
Det ljusnar 
över markerna

Det ljusnar över markerna.
Det går en sång i vinden,
det sjunger aningsfullt
om vän och fager tid.
Det ljusnar över parkerna, 
snart knoppas höga linden.
Snart smälter sista drivan
i skog, i lund och lid.

Det ljusnar över slätterna.
Ett jubel höjs och brister
mot höga himlars rymd.
Hör, tusen lärkors sång!
De långa vinternätterna
sitt mörka välde mister.
Snart bryter solvärmd bölja
sin tunga bojas tvång.

Det ljusnar över hagarna.
Mer arla tändes glansen
av rosig morgonsky.
Kom, sol, vår ljuva gäst!
Mer särla slocknar dagarna,
snart bindes blåsippskransen
i skogens dunkla gömmen,
nu nalkas jordens fest.

 CARIN FLISBERG-ANDERSSON
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LOKALFÖRENINGAR
Linköping
Mona Thörnblad, Linköping
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Ann-Marie Hjelm, 
Vadstena
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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
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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
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eriksson.rinna@hotmail.com

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

Ordförandens hälsning

Blåklintens förstasida ser idag ut som 
den gjorde i mars 1972, bortsett från 
att sidhuvudet hade en annan och 
äldre utformning.
 Under många år var förstasidan 
prydd med en dikt på detta sätt, ofta 
skriven av Carin Flisberg-Andersson 
från Lönsås i Motala kommun.
 Under 2020 utkom Blåklinten 
med fyra nummer och de planerade 
utgivningsdatumen har kunnat hållas. 
Att ge ut Blåklinten med fyra nummer 
per år är delvis en återgång till gamla 
tider, under tidningens 90-åriga historia 
- den utkom första gången 1931 - har 
utgivningen varierat från ett till fyra 
nummer per år, beroende på praktiska 
förutsättningar och ekonomi. 
 För utgivning av Blåklinten har det 
inneburit att personliga besök och in-
tervjuer i de flesta fall har fått ersättas 
av telefonsamtal, mailkontakter och 
privata bilder. Det har gått bättre än 
väntat men jag hoppas verkligen att 
livet ska kunna bli lite mer normalt 
inom en snar framtid.
 I år fyller FÖB 100 år. Det påverkar 
givetvis också Blåklintens innehåll. 
Redan i det här numret finns en kort 
resumé över de hundra åren. Nästa 
nummer, som utkommer den 10 juni, 
kommer att innehålla mer om fören-
ingens etthundra år.
 Jag och hustru Ann-Marie är också 
i full färd med att skriva en jubileums-
bok, som vi beräknar ska kunna publi-
ceras under juni månad. 

Sören Hjelm
Redaktör Blåklinten

Blåklinten förr och nu

Kära FÖB-medlemmar!
 Nu har vi kommit in i FÖB:s 
jubileumsår. Alice Trolle startade 
föreningen för 100 år sedan, 1921. 
Det är en mäktig känsla att vi alla 
gjort så att föreningen lever vidare 
i ”Alice Trolles anda”. Behovet är 
större än någonsin. Föreningen, 
Centralstyrelsen, startades i 
Linköping och omgående bildades 
många lokalavdelningar runt om i 
Östergötland. Det betyder att det är 
flera av de elva lokalföreningarna, 
vilka är verksamma idag, som också 
firar 100 år i år.
 I Blåklinten kan Du den här 
gången läsa Centralstyrelsens 
verksamhetsberättelse för 2020, 
bland annat hur mycket gåvor och 
bidrag som delats ut under året. Nytt 
är en rapport från Centralstyrelsens 
senaste möte.
 Ronald McDonaldshuset 
i Linköping har fått en ny 
verksamhetsledare, Malin Moborn, 
som presenteras.
 Känner Du till konstnären Carin 
Nilson? Bland annat målade hon 
ljus med blåklinten på, som såldes 
till förmån för behövande barn. 
Till FÖB:s jubileumsår har vi gjort 
en beställning på vita ljus med 
handmålad blåklint, som kommer att 
säljas i vår presentshop. 
 Vi får hoppas att 2022 blir ett 
”vanligt” år där vi kan träffas på 
årsmöten och under sommaren fira 
FÖB:s jubileum, även om det blir ett 
101-årsjubileum.
 Ha det så bra och fortsätt att vara 
rädda om varandra!

Varma hälsningar
Annika Hassel
Ordförande Centralstyrelsen
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Centralstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2020

En hälsning från centralstyrelsen

Här kommer en hälsning från central-
styrelsen genom sekreteraren Anki 
Jarl. 
 Den 28 januari kunde Centralstyrel-
sen genomföra sitt sammanträde digi-
talt. Under kvällen så gick vi igenom 
19 stipendieansökningar som kommit 
in. Fr.o.m. det här året, som är vårt 
jubileumsår, kunde man ansöka till 
tre olika stipendier. Det nyinstiftade 
stipendiet till personen som utbildar 
sig i Alice Trolles anda inom barn- 
och ungdomshälsovård, stipendiet till 
ung musikstuderande eller unga mu-
siker till minne av Alice Trolle och 
stipendiet till konstnärer i början av 
sin karriär till minne av den östgötska 
skulptrisen Carin Nilsson. 
 Styrelsen hade fem bidragsansök-
ningar varav samtliga beviljades till 
ett värde av 42 900kr. 

 Vi tittade på de synpunkter Ann-
Marie Hjelm samlat in från lokal-
avdelningarna och hur vi ska arbeta 
vidare med dem. Något av det vi lyfte 
den här kvällen var delaktighet, infor-
mation och framtidsfrågor. Då kom 
bl.a. förslaget upp att vi sammanfattar 
våra protokoll och presenterar i Blå-
klinten så att ni medlemmar ser vad vi 
i centralstyrelsen arbetar med. 
 Julen 2020 delade vi ut gåvor till 
barnklinikerna i Linköping och Norr-
köping och till barnverksamheten hos 
Motala Kvinnojour och Frideborg i 
Norrköping, de har sänt sina tack för 
värdefulla bidrag. 
 Under kvällen tog vi upp flera 
frågor kring vårt jubileum FÖB 100 år 
2021. Pga. Covid-19 och de risker och 
restriktioner som finns så fanns det 
mycket att ta ställning till. Vi vill att 

så många som möjligt ska känna att 
man vågar delta oavsett vilken ålder 
man är i, så vårt beslut blev att skjuta 
på 100-årsfirandet till 2022. 
 Likaså blir årets årsmöte inställt i 
den traditionella formen och genom-
förs per capsulam som förra årets, dvs. 
genom brev, e-post och telefonsamtal 
till lokalföreningarnas valda ombud.  
Även ordförandeträff och sommar-
utflykt skjuts fram tills vi säkert kan 
träffas igen. 
 En positiv nyhet i den konstiga 
värld vi lever i just nu är att fören-
ingen har ökat medlemsantalet under 
2020 till 1 577 medlemmar (2019 
1 493 st.). Vi får fortsätta sprida vårt 
arbete så den trenden fortsätter. 
 Vårt nästa sammanträde äger rum 
12 april.

Antalet medlemmar har ökat och var 
vid årsskiftet 1 577 st. (2019 1 493 
st.), fördelade på 11 lokalavdelningar. 
 I mars 2020 drog Covid-19 in över 
världen och vi i Sverige drabbades 
bl.a. genom olika restriktioner. Det 
har inverkat på FÖB’s verksamhet 
både lokalt och centralt. Under året 
har centralstyrelsen haft två fysiska 
protokollförda sammanträden samt 
två digitala med AU. Årsmötet fick 
till slut genomföras per capsulam via 
brev, e-post och telefon i november 
pga. stärkta Covid-19 restriktioner. 
Även det konstituerande sammanträ-
det genomfördes digitalt med AU i 
november.

Val
Vid årsmötet omvaldes styrelsen i 
sin helhet med Annika Hassel som 
ordförande i FÖB Östergötland och 
centralstyrelsen. Omval av samt-
liga ledamöter, som ordinarie Sven 
Mattson, Anki Jarl, Anne-Marie 
Andersson, Karin Eriksson, Lotta 
Hollertz Kreuger, Mona Thörnblad 

och Hartmut Vogt och som ersättare 
Elisabet Petersson och Catharina 
Reinholdsson samt omval av An-
nette Graaf som ledamot på särskilt 
mandat. Nyval av Jonne Wittenfeldt, 
ledamot i centralstyrelsen och kas-
saförvaltare. 
Till revisorer omvaldes Gunbritt 
Ahrén och Yvonne Gustafsson. Till 
ersättare omvaldes Tore Nevander.
Till valberedningen omvaldes Marga-
reta Sandegård och Inger Jonsson.

Stipendiater 2020
Clara Jonsson fick årets musikstipen-
dium till minne av grevinnan Alice 
Trolle ”Clara är målmedveten, ser 
fram emot operautbildningar/sång 
utanför Sverige. Är mycket intres-
serad av scenkonst.”. Embla Niklas-
son fick årets stipendium för estetisk 
verksamhet till minne av skulptrisen 
Carin Nilsson ”Embla är energisk, 
fotograferar och skulpterar, gärna 
fantasyfigurer som hon målar med 
akrylfärg.”. De mottog FÖB:s stipen-
dier på vardera 10 000 kr. 

Gåvor och bidrag
Under året har FÖB’s centralstyrelse 
betalat ut 245 592 kr i bidrag och 
gåvor.

Övrigt
Pga. Covid-19 så fick sommarutflyk-
ten den 14 juni som Lysings lokalav-
delning bjöd in till ställas in. Även 
ordförandeträffen 20 september som 
Lösing-Björkekind-Östkind bjöd in 
till fick ställas in. 
Centralstyrelsen vill framföra ett stort 
och varmt tack till alla som bidragit 
med gåvor till FÖB och som ideellt 
jobbat för våra barn och ungdomars 
bästa. 

Dagsberg, februari 2021
Anki Jarl, 
sekreterare i centralstyrelsen
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1920-tal
Boken 

SAGAN OM 
ÖSTERGÖTLANDS 

BARN
av Alice Trolle,

publiceras 
i januari 1922

1930-tal
Barnen i Ljungs kakaostuga 
serveras varm mjölkchoklad 

vårterminen 1935.

1960-tal
Fru Helga Hellman är 

föreståndare i FÖB:s hem i 
Mjölby för utvecklings-

hämmade flickor.
Hemmet var öppet 

1966 - 1978.

1940-tal
Saga Hermansson från 
Gammelkil är en av de 
tre första att få FÖB:s 
stipendium för högre 

utbildning.

Etthundra år i blixtbelysning
Etthundra år går fort, åtminstone om man granskar dem i blixtbelysning, som vi valt att göra här. På de här 
två sidorna finns en liten händelse per decennium redovisad. Många fler händelser och minnesvärda ögonblick 
finns att berätta om från de gångna etthundra åren. Det kommer ni att kunna läsa om i Jubileumsboken som 
Sören och Ann-Marie Hjelm håller på att skriva. Bokens publicering beräknas bli i juni i år.

1950-TAL
FÖB:s grundare Alice Trolle 

avlider den 20 september 
1953.
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1980-tal
FÖB är med och hjälper 5 

elever från Ekhaga-skolan i 
Linköping till en tre veckors 

lång USA-resa 1981.

1990-tal
Gunilla Jonsson, Skänninge,  

utses till Skänninge-
Göstrings ordförande 1990.

2010-tal
Anna Christofferson och 

Kerstin Edlund från 
Gullbergs lokalförening 

säljer FÖB:s presentartiklar 
på Bjärsäters marknad 

i september 2013.
Ett av flera sätt för lokalför-

eningarna att finansiera verk-
samheten, som FÖB började 

med redan på 1920-talet.

1970-tal
Greta Gustavsson, 

16-barnsmor i 
Linköping får FÖB:s 
uppskattade hyllning 
"Moderlig gärning" 
1977. En av många 

hyllade mödrar 
genom åren.

2000-tal
Cellopedagogen 

Madeleine Johansson 
är 2003 års 

Carin Nilson-stipendiat. 
Madeleine spelar 

cello på FÖB:s årsmöte 
på Länsmuseet 

i Linköping.
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Marianne Olsson, Linköping, var nära 
vän med konstnären Carin Nilson.

Det vänstra blåklintssmycket fick 
Marianne av sin mamma. 
Det högra smycket har Marianne köpt 
i Gamla Linköping.

Marianne Olsson har kvar två av de 
blåklintsljus som konstnären Carin 
Nilson målade och som såldes till 
förmån för behövande barn.

Marianne Olsson var nära vän 
med skulptrisen Carin Nilson

Marianne Olsson i Linköping har 
mycket att berätta om den kända 
östgötakonstnären och skulptrisen 
Carin Nilson. Mariannes mamma 
Betty Christensson och Carin Nilson 
var kusiner. Carin Nilson föddes 
1884 i Styra socken i Aska härad och 
Mariannes mamma Betty föddes 1895 
i Älvestads socken i Bobergs härad. 
Styra och Älvestad ligger inte så långt 
ifrån varandra i västra Östergötland.
 När Marianne växte upp var 
familjen, mamma Betty och pappa 
Edvin och hennes två bröder flera 
gånger med på FÖB:s sommarmöten, 
vilket Carin Nilson också var då och 
då. Mariannes mamma Betty var i 
många år medlem i FÖB, fram till sin 
död 1972. Även Marianne är medlem 
i FÖB sedan många år.
 Carin Nilson och familjen 
Christensson var nära vänner. De 
besökte ofta Carin Nilson i Villa 
Lugnet, när huset fanns på sin 
ursprungliga plats vid Tinnerbäcken. 
Carin hade alltid kaffebordet dukat 
med koppar och kakor när hon väntade 
besök. Hon hade många gäster som 
ville se och köpa hennes alster, både 
i ateljén i Stockholm och i villan i 
Linköping. Och kaffet fanns alltid till 
hands.

Sjuksköterska och vårdlärare 
Marianne Olsson hälsade på Carin 
Nilson i hennes ateljé i Stockholm 
vid flera tillfällen under de år som 
hon studerade i Stockholm. ”Jag 
förmedlade många konstverk av Carin 

till olika köpare vid mina resor hem 
till Östergötland”, minns Marianne. 
 Marianne studerade till lärare i 
hälso- och sjukvård under tre terminer 
på SIHUS, Statens Institut för Högre 
Utbildning av Sjuksköterskor i 
Stockholm. Men dessförinnan hade 
hon utbildat sig till sjuksköterska 
på Birgitta sjuksköterskeskola i 
Linköping under tre år. Vårdläraryrket 
bedrev Marianne på Vårdhögskolan 
i Linköping under cirka tio års tid, 
efter att först ha arbetat ett antal år 
på kirurgiska kliniken på dåvarande 
Regionsjukhuset i Linköping. 

Två varianter av smycket 
Det visar sig att Marianne är en av 
dem som kände igen halssmycket 
som Blåklinten visade i det förra 
numret i december 2020, och som vi 
efterlyste information om. Smycket 
som föreställer en blåklintsblomma 
är ursprungligen tillverkat av 
Linköpingsjuveleraren Margaret 
Sandströms far. Företaget heter 
numera Sandström & de Wit och finns 
på Storgatan i Linköping. Margaret 
Sandström hörde också av sig till 
Blåklinten eftersom hon såg att det var 
hon själv eller hennes far som hade 
tillverkat smycket.
 Marianne Olsson berättar att hon 
har två blåklintssmycken, det äldsta 
som har en målad blåklintsblomma har 
hon fått av sin mor. Det andra smycket 
som också är gammalt, är av silver 
med blå emaljerade kronblad. Det har 
hon själv köpt i Gamla Linköping. 

Handmålade blåklintsljus
När Alice Trolle, som instiftade 
Föreningen Östergötlands Barn, 
flyttade till Ålsten i Stockholm 1930 
med sin man Eric Trolle, fick hon idén 

att starta en ny förening för att stödja 
sjuka och behövande barn, föreningen 
Östgötabarn i Stockholm. Hon fick 
bland annat hjälp av Carin Nilson 
som fick idén att måla blåklintsljus, 
som såldes av föreningen Östgötabarn 
i Stockholm. Carin Nilson köpte 
färdiga ljus som hon handmålade 
blåklintsblommor på. Under åren 
målade hon flera hundratals sådan 
ljus, vilket måste varit ett pilligt och 
tidsödande arbete. Carin Nilson hade 
en ateljé i sin bostad i Stockholm, 
men hon hade kvar en stark kärlek 
till Östergötland och besökte ofta 
under sommartid föräldrarna i 
villan i Linköping .
 FÖB köpte många blåklintsljus av 
Carin Nilson som lokalföreningarna 
sålde till förmån för sjuka och 
behövande barn i länet.
 Numera är Marianne Olsson 
pensionär sedan drygt tjugo år och 
bor i en trevlig lägenhet på tidigare 
T1:s regementsområde. Hon är aktiv,  
kör fortfarande bil, går på konserter 
och väver mattor och dukar i Sensus 
regi. Hon berättar inte bara om gamla 
tider utan diskuterar också gärna olika 
aktuella frågor.



7BLÅKLINTEN  Nr 1  2021

Malin Moborn är sedan augusti 
2020 ny verksamhetschef på Ronald 
McDonald Hus i Linköping. Med 
anledning av pandemins begränsningar 
har uppdraget hittills inte varit riktigt 
som hon förväntade sig när hon sökte 
tjänsten. Ronald McDonald Hus har 
inte stängt sin verksamhet, men visst 
har de påverkats av de regler och 
rekommendationer som regeringen 
och Folkhälsomyndigheten har 
beslutat. Det är nu betydligt färre 
familjer som bor på Huset vilket 
är synd då det är ett väldigt fint och 
omvårdande hus som erbjuds till 
familjerna. 
 Man tar inte emot några besök annat 
än de familjer som har sökt och fått 
tillstånd att bo på Ronald McDonald 
Hus  under tiden som ett barn i familjen 
vårdas på universitetssjukhuset. Men 
de familjebesöken har varit färre än 
vanligt under pandemin. Man kan 
inte heller ta emot några volontärer 
i huset, de som normalt är så viktiga 
för att skapa en familjär stämning för 
de boende, genom familjemiddagar, 
fester, barnaktiviteter och allehanda 
upptåg. Det innebär att Malin Moborn 
och hennes tre husvärdinnor på sätt 
och vis får mer att göra eftersom de 
även utför volontärernas arbete för de 
familjer som ändå bor från och till på 
Ronald McDonald Hus.

Trivs med arbetet
Malin Moborn trivs med arbetet trots 
de speciella förhållandena. Vanliga 
mänskliga kontakter är ju det normala, 
oavsett om det gäller kontakter med 
sjukhuset och stödjande verksamheter 
utanför huset eller i kontakten med de 
boende familjerna, men de kontak-
terna är av naturliga skäl mycket mer 
begränsade nu och måste dessutom 
ofta ske digitalt eller på avstånd. 
 Malin Moborn känner sig trygg med 
att hon har den rätta bakgrunden för 
att kunna fortsätta Katarina Hågfeldt 
Collins arbete och utveckling av 
Ronald McDonald Hus. Malin Moborn, 
som i grunden är sjuksköterska, 
har en gedigen erfarenhet som chef 
inom vårdsektorn, först som chef 
på barn- och ungdomspsykiatriska 
slutenvårdsavdelningen på 

universitetssjukhuset. Därefter som 
chef för en vårdcentral, följt av ett 
vd-jobb på Linköping Health Care i 
Linköping. 

Många bidrar till verksamheten
Som vanligt finns det många stödjande 
företag i Linköping och länet som med 
sina gåvor och tjänster underlättar 
för verksamheten att ge inneboende 
bra service och trevlig samvaro. Den 
gångna julen är ett bra exempel. Man 
fick julmat, pepparkakor, choklad,  
lussekatter, clementiner, glögg och 
blommor från olika håll. 
 En lokalförening i FÖB skänkte en 
fin julgåva. Och en jultomte besökte 
Huset och gav julklappar till barnen.
 Med bidrag från Henrik Lundqvist 
Foundation har Malin och hennes 
medarbetare fått möjlighet att reno-
vera alla vardagsrum och byta ut de 
ganska slitna möblerna.

Hoppas tiderna blir normala igen
”Jag trivs med att vara chef, jag tycker 
om att ta tag i saker, att utveckla och 
förbättra. Får vi bara slut på den här 
eländiga pandemin kommer det att bli 
roligt att åter välkomna alla volontä-
rer till Huset så det livas upp och åter-
går till att vara det välkomnande och 
omvårdande hus som det alltid varit. 
Vi längtar så efter att få hit fler famil-
jer till vårt hus igen! Då ska vi se till 
att Ronald McDonald Hus i Linkö-
ping blir ett ännu bättre, välkomnande 
och omvårdande hus”, avslutar Malin 
Moborn.  

En annorlunda start på nya jobbet Ett hem hemifrån

Inte ett sjukhus. Inte ett hotell. Ronald 
McDonald Hus är ett hem hemifrån 
för barn som drabbas av en allvarlig 
sjukdom - och för deras familjer.
 Så beskriver stiftelsen Ronald 
McDonald Hus sin verksamhet, och 
det är en mycket träffande beskriv-
ning.
 Det finns Ronald McDonald Hus 
invid fem universitetssjukhus i Sve-
rige, i Linköping, Huddinge, Lund, 
Göteborg och Uppsala. Sjukhus som 
alla utför avancerad specialistvård för 
bland annat barn. De vanligaste diag-
noserna är brännskador, neurologiska 
sjukdomar, cancer, för tidigt födda, 
barnkirurgiska och kroniska sjukdo-
mar.
 De familjer som måste lämna sitt 
barn till ett universitetssjukhus får bo 
på Ronald McDonald Huset. Ibland 
bor hela familjen där, och även det 
sjuka barnet på kvällar och nätter 
beroende på om barnet måste vårdas 
inneliggande eller ej. Eller när vården 
tillåter kan familjen lätt besöka barnet 
på sjukhuset. Det ger en trygghet som 
betyder mycket i en tid av oro och 
ångest.
 Alla familjerum är utrustade med 
3-4 sängar, skrivbord, fåtölj och TV. 
Det finns gemensamhetsutrymmen, 
lekrum, ungdomsrum m.m. Varje 
familj har ett eget kylskåp och del av 
ett fullt utrustat kök, samt tvättstuga 
och stor trädgård.
 Idén till Ronald McDonald Hus 
kommer från USA. Den svenska 
Ronald McDonald Hus-rörelsen star-
tades av McDonalds svenska rättig-
hetshavare Peder Lederhausen och 
hans hustru Iréne, som själva hade en 
svårt sjuk dotter.
 Det finns över 370 Ronald 
McDonald Hus i mer än 45 länder. I 
Sverige besöker cirka 2800 familjer 
ett Ronald McDonald Hus varje år. 

Malin Moborn.         Privat bild
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FÖB YDREBYGDEN
inbjuder till ÅRSMÖTE

Måndagen 24 maj 2021 kl. 18.30
Utedansbanan vid Rydnäs loge

Välkomna!
Styrelsen

***

FÖB LINKÖPING
Inbjudan till årsmöte 2021

Torsdag 20 maj 2021 kl. 18.30
Ronald McDonald Hus

Garnisonsvägen 11
Linköping

Familjebehandling vid ätstörning.
Sjuksköterska och dietist

Ellinor Jelvinger
Barn- och ungdoms-
psykiatriska kliniken

***

FÖB LÖSING- BJÖRKEKIND-
ÖSTKIND

Årsmötet skjuts fram till 
hösten 2021.

***

FÖB BOXHOLM-GÖSTRING
Jubileumsutställning 2021

Boxholms bibliotek 6-10 april

***

FÖB VADSTENA-MOTALA
Årsmöte 

Söndag 16 maj 2021 kl. 14.00
Hagebyhögagården, Hagebyhöga, 

Vadstena.
Anmälan senast 13 maj till 

Bodil Westerlund Gustavsson,
070 278 89 17.

Jubileumsutställning 2021
på Motala bibliotek 1-30 april samt

på Vadstena bibliotek 1-31 maj.

***

FÖB HAMMARKIND
Årsmöte lördag 27 mars
Handlingar sänds till alla 

medlemmar, synpunkter lämnas till 
ordförande Annika Hassel senast den 

27 mars.

Jubileumsutställning 2021
På Stinsen i Söderköping

6-16 april.
På biblioteket i Valdemarsvik, kanske 

till sommaren.

***

INSTÄLLDA ÅRSMÖTEN?
Även detta år är det svårt för 
lokalföreningarna att planera  
när och hur man ska ha sina 

årsmöten. Följ aktuell 
information på hemsidan.

***

FÖB CENTRALSTYRELSEN
Årsmöte digitalt 10 april 2021.

Handlingar sänds till lokal-
föreningarnas ombud. 

Synpunkter och förslag lämnas till 
ordförande Annika Hassel i god tid 

före mötet.

Jubileumsmötet 2021
Flyttas tyvärr på grund av 

pandemin till sommaren 2022.

***

 FÖB SKÄNNINGE-GÖSTRING
Årsmöte torsdag 17 juni kl 15.00

Änga i Väderstad.
Anmälan senast 15 juni till

Monica Axell, 072-3609525
Gunilla Jonsson, 073-0977243

Jubileumsutställning 2021
Biblioteken i Väderstad och 

Skänninge, någon gång i augusti.

***

STORT TACK!
Det är inte ovanligt att medlemmar 

ger en frivillig penninggåva i 
samband med inbetalning av 

medlemsavgiften. Blåklinten vill 
här förmedla ett stort tack från alla 

lokalföreningar för dessa gåvor!

***


