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minna-mamma – med all rätt ...
... ja, så kanske man kan säga när minna den 13
november fick besök av Lena Wiström. Hon arbetar
som biträdande jurist på Advokatbyrån Zeijersborger & Co, och arbetar med ekonomisk familjerätt, vårdnadstvister, utlänningsrätt, och förordnas
regelbundet i mål om förvaltarskap, god man, målsägandebiträde, särskilt företrädare för barn, och
arbetar även med förvaltningsrätt i mål såsom
LVU, LVM och LPT.
Men denna kväll mötte hon en stor skara intresserade och angelägna minna-mammor i våra fina
lokaler på Överås, och talade om familjerätt, vårdnadstvister och annat besvärligt. Lena har stora
kunskaper och en skarp penna som bl.a. syns på
http://debatt.svt.se och http://www.newsmill.se,
men visst fick hennes budskap en särskild tyngd då
hon med värme berättade att hon tidigare i livet
haft glädje av en personlig kontakt med minna.
Helt klart är att det inte finns några lätta svar
på frågor om konfliktfyllda relationer och frånvarande pappor, men vi måste ta ansvar och hitta lösningar på de konflikter som är skadliga
för barnen.
Intresset för denna kväll visar att våra tjänster är efterfrågade och fyller ett stort behov hos
våra mammor. Men minna finns därför att du behöver minna. Kanske inte varje dag. Men när
du minst anar det så möter du en arbetskamrat, en församlingsmedlem, egna eller andras
barn, en god vän, som plötsligt väntar det oväntade. Tillsammans kan vi bearbeta våndan, lösa
praktiska problem, dela med oss av erfarenheter och vända oro till förväntan.
minna behöver dig.
Du behöver minna.
Tillsammans kan vi vänta det oväntade med förväntan.

Anders Henoch
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”Mors dagar” på Enandergården
Den 28 maj till 1 juni 2012 kunde minna i Göteborg ännu en gång ordna ”Mors dagar” på
Enandergården i trakterna kring Landvetter. Arrangemanget är mycket uppskattat, och vi ger er
några glimtar från några av deltagarna

Vad är ”Mors dagar”?
Att vara ensamstående mamma kan vara tufft.
Det kan vara långa dagar, svårt att få pengarna
att räcka till, och svårt att få avlastning och tid
för sig själv.
Sedan några år ordnar minna årligen en
sommarvecka med ”Mors dagar”. På måndagmorgonen anländer 10 mammor med ungefär lika
många barn. Med goda kontakter och frivilliga
krafter har vi ordnat lite ”spa-vistelse” med kock
som lagar god mat, ungdomar som älskar att vara
barnvakter, vi får besök av en frisör som kan
förvandla håret, och vi har en massör som kan
göra underverk av det som är stelt och ömt.
Mitt på onsdag är det ”vaktavlösning”: Vid
lunchen möter 10 utvilade och ompysslade
mammor 10 nyanlända förväntansfulla mammor,
och sedan upprepas denna spa-verksamhet och
avslutas på fredag kväll.
På detta sätt har under denna vecka 20 minnamammor fått välbehövlig avkoppling och rekreation och goda möten i en fin miljö.

... så här tyckte en mamma:
"På Enandergården fick jag och min dotter
en välbehövlig paus från vardagen. Vi fick
tillfälle att njuta av varandra och umgås med
vänner i en mysig omgivning. God mat,
massage och hårbehandling gjorde ju inte
dagarna sämre. På kvällarna satt vi mammor
i huset och samtalade om stort och smått,
även då blev vi uppassade av Ulrika och
Maria med kvällsmackor och te. Vistelsen var
en av sommarens höjdpunkter och något vi
gärna skulle vara med om igen."

... och så här tyckte en annan
mamma:
Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat
mig när jag och min dotter anmälde oss,
jag kunde dock inte tänka mig att det var så
bra och rent ut sagt lyxigt som det verkligen
va!
Det jag visste när vi åkte iväg var att jag
valt att få massage och en klipptid.
Sen finns det så mycket som var så bra allt
från standarden på rummen, en liten cho-

... mot nya mål ... med nya krafter ...

kladbit på sängen, få maten lagad och serverad.
Ja allt från det stora aktiviteterna som massage, klippning, babymassage som erbjöds men
också dom där små sakerna som man saknar när

man är ensamstående. Känslan av att någon
bryr sig, bryr sig om MIG. Få barnpassning
när man får unna sig något för sig själv och
komma tillbaka som en bättre och glad
mamma.
Det var så mysigt att få komma bort och
umgås med dom andra mammorna, sitta och
titta på när barnen lekte och skratta.
Jag åkte hem svävande på moln bokstavligen, hade aldrig kunnat ana hur otroligt
dessa dagar skulle bli.
Att vara ensamstående innefattar en rad
med saker och problem som man inte har
tänkt på innan och att en sådan här sak kan
göra så mycket, kanske för vissa är små?

Julklappsproblem?
Varför inte ge en gåva till minna
istället? Du slipper bekymmer att
köpa, dina vänner slipper bekymmer
att få sånt man inte behöver.

Men för oss var och är det inte det, ja det är som
jag skrev lyx. Lyx som långt ifrån alla ensamstående har råd eller möjlighet att göra.
Kathleens mamma, och en minna-mamma
till, sammanställt av Ulrika o Anders
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Om ”minnas stödfond”.
Några av er har förmodligen redan sett att det finns en ny post på våra
inbetalningskort; minnas stödfond.
Vad är nu detta?
Flera av de mammor, vi har kontakt med, skulle kunna kategoriseras som
ekonomiskt fattiga. De lever mer eller mindre på existensminimum (dvs när hyran
är betald har de drygt 1000 kronor kvar /vecka, som skall räcka till mat, kläder,
blöjor, resor och räkningar). Vi kuratorer söker ständigt medel ur olika fonder för
att på så sätt underlätta för dem, men ibland uppstår akuta situationer och vi vill
på ett snabbt och obyråkratiskt sätt kunna hjälpa till.
Vi har därför fört över en del ”öronmärkta” gåvor vi fått vid t ex födelsedagar och
begravningar, till en egen post i budgeten och kallat den ”minnas stödfond”. Dessa
pengar skall vi kunna använda till t ex inköp av en matkasse, ett par vinterstövlar,
en overall, ett blöjpaket...
Välkommen att skänka pengar direkt till denna kassa.
Maria Olsson
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