ena kastrullen efter
den andra med ”påsasoppor” slinker ner i knorrande
magar. Plus knäckebröd utan smör, det är allt vad vi
har med oss i matväg.
Nästan mitt i natten ger vi oss iväg igen, vi vill abso-

Åke Lundh
0300 -107 95
redaktionen@norrahalland.se

Kungsbacka
Begravningsbyrå
Telefon 0300-724 30 – dygnet runt
Borgmästaregatan 1, Kungsbacka

jubilarer
SJUTTIO år fyller den 27
mars förre byggmästaren
SVEN GUSTAVSSON , Kläppa,
Åsa. Sven är infödd Åsabo.
En bygdens son med stor
spännvidd inom yrket och
ett brinnande intresse för
sin hembygd och inte bara
då själva Åsa utan hela den
nordhalländska landamäret.
Kläppaområdet är ett ”byggnadsverk” sprunget ur Svens
syn på natur och miljö och
ivern att bygga bortom åkermark det vill säga på hälleberget.
Gedigen byggmästare som
han är har Sven satt sin prägel på området.
Hembygdsintresset har en
stor plats i hans fritidsintressen och innan tanken på att
historiskt belägga Hunehals
hade tanken väckts hos Sven
som forskat i ämnet.
När det var tal om att upplåta mark för en större soptipp i Åsa reste Sven borst
och fick många med sig och
soporna fick ta en annan väg.
Intresset för musik fick
Sven att engagera sig i den
omtalade spelmansstämman på Tjolöholm och apropå musik så berättar Sven
att hans hustru, bördig från
skånska myllan i Tollarp, har
musikaliska kvaliteter i trakterandet av instrument som
dragspel och piano.
– Men det var hennes
skönhet som fångade mig
och musiken blev liksom ett
bonus, berättar han.
Inte utan berättigad stolthet konstaterar Sven att han
ritat bortemot 500 hus och
”gjort många till miljonärer”.
De gedigna husen har ju stigit rejält i värde under årens
lopp.
Födelsedagen firas med
familjen men ett extra firande väntar längre fram efter
att det har vårats ibland bergen….
Det är gott virke i den ”gamle” byggmästaren i Kläppa.
CHICO

gratulationer

David fyller 7 år den
27 mars.
Grattiskramar från farmor, farfar och Andréas.

18 år fyller mormors
”Docka” Cassandra
Henriksson, Frillesås

vem vill
du läsa
om?
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döda

Rigmor Jonasson

Ingmarie
Arvidsson

har idag lämnat mig
i stor sorg och saknad.

* 14 mars 1945

Onsala
18 mars 2013

har idag stilla insomnat.

Einar
Släkt och vänner

KENT
Jan och Johanna
Elsa, Alma
Stefan och Annemari
Syskon med familjer
Släkt och vänner

Vi möts igen
Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Kungsbacka Begravningsbyrå, tel. 0300-724 30.

Du stred mot Din
sjukdom längre än
vad någon trodde
möjligt, Du kämpade
till Ditt sista
andetag
Du ville inte lämna
oss redan, men
i tankarna är Du med
oss varje dag

Vår kära Mor
Svärmor och Farmor

Anita Sernekvist
Begravningen äger rum
onsdagen 10 april
kl. 13.00 i Ölmevalla
församlingshem.
Akten avslutas
i församlingshemmet.
Kungsbacka Begravningsbyrå, tel. 0300-724 30.

familjeredaktionen på
christina.forlin@norrahalland.se.
Stöd forskning om hjärnan.

Tel. 725 88
Anhöriga till alkoholister
tisdagar kl. 19–21.
Emanuelskyrkan, Gertrudsg. 4

* 10 augusti 1938

Fjärås
15 mars 2013

tipsa

AL-A non

Min älskade Maka

Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor
Farmor och Syster

* 30 december 1938
har idag lämnat oss
i sorg och saknad.
Onsala
15 mars 2013
Johan och Sanna
Matilda, Hilda, Hugo
Magnus och Jennie
Måns, Saga
Lilla Mor
Ditt lidande är slut
nu Du lyckligt
kämpat ut
Du kommit har till Far
som Du så länge
efterlängtat har
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 5 april
kl. 10.30 i Onsala kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
Kungsbacka Begravningsbyrå, tel. 0300-724 30.

1 av 3 får cancer.
Men alla drabbas.
Ann-Sofie Brigitte Ingrid Ragnar
Vi har öppet hus kl 11.00 - 17.00 och bjuder på kaffe.
Vi har öppet hus kl 11.00 - 17.00 och bjuder på kaffe.

Vår roll är att visa lyhördhet, ge goda råd
och Vialternativ.
stund
som
blir personlig,
har öppet husEn
kl 11.00
- 17.00
och bjuder
på kaffe.
ger hopp och ett ljust minne inför framtiden.

Nygatan 2, Kungsbacka 0300-45 90 80
Väröbacka 0340-66 08 69
www.gillisedmanmuhls.se

Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se
eller ring oss på 020-59 59 59.

