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Föreläsningar och utbildningar för 
föräldrar och andra viktiga vuxna

Våren 2009

”Så utvecklar 
barnet språket”

Följ med på barnets utveckling från joller 
till läsning och skrivning

Annika Lagerkvist, talpedagog

9 mars kl 18.30- ca 21.30
Ale Gymnasium, teaterlokalen

Pris: 50:- 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

”Barns lek och 
utveckling”

Anette Hansson, specialpedagog 
föreläser på ett inspirerande och 

tankeväckande sätt om den fantastiska 
utvecklingsresa som barnet gör, en resa 

där leken är oerhört viktig. 

25 mars kl 18.30 – 21.00
Medborgarhuset, Alafors

Gratis för blivande föräldrar och föräldrar 
med barn i förskoleklass.

”Håll kärleken levande”
 - eller när två blir tre eller fl era

C- O Evers, författare föreläser på ett 
underhållande sätt om kärleksrelationens 

utvecklande resa. 
5 maj kl 18.30-21.30

Medborgarhuset, Alafors
Gratis för blivande föräldrar och föräldrar 

med barn i förskoleklass.

Utveckla ditt 
föräldraskap – delta i 

Familjeverkstan
Familjeverkstan är ett fi lmbaserat 

studiecirkelmaterial som riktar sig till för-
äldrar med barn 3-12 år som är 
intresserade av att utveckla sitt 

föräldraskap. Materialet bygger på 
senaste forskning om barn och föräldrar. 
Vi hoppas kunna driva cirklar i fl era orter. 

Ale kommun subventionerar 
Familjeverkstan som har nio träffar 

Avgift: 100 kronor per deltagare. 
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, 

tel 0303-74 85 02 elller ale@sv.se. 
Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, 

birgitta.freden@ale.se

Platser och tider: 

Surte (Fridhem) tisdag kl 18.30-21.00 

Nödinge (Ale Gymnasium) 
torsdag kl 18.30-21.00

Älvängen (Vikadamm)
onsdag kl 18.30- 21.00 

Älvängen dagtid, lokal ej bokad 

Skepplanda (Biblioteket)
tisdag kl 18.30-21.00 

Vi startar så snart vi får 
fulltecknade grupper. 

 

LE KOMMUNA

ÄLVÄNGEN. Som adop-
terad dyker frågan om 
ursprunget alltid upp 
någon gång i livet.

För Sara Sjöberg var 
det givet att en dag 
återse hemlandet Syd-
korea.

Sedan första resan 
har det blivit åtskil-
liga och nu hjälper hon 
gärna fler att upptäcka 
sina rötter.

Sara Sjöberg var bara 8 år när 
hon och hennes bror skiljdes 
från sina föräldrar i Sydkorea. 
Hemförhållandena var fat-
tiga och familjen hade svårt 
att hitta försörjning. Föräld-
rarna tvingades ta ett svårt 
beslut. Barnen som inte var 
för gamla och inte för unga 
lämnades för adoption. Sara 
och hennes bror var nummer 
tre och fyra i en skara av fem 

syskon.
– Jag har starka minnen 

från överlämnandet. Vi för-
stod inte riktigt vad det inne-
bar förrän den dagen vi skulle 
åka. Från den stunden hade 
vi ingen mer kontakt med 
våra föräldrar och syskon, 
men i vuxen ålder kändes 
det naturligt att söka reda på 
ursprunget, berättar Sara när 
lokaltidningen hälsar på.

Sara och hennes bror 
hamnade i Sverige, närmare 
bestämt hos familjen Bernt 
och Birgitta Larsson i 
Älvängen.

Bra uppväxt
– Vi kunde inte ha fått det 
bättre. Vår uppväxt har varit 
fantastisk. Vi kom till en 
familj med barn i vår ålder 
och alla hjälpte till för att 
göra det bra för oss.  Som 
barn lär man sig språket 
ganska snabbt, men visst var 
det en del rita och peka den 
första tiden, minns hon.

1995, vid 27 års ålder, 
bestämde Sara att hon ville 
besöka hemlandet. Hon hade 
läst koreanska året innan och 
satt sig in i alla de kulturella 
skillnader som väntade. Det 
blev ett starkt möte med såväl 
hembygd som familj.

– Jag fick ett jättebra stöd 
via adoptionsorganisatio-
nen i Seoul. De hjälpte både 

mig och min familj för att 
underlätta mötet. De har en 
suverän erfarenhet och kan 
hantera dessa känsliga situa-
tioner. Jag fick först träffa 
min storasyster på en neu-
tral plats. Därefter bar det 
iväg till den övriga familjen, 
berättar Sara, som menar att 
det handlar om att sluta cirk-
lar och bli hel igen.

Idag är hon aktiv i Adop-

terade Koreaners Förening 
(AKF) som har till syfte att 
fungera som plattform för 
adopterade från Korea som 
är nyfikna på sin ursprung-
liga identitet.

Stor kompetens
– I föreningen finns en stor 
gemensam kompetens som 
många kan dra nytta av. Vi har 
många tips och idéer om hur 

adopterade kan gå till väga 
om de är nyfikna på att söka 
upp sina rötter. Alla adopte-
rade har olika förutsättningar 
att återse sina familjer. En del 
är ”hittebarn” och då kan det 
vara svårt, men långt ifrån 
omöjligt, menar Sara.

Föreningen arrangerar 
också föreläsningar och 
andra aktiviteter för adop-
terade koreaner och deras 

familjer. 
Sara är också djupt enga-

gerad i Koreanska skolan i 
Göteborg.

– För oss som har fött barn 
i Sverige betyder det mycket 
att tidigt kunna ge en bild 
av vår hemkultur. I sommar 
planerar vi att återvända till 
Seoul. Det blir andra gången 
för mina barn och nu vill jag 
att de ska kunna uttrycka sig 
och kommunicera med andra 
barn, säger Sara.

En återförening i hem-
landet är en känslomäs-
sigt omskakande händelse. 
Många frågor får äntligen 
svar och saker som känts 
osäkra bekräftas.

– Mötet med min bio-
logiska mamma var speci-
ellt. Vi har en bra relation 
idag, men hon är mer som 
en nära bekant. Min ”rik-
tiga” mamma är Birgitta och 
pappa är Bernt. Det har jag 
fått bekräftat för mig. Jag 
tror att alla som kan och har 
möjlighet att sluta cirkeln 
genom att återvända hem har 
något att se fram emot. Upp-
levelsen att få se allt från den 
världen som du bara har hört 
historier om är nyttig, avslu-
tar Sara Sjöberg.

Sara återsåg sin familj efter 19 år
– Adopterade koreaner hjälper varandra att sluta cirkeln

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SARA SJÖBERG
Ålder: 40
Bor: Villa i Älvängen.
Familj: Gift med Magnus och 
barnen, Andrea, 8, Erik, 7, och 
Ellen, 5.
Yrke: Barnmorska i Bergsjön.
Uppdrag: Rektor för Koreanska 
skolan i Göteborg och ordförande 
i Adopterade Koreaners Förening 
i Göteborg.

Sara Sjöberg med barnen Andrea, Ellen och Erik. Sara adopterades till Sverige knappt nio 
år gammal, men har i vuxen ålder besökt sitt ursprung. En resa hon rekommenderar andra 
adopterade koreaner att göra.

NÖDINGE. Ett frukost-
bord bestående av 
bland annat smoothie 
med smörgås stod upp-
dukat i korridoren på 
Kyrkbyskolan i tisdags.

Många elever tog för 
sig av godsakerna.

– Tyvärr är det många 
ungdomar som slar-
var med frukosten, de 
sover hellre lite längre 
på mornarna. Med fru-
kost i magen mår och 
fungerar alla bättre, 
säger dietist Hanna 
Settergren.

Det var Friska Tag som tagit 
initiativet till att bjuda Kyrk-
byskolans elever på frukost. 
Klockan 7-8 fanns möjlighe-
ten för ungdomarna att låta 
sig smaka av de nyttigheter 
som serverades.

– Frukosten ska ge cirka en 
fjärdedel av all den energi och 
näring du tar in under dagen. 
Utan frukost efter nattens 
långa fasta, tror kroppen att 
det finns ett hot och hjärnan 
börjar söka efter mat. Detta 
resulterar i att man blir rast-
lös, okoncentrerad och lättir-
riterad, förklarar Settergren.

Friska Tags gästvisit tyck-
tes vara uppskattad och flera 
av de elever som vanligtvis 
brukar hoppa över frukosten 
tog nu tillfället i akt till ett 
kostintag.

– Det händer inte särskilt 
ofta att jag äter frukost. Den 

här servicen var inte dum, 
sade Patrik Eriksson medan 
han åt av smörgåsen och 
samtidigt tog del av de goda 
frukostråd som Friska Tags 
utsända förmedlade.

– Ett tips till morgontrötta 
elever är att de tar för vana 
att göra i ordning en smör-
gås dagen innan, för att ta 
till skolan och äta då kroppen 
och aptiten har hunnit vakna, 
avslutar Hanna Settergren.

Frukostbord dukades upp på Kyrkbyskolan

GRÖTFRUKOST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Settergren bjuder 
på smoothie bestående av 
frysta bär, banan, yoghurt 
och mjölk.

Patrik Eriksson var en av de 
elever på Kyrkbyskolan som 
lät sig smaka av Friska Tags 
frukostbord.


