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Kontakta FÖB

CENTRALSTYRELSEN
Annika Hassel, Söderköping
070 578 98 08
annika@telia.com
Org.nr: 822000-7465
Bg.nr: 608-0949

LOKALFÖRENINGAR
Linköping
Mona Thörnblad, Linköping
013 15 15 23
thornblad.mb@outlook.com

Vadstena-Motala 
Ann-Marie Hjelm, Vadstena
076 142 69 00
ann-marie@dittbarnombud.se

Mjölby-Vifolka 
Anna Frey, Mjölby
070 787 8562
frey_bosgard@hotmail.com

Skänninge-Göstring
Gunilla Jonsson, Skänninge
073 097 72 43
jonsson.follinge@telia.com

Hammarkind
Annika Hassel, Söderköping
070 578 98 08
annika@telia.com

Finsponga län
Agneta Mörner, Finspång
070 575 50 92
am@holmenssateri.se

Lysing
Ingrid Staaf, Ödeshög
070 228 71 51

Ydrebygden
Maria Cleveson, Ydre
073 039 00 08
maria.cleveson@gmail.com

Gullberg
Catharina Reinholdsson, Vreta kloster
070 378 68 84
catharina.reinholdsson@hotmail.com

Boxholm-Göstring
Karin Eriksson, Boxholm
070 518 97 47
eriksson.rinna@hotmail.com

Lösing-Björkekind- Östkind
Anki Jarl, Norrköping
070 492 64 29
anki.jarl@icloud.com

Ordförandens hälsning

Blåklinten är en medlemstid-
ning för Föreningen Östergöt-
lands Barn.
Ansvarig utgivare: Annika 
Hassel
Tel: 070 578 98 08
Epost: annika@telia.com
Redaktör: Sören Hjelm  
Tel: 070-394 04 76
Epost: soren@hjinformation.se
Text och foto: Sören Hjelm, 
om inte annat anges.
Layout och sättning: 
Sören Hjelm
Tryck: ALA Tryck, Vadstena
Nästa nummer: 
10 december 2021

MED BARNEN 
I CENTRUM

100 år av hjälpverksamhet för sjuka 
och behövande barn i Östergötland

100-årsboken Med barnen i centrum, 
som Ann-Marie och Sören Hjelm har 
skrivit, är under tryckning och beräk-
nas publiceras i början av september. 
Boken beskriver det mesta om Alice 
Trolle och FÖB:s etthundraåriga his-
toria och är rikt illustrerad. 

Boken kan beställas hos FÖB:s lo-
kalföreningar eller direkt från FÖB:s 
lager, Ann-Marie Hjelm. 
Tel.: 076 142 69 00
Epost: ann-marie@dittbarnombud.se.

Priset är 250 kr.

Kära FÖB-medlemmar!
Nu har vi kommit in i den första 
höstmånaden, enligt almanackan. 
Har ni haft möjlighet att ge er ut 
i skogen och plockat blåbär och 
svamp? Det finns så mycket gott att 
ta vara på.
 I Blåklinten kan du denna gång 
läsa om Hillevi och Elaine som 
har stora svårigheter på grund av 
reumatism. Vad är en Off Road 
sulky? Det vet Henry. 
 Här kommer en rapport från 
Boxholms lokalavdelnings årsmöte 
samt från Centralstyrelsens senaste 
möten. Maria Cleveson, ordförande 
i FÖB Ydrebygden berättar om 
sig och sin förening. Ydre FÖB 
lokalförening bildades 1922.  
 Det kom ett nyhetsbrev från 
Ronald McDonalds Hus i Linköping. 
Där stod bland annat om att 
”Huset” önskade sig ett akvarium. 
Lokalavdelningarna på västra sidan 
i Östergötland tog initiativ till en 
insamling där även östra och norra 
föreningarna blev inbjudna att vara 
med. Jag vill framföra ett stort och 
varmt tack till er som tog initiativet.
 Årets stipendiater presenteras. 
Tone Linghult arbetar med 
glaskonst. Iris Skillermark spelar 
violin. Veronica Larsson ser fram 
emot att arbeta med familjer, barn 
och ungdomar som behöver stöd.
Ni har väl bokat in lördag 2 juli 
2022 för vårt jubileum? Vi hoppas 
verkligen att det ska vara möjligt 
att genomföra. Först i domkyrkan 
och därefter i slottsträdgården i 
Linköping.

Varma hälsningar
Annika Hassel
Ordförande Centralstyrelsen
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Barnreumatismen slog till i tidig ålder
Systrarna Hillevi och Elaine Josefsson 
är två ungdomar som har reumatism 
och haft det sedan de var barn. Idag 
är Hillevi 24 år och har två söner, 
Sune och Nils, tillsammans med sin 
sambo Emil Ingvarsson. De bor strax 
utanför Ödeshög. Mamma Kristina 
och pappa Kjell bor inne i samhället. 
Elaine är 23 år och bor i Mjölby. 
Både Hillevi och Elaine arbetar på 
Östgötatrafikens kontor i Mjölby med 
olika trafikkundkontakter. Flickorna 
har även fem yngre syskon.

Hillevi fick känningar av reumatism 
vid 11 års ålder, besökte barnläkare 
och provade olika mediciner. Hon 
blev stel i sina händer, fick svårare 
att greppa och hålla i saker; pennor, 
koppar, saxar med mera i skolan. 
Hon fick mer och mer värk och det 
blev svårare att komma ur sängen på 
morgonen. Vid 18 års ålder, när hon 
kom till reumatologen i Linköping 
fick hon diagnosen reumatism. Den 
yttrar sig främst med värk och stelhet 
i händer, fötter, knän och rygg. Hon 
har också konstaterad fibromyalgi.

Elaine fick sin reumatismdiagnos när 
hon var 4 år. Föräldrarna tror att hon 
har haft besvären sedan födseln. 
Mamma Kristina berättar att Elaine 
inte var som andra barn. Hon grät 
och jämrade sig när de lyfte henne 
och hon ville inte ligga i sängen med 
föräldrarna. Hon kunde inte stå och 
gå som andra kamrater. 

Elaine har, förutom sin reumatism, 
också överrörlighet i sina leder. Det 
innebär att lederna kan vrida sig 
åt fel håll och i värsta fall hoppa ur 
led, vilket har hänt. Det ska nästan 
inte vara möjligt, säger sjukvården, 
att ha reumatism och överrörlighet 
samtidigt, men Elaine är ett bevis på 
att det kan hända. Till råga på allt så 
brast en muskel i ryggen och ner till 
benet när hon var 16 år. Det medförde 
sjukhusvistelse i nio veckor. 

Elaine är dessutom drabbad av CMT1A 
(Charcot-Marie-Tooths sjukdom, typ 
1A). 

Elaine, Hillevi, Kristina och Kjell Josefsson berättar om konsekvenserna av att två 
av de sju barnen drabbats av svår barnreumatism.

Hillevi och Elaine är hårt drabbade 
av sina sjukdomar, men visar båda 
upp ett gott humör och berättar 
villigt om sina besvär vid Blåklintens 
besök. Föräldrarna, Kristina och 
Kjell, berättar att uppväxten före 
och under skolåren var påfrestande 
många gånger. Inte minst med alla 
sjukhusbesök. Kjell var t ex med 
Elaine i flera år när hon åkte till 
barnkliniken varje månad för att få 
dropp. En process som varje gång tog 
en hel dag i anspråk.

Det var naturligtvis en chock när 
Elaine fick sin reumatismdiagnos men 
samtidigt en lättnad att få veta vad det 
var som känts så fel, berättar Kristina. 

För att underlätta för flickorna 
har familjen försökt att åka på 
semestrar till länder vid Medelhavet 
för värmens skull, gärna på hösten 
som en förlängning av sommaren. 
Några gånger har de fått ekonomisk 
hjälp av landstinget med s.k. 
rehabiliteringsresor. Resorna kostar 
naturligtvis mycket pengar för ibland 
har vi åkt hela familjen för att de 
andra syskonen också ska få följa 
med, säger Kristina. 

Både Hillevi och Elaine är med i 
organisationen unga reumatiker.se.

***
Följande information är hämtad från 

1177.se:

Barnreumatisk ledsjukdom
Vid en reumatisk ledsjukdom har 
barnet en inflammation i en eller flera 
leder. Det gör att barnet får ont och har 
svårt att röra sig. Sjukdomen är ovanlig 
hos barn och dess orsak är oftast 
okänd. Sjukdomen kan innebära helt 
olika symtom och behandlingar för 
olika barn. Behandlingens mål är att 
minska smärtan och inflammationen. 

Fibromyalgi
Vid fibromyalgi har du en utbredd 
smärtproblematik. Smärtan måste 
finnas på flera olika ställen i kroppen 
för att du ska kunna få diagnosen 
fibromyalgi. Ofta kan det göra mer 
ont i vissa kroppsdelar än andra. Det 
vanligaste är att du har ont i nacken, 
axlarna och i nedre delen av ryggen. 
En del har också ont i lederna.

CMT 1
CMT1 är en demyeliniserande 
neuropati, vilket betyder att 
myelinet angrips. Myelin är ett 
isolerande fettrikt ämne som omger, 
stödjer och isolerar de perifera 
nerverna. När myelinet bryts 
ner försämras nervens funktion. 
Sjukdomsförloppet är långsamt 
fortskridande och kännetecknas av 
successiv muskelförtvining (atrofi) 
och känselbortfall framför allt i 
fötter, underben, underarmar och 
händer. Det finns flera olika former 
av CMT1.
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FÖB har hjälpt Henry och hans familj

Henry på promenad med sin sommarassistent Baqer Khawari. Pappa Oliver och  Henry på sin trehjuling.
Foto: Privat arkiv.

Mamma Maria Gray med bröderna Konrad (tv) och Henry.
Foto: Privat arkiv.

Off Road sulky. Källa: https://maydayaid.se

Henrys mamma Maria och pappa 
Oliver har sökt hjälp hos FÖB tre 
gånger, både hos Vadstena-Motala-
föreningen och hos centralstyrelsen. 
Familjen Gray bor i Vadstena sedan 
9 år tillbaka. Tidigare bodde famil-
jen i London och där föddes Henry. 
Henry, som nu är 10 år, är född med 
en kromosomavvikelse och har också 
en intellektuell funktionsnedsättning. 
Det medför att han inte kan gå några 
längre promenader. Henry är en pigg 
pojke som gärna springer omkring på 
villatomten, som är inhägnad så att 
han inte kan komma ut på gatan. 

Familjen tycker mycket om att vara 
ute på promenader i Vadstena och 
dess omgivningar. De har även ett fri-
tidshus i Jämtland som de besöker så 

ofta de kan. FÖB Vadstena-Motala och 
centralföreningen har hjälpt till med 
finansiering av en lådcykel som Henry 
och hans bror Konrad, som är 8 år, kan 
bli skjutsade i. De gillar också att åka 
snöskoter vid fritidshuset i Jämtland. 
FÖB Vadstena-Motala bidrog också 
med medel till att en trehjuling kunde 
anpassas för de särskilda behov som 
Henry har så att han kan öva på att 
själv kunna cykla i framtiden. 

Det senaste tillskottet som mamma 
Maria, pappa Oliver och Henry är 
mycket glada över är en ny Off Road 
sulky med stora hjul som gör det 
mycket lättare att gå på promenader 
med Henry. Sulkyn är anpassad för 
promenader och joggingturer på såväl 
asfalt som i skogen. Den underlättar 

också promenader när det är snö på 
marken. Både lådcykeln och sulkyn 
betingar höga kostnader. Styrelsen i 
FÖB Vadstena-Motala och central-
styrelsen är glada att de har kunnat 
hjälpa familjen Gray till ett bättre och 
lättare liv både i vardagen och på fri-
tiden.

Henry har just avslutat fjärde klass på 
Mariebergsskolans särskola i Motala. 
Han har en assistent som hjälper 
honom under hela skoldagen och i 
taxin till och från hemmet i Vadstena.
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Deltagarna på årsmötet samlade utanför festrotundan. Föreningens Grand Old Lady, 
Margareta Nilsson står i mitten, med en röd tunika på sig.

Årsmöte i Boxholm

När ni läser det här i Blåklinten så har 
vi alla förhoppningsvis haft en skön 
sommar där samhället så sakteligen 
börjar återgå till det vi varit vana 
vid. Vi har fortsatt med digitala 
sammanträden i Centralstyrelsen 
under våren men hoppet är att vi så 
småningom i höst ska kunna börja ses 
ansikte mot ansikte igen. 

Förutom mötet 28 januari som vi 
skrev om tidigare i Blåklinten så har 
Centralstyrelsen träffats 12 april och 
27 maj. Fr.o.m. 12/4 med några nya 
personer eftersom några har slutat 
samt att det vid årsmötet beslutades 
att alla lokalföreningar ska välja ett 
ombud till Centralstyrelsen för att öka 
delaktigheten. Några lokalföreningar 
kommer att välja sina ombud efter 
sina årsmöten, så när allt är färdigt 
kommer Centralstyrelsen bestå av 16 
personer.

Till dessa två sammanträden hade 14 
bidragsansökningar inkommit varav 
11 beviljades och de övriga bordlades 
till möten framöver för att få in mer 
underlag till våra beslut. Vår förening 

har en god ekonomi och framöver letar 
vi efter större projekt vi kan stödja för 
att kontinuerligt dela ut ca 80% av 
den vinst vi får genom utdelningar. 
Vid mötet i maj fick vi information 
om tre förslag som kommit in som 
vi kommer att ta beslut om på mötet 
i augusti. Förslagen handlade om 
idrottsföreningar som bjuder in barn 
med funktionsnedsättningar eller svåra 
sjukdomar, fond för forskning i Alice 
Trolles anda inom barnmedicinsk 
forskning och ett forskningsprojekt 
kring barns tal- och språkutveckling. 

På mötet i maj fick vi lite mer 
info kring föreningens uppskjutna 
100-årsjubileum som planeras till den 
2 juli 2022 samt att FÖB kommer att 
vara 2022 års utställning på Linköpings 
slott- och domkyrkomuseum april - 
september 2022. 

Sören och Ann-Marie Hjelm har 
skrivit en jubileumsbok som beskriver 
Alice Trolles liv och verksamheten 
med FÖB som kommer att finnas att 
köpa bl.a. via lokalföreningarna. Mer 
info kring allt detta kommer. 

Vi säger ett särskilt tack till tre 
personer som ordförande Annika 
Hassel tackat av. Det är Margareta 
Sandegård, Lysing, som suttit med 
i valberedningen samt Elisabeth 
Petersson, Vadstena och Mona 
Thörnblad, Linköping som suttit med 
i Centralstyrelsen. 
 

Hälsningar 
Anki Jarl, sekreterare i 

Centralstyrelsen

En mycket varm sommardag i mitten 
av juni besökte Ann-Marie och Sören 
Hjelm FÖB- föreningen Boxholm-
Göstring, vid deras årsmöte. Med 
anledning av covid-19-pandemin hölls 
mötet i en öppen lokal, Granforsens 
festplats beläget mellan Rinna och 
Flemminge. Det var skönt att sitta i 
skuggan under rotundans tak för solen 
var STEKANDE. Medlemmarna var 
utspridda vid flera runda bord.

Årsmötet förlöpte snabbt och lätt 
under ordförande Karin Erikssons 
ledning. För de flesta styrelseplatserna 
begärdes och godkändes omval. En ny 
revisor valdes, Helena Berminge. Den 
omvalda styrelsen består av Karin 
Eriksson, ordförande, Birgitta Cervin, 
sekreterare, Kristine Fransson, kassör 
samt Inga-Lill Wass och Ann-Marie 
Johansson, ledamöter. 

Efter årsmötet drack vi medtaget kaffe 
med bröd. 
Därefter ombads Ann-Marie och 
Sören att berätta om sin bok, FÖB:s 
jubileumsbok Med barnen i centrum. 

Anne-Marie Johansson och hennes 
syster Inga-Lill Wass berättade om en 
lyckad aktivitet på en av torgdagarna 
i Boxholm. De bjöd på kaffe och 
kaka samt sålde FÖB-presentartiklar. 
De fick ihop ett bra tillskott till 
föreningskassan, drygt 1800 kr. 
Mycket god hjälp hade de av Ulla 
Lundberg, som gick till torget för att 
boka bordet kl 6 på morgonen.

Information från Centralstyrelsen
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FÖB Ydrebygden

FÖB Ydrebygden är en förening 
med många medlemmar som 
verkar i den sydligaste delen av 
Östergötland. Ydre kommun är 
en av de minsta kommunerna 
i Sverige och är den minsta i 
Götaland sett till befolkningsmängd. 
Befolkningstätheten är Götalands 
lägsta. Österbymo, som är Ydres 
centralort, är den minsta i Sverige. 
Kommunens område motsvarar 
tidigare Ydre härad som omfattade 
socknarna Asby, Norra Vi, Sund, 
Svinhult, Torpa och Västra Ryd. Ydre 
består av en mycket vacker och trolsk 
bygd med södra delen av Sommen 
i norr och mycket skog i söder. 
Östergötlands mest företagssamma 
invånare finns i Ydre. Här är 18% av 
invånarna företagare. 

Boda Västergård
En vacker sommardag besöker 
Blåklinten föreningens ordförande 
Maria Cleveson och hennes man Tord 
på deras lantgård Boda Västergård 
på Torpön i Sommen. Gården ligger 
mycket vackert på en höjd med utsikt 
ut över sjön. Maria är uppfödd på 
gården. Så var även hennes pappa 
och farföräldrar.  Maria och maken 
Tord bor i ett vackert stort hus med 
gamla anor. Gården är en ekologisk 
mjölkgård med cirka 65 kor. 
Spannmålsfält, ängsmarker och skog 
hör till. Tord och sonen Jonas driver 
tillsammans gården. 

En tidig förening
Ydre FÖB-förening bildades 1922. 
Under åren 1933-1950 fanns även 
FÖB-föreningarna Torpa och Asby. 
1956 slogs de tre föreningarna samman 
till FÖB Ydrebygden. Den nuvarande 
ordföranden Maria Cleveson är den 
trettonde ordföranden sedan bildandet 
1922. Ulla Wittmark som innehade 
ordförandeposten 1955-1972 och 
dessutom 1982-2003 var på sin tid 
välkänd i hela Östergötland, med alla 
sina uppdrag i FÖB. Hon var gift med 
kyrkoherde Åke Wittmark i Torpa. 
De flyttade sedermera till Ödeshög 
där han fick en kyrkoherdetjänst. 
Ulla Wittmark var ordförande även i 
FÖB Lysing under åren 1974-1979. 
Efter Åke Wittmarks pensionering 
flyttade de tillbaka till Torpa och 
Ulla Wittmark blev åter ordförande 
i FÖB Ydrebygden. Ulla Wittmark 
var dessutom en mångårig ledamot i  
FÖB:s centralstyrelse.

Sommarmöten
FÖB-föreningarna i  Ydre har ansvarat 
för sommarmöten två gånger, 1947 
och 1963. År 1984 arrangerade 
FÖB-föreningarna Ydrebygden och 
Boxholm-Göstring gemensamt en 
båttur på Sommen, som var årets 
sommarutflykt.

Långt till Linköping
Maria berättar att man i föreningen 
ibland kan känna sig lite långt från 
övriga FÖB och andra aktiviteter i 
länet. Det är t ex det förhållandevis 
långa avståndet till Linköping.  
Även det faktum att man bor i en 
gränskommun med kontakter mot 
Eksjö bidrar. Tranås t ex, som är 
den närmaste staden, ligger bara en 
halvtimmes bilväg från gården och 
Kisa når man på knappt en timme. 
Om man behöver köra till Linköping 
får man lägga till ytterligare en 
halvtimme. Men Maria påpekar att 
Ydreborna över lag känner sig som, 
och vill vara, östgötar, man har ingen 
önskan att tillhöra Småland.

Regelbundna bidrag
Föreningen ger regelbundet bidrag till 
behövande barn, familjer och skolor 
samt deltar på Asby skördemarknad 
varje höst. Men liksom för andra 
föreningar har verksamheten i stort 
sett stannat upp de senaste två 
åren med anledning av Covid-19-
pandemin. 

Många medlemmar
Liksom alla FÖB-föreningar har 
Ydrebygden medlemmar i de flesta 
åldrar och med en övervikt av de 
äldre. Föreningen har ändå haft en 
duktig förmåga att intressera nya 
medlemmar till föreningen. Maria är 
glad över att flera av sockenombuden 
är lärare eller förskolepersonal, det 
innebär kontakter med barnfamiljer 
och möjlighet att sprida kunskap om 
FÖB. 

Blåklinten säger tack till Marias och 
Tords trevliga värdskap och för det 
goda kaffet med dopp.

Maria Cleveson bland nyfikna kor i en av hagarna på Boda Västergård.
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Inbjudan till ÅRSMÖTE 2021

Tisdag 5 oktober 2021, kl. 18.30.
Lokal: Ronald McDonald Hus 
i Linköping, Garnisonsvägen 11.

Program: 
• Årsmöteshandlingar
• Familjebehandling vid ätstörning,
med sjuksköterska och dietist 
Ellinor Jellvinger, barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken.
• Kaffe eller te med kaka

Anmälan senast torsdag 30/9 till
Mona Thörnblad

013-15 15 23
Ingrid Wramborg

0709-78 28 26

VÄLKOMNA!
Styrelsen

FÖB skänkte akvarium till
Ronald McDonald Hus

Värva en ny 
medlem och få 

rabatt på 
jubileumsboken!

Visst har du en vän, släkting eller 
granne som kan vara intresserad av 
att bli medlem i FÖB. Men de kanske 
inte känner till oss. De kanske inte 
heller har blivit tillfrågade.

Gör en insats och skaffa en ny medlem 
till din lokalförening. Det kostar inte 
någon stor peng, som du vet.

Som tack får du köpa jubileumsboken 
Med barnen i centrum för 200 kr.

Lycka till!

Personalen på Ronald McDonald 
Hus i Linköping har under flera år 
funderat på att skaffa ett akvarium 
som skulle vara trevligt och rofyllt 
för barn och föräldrar att titta på. Men 
det har inte blivit av på grund av både 
ekonomiska och praktiska skäl.
 Under våren 2021 föreslog Sara 
Kalmlin att man skulle fråga husets 
vänner och sponsorföretag om de 
kunde hjälpa till. Malin Moborn som 
är verksamhetsansvarig skrev några 
rader i det brev som skickas till olika 
intressenter några gånger varje år.
 Ann-Marie Hjelm, ordförande 
i FÖB Vadstena-Motala såg en 
möjlighet för FÖB att hjälpa till. 

Efter kontakt med de övriga FÖB-
föreningarna enades man om att 
sponsra installationen av ett akvarium. 
 Efter lite sökande fick Malin 
Moborn kontakt med Akvarievalvet 
i Norrköping, som erbjöd henne att 
hyra ett akvarium i vilket även skötsel 
och service ingår. Pengarna som FÖB-
föreningarna skänkte räcker till nästan 
tre års hyra. 
 Akvariet står nu på plats i 
samlingsrummet på bottenvåningen, 
synligt för alla som passerar förbi. Det 
har redan blivit populärt för husets 
besökare och personal att stanna till 
varje dag och titta på fiskarna som 
simmar omkring. 

Malin Moborn och Sara Kalmlin, Ronald McDonald Hus, samt Ann-Marie Hjelm, FÖB 
Vadstena-Motala och Karin Eriksson, FÖB Boxholm-Göstring samlade runt det fina 
akvariet.



Föreningen Östergötlands Barn stödjer med bidrag, 
barn och ungdomar som på olika sätt är i behov av särskilt 
stöd på grund av långvarig sjukdom eller funktionsvariation.

Årets stipendiater
Tone Linghult är född utanför Linköping. För fem år sedan flyttade hon till 
Stockholm för att studera på Konstfack med inriktning på glas och keramik. 
Hennes ambition är att översätta känslor till fysisk form. Runt det mänskliga 
sinnet, relationer människor emellan och hur vi förhåller oss till samhället. 
Hon har i höst en utställning inplanerad på Galleri Moment i Ängelholm och 
och under nästa år en separatutställning på Galleri Glas i Stockholm. Hon ser 
fram emot soloutställningen på Galleri Glas och kommer att arbeta mycket 
med förberedelserna till den. Glaskonstarbete är en dyr konstart. Hon har gjort 
en budget på 40 000 kr för den och stipendiet på 10 000 är hon därför mycket 
tacksam för. Nedanstående glasskulptur av försilvrat munblåst glas, döpt till 
Reflektion, gjorde Tone för två år sedan.

Iris Skillermark har just gått ut De Geergymnasiet Musik i Norrköping. Hon 
spelar violin som huvudinstrument, men spelar även cello och har tidigare 
spelat piano. Hon spelar de flesta genrer men tycker bäst om att spela stycken 
från romantiken. Hon har spelat i skolans kammarorkester och har även fått 
möjligheten att spela i Sportlovsorkestern hos Norrköpings symfoniorkester.
Iris, som ursprungligen kommer från Ydre men valde att själv bosätta sig i 
Norrköping för bättre utbildning och musikträning, sökte FÖB:s konststi-
pendium på 10 000 kr för att kunna fortsätta att utvecklas som violinist. Hon 
kommer att använda pengarna till att köpa en ny egen stråke, för den hon an-
vänder nu har hon lånat.

Veronica Larsson är gift och har en dotter. Familjen bor i Kolmården. Hon  
sökte det nyinrättade stipendiet som riktar sig till personer som i Alice Trolles 
anda utbildar sig inom barn- och ungdomshälsovård. Veronica Larsson utbil-
dar sig till behandlingspedagog vid Yrkeshögskolan vid Campus Norrköping.  
Även detta stipendium är på 10 000 kr. Hennes plan är att arbeta med familjer, 
barn och ungdomar, som behöver andra vuxna än sina föräldrar som stöd. Pa-
rallellt med det går hon också en ettårig kurs för att bli certifierad organisations-
konsult. Hon hoppas att hon ska kunna kombinera kunskaperna från dessa båda 
utbildningar. 

September är årets nionde månad i 
den gregorianska kalendern och har 30 
dagar. Den innehåller årets 244:e till 
273:e dag (245:e till 274:e vid skottår). 
Trots att september är den nionde 
månaden enligt vår gregorianska 
kalender betyder namnet den sjunde 
månaden. Det beror på att man år 153 
f.Kr. flyttade årets början till januari 
istället för mars, där den tidigare legat.

September kallades förr i Sverige för 
höstmånad, i Danmark för fiskemåned.

Gammalnordiska kalendern var den 
kalender som användes av nordbor 
innan den julianska kalendern togs i 
bruk. Den julianska kalendern började 
användas redan på medeltiden, men 
bland allmogen behölls de gamla 
månadsnamnen fram till 1800-talet.

Den gammalnordiska kalendern hade 
ett sommarhalvår från Tiburtiusdagen 
den 14 april och ett vinterhalvår från 
Calixtusdagen den 14 oktober.

Källa: Wikipedia.

September


