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NYHETER

Stöttar i sorg

Vad är Vimil? 
Ett nätverk för människor som drabbats
av sorg, efter att ha mist någon mitt i
livet. Nätverket är religiöst och politiskt
obundet. Har till ändamål att fungera
som stödgrupp, kunskapsbank och
påtryckningsgrupp i samhället.

Finns nätverket i Umeå – och när är
nästa träff?
Ja. Nästa tre kaféträffar är på Kafé
Station tisdagen den 7 april, tisdagen
den 5 maj och tisdagen den 2 juni
klockan 18.30. Dit kan man komma utan
föranmälan.

Var kan jag läsa mer om Vimil?
På Vimils hemsida. Där finns bland

När döden kommer alldeles för
tidigt
Publicerad 22 mars 2015 (uppdaterad 23 mars 2015)

NYHETER När ett barn dör eller en partner avlider i unga år – då går livet i kras.
Ann-Kristin Olofsson vet hur det känns.
Hon tog nätverket Vimil till Umeå, för att stötta andra som mist någon mitt i livet.

 UMEÅ. – Vården är bra på det
medicinska, men när man som
anhörig plötsligt blir ensam mitt i livet,
vart tar man vägen då? säger Ann-
Kristin Olofsson. Vi pratar om döden.
Den död som kommer på tok för
tidigt. Ann-Kristin själv har större
erfarenhet av detta än någon
människa ska behöva ha. 1996
förlorade hon en dotter, två år senare
sin make. 2012 dog även hennes
livskamrat. Men det är inte
förlusterna hon vill prata om i det här reportaget – utan vägen
tillbaka till livet. – Om någon berättat vad som skulle hända
hade jag sagt ”Det går inte att överleva, det GÅR inte”. När
man förlorar någon blir det ett hål som med tiden förvandlas
till ett ärr. Förlorar man sedan ytterligare någon, då rivs ärret
upp igen, säger hon. Det blir en stunds tystnad. Ann-Kristin

MEST LÄSTA IDAG

En död i
skoterolycka
STORUMAN/TÄRNABY En man i
50-årsåldern har omkommit i en

förmodad lavinolycka på
torsdagseftermiddagen. Olyckan...

Stort beslag på E4 utanför
Umeå
UMEÅ Strax efter fem på torsdagsmorgonen
larmades polis om hu ett antal bilar stod
olämpligt till på E4...

Coop köper Ica-
butik i Umeå
AFFÄRSLIV24 Coop Nord köper
nu Ica Röbäck i Umeå. Alla

medarbetare erbjuds att fortsätta sin anställning
och...

Många magsjuka
efter krogbesök
VÄNNÄS Upp emot 15
personer som i slutet av förra

veckan besökte en servering i Vännäs har blivit
drabbade...

Alkohol på
Brännbollsyran
väcker debatt
UMEÅ Nyheten om att

Brännbollsyrans serveringstillstånd är ifrågasatt
har väckt stor debatt både på VK:s...

TORSDAG 23 mars 2017, vecka 12 Fler krönikor här

KRÖNIKA: PATRICK KRAINER

Behövs det en motröst
till allt?

Fler krönikor här

KRÖNIKA: MARKUS ISACSON

Inspiratörer som blir
väldigt avgörande

Fler krönikor här

KRÖNIKA: JESSICA WENNBERG

Låt mina bröst vara!
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annat en chat, en handbok om sorg, råd
till anhöriga, boktips samt vad man ska
tänka på vid en bouppteckning.
Adressen till hemsidan är: www.vimil.se

Anna Lundström 

lyser upp lite, och sneglar mot ett stort inramat foto på
väggen: – Här är mina barn, jag är ju mamma till fyra.
Familjen lever vidare, hon har har haft lyckan att bli mormor
och snart även farmor. Men ofta tänker hon att barnen borde
haft kvar sin pappa, att han skulle ha funnits med när de köpt
hus och bildat familj. – Och de borde ha en syster i nära ålder.
Att möta andra som gått igenom liknande förluster, har betytt
mycket för Ann-Kristin. Visst kan övriga omgivningen försöka
stötta och finnas där. – Tänk om jag kunde be någon ”kan du
ta halva min sorg – bara i några dagar?” Men det går ju inte.
Man måste ta sig igenom den själv. Barncancerföreningen i
Umeå var guld värd efter dotterns död. – Innan man får barn,
då kan man inte förstå hur det är att få barn. På samma sätt
är det att förlora ett barn. Att då få vara i ett sammanhang där
alla är i samma läge och förstår, det är ovärderligt. Det var
något liknande jag sökte nu, när jag blev ensam 2012. Hon
letade på nätet, och hittade en DN-artikel om nätverket Vimil –
Vi som mist någon mitt i livet. På deras hemsida framgick att
det snart var dags för höstmöte i Eslöv. – När jag läste
programmet kändes jag att detta skulle bli min helg, så jag for.
Helgen blev precis vad Ann-Kristin hoppats på, och hon togs
emot av 54 helt okända famnar från olika delar av landet. Men
hon var den enda från Norrland. – Jag funderade så mycket
på varför – är vi norrlänningar för duktiga på att klara oss
själva? Väl hemma igen vände sig Ann-Kristin och en annan
kvinna till studieförbundet Vuxenskolan som hjälpte till med
annonser och en lokal, så att de kunde starta en Umeågrupp
av Vimil. I vår träffas de på Kafé Station en gång i månaden.
Oavsett om man mist en kollega, en vän eller ett barn är man
välkommen för att fika, prata – eller bara sitta och lyssna.
Någon terapi handlar det inte om, utan snarare att vara
medmänniska. – Kyrkan har bra sorgegrupper. Vi är ingen
konkurrent utan snarare ett komplement där man kan skapa
nya kontakter. När det gått ett tag efter ett dödsfall, när saker
börjar lägga sig och man funderar ”vad ska jag göra nu?”, då
kanske man är redo att hitta en ny vän, en reskompis eller
någon som som delar ens intresse. Att Vimil riktar sig till
yngre människor, har sina fördelar. – Naturligtvis finns samma
sorg och saknad när en gammal människa dör, konstaterar
Ann-Kristin. Men ofta går det att hitta en acceptans och
tacksamhet när det slocknade livet fick bli långt och
innehållsrikt. Denna acceptans är inte lika lätt funnen när en
ung människa dör. Genom åren har Ann-Kristin hållit många
föreläsningar om hur det är att förlora närstående, bland
annat på sjuksköterskestudenternas kurs i palliativ vård. Att
kunna sprida klokskap som kommer andra till dels, ger henne
kraft. – Det är så viktigt att personalen både vågar möta
patienten och oss anhöriga. En läkare på Avancerad
hemsjukvård sade till mig ”Ann-Kristin, du skulle behöva
utskolning”. Att ha stått bredvid, skött och följt sin närmaste
ända in i döden och sedan tänka ”kom igen nu, livet måste bli
som vanligt igen nu!”, det funkar inte. Visst kan livet komma
åter, men på ett annolunda sätt, ett sätt som i slutänden kan
bli bra och rymma även skratt. Men tankarna och frågorna
förblir ofta många. Speciellt minns Ann-Kristin den
ensamstående mamman med en son som drabbats av en
hjärntumör. Ann-Kristin mötte den lilla familjen under dotterns
behandling. – Pojken blev kompis med vår yngsta, det var
härligt. Över nyår åkte vi hem, och när vi sedan kom tillbaka
fick vi veta att hans operation inte hade hjälpt. Då känner man
sig oerhört liten. När han dog, då tänkte jag ”Jag har i alla fall
har tre barn kvar”. Den mamman som var ensam – varför fick
inte hennes son leva? Ann-Kristin har nära till tårar, men även
till skratt. Den stora sorgen över att möta framtiden utan
några av sina älskade finns alltid där, men det gör även
drömmarna. Tack vare Vimil har hon i dag viktiga vänskaper
över hela landet. – Jag ser fram emot att göra trevliga saker
som att resa. I många år har jag velat åka till Österrike och vandra i bergen. När hon
som 44-åring förlorade sin make, då hoppades hon kunna hitta en klok och erfaren
livskamrat, vilket hon även gjorde. I dag har hon inga krav på att möta kärleken igen. –
Nu har jag fyllt 60 och känner mig tacksam över de relationer jag fått. Skulle jag träffa
någon, då vore det bara en bonus. Man vet aldrig vilka vägar livet tar.

Toppolitiker
försökte rädda
döende polis
UTRIKES Den konservative

politikern Tobias Ellwood hamnade mitt i
attacken. Nu sprids bilden av hur han...

Stor lavin gick i
Kobåset
STORUMAN/TÄRNABY En stor
lavin har utlösts ganska nära

skidområdet i Hemavan. Ingen kom till skada
av...

Publikfavoriten
stannar
BJÖRKLÖVEN Den assisterande
lagkaptenen har förlängt med

laget i minst två år. – Det har varit fruktansvärt...

FÖLJ ÄMNEN
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Man död i
skoterolycka

UPPDATERAD Vännerna påbörjade hjärt- och lungräddning. 0 38

Överklagar: Vill att
försäljning stoppas
UMEÅ Har överklagat Scharinska-försäljningen till Förvaltningsrätten. 0

Miljonmålet

Alarmerande fynd 
i mjölksersättning
INRIKES Innehåller cancerframkallande ämnen.

Lån från Alien
ökar pulsen

RECENSION När det tar fart blir det
nagelbitaraction, menar VK:s recensent Nancy Bladfält. 0

ANNONS

Exklusiva varumärken.
Unika smycken & tillverkning i
egen smedja.

STROSSLE

Vår glömda arbetsmiljö
DEBATTARTIKLAR Det pratas om arbetsmiljö men vem
bryr sig om vår arbetsmiljö,...

Bombgruppen larmad till
kraftanläggning
LOKALT Polisens bombgrupp har ryckt ut för att
undersöka ett misstänkt...

Därför tappar kvinnor hår
Äntligen har jag hittat något som hjälper mig

Utan att övertyga
BASKET Udominate vann programenligt första SM-
kvartsfinalen – men utan att...

Grannbråk slutade med
misshandel
UMEÅ Ett bråk mellan grannar på onsdagskvällen
slutade med en polisanmälan...

Bästa sättet att få medarbetarna
att må bra
Maskiner som står till kostar pengar. Men det är
småpotatis jämfört...
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ANNONS
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försvann
UMEÅ  Brister i kommunens nya organisation 0

”Personalen
behöver arbetsro”

UMEÅ Hur lång tid ska vi ge det här experimentet?
undrar oppositionsrådet Anders Ågren (M). 0
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TV: Så målen från Dalens förlust

Vill vinna på bättre sätt

Thuresson hjälte när Malmö vände

Nederlag för Trump - omröstning skjuts upp

Ytterligare ett dödsoffer efter Londonattack

Seriesegraren Växjö i brygga i SM-slutspelet

Espinosa och Gyllenhaal samarbetar igen

23:19
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22:49

22:47

22:43

STROSSLE

Axel Schylström var
nära döden
NÖJE Som 19-åring fick Axel
Schylström 16 000 volt genom
kroppen...

Förslaget: Personal får
ha sex på arbetstid
NYHETER Sex på arbetstid?
Per-Erik Muskos (S) vill att
Övertorneå...

Sex tips till hur du kan
låta håret växa sig
långt
Drömmer du om ett långt
hårsvall men inte riktigt lyckas?

Friskare arbetsplats
chefens ansvar?
Det finns mycket att vinna på att
förhindra att...

Femmilsmedalj igen?
LÄNGDSKIDOR Det ska definitivt
finns chans till medalj. Sedan
hade det...

Jonsson: ”Jag tror på
laget”
BJÖRKLÖVEN Efter sex
säsonger i södra Sverige
beslutade Marcus ”Messy”...

Prisade
Blåbärskapslarna
hyllas: ”Deras produkt
är unik"
”Deras produkt är unik. Medox
effekt har dokumenterats i...

Nya regler skadar
företagande
DEBATTARTIKLAR (2017-03-24)
Förslaget till nya regler för
beskattning av...

Facklig härdsmälta
INSÄNDARE Att lämna facket är
ingen lösning. Men vi behöver
omdana...

Sven-Erik Magnusson
är död
TELEGRAM Sångaren Sven-Erik
Magnusson är död, uppger hans
son för...

Lån från Alien ökar
pulsen
FILMRECENSIONER 
Daniel Espinosa har gjort
rymdaction som lånat en...

Inspiratörer som blir
väldigt avgörande
WEEKENDKRÖNIKOR 
föräldrar och umgänge betyder
naturligtvis mest för vem...
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