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Pontus Fryk 
Företags- och Lantbruksrådgivare 
Bank, 0520-49 49 28

Lennart Svensson
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med företagets 
Bank- och försäkringslösningar.

ÄLVÄNGEN. Onsdagen 
den 25 april håller 
Stina Gidlöf en föreläs-
ning i Älvängens akti-
vitetshus om att vara 
anhörig till barn med 
Downs Syndrom. 

Hon tror att föreläs-
ningen även kan bli ett 
bra tillfälle för anhöriga 
att träffas.

I höstas berättade Alekuriren 
om Stina Gidlöf, surtebo och 
mamma till 
nu 6-åriga 
Tea som 
föddes med 
Downs Syn-
drom. 

För drygt 
ett år sedan 
sa Stina upp 
sig från sitt 
arbete som 
gymnasielärare för att kunna 
ägna sig helhjärtat åt att 
föreläsa genom sitt företag 
Annorlunda Vision.

Det är stor spridning på de 
som anlitar henne, allt från 
förskolor och mödravård 
till universitetsutbildningar. 
Därför anpassar hon inne-
hållet efter målgruppen.

Den kommande föreläs-

ningen i Älvängen riktar sig 
i första hand till anhöriga, 
men det är öppet för vem 
som helst att komma och 
lyssna. 

– Det som är roligt är att 
samma föreläsning kan bli 
helt olika beroende på vilka 
som lyssnar. Jag försöker 
använda mig av humor så det 
inte blir för allvarligt. Det 
ska inte vara någon uppläx-
ning på något sätt.

Det är första gången hon 
föreläser i 
hemkommu-
nen och hon 
hoppas på 
bra uppslut-
ning.

– Jag 
tror att det 
blir ett bra 
tillfälle för 
anhöriga att 

träffas och just därför är fika-
pausen så viktig. 

Anhörigförening
Anhörigkonsulenten Ann-
Marie Thunberg hoppas 
också på att föreläsningen 
ska föra samman människor 
som befinner sig i samma 
situation. 

Under det senaste året 

har man inom anhörigstödet 
i Ale jobbat med utbildning 
och information, men svå-
righeten ligger i att komma i 
kontakt med de som berörs. 

– Vi har nu fått en anhö-
rigförening som startade 
för bara tre veckor sedan. 
Tanken är att de ska arbeta 
med anhörigfrågor och fånga 
upp olika intressen. Anhöri-
gas Riksförbund är med och 
stöttar i det arbetet. 

Föreläsningen som Stina 
Gidlöf ska hålla anordnas i 
samarbete med Lilla Edets 

kommun och redan i förra 
veckan hade 20 personer 
anmält sig. 

– Det är begränsat antal 
platser så det är bra om man 
anmäler sig till mig i god tid, 
säger Ann-Marie Thunberg.

Föreläsning om Downs SyndromFöreläsning om Downs Syndrom
– Stina Gidlöf riktar sig i 
första hand till anhöriga
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Föreläsaren Stina Gidlöf med döttrarna Anna-Klara och Tea.

SURTE. Hur är det att 
vara förälder till ett 
barn som inte är som 
alla andra? 

Det vet Stina Gidlöf, 
mamma till femåriga 
Tea som föddes med 
Downs syndrom. 

Sedan i våras åker 
hon runt och föreläser 
om sina erfarenheter 
i syfte att ge en röst 
åt anhöriga i samma 
situation.

I vardagsrummet hemma 
hos familjen Gidlöf i Surte 
är leken i full gång. Tea och 
hennes lillasyster Anna-
Klara har spridit ut sina 
legobitar över hela golvet. 
Ute i köket plockar Stina 
fram kanelbullar, saft och 
kaffe. 

Vid första anblicken är Tea 
som vilken sprallig femåring 
som helst. Med ett busigt 
leende springer hon fram 
till mamma med ett legotorn 
som ska föreställa ett tårt-
ljus. Hon skrattar belåtet när 
Stina blåser ut den osynliga 
lågan.

Det som skiljer henne 
från de flesta andra barn är 
att hon föddes med en extra 
kromosom som gjort att hon 
har Downs syndrom. 

Almanackan som hänger 
på köksväggen är fulltecknad 

d i b k d läk b ök

grunden är gymnasielärare 
i bland annat svenska, har 
hon de verktyg som behövs 
för att kunna föreläsa. Fram 
tills i våras, då hon sa upp sig 
för att kunna fokusera mer på 
föreläsningarna, undervisade 
hon på Kunskapsgymnasiet i 
Göteborg. 

– Det finns många som 
har mycket 
att säga, men 
alla har inte 
förmåga att 
kunna för-
medla det. 
Genom mitt 
yrke har jag 
både tal och 
skrift med 
mig. Därför 
vill jag vara 
en ambas-
sadör för 
a n h ö r i g a 
och se till att 
vi får det stöd som vi har rätt 
till. När Tea föddes saknade 
jag själv någon som till exem-
pel förmedlade kontakten 
med andra anhöriga.

Anhörigveckan
Nästan ett år har gått sedan 
hon startade upp sitt före-
tag Annorlunda Vision och 
efterfrågan fortsätter att öka. 
Samma dag som Alekuriren 
kom på besök var hon nyss 
hemkommen från en föreläs-

i h hållit fö Möd

även innehållet efter mål-
gruppen. Förutom vårdper-
sonal, skol- och föreskolper-
sonal och anhöriga har hon 
även en önskan om att besöka 
olika företagsgrupper. Hon 
har bland annat föreläst i 
Göteborg, och har  dess-
utom föreläsningar inbo-
kade i Lidingö, Malmö och 

P e r s t o r p , 
men har 
ännu inte 
fått någon 
r e s p o n s 
från Ale 
k o m m u n , 
trots att 
hon skickat 
ut förfråg-
ningar.

– Det 
hade varit 
kul om min 
h e m k o m -
mun var lite 

mer intresserad.
Trots det ska hon föreläsa 

för förskolorna i Surte den 
28 september.

Vecka 40 anordnas den 
årliga anhörigveckan runt 
om i landet. Syftet är att 
uppmärksamma anhöriga till 
personer med funktionshin-
der, missbruk eller demens 
och ge dem extra stöd.

Redan nu är Stinas kalen-
der så gott som fulltecknad 
denna vecka och på den 

ti ll hö i d d

Kärleken till ett annorlunda barn
– Stina Gidlöf föreläser om att leva i en familj med särskilda behov

En barnmorska
berättade till exempel
för oss när vi låg på
BB om ett par som
fått tvillingar med 

Downs syndrom och 
kommenterade det med 

”snacka om dubbel otur”.
Sådant vill man inte höra.

Stina Gidlöf

Jag försöker använda 
mig av humor så det 

inte blir för allvarligt. 
Det ska inte vara 
någon uppläxning 

på något sätt.
Stina Gidlöf

Områdesvisning lördag 21 april kl 13.00–15.30

Mötesplats Backa Säteri
Kör av södra infarten mot Ale torg

följ golfskyltarna mot Backa Säteri

1–3 ROK

63–74 m2

från 1.195.000 kr

till 1.555.000 kr

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.
Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

NYA BOSTÄDER PÅ 
NÖDINGE GOLFBANA


