
 

 

Nummer 2/16,  november 2016 

minna möter migranter 

minna-mottagningens arbete väcker intresse och respekt, och återkommande sker 
studiebesök samt inbjudningar att föreläsa om vårt arbete. Maria ger oss några glimtar från 
två tillfällen hösten 2016. 

Utbildningsdag för läkare 14 oktober 

Arbetsförmedlingen har köpt en utbildning av Sahlgrenska, för att de läkare, som kommit 
till Sverige som flyktingar, skall kunna förbereda sig för det prov de måste klara för att få 
behörighet att utöva läkaryrket i vårt land. 

Fredagen den 14/10 mötte jag 20 läkare, 18 män från Syrien och två kvinnor från Iran 
och Malaysia. Det blev en spännande förmiddag både för mig och - hoppas jag - dem! Synen 
på abort, ensamstående mammor och kvinnors rättigheter skiljer sig åt på de flesta punkter 
mellan våra länder. 

För kvinnor, som kommit till Sverige från en del andra kulturer kan det svenska 
samhället både vara utmanande och befriande. Att våga föda sitt barn trots att man inte är 
gift kan i hemlandet vara förenat med livsfara, men i Sverige en möjlighet. Att det faktiskt 
är möjligt att vara ensamstående mamma i Sverige innebär inte alltid att den egna familjen 
stöttar och finns med. På minna-mottagningen har vi mött flera kvinnor, som då de bestämt 
sig för att föda sitt barn blivit utestängda från sina familjer. 

Föreläsning för föreningen för kulturtolkar/doulor 20 november 

Nu har vi inlett ett samarbete med föreningen för kulturtolkar/doulor, som stöttar 
kvinnor i samband med förlossningen och första tiden tillsammans med barnet. Den 20/11 
föreläste jag om minna-mottagningen och ensamstående mammors situation i Sverige på en 
utbildningshelg där 15 kvinnor från företrädesvis Somalia, Eritrea och Iran deltog. Återigen 
ett spännande möte! Vi ser mycket fram emot att kunna erbjuda den här gruppen mammor 
extra stöd. 

Maria Olsson 

 

Utbildningsdag 20/11 för kvinnor från Somalia, Eritrea och Iran. 



 

 

 

Stort och smått på minna-mottagningen 

Maria Olsson ger oss några glimtar från minna-mottagningen. 

 

"Jag minns hur jobbigt det var när barnen var små. 
Hur man kånkade och bar. Allt fick man göra själv. 
Särskilt jobbigt var det att hälsa på vänner med all 
packning. För att inte tala om när man skulle 
storhandla" 
Så minns den pensionerade barnmorskan Ulla åren 

som ensamstående mamma med två små - därför gav 
hon mammorna på minna-mottagningen sin bil! 
För en billig penning, som är tänkt att bl a täcka 

kostnaderna för biltullarna får mammor, som deltagit i 
vår verksamhet låna bilen en dag, ett dygn eller en 
vecka. En "gammal" minna-mamma har erbjudit sig att 
ideellt sköta bokningarna och en annan "gammal" 
mamma skänkte en bilbarnstol. 

Vi är mycket glada över att ha den här möjligheten. 
Bilen har redan hunnit vara på utflykter till Dalarna, 
Öland, Halland och Bohuslän. 

Maria Olsson 

 

På dagen för Sommarsolståndet testade vi något nytt. 
Vi inbjöd till ett tårtkalas med ringlekar för mammor 
och barn på gräsmattan utanför Överås. Vilken fest det 
blev! Sverigetårtor från hembageri i Borås, ringlekar 
med Birgitta Lindgren från Frälsis och ett strålande 
vackert sommarväder gjorde att ett 70-tal mammor och 
barn kunde njuta tillsammans. Efteråt konstaterade vi 
att vi nog lagt grunden till en minna-tradition! 

Maria Olsson 

 

Presentation av Christina Holmberg 

Christina Holmberg har arbetat många år i Göteborgs stift men är nu nybliven pensionär. 

Sedan 2016 är hon suppleant i minnas styrelse. 

Jag heter Christina Holmberg och är sedan i våras invald som 
suppleant i styrelsen för föreningen minna. Jag är nybliven pensionär, 
efter att under många år ha varit anställd av Göteborgs stift på olika 
befattningar, nu senast som utredningssekreterare. Genom mitt arbete 
har jag kommit i kontakt med föreningen minna och kunnat följa det 
fantastiska arbete som föreningen utför. 

Jag är gift med Göran och har fyra vuxna barn och därtill fem barn-
barn. När jag ser tillbaka kan jag konstatera att det är ett pussel att få 
ihop yrkesliv och familjeliv. Att vara förälder kräver ett stort mått av 
ork, tålamod och sunt förnuft. När jag nu har gott om tid är jag glad 
över att få bidra med min erfarenhet och mitt engagemang som en 
resurs i minnas arbete, också att konkret få vara en hjälpande hand i 
vardagen för någon ny liten familj. 

Christina Holmberg 



 

 

minna-mammor i bok och teater 

I november 2016 har Karin Brygger kommit ut med en ny diktsamling - ”Borta minns”. Hon har 

en bakgrund som ensamstående mamma som deltagit i minna-mottagningens verksamhet. Och 

Ann-Marie Ljungbergs bok ”I fallinjen …” har blivit teater. 

Borta minns 
Karin Brygger debuterade 2006 med diktsamlingen What is love och kom 
2015 ut med den kritikerrosade diktsamlingen Vi kom från överallt. Hon 
är doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och skriver en 
avhandling om Sonja Åkesson. 

”Borta minns gestaltar en säregen möjlighet: här möts det svåra och det 
enkla utan att krånglas till eller banaliseras. Karin Bryggers plågsamt 
exakta poesi är en vacker balansgång” skriver Aase Berg i Göteborgs-
Posten 2016-11-17 
http://www.gp.se/n%C3%B6je/brygger-skriver-pl%C3%A5gsamt-och-vackert-om-den-
om%C3%B6jliga-k%C3%A4rleken-1.3966685 

Vi som bär världen 

– om föräldraskap, fattigdom & feminism. 

I förra minna-bladet berättade vi om en annan fd minna-mamma Ann-
Marie Ljungberg, som kommit ut med boken I fallinjen - en essä om 

prekär-feminism. Den 20 januari 2017 är det premiär för föreställningen 
”Vi som bär världen” som bygger på ensamma mammors berättelser och 
på Ann-Marie Ljungbergs bok. Pjäsen är skriven av Fia Adler Sandblad, 
och pjäsen spelas på Adas musikaliska teater, http://adasmusikaliskateater.se/ 

 

Bild från  http://adasmusikaliskateater.se/vi-som-bar-varlden/ 

 
Ann-Marie Ljungberg,  

Foto Lotta Ljungberg 

Vi,som bär världen är en svindlande och kärleksfull berättelse om de utsatta mammorna och deras kamp för 
att artikulera sin tillvaro och för att överleva, ekonomiskt och socialt med självaktningen i behåll. 
Huvudberättelsen är en revolt mot det nedtystade, skamfyllda ensamma mamma-skapet. Det handlar om att 
finna sitt språk, sin identitet, höja sin röst och utmana de osynliggjorda strukturerna. En stundtals mörk 
realitet gestaltas med humor och värme i en musikalisk iscensättning. Föreställningen bygger på Ann-Marie 
Ljungbergs bok I fallinjen samt på djupintervjuer gjorda av Fia Adler Sandblad. 
Köp dina biljetter här: http://kulturpunkten.nu/evenemang/vi-som-bar-varlden/ 
Urpremiär 20 januari 2017 

minna behöver nya lokaler! 
På grund av ändrade förhållanden har vår hyresvärd på Överås Equmeniakyrkan anmodat oss att hitta nya 
lokaler. Vi söker den perfekta lokalen: Lätt att nå med kollektivtrafik, plats att parkera många barnvagnar, 
tillgång till såväl samtalsrum som större samlingsrum, inte för dyr, trevliga omgivningar … kanske du kan 
hjälpa oss att hitta den perfekta lokalen? Kontakta oss om du har idéer om detta. 

 
Karin Brygger oktober 2016 

Foto: Karl Gabor 

Vill du hellre få minna-bladet med mail? Meddela oss i så fall detta i ett mail till goteborg@minna.nu 



 

 

 
 

Styrelsen för minna - Göteborg 

Nina Ralfsdotter Jonnerhag, 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 

Veronica Bohlin  

Amanda Claesson, suppl. 0730 – 67 57 06 

Christina Holmberg, suppl.  

minna-mottagningen 

Överås, Danska Vägen 20, 412 66 GÖTEBORG, Spårv. 5 hpl "Bäckeliden" 
Tele: 031 - 82 66 11, Postgiro: 429 38 60 -5 

Kuratorer: Maria Olsson, Ulrika Karpefors, Krister Ewards  
Barnmorskor: Christina Lycke Lind, Christina Lernbrink, Åsa Wahlin, Rose-Marie Sädås, 

Katarina Heed, Anu Zachrisson, Amanda Claesson 
web: www.minna.nu E-mail: goteborg@minna.nu 

Facebook: "minna-mottagningen i Göteborg" (öppen). Det finns också en sluten FB-grupp för 
våra minna-mammor 
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