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Stark
Men framgångens glädje som skul
le fylla den 23-åriga Täbytjejen ute
blev. Just som hon skulle ut på sin
världsturné gick pojkvännen, til�
lika producenten och kompositören
Denniz Pop bort i cancer. Lusten att
åka på turné var som bortblåst. Ändå
var hon stark nog för att orka fullfölja
turnén.
– Den första tiden var ingen rolig tid.
Men allt drogs i gång och jag hängde
på. Jag har alltid varit stark, det kom
mer nog från mina föräldrar. Med tan
ke på allt jag har varit med om i livet är
det en bra egenskap. Dessutom är jag
en positiv person. När jag blir ledsen
går det snabbt över. På det igen, tänker
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Han var en riktig klippa

Jenny Thorell
Vik familjeredaktör
013-28 01 92

Minnesord

”Mitt liv är tusen gånger rikare”
Samtidigt som sångerskan Jessica
Folcker inledde sin internationella
solokarriär gick hennes pojkvän
bort i cancer. Med sin styrka tog
hon sig igenom det och nu är hon
trebarnsmamma, lika sugen på
musikkarriären – och mognare.
Med musiker-pappa som nära
förebild fattade Jessica Folcker ti
digt tycke för musiken. Nio år gam
mal bestämde hon sig därför att sö
ka till Adolf Fredriks musikklasser
i Stockholm. Fjorton år senare blev
hon över en natt internationell pop
stjärna, efter år som anonym kör
sångerska. Hon erövrade världen
med storsäljande hits som ”Tell me
what you like” och sålde runt en mil
jon skivor.
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Stockholm (TT Spektra)

jag. Annars kan man inte vara i den här
branschen.

Rikt liv
Hennes mentala styrka och innebo
ende glädje kom väl till pass även se
nare, när uppträdanden i ”Melodifes
tivalen” liksom några skivor inte föll i
god jord.
– Så är det med skivor, det är svårt att
tajma rätt. Nu ser jag det positiva i det.
Jag får vara mer kreativ, jobba småska
ligt och göra mycket själv.
Under de dryga tio åren som gått se
dan karriärens glansdagar har något
fantastiskt hänt i Jessica Folckers liv:
hon har blivit trebarnsmor.
– Mitt liv är tusen gånger rikare. Det
är hur fantastiskt som helst med kid
sen. Vi har massor med lyckliga ögon
blick tillsammans. Som i vintras: Jag
har inte åkt slalom på länge. Där stod
jag med skidorna, livrädd. Så ropade
de: Kom, mamma! Och tänk att jag vå
gade. Det var coolt.

Matts Ejderholm
Ödeshög

Matts Ejderholm, en fin vän
och den bästa arbetskamrat
man kan tänka sig, har efter
en tids sjukdom lämnat jor
delivet. En stor förlust för
hustrun Mai-Britt och dot
tern Maria med familj samt
alla nära och kära.
Ända sedan jag nåddes av
det tragiska budet, har det i
mina tankar rullat fram min
nen, liksom filmsekvenser,
från de femton år vi har varit
arbetskollegor. Min första
arbetsdag i Ödeshög 1985,
startade med upprop för al
la lärare. Slöjdlärare Matts
kom då fram och hälsade
mig välkommen. Vid lunch
tid frågade jag honom om ett
lämpligt lunchställe i byn.

Minnesord
Margit Larsson

Tar det med ro
Men musiken ska inte stå tillbaka för
familjelyckan. För Jessica Folcker har
plats för båda.
– Musiken och sången är mitt liv, det
jag helst vill göra, och jag har storsti
lade planer. Barn och musik är en un
derbar kombo. Nu har jag fått mer livs
erfarenhet och tar karriären mer med
ro. Jag är inte lika mycket perfektionist
och kontrollerande och kan vara mer
närvarande. Jag har mognat.

Vikingstad

Återigen har vår kära sy
förening drabbats av sorg.
Vår mångåriga medarbe
tare och vän, Margit Lars

Minnesord
Kerstin Öster
Ljungsbro

Bo Leckne

Den 10 juli fyller
Bo Leckne 90 år.
Bo är född och uppvuxen i
Helsingfors.
Han var en framgångs
rik idrottsman, främst inom
ishockey och skidåkning.
Idrotts- och friluftsintres

90

set har följt honom ge
nom livet. 1939 tvingades
han lämna föräldrahem
met i samband med ryssar
nas bombanfall mot staden.
Han fick också avbryta sin
utbildning vid Helsingfors
tekniska läroverk.
Bo och hans syskon eva
kuerades till Sverige och
kom först till släktingar i
Ludvika. Bo blev sedan in
kallad vid I 4 i Linköping
och stationerades i norra
Sverige.
I Linköping blev han se
dan kvar. 1942 fick han jobb
på Saab. 1946 gifte han sig
med Greta Petri.
Arbetet kom att ta Bo till
många platser i världen.
Amsterdam, USA, England,
Skottland, Nordirland,

och med Matts pondus och
lugna sätt så var han det bäs
ta stöd man kan tänka sig, en
riktig klippa. Många gånger
lyckades vi få igenom våra
önskemål tillsammans.
Om något behövde sågas,
skruvas, borras eller limmas,
så fixade Matts det. Ibland
nämnde jag någon idé och
genast hade Matts förslag
på en lösning, som han se
dan utförde med stor nog
grannhet och finess. Det var
inte alltid man ville fråga om
hjälp, för Matts sa aldrig nej.
Jag är tacksam för det stöd
som Matts har varit i olika
sammanhang och för att vi
alltid kom bra överens.
Tråkigt att inte Matts fick
njuta mer av sin pension
tillsammans med sin familj,
som han månade om.
Mina tankar går till er,
Mai-Britt och Maria.

Min älskade Maka
Vår kära Mor, Svärmor,
Mormor, Farmor och
Gammelfarmor

I dag firar Siw och Gunnar Pettersson, Linkö
ping, 60-årig bröllops
dag. De vigdes i Lin
köping den 8 juli 1950
av pastor G. Twegner.

son, har gått bort. Margit
var född 20 januari 1919 och
avled 27 juni 2010.
Margit var verksam i vår
syförening i många år och
hon var en trogen delta
gare i våra symöten. Hon
var under åren 1989–1997
syföreningens kassör, vil
ket uppdrag hon skötte
med stor noggrannhet och

ansvarskänsla. Hon bi
drog också med många fina
handarbeten till syfören
ingens auktioner.
Margit tyckte om att
sjunga, hon hade en vack
er röst och hon sjöng un
der många år i kyrkokörer.
Margit var en mycket posi
tiv, glad och förnöjsam per
son och hon lämnar ett stort

Jag kommer med stor tack
samhet att minnas Kerstin.

Tacksamhet för allt som
Kerstin gjort och betytt för
min mamma. Kerstin var
mammas kontaktperson på
Stiglötsgatans äldreboen
de och hon hade inte kun
nat få en bättre kontaktper
son. Kerstin kombinerade
stor yrkesskicklighet med

personligt engagemang
och värme. Hon gjorde all
tid mer än det nödvändi
ga; tog med mamma på ut
flykter, plockade blommor
och ställde dem på hennes
rum och hjälpte mamma att
skriva julkort, för att näm
na något. Kerstin förgyllde

I dag firar Carl och Ul
la Ebenman 60-årig
bröllopsdag. De vigdes i
Västra hargs kyrka den 8
juli 1950.

DÖDA

Dagens ord
Om man är lat gäller det
att vara smart.
HENRIK HILL

Maria Gustafsson

Mycket att tacka Kerstin för

Eyal Sharon Krafft/TT Spektra

◆ Bästa hemmaysslan: Dammsugning
◆ Saker som engagerar: Människor,
andras liv och historier
◆ Styrka: ”God kamrat som ger mycket
kärlek till de nära och kära”
◆ Svaghet: ”Temperamentsfull och
otålig. Det måste jag jobba på”
◆ Favoritfilm: ”Gudfadern. Den är så
snygg, inte minst kläderna”
◆ På nattduksbordet: Eckhart Tolles
”En ny jord: ditt inre syfte”
◆ Favoritplatser: New York och Rom

Han svarade: Du kan följa
med hem och äta sill och po
tatis med Mai-Britt och mig.
En bättre start på en ny ar
betsplats har jag svårt tänka
mig och det blev ett minne
jag aldrig glömmer.
Våra slöjdscheman var
parallella, både på Lysing
skolan och på flera av bygde
skolorna, som vi ambule
rade till. Vi fungerade som
resande i slöjd, då vi ofta
kom bärande med virke,
redskap, symaskiner, knyp
peldynor samt diverse ma
terial. Matts var ju stor och
stark, så det underlättade.
Under dessa resor i tjäns
ten blev det mycket slöjd
snack och problemlösning.
Med den samsyn som vi ha
de i många frågor, kunde vi
sedan gemensamt framföra
synpunkter till rektor Hag
berg, vid rätt tillfälle. Här
kompletterade vi varandra

Diamantbröllop

”En mycket positiv, glad och förnöjsam person”

GRATTIS
◆ Namn: Jessica Folcker
◆ Fyller: 35 år den 9 juli
◆ Gör: Sångerska och artist
◆ Bor: Stockholm
◆ Familj: Sambon Daniel Heckscher, arkitekt och inredningsarkitekt. Barnen
Nino, Carla och Otis
◆ Aktuell: Mammaledig
◆ Så firar jag födelsedagen: ”Med nära och kära, god mat och gott vin ute i
naturen
◆ Så rensar jag tankarna: Med löpning
och trädgårdsarbete
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tomrum efter sig. Vi saknar
henne mycket, men är tack
samma att ha fått ha henne
bland oss så länge.
Våra tankar går nu till
hennes tre söner med fa
miljer.
RAPPESTAD KYRKLIGA
FÖRSAMLINGSKRETS
GENOM VERA SAMUELSSON

mammas sista år och det är
jag mycket tacksam för. Jag
är inte bara tacksam för allt
Kerstin gjort för mamma,
utan också tacksam för att
jag fått lära känna en sådan
människa som Kerstin.

Världens bästa

Ove Antonsson
* 27 augusti 1940
har i dag stilla insomnat
och lämnat oss, broder
övrig släkt och vänner i
sorg och saknad.
Motala den 3 juli 2010
BIRGITTA
PER, LOTTA
med familjer
MIKAEL, MATS
med familjer
Tack för allt Du oss
har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsakten
äger rum i kretsen
av de närmaste.
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel 020 - 59 59 59

Maj-Britt
Sandberg
* 22 december 1928
har idag lämnat oss.
Mjölby den 4 juli 2010
GEORG
SVEN-OLOF och LENA
PER-JAN
KARINA och PER
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Vi minns dig med kärlek,
ömhet och glädje
Du hade ett hjärta så
innerligt gott
Tack och farväl från oss,
Dina kära
Vi vet att vi stod Ditt
hjärta så nära.
Begravningen äger rum i
Mjölby Gravkapell den 22
juli kl. 13.00. Därefter
inbjudes till minnesstund.
Anmälan sker till
Hellbergs Begravningsbyrå tel. 0142-16440
senast den 19 juli.
TACK
till släkt och vänner för allt
stöd och värme efter vår

Roland
Anderssons
bortgång
ANITA

TILL MINNE
TILL MINNE
av vår älskade

Inga-Lisa Seiron
8 juli 2000

Saras dotter,
Lillemor Eriksson

Tio år av sorg och saknad
BENGT
MARGARETA OCH JAN

FÖDDA

Välkommen till världen

Välkommen ADRIAN!
Axel har fått en lillebror

Frida & Kim

Jessica Folcker har inget emot att fylla 35 år. ”I Senegal, därifrån min pappa kommer, visar man respekt
FOTO: Karin Malmhav/Svd/Scanpix
för de äldre. Det tycker jag är bra.”

Samier Ghullam

10 juli fyller Sa
60 Den
mier Ghullam i Mjöl

by 60 år. Han är uppvuxen i
Bagdad i Irak och är utbil
dad civilingenjör. Han har
tidigare arbetat som bygg
nadsingenjör, men nu stu

Norrköping 6/7 2010
Carl Adam har fått en bror
CARL ANTON
kom den 6 maj 2010

Camilla Tilling
Anders Lindgren

Evelina Gryvik fyller

Tyskland och Frankrike.
Hans fasta punkt, utöver
hemstaden, har varit det
älskade sommarhuset i Hal
land. Bo har alltid haft en
positiv grundsyn på livet.
Födelsedagen firar han
med tårta på Kanalgården
vid Bergs slussar där han
bor tillsammans med Gre
ta. I Haverdal hissas flaggan
för Bo.

Luzern

Spanien kommer
20 IEvelina
Gryvik att

derar han svenska på Kom
vux i Mjölby.
Samiers familj består av
hans hustru, en son som är
21 år och en dotter som är
20 år.
På fritiden tittar Samier
gärna på fotboll och sitter
vid datorn för att läsa om
olika saker på Internet.

spendera sin 20-årsdag,
den 11 juli. Hon gör nämli
gen en elitsatsning i brott
ning under sommaren och
på sin födelsedag befinner
hon sig i Madrid på tävling
och träningsläger. Om allt
går som Evelina vill, ska hon
senare i juli åka till Ungern
för att representera Sveri
ge i junior-VM i brottning.
Evelinas fritid består i stort
sett av träning i brottning,
men till vardags är hon vi
karie på en förskola i föräld
rakooperativet Pilen i Slaka.
Hon har läst barn- och fri
tidsprogrammet på Anders
Ljungstedska gymnasiet i
Linköping. Evelina är ock

dotter med man

FÖRLOVADE
Vi har förlovat oss!

så träningsinstruktör, och
under en vecka i sommar
är hon ledare för brottning
på Stadium sports camp i
Norrköping.
Evelinas familj består
av mamma Madde, pap
pa Thomas samt syskonen
Adam och Lovisa.

Anna och Mats Ce
derlöf, Ludvika, fick
den 4/5 sonen Arvid.
Vikt 3 900 g, längd 51
cm. Storebror heter
David. Anna kommer
ursprungligen från
Vadstena.

Kristin Wiss och Jes
per Helgesson, Man
torp, fick den 24/3 en
dotter som heter Maja.
Vikt 3 500 g, längd 51
cm.

Sarah Bäckström och
Svante Dahlgren, Lin
köping, fick den 3/5
dottern Nelly. Längd 50
cm, vikt 3 190 g. Stora
syster heter Noomi.

Stina Thudeen
Andreas Berggren
Helgebo, Boxholm
25/6 2010

VIGDA
Vi har gift oss!

Elin och Daniel Vernersson,
Högstorp, Ödeshög, fick den
5/4 dottern Hedvig. Vikt 2
960 g, längd 46 cm.
Syskonen heter Jacob, 7,5 år,
Elvira, 4,5, och Oskar, 2.

Linda Berntsson
Thomas Ekberg

Solberget, Tjällmo, 7/7 2010
Vi har gift oss

Joakim Gustavsson
Marie Rimhagen

Nu heter vi båda Rimhagen
Slottsruinen, Borgholm
3/7 2010

Vår älskade

Ingrid
Engström

MARCUS OCH SUSANNA
barnbarn

* 5 maj 1945
har stilla insomnat
Linköping
den 1 juli 2010
Lilla Mamma och
kära Syster
Nu är kampen över
Vilken fin människa
Du var
Vi försökte hjälpa Dig
Vila nu så skönt
LINDA och PER
MARGARETHA
MARIANNE och HANS
KRISTER och KERSTIN
Övrig släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kärna kyrka
fredagen den 23 juli
kl 11.00. Valfri klädsel.
Akten avslutas i
kyrkan. Tänk gärna
på MS-forskning,
pg 90 02 00-7. Vid
frågor ring Centrala
Begravningsbyrån,
tel 013-12 20 59.

TILL MINNE
av vår käre Makes,
Fars och Morfars

Felix Franzén
bortgång den 8 juli 1992
Linköping den 8 juli 2010
BRITA
BERIT och ULLA-BRITT
med familjer
Älskad - Saknad

UPPVAKTNING

Märta Karlsson, Rimforsa
fyller 80 år den 10/7.
Högtidsdagen firas i Dansbo
med öppet hus kl 12.00-16.00

Birgitta 60 år
Öppet Hus inställt den 17/7
Birgitta o Lasse Svensson ,
Fjälla

