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minna behöver dig - du behöver minna 

Nytt år. Nya föresatser. Nya mammor. Nya barn. Vår verksamhet rullar 

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. 

I december 2003 kunde styrelsen ta det mycket glädjande beslutet att perma-

nenta Ulrika Karpefors 50%-iga tjänst. Det nyss avslutade verksamhetsåret 

2004 är därför vårt första med nivån 1½ anställd, där våra 2 medarbetare Maria 

Olsson och Ulrika Karpefors förtjänstfullt hanterat den stora volym av arbete vi 

har, men också kunnat stödja och avlösa varandra vid toppar eller förhinder. 

Men gladast är vi för det stöd vi upplever från alla våra medlemmar - ca 200 

privatpersoner och över 200 föreningar och församlingar. Detta visar att vårt 

arbete är viktigt, och ger oss en förankring som betyder mycket t.ex. när vi söker 

bidrag eller berättar om vår verksamhet. 

Även om vår ekonomi är hjälpligt i balans så behöver vi alltjämt ekonomiskt 

stöd, fler stödpersoner, fler medlemmar och fler som känner till vår verksamhet. 

Här behöver vi din hjälp. Bli medlem, berätta om oss, stöd oss ekonomiskt, tipsa 

oss om stöd-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 

Årsmöte måndagen den 11 april 2005 kl 19.00 
Välkommen till våra trevliga lokaler på Västergatan 16! 

Vi har sedvanliga årsmötesförhandlingar, bjuder på fika 

och samtalar och berättar om vår verksamhet. 

Kom och gör din röst hörd! 



 

Kortfattad sammanfattning av statistiken för 2004. 

 

Öppet hus  

Vi hade öppet vid 37 tillfällen 

80 olika mammor gjorde sammanlagt 575 besök 

 

Vänta-barn-grupper 

Vi hade 8 vänta-barn-grupper, med 73 deltagare. de träffades 8x8 ggr = 64 

grupptillfällen.  

Ungefär 550 besök. 

Det föddes 64 barn av ensamstående minna-mammor under 2004, samt 

ytterligare ett antal där paret fortsatte att leva i sin relation. 

 

Mamma-barn-grupper 

Vi hade sex mamma-barn-grupper med sammanlagt 49 mammor + barn. De 

träffades 6x7 ggr = 42 grupptillfällen. Ungefär 340 besök 

 

Tidsbeställda enskilda samtal 

Vi hade 480 tidsbeställda samtal, enskilda eller med par. (Under ht räknade vi 

återbud och ändring av tider i sista stund. Det blev 53 tillfällen.) 

 

Hembesök eller motsvarande 

Vid 21 tillfällen gjorde vi hembesök eller följde med någon av mammorna till 

olika myndigheter. 

Vill du veta mera? 
Välkommen till vårt årsmöte måndagen den 11 april 2005 klockan 19.00 på 

Västergatan 16. 

Då kommer vi att föredra årets verksamhetsberättelse, berätta om planer och 

visioner, om problem och möjligheter, och välja en ny styrelse för det nya 

verksamhetsåret. 


