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Gott Nytt minna-år!
Nytt år. Nya föresatser. Nya mammor. Nya barn. Vi strävar vidare. Våra tjänster är mer
efterfrågade än någonsin, vilket är ett gott betyg på vår verksamhet, men också ett tecken
på ett samhälle som ännu inte löst den enastående mammans problem.
Ännu en gång kan vi blicka tillbaka på ett intensivt och framgångsrikt minna-år - 2015:
- Vi och våra mammor stortrivs i våra fantastiska lokaler på Överås i Örgryte
- Vår hemsida (http://www.minna.nu) fungerar utmärkt, är lätt att uppdatera och
innehåller en mängd information, t.ex. våra minna-blad och årsberättelser sedan ett
antal år tillbaka. Vi finns också på FaceBook ”minna-mottagningen i Göteborg”, där
man kan läsa och eventuellt kommentera notiser och inlägg, samt komma i kontakt
med andra som är intresserade av minnas verksamhet.
- Vi får fortsatt ett handfast ekonomiskt stöd från vår största bidragsgivare Göteborgs
kommun. Tillsammans med ett oumbärligt komplement av gåvor och testamenten gör
detta att vi i dagsläget har en ekonomi i balans även om marginalerna inte är så
stora. Tack alla trogna givare och understödjare för ert stöd under 2015!
- Verksamheten har under 2015 fortsatt i oförminskad skala. 39 blivande mammor har
deltagit i 7 vänta-barn-grupper, totalt 49 träffar. 34 mammor har deltagit i 6 mammabarn-grupper, totalt 42 träffar. Öppet-Hus hade vi vid 34 tillfällen, 56 olika mammor
gjorde sammanlagt 447 besök (drygt 13 mammor/tillfälle). Under året har 731 tidsbokade samtal genomförts, 17 hembesök/besök hos myndighet tillsammans med mamman. 20 mammor och deras barn deltog i ”Mors dagar” på Enandergården i somras.
Allt detta 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

En titt i minna-almanackan våren 2016
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minna Göteborg är numera en ideell förening istället för en stiftelse, vilket passar
bättre för vår verksamhet
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Ny vänta-barn-grupp med Rosa Sädås och Maria Olsson
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Ny mamma-barn-grupp med Maria Olsson
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Årsmöte med minna Göteborg

Årsmöte!

tisdagen den 15 mars 2016 klockan 19.00
Plats: Överås, Danska vägen 20, Spårvagn 5 hpl "Bäckeliden"

Vi bjuder på fika, berättar om minnas verksamhet, samt har sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Varmt välkommen att höra om, och påverka vår verksamhet!
Styrelsen

Magplasket 20 år - minna gratulerar
Magplasket ( http://magplasket.se ) ordnar vattenträning och profylaxkurser för gravida för
att stötta, leda och hjälpa blivande föräldrar att se fram emot att föda sitt barn. minna och
Magplasket har sedan många år ett uppskattat samarbete.
Den 7 november 2015 firade Magplasket
20-årsjubileum. minna var på plats och
överlämnade en akvarell målad av
Christina Swartling som ett bevis på vår
uppskattning för att Magplasket under
många år sponsrat minna-mottagningen
samt erbjudit kurser för minna-mammor
till reducerade priser.
På bilden ser vi Christina Lernbrink,
Cita Lundin (Magplasket), Nina
Ralfsdotter Jonnerhag och Maria Olsson

Presentation av Veronica Bohlin
Veronica Bohlin är specialistutbildad barnsjuksköterska som arbetar på Lillugglans BVC.
Sedan 2015 är hon ledamot i minnas styrelse.
Jag är Veronica Bohlin som är
gift med underbara Marcus.
Har alltid reagerat på orättvisor och engagerat mig i frivilligarbete på olika vis, bl a som besökare på Sagåsens flyktingmottagning där uppgiften bestod i att
aktivera barnen på olika vis med
lekar eller att pussla, rita mm.
Var också med som frivillig för
Rädda barnen och hjälpte barn
med att läsa läxor under ett par
års tid utanför deras skoltid vid
Hammarkullens skola. ¨
Vidare har jag arrangerat
kvinnofrukostar som frivillig i s:t
Pauli församling under många år.
Har alltså lätt för att engagera
mig i saker som berör mig och ser
mycket fram emot arbetet i minna. Det är områden jag brinner för och de som arbetar med detta
viktiga arbete är goda förebilder.
När jag inte gör det tycker jag om olika slags kreativt skapande och att äta god mat med vänner.
På dagarna arbetar jag som barnsjuksköterska och älskar mitt arbete! En fin vår önskas er alla!
/Veronica Bohlin

Ett nytt material att användas i Vänta-barn-grupperna har
tagits fram i samarbete mellan barnmorskor och kuratorer
på minna-mottagningen.
Häftet är ett förberedelsematerial speciellt riktat mot
ensamstående gravida och innehåller allt från praktiska
tips om vad en baby behöver, förlossningsställningar och
familjerätt.
Omslaget och häftet är illustrerat av Christina Swartling

minna-mammor i bokfloden
Under 2015 har Karin Brygger och Ann-Marie Ljungberg gett ut var sin bok. De har bägge en
bakgrund som ensamstående mammor som deltagit i minna-mottagningens verksamhet.
I det gångna årets bokflod återfinns 2 böcker av minna-mammor, som båda bl.a. beskriver sina möten med
minna-mottagningen.

Karin Brygger läser ur sin
bok för mammor och barn på
Öppet Hus den 10 december
2015 (Nobel-dagen!). Karin
tilldelades därefter minna:s
litteraturpris

Karin Brygger kom ut med diktsamlingen ”Vi kom från överallt”, Bokförlaget Korpen. I en recension i Aftonbladet 2016-01-08 står bl.a:
”Människoflocken som talar och driver omkring i dessa ofta ganska
snacksaliga och filmiskt visuella dikter består av ensamma mammor, ett
marginaliserat kollektiv hållande sig uppe med blåsiga långpromenader,
poesi och passager ur Hegel. Någon kallar sig för Annmarie, en annan
heter Kajsa. Ibland diskuterar de jämställdheten i Danmark. I likhet med
Otsukas roman är Vi kom från överallt en berättelse om identitet och
maktordningar, med feministiska förtecken. Det låter kanske inte så
muntert, men läsaren finner sig snart uppviglad och värmd av poetens ofta
hypersvala eller antisensibla diktion. När Brygger är som bäst får hon
elände och trivialiteter att väga lika på versraden, och här finns en klarhet
och ett bett som ofta får mig att tänka på poeten Sonja Åkesson”.
http://www.aftonbladet.se/kultur/article22055801.ab
Ann-Marie Ljungberg har skrivit essän ”I Fallinjen - en
essä om prekärfeminism” som markerar mot medelklassfeminismen utifrån en ensamstående mammas perspektiv. I
en recension i G-P 2015-07-12 står bland annat:

”En påtaglig skörhet präglar livet som ensamstående förälder.
Ann-Marie Ljungberg efterlyser på kärnfull prosa ett annat feministiskt perspektiv än det
allenarådande medelklassperspektivet.Hos en ensamstående förälder ruvar en ständig rädsla för
att falla. Falla ekonomiskt, psykiskt eller fysiskt. Vem tar hand om mitt barn om något händer
med mig? En påtaglig skörhet och en känsla av att ständig bära hjärtat utanpå kroppen präglar
livet som ensamstående förälder
På denna rand balanserar Ann-Marie Ljungberg sin bok I fallinjen – en essä om prekärfeminism. Om livet som ensamstående förälder i nyliberalismens tid, en tid som förvisso präglas av ett
visst mått av feminism, men aldrig den feminism som faktiskt skulle kunna hjälpa kvinnorna längst Ann-Marie Ljungberg,
Foto Lotta Ljungberg
ner på samhällsstegen, menar hon. De sköra, de med övervikt, de rökande, de mammor som efter
1998 års vårdnadsreform (genomdriven av dåvarande jämställdhetsminister Jens Orback) har
tvingats till gemensam vårdnad med en barnafader som innan separationen inte uppvisade något
intresse för ansvarstagande, pappor som vägrar att samarbeta och fäder som inte syns till över huvud taget.
Mammorna i den situationen blir inte hjälpta av Nina Björks feminism, som i mångt och mycket har präglat den
svenska inrikespolitiken, hävdar Ann-Marie Ljungberg och efterlyser ett annat feministiskt perspektiv än det
allenarådande medelklassperspektivet med sina sammanboende kärnfamiljsföräldrar och jakt på fler kvinnliga
chefsposter.”
Länk recension:
http://www.gp.se/kulturnoje/recensioner/bocker/1.2774130-ann-marie-ljungberg-i-fallinjen-en-essa-om-prekar-feminism

Länk bild o radioinslag: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6178731
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