
Minna 25 år – minnenas afton – jubileumsbuffé 2013-11-16 

 
En välkomstcider på nedervåningen - mingel med glada igenkännanden 

 
Mona Sandstedt som medverkat i våra grupper i två decennier, men som nu flyttat 

österut i Sverige 



 
Katrina Imberg som är en av våra stiftare 

 
Rune Imberg - en av våra stiftare - som gav oss en fördjupad idéhistorisk bakgrund 

till minnas tillkomst 



 
Barnläkare Zeibrant Thörn som mött ALLA mamma-barn-grupper sen första början 

och bidragit med sin professionella kunskap 

 
Vår ordförande Nina Hedner 



 
Eva Edvardsson som arbetade på minna-mottagningen en period i slutet av 1990-

talet. Hon överlämnade två ljuvliga dockor att användas av barnen i mamma-barn-

grupperna 

 
Johan Holmdahl - en av våra stiftare - berättade om kontakterna med Lars 

Hamberger, och inspirationen från Dr Daniel Overduin som var betydelsefulla vid 

minnas tillkomst 
Här är en länk till Dr Overduins bok ”Life in a test-tube” där han på ett för den tiden (början av 
1980-talet) framsynt sätt lyfte fram etiska frågor med anknytning till provrörsbefruktning, 
fosterdiagnostik m.m. 

https://www.amazon.co.uk/Life-test-tube-Daniel-Ch-Overduin/dp/0859102033/ref=la_B001KCG0X8_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1385224515&sr=1-1&fbclid=IwAR2dbn7Vjq-xl9ohiBQGpNzzlZe3B4MnZzKimiM8WmyCPzT4FpP4oNfiIb8


 
Maria Olsson som arbetat på minna sedan 1991 - hade release för sina 2 nya böcker 

om barn som frågar efter sin pappa 

 
Anne och Johan Holmdahl berättade om angränsande nätverk och aktiviteter vid 

tiden för minnas start, som CKS (Centrum för Kristna Studier), KRIS (Kristna 

själavårdsinstitutet) samt seminarier om fosterdiagnostik, hjärndöd, 

provrörsbefruktning m.m. 



 
Birgitta Lindgren från Frälsningsarmén överlämnade en födelsedagsgåva till minna, 

och berättade om ett gott samarbete med Öppet-Hus-verksamheten 

 
Maria gav återblickar från de gångna åren 



 
Christina Swartling som är en nytillkommen konstnärlig kraft i minnas styrelse 

 
Kerstin Hillerström som är vår mångåriga sekreterare 



 
Fifi Tjusling som lagade maten denna festkväll, och som stått för mat ett antal 

sommarläger för minna-mammorna 

 
Anders Henoch, Ulrika Karpefors och Annika Holmstén låter maten väl smaka. Ulrika 

har arbetat 2001-2013 som kurator på minnamottagningen, Anders och Annika är 

styrelseledamöter sen 1990-talet. 
 


