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Louise och 
Lovisa firar vi 
i dag.

Lo Holger Lancelot Axen föddes den 13 juli klockan 2.15. Vid 
födseln var han 50 centimeter lång och vägde 3 665 gram. 
Storasyskon är Lilja och Lucas. Föräldrar är Alexandra Axen 
från Houtskär och Gustav Mattsson från Sund.

Den 4 augusti klockan 16.38 fick Adele, snart 2 år, en lilla-
syster som ska heta Elly. Vid födseln vägde hon 3 490 gram 
och var 49 centimeter lång. Föräldrarna heter Samantha 
Bergman och Lucas Grönvall. Familjen bor  
i Hammarland. 

NAMNSDAG 2022

DA

GENS SKRATT

Jag är inte helt värdelös, 
jag kan användas som ett 

dåligt exempel.

NY PÅ ÅLAND

CHRISTINA  
PETTERSSON
Född: Den 28 augusti 1942 
i Finström.
Bor: I Finström Godby.
Yrke: Pensionerad psyko-
terapeut.
Familj: Sönerna Jörgen, 
Fredrik och Marcus med 
familjer i vilka ingår sju 
barnbarn och ett bonus-
barnbarn.
Intressen: Trädgården, 
pianospelning, hantverk, 
föreningsliv och mycket 
annat som ger mening  
i tillvaron.
Firar: Med öppet hus, 
kaffe och tårta, hemma 
i Godby den 28 augusti 
klockan 13–16. Blommor 
och presenter undanbe-
des. ”Istället finns en burk 
där man kan lägga en 
slant till förmån för Mat-
banken”, hälsar jubilaren.

GRATULERAR, 80 ÅR

77 bidrag kom in till frimärks-
tävlingen ”Min sommarstuga” 
som pågått under sommaren. 
De tre vinnarstugorna är ett litet 
rött skräddartorp, nominerad av 
Ramona Wesén, en strandbastu, 
nomineras av Nils-Gustaf Eriks-
son och en vy över den lilla ön 
Finngrundets stugor, nominerad 
av Sandra Tiidus. 

Ska förmedla känslor
De vinnande bidragen ska illustre-
ras av konstnären Lars Sjööblom 
och ges ut i juni nästa år.

– Det var väldigt roligt att få ta 
del av så många sommarpärlor, 

som uppenbarligen betyder väldigt 
mycket för sina ägare. Vi i juryn 
var eniga om att stugornas arki-
tektoniska kvaliteter inte var det 
viktigaste – det väsentliga var att 
de skulle förmedla en känsla av 
glädje, gästfrihet och livsnjutning, 
säger byggnadsantikvarie Pia Sjö-
berg enligt ett pressmeddelande.

En samlingspunkt
Sjöberg ingår i juryn tillsammans 
med Johanna Finne från Åland 
Post, Nyans filateliintresserade 
tidigare kvällschef Mårten Sund-
berg, stadsarkitekten Sirkka  
Wegelius, byggnadsantikvarie Pia 
Sjöberg och Rebecka Eriksson 
från Visit Åland. 

Under juryarbetet identifierade 
de tre huvudsakliga varianter av 
den åländska sommarstugan – det 
gamla torpet där man lever det 

enkla livet på landet, den lilla stu-
gan med enkel standard och den 
moderna stugan där all bekvämlig-
het döljs bakom den anspråkslösa 
fasaden.

”Gemensamt för alla tre katego-
rierna är enskildheten och närhe-
ten till naturen och vattnet. Som-
marlivet levs utomhus! Många 
lyfter även fram stugan som en 
samlingspunkt för familj, släkt och 
vänner över flera generationer, 
och som en plats för avkoppling 
och återhämtning från ett stressigt 
vardagsliv”, skriver man i press-
meddelandet.

Frimärkstävlingen ordnades  
i samarbete mellan Åland post,  
Visit Åland och Nyan.

IDA K JANSSON
ida.k.jansson@nyan.ax

tfn 528 451

De är vinnare i sommarens frimärkstävling 
Ett rött torp, en strandbastu 
och en vy över tre stugor på en 
liten ö. 

Det är vinnarna i frimärks-
tävlingen ”Min sommarstuga”.

Grusplanen i Lemland Bengtsböle 
kryllar av pensionärer när Svens-
ka pensionärsförbundets boule-
mästerskap avgörs. Totalt 261 spe-
lare fördelade på 87 lag från hela 
Svenskfinland deltar.

– Det är vår största tävling, säger 
Berit Dahlin, förbundets verksam-
hetsledare.

Trots att det ändå är tävling är 
gemenskapen god bland spelarna. 

– Det är många som är släkt och 
bekanta med varandra, säger hon.

På en av banorna möter Boule 
Mariehamn lag 4, med Britt-Marie 
Rosenblad, Gun-Britt Bonnevier 
och Clas Rosenblad, Esselaget med 
Sixten Häggman, Lars Antfolk 
och Bjarne Backlund.

Mångfaceterad sport
Under omgångens slutminuter är 
det så spännande att måttbandet 
åker fram för att avgöra vilket lags 
klot som är närmast lillen.

När det är Gun-Britts tur att kas-
ta blåser hon på sina fingrar och 
väger klotet i handen.

– Det är på millimetern nu! säger 
hon och skickar iväg klotet i en vid 
båge.

– Bra kast! utbrister Britt-Marie.
Trion stöter sina knogar mot var-

andra, det märks att det inte är för-
sta gången de spelar ihop.

– Vi har spelat tillsammans i sex 
år. Vi vann mästerskapet i Västan-
fjärd 2019 säger Clas.

Han kallar boule för en mångfa-
cetterad sport.

– Det handlar om taktik och tek-
nik – att lägga kloten bra och att 
skjuta undan motståndarens.

En annan tjusning med boule är 
att alla kan spela, menar Marie-
hamnslaget.

– Det spelar ingen roll om man 
är lite halt och lytt, man kan spela 
även om man sitter i rullstol, säger 
Britt-Marie som är lagets första läg-
gare. 

Alla tre har varsin viktig roll i la-
get. Om någon av dem har en dålig 
dag byter de sinsemellan.

Svåra banor i dag
Tillsammans har Britt-Marie, Gun-
Britt och Clas spelat i Teneriffa och 
på Cypern och på lördag åker de 
till Sverige och tävlar.

Helst spelar de på grus, det är 
precis vad de spelar på i dag.

– Men banorna är svåra i dag ef-
tersom det har regnat, säger Clas 
och förklarar att vätan gör att klo-
ten sätter sig i gruset och det är 
svårare att stöta bort motståndar-
lagets klot. 

Kanske är det underlaget 
som gör att Boule Mariehamn 
lag 4 slutar på en andraplats  
i årets mästerskap. Vandringspo-
kalen går istället till deras motstån-
dare från Esse.

På tredje och fjärde plats kom-
mer Boule Mariehamn lag 2 res-
pektive Norra Ålands pensionärer 
lag 2. 

261 pensionärer gj orde upp i boulemästerskap
87 lag från hela Svenskfinland 
samlades på Bengtsböle sport-
plan för att göra upp i Svenska 
pensionärsförbundets boule-
mästerskap.

TEXT: 
IDA K JANSSON

ida.k.jansson@nyan.ax 
tfn: 23 451

Vi firar vigslar och bröllopsdagar. 
Skicka in er bild och text till oss. 

familjen@nyan.ax
www.nyan.ax/familjen

LEVE KÄRLEKEN
Hurra ni har gift er!

Hurra ni firar bröllopsdag!

www.nyan.ax/familjen

MED I LIVETS 
ALLA SKEDEN

FOTO: 
JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax
tfn 528 471

”Deltagarna kommer ända 
från Karleby i norr”, säger 
Svenska pensionärsför-
bundets verksamhets-

ledare Berit Dahlin. 


