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Ale Rotaryklubb gästa-
des måndagen den 28 april 
av Martha Ehlin som berät-
tade sin gripande historia 
om hur hon blev kvitt en 
allvarlig form av cancer.

Martha Ehlin har startat 
och är drivande i organisa-
tionen MOD - Mer Organ-
Donation - som arbetar för 
att öka antalet organdona-
tioner i Sverige. Hon om 
någon vet hur viktigt det 
är att fl er i går från ord till 
handling och aktivt säger 
ja till organdonation och 
därmed korta tiderna och 
minska lidandet för de som 
måste få en transplantation.

Hon fi ck en ovanlig 
cancerdiagnos. Behandlings-
alternativet för att avlägsna 
tumörvävnaden var utbyte 
av magsäck, bukspottkörtel, 
lever, tolvfi ngertarm och 
tunntarm.  Läkarna bedöm-
de att Martha skulle både 
orka och överleva transplan-
tationen. Sedan måste hon 
själv bestämma väg. 

– Jag våndades. Var det 
kanske bättre med cellgifter? 
Nej, så ville jag inte leva. 
Plötsligt var det bara rätt 
ut i min egen känsla – ja, en 
transplantation, det är vad 
jag ska och måste göra! Och 
då såg jag framför mig att 
jag sa okej till att opereras 
och sen skulle jag vara bra.

 Efter nio månaders 
dödsångest hittades äntligen 
en lämplig organdonator. 
Hon mottog sina fem nya 
organ för att bli frisk från 

cancern och låg som ett kolli 
på intensiven på Sahlgren-
ska hela sommaren 2009. 
På Sahlgrenska i Göteborg 
utförs ett par sådana trans-
plantationer per år för hela 
Norden. Att hon lever är ett 
mirakel.

 Två år senare deltog hon 
i världsmästerskapen för 
transplanterade. Hon deltog 
där i fem grenar (hoppade 
och sprang), en för varje 
transplanterat organ, och 
tog guld i samtliga fem.

Martha, som är lärare och 
sommarpratade i P1 förra 

sommaren, vill öka kunska-
pen och förståelsen kring 
organdonation genom att 
berätta sin historia.

– Tänk dig att stå i en 
lång kö. Längst där framme 
fi nns livet. Men vägen fram 
är lång. Jag arbetar för fl er 
organdonationer i Sverige. 
Så att fl er liv kan räddas.

Efter mötet fi ck de för-
samlade möjlighet att ställa 
frågor, och som avslutning 
överlämnade Ale Rotary-
klubb en donation på 5 000 
kronor till organisationen 
MOD.

Martha Ehlin mottager 5000 kr till MOD.

Utställningen Sticka för livet visas på Repslagarmuseet fram till 25 maj.

Gripande historia på Rotarymöte

Tjugofem veteranordonnanser var med i orienteringen Alekåsan på 13 mil runt Risveden. Som 
värd stod Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening. Arrangemanget genomfördes i strålande 
vårväder.

Alekåsan i fi nt vårväder

Varannan tisdag 
virkar och stickar 
vi i Equmeniakyr-

kan, Älvängen (före detta 
Missionskyrkan). Stickcaféet 
består av cirka 20 deltagare.
Med garn i alla regnbågens 
färger skapas de vackraste 
fi ltar, tröjor och mössor. 
Under tiden umgås vi och 
fi kar tillsammans förstås. Vi 
får också många kassar med 
stickat och virkat från kvin-
nor som bor runt oss och 
som vill hjälpa till. En gång 
per år samlar vi ihop alla 
alster och beundrar alla små 
konstverk innan vi packar 
och skickar dem vidare.

Förra året kom tanken att 
andra också borde få se allt 
fi nt som kvinnorna i stick-
caféet och Ale åstadkommit. 
Vi tog kontakt med bygdens 
museum, Repslagarmuseet 
i Älvängen, som ständigt 
har olika utställningar. Vi 

var hjärtligt välkomna och 
söndagen 27 april hade vi 
vernissage. Mycket möda 
hade lagts ner för att ut-
ställningen skulle bli sevärd. 
Alla plagg skulle vara med! 
Utställningen fi nns nu att 
beskåda på museet fram till 
25 maj.      

Vi har kontakt med Afrika 
genom organisationen Hope 
in Action. Vid vernissagen 
27 april kom Birgitta An-
dersson, Alingsås, och infor-
merade kort om hur paketen 
når till dem som drabbats 
hårdast.  De stickade 
plaggen skickas till Goma i 
östra Kongo. Birgitta packar 
babypaket, som hon lämnar 
vidare till en uppsamling i 
Vårgårda. Sedan går paketen 
med containrar till Kongo, 
och distribueras genom 
sjukstugorna till inhemska 
hjälparbetare som kan lämna 
paketen till behövande långt 

ute i byarna. Våra alster 
blir till hjälp för nyblivna 
mammor, som drabbats av 
krig och våldtäkter.

Det händer att någon 
lämnar in större plagg. Då 
kan vi distribuera dem till 
behövande Vi har en vän-
församling i Moskva, som 
bedriver hjälpverksamhet dit 
vi skickat varma tröjor för 
äldre barn. Några av oss i 
stickcaféet ska besöka skolor 
och barnhem i Rumänien 
i höst och ska då ta med 
kläder dit. 

De senaste två åren har 
vi också stickat mössor och 
hattar som vi säljer på jul-
marknaden i Älvängen. De 
pengarna går oavkortat till 
vårt internationella arbete i 
Equmeniakyrkan. I decem-
ber 2013 gick pengarna till 
matpaket i Syrien.

Lis-Beth E

Sticka för livet!
– Utställning visas på Repslagarmuseet

Allt har ett värde. Särskilt din bostad.
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