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Viktigt träffas. Lennarth Nilsson och Marita Warborn Lundgren anser att Vimil hjälpt dem i sorgen. Lördagen
den 17 oktober har Vimil i Halland en öppen caféträff klockan 13 på Veras Café i Varberg. Bild: Annika
Karlbom

”Det är viktigt att få dela sorgen”
 Lennarth och Marita är överens. Det är viktigt att kunna få dela

sorgen när en nära anhörig gått bort. Det vet de av egen erfarenhet.
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Marita Warborn Lundgren, 54 år, i Varberg förlorade sin man under kaotiska omständigheter
juli 1998. De hade landat på Landvetter efter en kombinerad jobb- och semesterresa då Stig
drabbades av en massiv hjärtinfarkt.

Han togs med ambulans till Mölndals lasarett medan hon transporterades dit med en
polisbil. Efter ett tag på sjukhuset kom beskedet. ”Tyvärr hans liv gick inte att rädda”.

Marita hamnade i en chock och tomheten var stor. När begravning och alla praktiska frågor
var klara blev sorgen än värre. Marita var tvungen att vara stark inför sönerna som var 12 och
15 år. Hon saknade någon att prata med som varit med om samma sak. Som förstod och
lyssnade. Som stod ut med ältandet.

14 juli 1999 läste hon en artikel i Amelia om en kvinna i Kungsbacka i samma situation som
ville starta ett nätverk. Marita kontaktade kvinnan och de bildade Vimil, ”Vi som mist någon
mitt i livet”. På första mötet 4 september 1999, som var i Kungsbacka, kom 6 kvinnor och en
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man. Sedan dess har verksamheten växt.

– Vi har kört igång i olika regioner, vi ordnar caféträffar, familjeläger och utflykter.

Några år efter tsunamikatastrofen, började Marita släppa taget om verksamheten. Mycket på
grund av att båda hennes föräldrar fick cancer och avled. Livet har gått vidare och idag är
hon omgift.

I Halland har Lennarth Nilsson, 61 år, i Tvååker engagerat sig i Vimil. Efter att ha varit gift i 35
år förlorade han i maj 2013 sin hustru Anna-Carin som drabbats av cancer. Sjukdomen
upptäcktes 2011, och in i det sista hoppades de båda hon skulle klara sig.

– Hon fick bästa tänkvärda vård och läkare, men det hjälpte inte, säger han.

Även Lennarth upplevde sorgen och tomheten som värst först då allt det praktiska i
samband med dödsfallet var över. Trots att Anna-Carin insjuknade lång före sin död var
sorgen naken och hård.

– Man kan aldrig bli förberedd på sådant. Och jag trodde inte att det skulle gå så fort i slutet.

Lennarth hittade Vimil på nätet och tog kontakt. Han blev inbjuden till årsmötet i Göteborg
direkt.

– Jag träffade drygt 80 personer i samma situation. 80–90 procent av dem hade förlorat en
livskamrat. Det var så lätt att vara med. Alla vill prata och alla vill lyssna. Man ledsnar inte på
varandras historier. Många vänskapsband knyts.

Lennarth är noga med att påpeka att det inte är en dyster grupp som bara sitter och blickar
bakåt

– Vi kan skratta också. Vi har caféträffar och vi är 24 stycken i föreningen som ska åka på
resa i Vimils regi till Toscana.

Den 17 oktober har Vimil i Halland en öppen caféträff klockan 13 på Veras Café i Varberg.
Alla ”mitt i livet” som mist en anhörig är välkomna.

Nätverket bildades i Kungsbacka 1999.

Ändamålet är att fungera som stödgrupp, kunskapsbank och påtryckningsgrupp i samhället.

Är i dag rikstäckande, är organiserad i regioner med en kontaktperson i varje och har sammanlagt
cirka 500 medlemmar.



Vimil ordnar caféträffar, familjeläger, gruppresor och andra arrangemang.

Vimil har en hemsida, www.vimil.se, samt finns på Facebook.

Marita Warborn Lundgren och Christina Karlberg från Kalmar kommer i början av 2016 att ge ut en
boken ”Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död” om deras sorgearbete, och om Vimil och dess
betydelse.
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Lediga tjänster  Regler och villkor

Hallands Nyheter ingår i samma mediegrupp som: Adaptdx, Bohusläningen,
Bröllopstorget, Devote, Djungeltrumman, Familjeliv, Familieprat,
Falkenbergsposten, Göteborgs-Posten, Björklövet, Hallandsposten,

Halmstad 7 dagar, Havsbandet, mktmedia, Rodeo, Trollhättan 7 dagar, TTELA, Uddevalla 7
dagar, Varbergsposten, V-TAB, VTD, Vänersborgaren, Wallstreet Media, Modern Women
Media, Strömstads TidningLÄSLISTA
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