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NAMNSDAG.
Yngve
Yngve är ett gammalt nord-
iskt namn som har tolkats 
”guden Ings vän” – Ing är ett 
annat namn för fruktbarhets-
guden Frej, även kallad Frö. 
Cirka 13 600 heter Yngve, 
omkring 2 600 kallas så, med 
medelåldern 73.

Inge
Inge, från fornnordiskan och 
en yngre form av Ing, hade 
sin popularitetsperiod åren 
1930–1960. Omkring 16 700 
heter Inge, cirka 2 800 har det 
som tilltalsnamn, med medelål-
dern 71.

I morgon: Evelina och Evy

Franska toner från dragspel 
och ett behagligt sorl från 
en grupp människor ljuder 
i bakgrunden på det lilla fi-
ket under Sannerudskyrkan 
i Kil. På onsdagar är det öp-
pen kyrka och enda tillfället 
fiket är öppet. Hit har lokal-
befolkningen tagit sig för 
att umgås och för att med 
lagom avstånd fira upphäv-
ningen av de gamla restrik-
tionerna med kaffe och en 
bit franskt bakverk. 

Fransmän på besök
Förutom den lokala skaran 
kan man även urskilja ett par 
från Frankrike med sin lille 
son, tvååringen Pierre. De är 
i Sverige med hjälp av den 
ideella organisationen Ung-
dom med Uppgift, en kristen 
missionsorganisation. När 
de inte jobbar studerar de på 
bibelskola och engagerar sig 
i olika aktiviteter som kyrkan 
arrangerar. 

Praktiken startade för tre 
veckor sedan och de har fått 
hjälpa till i fiket under ”Öp-
pen Kyrka”. Det är första 
gången de bakar och lagar 
mat till flera människor sam-
tidigt och det verkar funka 
väldigt bra. 

– Många är glada att få 
uppleva nya smaker med 
oss och de vill att vi ska göra 
mer, skrattar hon. Vi vill 
dela med oss av det vi kan 
och få människor att umgås 
och prata. 

Ett nytt tillfälle att ses
Pandemins restriktioner har 
i allmänhet slagit hårt mot 
samhället men i synnerhet 
mot ensamma och många 
äldre människor som inte 
kunnat träffa nära och kära. 
Nu när restriktionerna har 
lättat vågar sig fler ut. Fiket 
har öppet varje onsdag mel-
lan klockan 11-15 och drar till 
sig många bekanta men även 

nya ansikten som vill sam-
tala och umgås. 

– Det brukar vara runt 15 
personer som besöker oss 
men idag räknade jag till 25 
personer, säger Lea lite trött 
efter dagens tillströmning. 
Leendet på läpparna bekräf-
tar ändå att hon är nöjd med 
sin insats och när hon pratar 
om de olika franska bakverk 
lyser hon upp.

– Voilà!, utropar Mattheiu 
och visar en bild på crepês 
och andra bakverk. Förra 

veckan var det nämligen 
Crepêsdagen i Frankrike, 
Chandeleur heter dagen på 
franska, som infaller 40 da-
gar efter jul och är en kristen 
tradition. 

– Både jag och min man 
har alltid tyckt om att baka 
och det gör vi gärna. 

Matthieu får helt plöts-
ligt snabbt springa iväg ef-
ter lille Pierre som med ett 
starkt ”No”, nej på franska, 
inte vill sitta still under in-
tervjun. Det finns nämligen 

ett stort barn rum i anslut-
ning till fiket som lockar de 
yngsta. Där finns leksaker, 
kuddar, ritpapper och till 
och med ett litet tält som 
man kan krypa in i. En plats 
för stora och små som gör 

det möjligt för flera att be-
söka.

Världsvana 
Det är inte första gången 
kyrkan tar emot praktikanter 
från andra delar av världen. 

För tillfälligt har de även ett 
samarbete med SFI och per-
soner med olika bakgrund 
hjälper paret i köket och 
samtidigt lär sig svenska. 

– Det ligger oss nära hjär-
tat att vara på en plats som 

KIL. ”En välkommande plats för alla”

Kyrkan som doftar av franska delikatesser

De omtyckta bakverken går åt snabbt på onsdagar. Lea uppskattar folkets intresse.  FOTO: NIRA RODRIGUEZ MOLIN

Lea, 28, och Matthieu, 
32, är paret Morel som 
har åkt hela vägen från 
Frankrike för att prakti-
sera på Sannerudskyr-
kan i Kil. 

Samtidigt vill de bjuda 
det svenska folket på 
franska delikatesser som 
”Flan patissier”, ”Aman-
dine paj” och ”Tarte 
Citron”. 

Förutom matlagning och bakning studerar paret på 
bibelskola och tar hand om deras gemensamma son Pierre.  

Barnens rum är fylld med leksaker och är en välanvänd 
plats. 
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CITATET. FÖDELSEDAG. DET HÄNDE DÅ.

”Vänskap 
är en själ 

som tagit bo-
stad i två krop-
par.”
Aristoteles, grekisk 
filosof, 384-322 f Kr.

1947
För 75 år sedan ökade samordningen 
mellan de västockuperade zonerna av 
Tyskland efter andra världskriget, då lika-
dana lagar utfärdades i den amerikanska 
och den brittiska zonen. Så småningom 
slogs delarna ihop med den franska 
zonen och bildade Västtyskland. Av den 
sovjetiska zonen bildades Östtyskland.

1967 
För 55 år sedan var det vernissage på 100 
platser i Sverige, då den riksomfattande utställ-
ningen ”Multikonst” öppnades med massor av 
samtidskonst. En skulptur i utställningen som 
det blev stor debatt kring var den blygsamt ero-
tiska ”Lek för vuxna” av Pye Engström, där två 
stiliserade människofigurer kunde passas ihop 
genom ett hål i den ena och en tapp i den andra.

För 35 år sedan, 1987, föddes den 
kristdemokratiska partiledaren 
Ebba Busch. Hon blev som 23-åring 
kommunalråd i Uppsala. Tre år 
senare valdes hon in i partistyrelsen 
och blott 27 år fyllda efterträdde 
hon 2015 Göran Hägglund som 
partiledare. Ebba Busch Thor anses 
tillhöra partiets socialkonservativa 
falang.

DÖDSFALL. Han blev 76 år

Ingvar Oldsberg 
har avlidit

”Ingvar Oldsberg avled i dag 
lugnt och stilla efter en kort 
tids akut sjukdom. Mot bak-
grund av vår svåra stund ber 
vi alla att respektera vårt be-
hov av avskildhet och lugn. 
Vi undanber oss kontakt till 
dess vi ger vidare besked”, 
skriver familjen i gårdagens 
pressmeddelande.

Ingvar Oldsberg började 
sin karriär som sportjourna-
list och fotbollskommenta-
tor, men övergick sedan till 
att leda underhållningspro-
gram för SVT. Han inspire-
rades av Lennart Hylands 
programledarstil och ledde 

program som ”Oss skojare 
emellan”, ”Bell  &  Bom”, 
”Avenyn upp och ner”, och 
”Oldsberg – för närvarande”.

Med tiden blev han en av 
Sveriges mest kända pro-
gramledare, kanske främst 
på grund av långköraren ”På 
spåret” som han ledde mel-
lan 1987 och 2009.

Mellan 2014 och 2017 
tog Oldsberg över som pro-
gramledare för ”Bingolotto” 
i TV4, och innan dess ledde 
han bland annat ”Vem kan 
slå Filip och Fredrik?” till-
sammans med Filip Ham-
mar och Fredrik Wikings-
son.

Ingvar Oldsberg har tidi-
gare varit Filipstadsambas-
sadör.

Sara Haldert/TT

Sportjournalisten och 
programledaren Ingvar 
Oldsberg är död, uppger 
familjen för Aftonbladet. 
Han blev 76 år.

Ingvar Oldsberg avled stilla efter en kort tids akut sjukdom.  
 FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT
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är välkomnande för alla, sä-
ger hon. 

I Frankrike har paret arbe-
tat med andra jobb och levt 
ett annat stadsliv men nu har 
de bestämt sig för att stanna 
kvar i Sverige, nära naturen. 

Idén att besöka Sverige 
kom från Lea men Mathieu 
var inte svår att övertyga. 
Han älskar kylan, skogen 
och de nordliga landskapen 
och det får han mycket av 
i Värmland. De har redan 

hunnit testa några vinter-
sporter och ser fram emot 
svamp- och blåbärsplock-
ning när det blir varmare. 

– Inget är officiellt ännu 
vilken plats vi till slut väljer 
att flytta till i Sverige, säger 

Lea lite försynt. Vi håller det 
hemligt än så länge, tillägger 
hon snabbt och brister ut i 
ett varmt skratt. 

 Nira Rodriguez Molin

HÖRT OCH HÄNT. 

Den livstidsdömde ANC-ledaren Nelson Mandela släpptes, 
efter nära 28 år, från sitt fängelse denna dag 1990. Han var 72 
år men obruten trots sina fängelseår och möttes av jublande 
folkmassor i Kapstaden. När Sydafrika fick majoritetsstyre blev 
han landets president 1994.


