
 

 

Nummer 2/15,  oktober 2015 

Denna dagen - ett liv 

Läste nyligen Jens Andersens biografi över Astrid Lindgren ”Denna dagen, ett liv”. Bakom boken 
ligger en imponerande research av många hittills okända eller opublicerade brev, dagböcker och 
fotografier, men det är presenterat på ett livfullt och fängslande sätt som gör att man som läsare 
kommer nära och blir gripen av Astrid Lindgrens liv och gärning. 

Vi får en inträngande och nära bild av den katastrof en oplanerad graviditet innebar på 1920-
talet. Det väntade barnet var en skamlighet som till varje pris måste döljas genom att mamman 
fick tillbringa senare delen av graviditeten ”på annan ort” - och sedan adoptera bort barnet. 

Men vi får också ta del av och beundra Astrids kärlek och engagemang för sin son, och hennes 
kamp för att skapa möjligheter för att kunna få tillbaka honom. Och hur hon då övervinner omgiv-
ningens dömande blickar och visar upp sin son med stolthet. En son som kommer att betyda mycket 
för henne, och som hon sörjer djupt när han dör strax före Astrids 80-årsdag. 

Nog har mycket i vårt samhälle förändrats till det bättre - men attityden att en oplanerad gravi-
ditet till varje pris måste döljas kan vi fortfarande uppleva, med starka påtryckningar om att göra 
abort innan det skedda blivit uppenbart. En situation där det är stort fokus på kvinnan, vad hon 
gör, har gjort eller borde göra, men förvånansvärt tyst om vad mannen gör, har gjort eller borde ta 
ansvar för. 

Här vill minna vara en resurs, där vi kan stödja mamman i att fatta ett beslut som hon kan leva 
med. Vi har våra vänta-barn och mamma-barn-grupper där man kan få träffa andra i samma situa-
tion. Genom vår kurator Krister Ewards har vi fått bättre möjligheter att erbjuda samtal och stöd 
till papporna. 

Allt detta gör att våra tjänster är efterfrågade och fyller ett stort behov. Men minna finns därför 
att du behöver minna. Kanske inte varje dag. Men när du minst anar det så möter du en arbets-
kamrat, en församlingsmedlem, egna eller andras barn, en god vän, som plötsligt väntar det ovän-
tade. 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 2015 

20/8 Ny mamma-barn-grupp med Maria Olsson 

Ny vänta-barn-grupp startar med barnmorska Åsa Wahlin och Ulrika Karpefors 

3/9 Öppet hus startar för terminen 

7/9 Vänta-barn-grupp startar med barnmorska Anu Zachrisson och Maria Olsson 

8/9 9 kuratorer från KK/SU kom på studiebesök 

7/10 Ny mamma-barn-grupp startar med Maria Olsson 

Ny mamma-barn-grupp startar med Ulrika Karpefors 

23/11 Ny vänta-barn-grupp startar med Åsa Wahlin o Ulrika Karpefors 

Ny mamma-barn-grupp startar med Ulrika Karpefors 

17/12 Julfest 



 

 

”Mors dagar” 2015 - återigen en succé! 

Varje år ordnar minna-mottagningen ”Mors dagar” veckan före Mors dag i maj. Arrangemanget har finslipats 

genom åren - och vi får här några glimtar från maj 2015.

Varje år ordnar vi på minna-mottagningen 
"Mors dagar" veckan före Mors dag i maj. 
Måndag - onsdag följer tio mammor med barn 

med och onsdag - fredag kommer tio nya 
mammor och deras barn. När de båda 
grupperna möts på onsdagen för "skiftbyte" 
bjuder vi på en tre-rätters morsdags-middag. 
Dagarna består av: 
Måltider. Vi har med en kock, som lagar 

fantastiskt god mat. 

Massage. En massör ger alla mammor en 
härlig stund på massagebänken 
Skogspromenad. 
Dockverkstad där vi tillverkar tittut-dockor till 

barnen 
Babymassage. Varje kväll masseras barnen 
Barnvakter följer med och ser till barnen då 

mammorna masseras 
Sångstund tillsammans med personal från 

"Frälsis". 
Vi hoppas också att det skall bli möjlighet till 

att knyta nya kontakter och att lära känna nya 
mammor. 

Maria Olsson 

En röst från Mors Dagar 2015 

Det allra bästa med att få komma med på 
lägerdagarna var att få släppa ansvaret för 
alla vardagssakerna och att få lägga all upp-
märksamhet på min dotter. Hemma är det så 
många måsten. 

Nu blev det två dygn när jag inte behövde 
säga: "Vänta. Vänta." till henne. I efterhand 
minns jag det som härliga dagar. Jag kunde 
välja att antingen sitta med andra mammor 
och barnen lekte med varandra eller också 
kunde jag gå undan och vara själv. Det var 
roligt att lära kanna några nya mammor,som 
jag fortsatt att träffa. Jag fick dessutom en 
ny vän. 

Att få massage var fantastiskt! 

Det var lagom med två dagar - det blev 
många intryck och vi var trötta efteråt! 

Mamma till flicka, 8 mån

 

 

 
Några av barnen från ”Mors dagar” 2015 



 

 

 

Anders Henoch - styrelseledamot i minna 

Anders Henoch är maskiningenjör och arbetar på Ringhals kärnkraftverk. Han sitter sedan 

1996 med i minnas styrelse. 

Jag heter Anders Henoch och bor på Guldheden i 
Göteborg. Jag är 58 år, gift med Ingela och har 4 
utflugna barn samt 2 barnbarn i tioårsåldern. Jag 
är maskiningenjör från Chalmers och arbetar se-
dan 1987 på Ringhals kärnkraftverk med utred-
ningar och analyser inom reaktorsäkerhet och 
svåra haverier. Jag tycker om att spela el-piano 
och leda sång, och är kyrkvärd i Buråskyrkan. 

Under 20 års tid var jag nämndeman (lekmanna-
domare eller ”jury”) och var med på många vård-
nads- och faderskapstvister. Detta har fördjupat 
mitt intresse för frågor som rör familj, barn och 
relationsproblem - låt oss kalla det för ”den från-
varande pappan”.  

Jag har varit medlem i stödföreningen för minna-
mottagningen ända sedan starten 1989, och är sedan 1996 medlem av styrelsen. Jag sköter hemsida och FB-
sida, skriver ut minna-bladet (som du just nu läser) och försöker i övrigt bidra med mina erfarenheter och 
synpunkter i styrelsearbetet. 

Jag har berörts av abort-problematiken och tycker t.ex. att fosterdiagnostik och köns-selektiva aborter är all-
varliga hot mot grundläggande värden i vårt samhälle. De allra flesta aborter utförs dock av den ”enkla” or-
saken att mamman saknar stöd och känner sig utlämnad. Ett samhälle som inte förmår ge detta stöd är ett 
fattigt samhälle. Här gör minna-mottagningen med små resurser ett enormt viktigt och angeläget arbete. Jag 
är glad att få vara en liten del av detta. 

Anders Henoch 

 
10 mammor - 10 barn - 10 tittut-dockor 

 
Ingela och Anders Henoch 



 

 

 
 

Styrelsen för minna - Göteborg 

Nina Hedner, ordf. 031 - 20 00 01 

Anders Henoch, vice ordf. 031 - 20 19 82 

Kerstin Hillerström, sekr. 031 - 795 02 32 

Annica Holmstén 031 - 795 37 47 

Christina Lernbrink 031 - 86 46 73 

Christina Swartling 031 – 27 44 66 

Lennart Björklund 031 - 16 83 55 

Amanda Claesson, suppl. 0730 – 67 57 06 

Veronica Bohlin, suppl.  
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