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ALAFORS. Den 9 juni 
2011 förlorade Petra 
och Joakim Ambjörns-
son sin treåriga dotter 
Isabel i leukemi. 

Till hennes minne 
startades en fond där 
alla pengar går till 
Barncancerfonden. 

Med grannen Catrine 
Lorenssons hjälp sam-
lade de förra lördagen 
in närmare 11 000 
kronor.

Hösten 2010 tog familjen 
Ambjörnssons liv en mar-
drömslik vändning när dottern 
Isabel, då två år och fyra måna-
der, diagnostiserades med leu-
kemi. 

Benen sparkades undan och 
ett vanligt liv med jobb, dagis-
hämtningar och husrenovering 

byttes tvärt mot långa dagar på 
sjukhuset. 

Petra, Joakim och Isabels 
storasyster Emilia kastades 
mellan hopp och förtvivlan 
under hela vintern samtidigt 
som de beundrade sin prin-
sessa som tappert krigade mot 
de elaka. 

Trots tuffa behandlingar 
och en stamcellstransplanta-
tion gick hennes liv inte att 
rädda. En försommardag i juni 
2011, exakt nio månader efter 
att de fått diagnosen, somnade 
Isabel in. Sorgen var oändlig 
och bottenlös.

Värdefullt stöd
Att starta en egen insamling 
till Barncancerfonden i Isabels 
namn kändes självklart – för att 
hedra och minnas henne, men 
inte minst för att fler barn ska 
vinna kampen mot cancern. 

Förutom att förebygga och 
bekämpa cancersjukdomar 
används pengarna även för att 
skapa en bättre livssituation 
för drabbade barn och deras 
familjer, något som har betytt 
mycket för familjen Ambjörns-
son. 

– Efter att vi fått beskedet 
att Isabel inte skulle över-
leva ville vi göra det bästa av 
tiden tillsammans, men i den 
stunden har man inte ork till 
att ta tag i saker. Tack vare 
Barncancerfonden ordnades 
så att vi fick åka till Kolmår-
den över påskhelgen. Tjejerna 

fick klappa delfiner och göra 
roliga saker. Det blev en sista 
resa som betydde jättemycket, 
säger Petra.

Företag skänkte
Även efter Isabels bortgång 
har de fått mycket stöd genom 
Barncancerfonden. Bland 
annat har de fått åka till rekrea-
tionsanläggningen Almers 
hus i Varberg, där drabbade 
familjer får en andningspaus i 
vardagen, extra stöd och möj-
lighet att träffa andra i samma 
situation.

Många i deras närhet har 
hjälpt till att skänka pengar till 

insamlingen. Förra lördagen 
ordnade Catrine Lorensson, 
granne och vän till familjen, 
ett homeparty där hon sålde 
heminredning från Zelected 
by houze. 

– Jag frågade om företa-
get kunde tänka sig att ge ett 
bidrag till Isabels fond och då 
bestämde de sig för att skänka 
hela försäljningssumman. 
Tillsammans med min provi-
sion blev det närmare 11 000 
kronor som gick oavkortat till 
Barncancerfonden, berättar 
Catrine.

Samtidigt passade sällska-
pet på att tillverka 150 stycken 

”fuck-cancer”-armband, som 
säljs av organisationen Ung 
cancer till förmån för unga 
cancerdrabbade.

För Petra och hennes familj 
är sorgen, saknaden och min-
nena inget som någonsin tar 
slut, utan är ständigt pågående.

– Minnesfonden ska alltid 
hållas levande och jag hoppas 
att man sätter in en slant som 
julklapp, säger Petra.

I hennes knä sitter nio 
månader gamla Ines och ler 
med hela ansiktet. När sorgen 
efter Isabel tog som mest plats 

tändes ett hoppets ljus när ett 
nytt litet liv gjorde sig till-
känna.

– Isabels högsta önskan var 
att bli storasyster och hon sa 
bestämt att hennes lillasyster 
skulle heta Ines Felicia, och 
så fick det bli. Vi brukar säga 
att Isabel bor i ”landet ovan 
molnen” nu. För oss kommer 
hon alltid att vara levande och 
med i allting vi gör.

Till minne av en krigarprinsessa
– En gåva till Barncancerfonden fi naste julklappen
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”Liv ger liv”. Nio månader efter Isabels bortgång föddes lilla 
Ines. Här är hon tillsammans med mamma Petra Ambjörns-
son och grannen och vännen Catrine Lorensson.

Aldrig glömd. Isabel förlorade kampen mot leukemi, tre år 
gammal.

”Fuck cancer”. Armbanden 
säljs av Ung cancer till 
förmån för unga cancerdrab-
bade. 

Flytta med Länsförsäkringar

Alingsås, Norra Strömgatan 5, 0322-785 50lansfast.se/al

Nu tändas tusen juleljus!                                    
Nu när julen närmar sig och det tänds många ljus i våra hem är det  extra 
viktigt att tänka på säkerheten innan olyckan är framme. Går du i säljtankar 
eller kanske bara är nyfiken på värdet av din bostad  är du välkommen att 
kontakta oss för en kostnadsfri värdering. 

En god idé att redan nu förbereda din kommande försäljning. 
Vi hjälper  till att hitta köpare, fotograferar och ordnar med allt annat som 
behövs.  När du hittar nytt boende är ditt gamla redan klart för visning! 
Du har  helt enkelt skapat dig ett försprång.  
  Mer information om vårt försprång kan du läsa på lansfast.se/ale

Just nu får du en fri värdering av din bostad och vi tar med en gratis brand-
släckare till värderingen (värde 400 kronor) – två extra bra sätt  att vara 
förberedd på.  
*erbjudandet gäller vid bokning av värdering till och med 31 dec. 2012.

Välkomna att besöka kontoret   
oss på telefon                                            

lansfast.se/ale Ale Torg 14, Nödinge, 0303-33 16 40


