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"Sommaren är kort ... 
... det mesta regnar bort ... hösten kommer snart, det går med vindens fart" skriver 

Tomas Ledin i en känd schlager. Likväl har minna även i år genomfört ett uppskattat 
mamma-barn-läger i Torestorp, med efterlängtad avlastning för ett antal mammor och 
deras barn. 

Efter mottagningens sommaruppehåll med välbehövlig semester för våra medarbetare 
Maria och Ulrika så har höst-terminen dragit igång med full styrka. Nya mammor, nya 
magar, nya barn, nya grupper. 

I myllret skönjer vi en "extra" mage, Ulrika, som ska vara föräldrarledig 14 månader 
från och med den 31 oktober. Vår annons om en vikarie har lockat många kompetenta och 
intresserade sökande, varför vi känner oss trygga med att vi kommer att kunna hitta en bra 
ersättare. 

Allt detta visar att våra tjänster har gott rykte, 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 
 

En titt i minna-almanackan hösten 2007 
23 augusti Väntabarn-grupp startar med Mona Sandstedt / Ulrika Karpefors 

28 augusti Mammabarn-grupp startar med Maria Olsson 

31 augusti Mammabarn-grupp startar med Maria Olsson 

5 september Öppet Hus börjar för terminen 

14 september Mammabarn-grupp startar med Ulrika Karpefors 

19-21 september Maria O. deltar i fortbildningsdagarna för socionomer inom mödra-barn-hälsovården 

9 oktober Väntabarn-grupp startar med Mona Sandstedt / Maria Olsson 

26 oktober Styrelsen för minna, Sverige sammanträder i Göteborg 

31 oktober Ulrika Karpefors går på 14 månaders föräldraledighet 

 



Frivillig på minna 
Anna-Maj Christiansson är en av många medlemmar och understödjare till minna. Hon 
berättar här om sina upplevelser av detta, och hur det gett nya erfarenheter och vänner. 

Sommaren det hände 
Sommaren 1993 var Anna-Maj med på sitt första sommarläger med minna-mammor och 

deras barn. Sedan dess har hon troget följt med varje år. De första åren var det mycket att 
göra berättar Anna-Maj och tillägger: Vi lagade maten och passade barn och hade fullt upp 
från morgon till kväll. Men då var det ju inte lika många mammor som var med, tillägger 
hon. Sedan dess har antalet ökat och maxantalet är nu 20 mammor med barn.  

Ett läger som vuxit ... 
En förutsättning för att klara ett så stort antal deltagare har varit att ha en husmor som 

lagat all maten. Först på Sjöviksgården och sedan tre år tillbaka på Lärljungagården, Det är 
ju så bra för då har vi kunnat passa barnen i lugn och ro, säger Anna-Maj. Dessutom finns 
stunder då jag kan sitta och sticka eller lösa lite korsord, så det finns inget att klaga på, 
menar hon. 

Det var nyfikenheten som fick mig att åka med första året berättar Anna-Maj. När jag 
blev tillfrågad av barnmorskan Birgit Alexandersson så tyckte jag det lät så spännande och 
tänkte att ”kan jag vara behjälplig så är väl det bra”. Sedan dess har Anna-Maj tagit en 
semestervecka varje sommar och ägnat sig åt barnpassning. De flesta barnen är under 2 år 
men äldre syskon finns också med. 

Mammorna är mycket glada över att få ledig tid ett par timmar varje dag. Tid som kan 
användas till en liten utflykt på egen hand eller för att umgås med andra mammor. Men inte 
sällan är det mer alldagliga behov som att få duscha i lugn och ro eller sova en stund som 
tillgodoses. Mammorna får ju klara allt på egen hand när de är hemma. Därför känns det 
bra om jag kan hjälpa till och ge dem en liten stunds vila under den här veckan, säger 
Anna-Maj. 

... en vänskap som vuxit 
 

1996 träffade Anna-Maj Alice och hennes mamma, via minna. En kontakt som 
utvecklades och senare ledde fram till att Anna-Maj och hennes man Lennart blev 
kontaktfamilj för Alice. Sedan dess har Alice varit ett piggt inslag i deras liv. Hon är hos 
dem minst var tredje helg. Helger de ser fram emot. Det är så roligt med Alice för hon 
tillför oss så mycket, säger Anna-Maj.  
 

Sedan ett år tillbaka är Anna-Maj pensionär och har då utökat sitt engagemang för 
minna genom att tillsammans med två andra frivilligarbetare sortera barnkläder på minna-
mottagningen. Begagnade barnkläder lämnas in av framförallt minna-mammor och sorteras 
in efter storlek i lådor av Anna-Maj och hennes medarbetare. Ungefär fyra gånger har de 
träffats under året och sorterat barnkläder tillsammans och fikat. Blivande mammor som 
går i någon av minnas Väntabarngrupper har därför hela tiden tillgång till kläder i den mån 
de behöver.   



 

En glad trio, Karin Hultin, Anna-Maj Christiansson och Noomi Asker, i 
arbetstagen på minna-mottagningen 

 
För oss på minna så är det så otroligt värdefullt att Anna-Maj och våra övriga 

frivilligarbetare finns. Vår verksamhet hade inte kunnat vara som den är idag utan dem/er. 
Vi vill därför säga Tack till alla våra medlemmar, aktiva som passiva, för vad ni gör för 
minna! 

 
Ulrika Karpefors 

kurator, minna-mottagningen
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