Hjärtliga Gratulationer på 60-årsdagen!
Den 3 Maj 1949 var en unik och betydelsefull dag. Du och din tvillingsyster Marita föddes hemma i den
lilla och gemytliga lägenheten i Östersund med utsikt över Storsjön och Oviksfjällen. Solstrålarna värmde
upp den lilla våningen just denna vackra dag.
Snösmältningen hade precis börjat i fjällen och ljuset återvänt efter de kalla och mörka vintermånaderna.
Just denna underbara årstid kom ni till världen.
Det har för mig berättats om att Du och din syster ända från barnsben är duktiga simmerskor. Ni lärde er
snabbt denna konst trots det kalla vattnet och Storsjöodjuret flåsande i nacken. Det var inte någon enkel
sak att på kort tid lära sig simma under dylika förhållanden. Sommarmånaderna är korta i dina hemtrakter,
så det gällde att ta vara på alla tillfällen. Ni hade ett gediget schema som förutom skolarbetet bestod av
daglig simträning före och efter skolgång. Dessutom gällde det att dela ut eftermiddagstidningen till
ortsbefolkningen innan simpasset för att tjäna lite extra fickpengar. Ni var även barnvakt för att få
ytterligare tillskott i kassan.
Genom att ni var två flitiga och målmedvetna tjejer lyckades ni bli de bästa simmerskorna i hela trakten,
vilket uppmärksammades stort i lokalpressen samt via utmärkelser i form av pokaler och plaketter. Ja, det
här är en liten glimt av er uppväxt, men era barn och barnbarn har säkert fått höra om andra roliga och
intressanta upplevelser från er barndom.
Vid 16 års ålder, i mitten på 1960- talet, flyttade ni till Stockholm och tog tjänst på Sankt Görans sjukhus
och slutligen Danderyds Sjukhus. Majvor, på nyårsnatten den 31 december1971 hände något stort som
påverkade hela din livsstil. Du svarade JA inför borgmästaren till den försynta hemmansägaren på Backebo
Gården.
Er son Bruno föddes året därpå. Det var händelserika år för en jämtlandsjänta och är så än i dag.
Det ryktas om att vigselringen som snart varit borta i 38 år, äntligen är på väg.
Jag ser fram emot er egen debut av Tolkientrilogin ”Sagan om ringen”.
Majvor, Du har ett stort ansvar vilande på dina axlar. Jag tänker då i första hand på allt som Du gör för
John-Lars och familjen. Barnbarnen springer dagligen ned till ert trevliga lilla röda näste. De har alltid
något att förevisa och berätta om efter en dag i skolan. De har fullständigt kontroll på er båda och vill vara
delaktiga i alla era gärningar.
Förutom familjen har Du lagt ned ett enormt arbete med att skjutsa John-Lars till Skansen under
byggnationen. Du var en mycket viktig nyckelperson för att anläggningen
skulle kunna slutföras. Många timmar har er bil rullat från Backebo Gården
till Djurgården.
Mycket planering har åtgått till att koordinera alla era aktiviteter.
Ni två tillsammans har lyckat på bästa tänkbara sätt att pussla ihop alla
göromål. Du har otaliga gånger varit en stöttepelare när det gäller att
iordningställa styrelse- och årsmöten i Telekulturhistoriska Veteranföreningen
TKHV.
Du var en mycket viktig person vid föreningens jubileum.
Tack vare ditt arbete i bl.a köksregionen och John-Lars guidade vandring
blev dagen mycket lyckosam och ett kärt minne för oss alla.

Tack Majvor. För ditt stora engagemang och trevliga bemötande i allt.
Jag önskar dig och familjen all lycka i framtiden.
John-Lars, glöm inte att ta väl hand om Majvor. Hon är guld värd, åtminstone en vigselring.
Hjärtliga Gratulationer i efterskott önskar
Yvonne Niia med familj

