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Kom ihåg föreningsaktuellt

OBS! Det händer

Vi firar  1-15 år

Krondiamantbröllop

All eventuell uppvaktning

undanbedes
vänligen

Olof Olsén

   UNDANBEDES    UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning

undanbedes
vänligen

Elmer

Hugo Styrström i Lemland Nåtö fyller 7 år den 27 augusti. Han gratu-
leras av mormor och morfar.

Jonathan Karlsson i Finström 
Pålsböle fyller 5 år i dag den 
27 augusti. Han gratuleras av 
mamma, pappa, Thimmy, Ma-
thilda, Nathalie och mormor.

Tobias Häggblom i Sund 
Kastelholm fyller 8 år den 
27 augusti. Han gratuleras av 
mormor och morfar.

Onsdag 27.8
Bio
� Bio Savoy.
18.00 The Expendables 3. 
F-12/9.
20.15 Guardians of the Galaxy 
3D. F-12/9.

Meditation
� Jomala prästgård, Präst-
gårdssalen, kl 19. Meditation 
med Kent Danielsson.

Motor
� Sund Furulundsgården kl. 
17-21. Fikakvällar för alla intres-
serade av äldre fordon. Mopeder, 
traktorer, motorcyklar, bilar med 
mera. Vissa kvällar kommer spe-
ciella äldre maskiner visas upp.

Museum
� Vårdö Grundsunda, Lasse 
fartygsmuseum, kl 12-21. 
Sommarens sista schemalagda 
öppethållning. Därefter öppet 
enligt överenskommelse, tel. 
0457 382 84 59.

Musik
� Eckerö post- och tullhus kl 

19.00. Kören Musikalen från 
Eskilstuna framför ”Storm och 
Böljor”, en Bellman-inspirerad 
konsert.

Nöje
� Arken Garden kl 21. Mette 
& Jesper.
� Arkipelag nattklubben kl. 
22. Bar-dj.
� Parks bar kl 22. Kire Ljung.
� Ångbåtsbryggan kl. 20. 
Conny Henrix.

Torsdag 28.8
Bio
� Bio Savoy.
18.00 22 Jump street. 
F-12/9.
20.00 Sin City: A Dame to kill 
for. F-16/13.

Nöje
� Arken Garden kl 21. Mette 
& Jesper.
� Arkipelag nattklubben kl. 
22. Bar-dj.
� Parks bar kl 22. 
Kire Ljung.
� Ångbåtsbryggan kl. 20. 
Conny Henrix.

I söndags den 24 augusti konfirmerades tre ungdomar i St:Anna 
kyrka i Kumlinge. Konfirmanderna var Erik Engblom, Felicia Nordlund 
och Matilda Holm. Jon Lindeman var konfirmationspräst, predikobi-
träde var Ewert Gustavsson och kantor Kent Eriksson. Foto: PRIVAT

Konfirmation

Ann-Mari och Anton Småroos på Rosenstigen i Eckerö Storby firar 
65-årig bröllopsdag i dag den 27 augusti. De gratuleras av Roger 
med familj. Foto: PRIVAT

Linnéa kom till världen tisdagen 
den 12 augusti klockan 09.12. 
Hon vägde 3540 gram och var 
52 cm lång. Föräldrar är Johanna 
Sjöblom och Oscar Vartiainen. 
Familjen bor i Mariehamn.

Foto: PRIVAT

�  Alandia Strings: Alandia Strings: 
Höstterminsstart och Kickoff på 
Sandösund camping den 30-31.8. 
Mera info i Infobrev 6/2014. Både 
gamla och nya elever är välkomna! 
Om du inte har fått info om Kickoff 
kontakta verksamhetsledare@
alandiastrings.ax 040 822 61 79.

�  Finlands Röda Kors Marie-
hamns avdelning: Styrelsemöte 
tisdag 2.9 kl. 18.30 i Röda Korsgår-
dens matsal.

�  Folkdansarna på Åland: Vi får 
inget besök nu i september från 
Enköping. Lördag 30.8 deltar vi i 
Möjligheternas torg. Hör av er om 
ni kan hjälpa till.

�  Folkhälsan i Lemland: Folkhäl-
san i Lemland har platser kvar på 
vattengymnastiken I allaktivitets-
huset, Mariehamn. Onsdagar kl. 19 
eller 20 med början 3.9. Kontakta 
per mail; kerstin.nordenstrom@ahs.
ax eller 0457 524 42 35 efter kl 18.

�  Folkhälsan i Mariehamn: Kom 
i form med Folkhälsan! Dags att 
anmäla sig till Motionsgympa 
med Tommy Höglund, startar 
torsdag 11.9 kl.18-19 i Sjömans-
skolans gymnastiksal. Anmälningar 
toho37@gmail.com eller per telefon 
0457 570 02 69 måndagar 18-20. 
Se även vår hemsida www.folkhal-
san.ax/mariehamn

�  Folkhälsan i Sund: Vattengympa 

med Tuire i Godby simhall på onsda-
gar kl 17.30. OBS! Ny startdag är 
3.9 och inte 27.8 som annonserats!

�   Fotoklubben Obscura: Vi hål-
ler medlemsmöte den 9.9 kl.19 i 
Ålands Fotografiska Museum som 
nu mera ligger på Bastövägen 7 i 
Pålsböle, Finström.

�  Godby Rotaryklubb: Veckomöte 
torsdag 28.8 kl 17.30 på Smakbyn. 
Program: Robert Jansson berättar 
om Emmaus verksamhet.

�  Hammarlands Marthaförening: 
Månadsmöte måndag 1.9 kl 19.00 i 
Marthabo. Gamla och nya medlem-
mar välkomna.
 

Hälsofrämjandet på Åland: Snart 
dags för vattengympan i Mariebad. 
Måndagsgruppen startar 15.9. kl. 
16.30-17.30 och fredagsgrup-
pen den 19.9 kl. 17.30-18.30. 
Alla bör höra av sig till Marita, tel. 
21629/0457-3480616 inom 
augusti. Tidigare deltagare har 
företräde.

�  Krigsveteranerna på Åland: 
Vattengymnastiken börjar tisdag 
2.9 kl. 13.30.

�  Linedance: Nybörjarkurs i lined-
ance i Övernäs skola högstadie-
byggnaden torsdagar kl 19-20.30. 
Start 4.9. Anmäl dig till Charlotte 
tel 0457 548 39 72 eller charlotte.
sundin@mariehamn.ax. Om du är 

� Den 2–4 september ordnas 
blodgivning på Röda korsgår-
den i Mariehamn igen. På mån-
dagen och tisdagen kan man ge 
blod mellan klockan 12 och 18 
och på onsdagen mellan klockan 
9 och 14. 

I ett pressmeddelande från 
Röda korset står det att de allra 
fl esta kan bli blodgivare. 

– De oftast använda läke-
medlen såsom blodtrycks-, 
kolesterolläkemedel och milda 
antidepressiva läkemedel utgör 
inte hinder för blodgivning. En 
blodgivare ska vara frisk, mellan 
18 och 70 år och väga minst 50 
kilo. En ny blodgivare ska vara 

under 60 år, skriver Röda korset.
Den som vill kan kontrollera 

sin lämplighet som blodgivare 
på förhand på adressen www.
kanjagdonera.fi  eller genom att 
ringa infotelefonen 0800 0 5801 
på vardagar mellan klockan 8 
och 17. (ml)

Blodgivning 
i Mariehamn

TEST På webben kan du testa om 
du är lämplig som blodgivare.

Det har varit 
svårt att 

undgå att skåde-
spelaren Robin 
Williams har 
lämnat oss. Han tog sitt eget 
liv, han gjorde självmord. Han 
är en bland många som har 
valt döden framom livet, och 
den problematiken fi nns också 
här, på fredens öar – Åland. 

Självmord är enligt wikipe-
dia: den medvetna handlingen 
att ta sitt eget liv. Det händer 
att människor med smärt-
samma sjukdomar väljer att ta 
sitt liv istället för att invänta 
en oundviklig död. Självmord 
sker för många i en förtvivlad 
livssituation, ofta med bak-
grund i psykisk ohälsa eller 
sociala problem.

Den bilden är den klassiska 
för många, att det handlar om 
någon form av ohälsa. Det är 
ingen regel utan det kan se 
helt ”vanligt och normalt” ut 
och ändå hända. Något som 
gör det ännu mer obegripligt 
för dem som blir kvar.

Självmord upplevs ofta som 
en katastrof av de efterlevan-
des anhöriga och vänner. Det 
ses som en stor kostnad för 
samhället. Trots allt detta är 
självmord tabubelagt nästan 
överallt i hela världen, fast vi 
vet att självmord är ett allvar-
ligt folkhälsoproblem. Tack 
och lov har en viss medveten-
het kring detta börjat vakna, 
men långt ifrån tillräckligt 
kraftfullt.

Fortfarande råder en undvi-
kande attityd i samhället och 
många myter lever kvar på 
grund av bristande kunskap 
och oviljan att belysa ämnet 
istället för att börja debattera. 
Min känsla är att oviljan grun-
dar sig på rädsla. Individuellt 
ansvarstagande är också vik-
tigt och kan göra skillnad.

Med gemensamma krafter 
kan vi redan nu påbörja 
samhällsdebatten inför den 
Internationella självmordspre-
ventiva dagen som infaller den 
10 september. Att preventio-
nen inte prioriteras högre idag 
beror i första hand på den tabu 
som råder. Och på grund av 
det drar sig personer med psy-
kisk ohälsa för att söka hjälp 
och berätta om sin situation. 
Istället förstärks ohälsan yt-
terligare då den tyngs av skuld 
och skam.

Vad kan vi göra bättre? Hur 
kan vi förebygga självmord? 
Erbjuda utbildning till berörd 
personal för tidig upptäckt, bra 
stöd och behandling. Tillgäng-
lig information om var man 
kan söka hjälp. Utveckla sam-
ordningen ytterligare av polis, 

räddningstjänst och 
sjukvårdsinsatser 
i akuta situationer. 
Se över vapenhan-
teringen och till-

gängligheten – kan ytterligare 
säkerhetsåtgärder utvecklas?

Minska tillgången till 
alkohol och droger. Öka 
resurserna för att övervaka 
”svarta marknaden” för illegal 
försäljning av medicinska 
preparat. Utökade medel för 
forskning kring vad som gör 
vissa mer självmordsbenägna. 
Ökat stöd till de efterlevande 
och ökat stöd efter självmords-
försök. En frågeställning som 
vi behöver fundera vidare 
på är hur det kommer sig att 
självmord är en vanligare 
dödsorsak för pojkar/män än 
för fl ickor/kvinnor trots att 
statistiken visar på att fl ickor/
kvinnor mår sämre?

Vi behöver arbeta med 
att öka kunskapen om hur 
självmord och självmords-
försök kan förebyggas. Ge 
utrymme och plats för samtal, 
information och aktiviteter. 
Aktuell och tydlig statistik Det 
är omöjligt att blunda längre 
för detta folkhälsoproblem 
och jag har svårt att tro att det 
minskar om vi fortsätter att 
tiga om det. 

Vi lever i tron och myten om 
att det kan vara farligt att prata 
om självmord, främst för räds-
lan att trigga igång något som 
kanske ligger och gror. När 
det är precis tvärtom. Vi måste 
våga bryta tystnaden kring 
självmord. Det är inte farligt 
att fråga någon om tankar på 
självmord. Lika naturligt som 
vi pratar om fysiska sjukdo-
mar ska vi prata om psykiska 
sjukdomar.

Vi behöver inte vara profes-
sionella och utbildade för att 
prata om livet och döden. 
De är och bör vara naturliga 
ämnen att samtala om. Det är 
befriande att få prata om an-
gelägna saker och det för vem 
som helst bara man tillåter sig 
själv att göra det.

 Det är mer friskt än sjukt 
och farligt att våga refl ektera 
om självmord. Det är betydligt 
farligare att låta någon ensam 
bära på känslor av smärta, 
ensamhet och hopplöshet 
kopplat till tankar att ta sitt 
liv och aldrig dela dem med 
någon.

Att visa omsorg och att 
lyssna är att visa att vi fi nns 
även om det är jobbigt. 
Däremot kan det fi nnas skäl 
att hänvisa till professionella 
personer om man känner sig 
tveksam eller saknar den 
kunskap som behövs för att ta 

Svåra sam
Hållbar
livsstil
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en van linedansare och vill dansa på 
en högre nivå-ta kontakt, det finns 
även en sådan grupp!

�  Mariehamns Marthaförening: 
September månadsmötet  på 
Margaretagården är ändrat till den 
10.09 kl.18.30, OBS. Datum.

�  Mariehamns pensionärsfören-
ing: Styrelsemöte 1.9 . kl 10.00 på 
Röda Korsgården.

�  Mariehamns Rotaryklubb: 
Lunchmöte på Hotell Arkipelag 
fredag 29.8. kl. 11.45. Program: 
Erik Enroth håller ett föredrag om 
Kulturella skillnader i affärslivet. 

�  Marthadistriktets hemslöjds-

sektion: Möte torsdag 4.9 kl 
11.00 på kansliet. Skördefest och 
skolslöjd. Smörgås med. 

�  Möjligheternas torg: Möte 
torsdag 28.8 kl 12 i Mariehamns 
bibliotek, i paviljongen mot söder, 
inför årets MT nu på lörd 30.8. Kom 
med som representant för just din 
förening.

�  Norra Ålands pensionärer: Vi 
spelar boule på torsdagar kl. 14.30 
på grusplanen vid Godby högsta-
dieskola. Vid regn i Godbyhallen. 
Medtag kaffekorg och kom en kvart 
före utsatt tid.

�  Skarpnåtö hemgårdsförening: 
Skarpnåtö Hemgårdsförening håller 

årsmöte i hembygdsgården torsdag 
28.8 kl. 19.

�  Skarpnåtö Hembygdsgård: En 
dags kurser i rödmyllekokning lö.6.9 
samt sö.7.9 mellan kl.10-14.00 vid 
Skarpnåtö Hembygdsgård. Anmälan 
till Britt-Marie Häger senast 29.8 
tel. 040 553 87 12. Max.8 pers per 
tillfälle.

�  Svenska Lutherska Evangelie-
föreningen: Bibelsitsarna börjar 
igen efter semesteruppehållet 27.8. 
Kom till Luthergården, Östra Skol-
gatan 10 A kl. 18.30. Vi läser och 
diskuterar vad Mark 2:1-12 har att 
säga åt oss idag. Efteråt samkväm. 
Du som inte varit med tidigare är 
speciellt välkommen. I fortsättning 

samma klockslag och plats udda 
veckor.

�  Ålandsfuchsian: Vi påminner om 
vår perenna-auktion hos Anna-Lisa 
Andersson i Byttböle. Tisdag 9.9 kl 
18 börjar vi med trädgårdsvandring 
och kaffedrickning. Ta gärna med 
namnade plantor och växter. Och 
ett glatt humör förstås!! 

�  Ålands cancerförening: Vat-
tengymnastik OBS! Kursstart: Första 
veckan i september. 
Bröstcanceropererade: måndag 
kl.16-17 och 18-19, torsdag kl.17-
18 på Gullåsen.
Blandad grupp: måndag kl.17-18 på 
Gullåsen.
Blandad grupp: tisdag kl.17:30-

18:20 i Godby. Anmäl dig per tele-
fon 22419 eller monica@cancer.ax

�  Ålands natur och miljö: Träffa 
oss på Möjligheternas torg i Marie-
hamn på lördag 30.8 kl 11-16. Här 
kan du diskutera med oss direkt 
om du har önskemål eller synpunkt 
på vår verksamhet, och vi kommer 
också att efterlysa åsikter om vår 
nya logo och våra nya organisa-
tionsplaner. Självklart får du också 
veta mer om vad vi har på gång i 
höst.

�  Ålands skeppsbefälhavarfören-
ing: Månadsmöte tis 2.9 kl. 19 på 
restauran Nautical.

�  Ålands skötbåtsförening: 

Talka i Skötbåtshamnen lördag 
30.8 13.00. VM i hindersegling 
7.9. kl.15.00 Grill och bastu från 
kl.18.00.

�  Ålands synskadade: Den 26.9 
far vi till Stockholm och deltar i en 
konstutställning tillsammans med 
SKKF. 
Hör av dig så fort som möjligt till 
Bettina på tel.19 670 om du är 
intresserad av att följa med. Är 
du intresserad att fara på Skörde-
festen/Öppna gårdar meddela till 
Bettina så fort som möjligt.

�  Ålands synskadade: Syntolkad 
fotboll på Wiklöf Holding Arena 
söndag 31.8 kl.18.30, IFK Marie-
hamn– MYPA.

tal – hur bryter vi tystnaden?

TABUBELAGT Robin Williams självmord blev en global nyhet. ”Självmord är tabubelagt nästan överallt i hela världen, fast vi vet att självmord är ett allvarligt folkhälsoproblem.” skriver livsstilskrönikören. 
 Foto: Wikimedia Commons

emot den ångest som ett djupare 
samtal kan framkalla. 

Självmordstankar hemsöker de 
fl esta av oss under livets gång 
men det är inget som smittar för 
att vi pratar om det. Tvärtom, ju 
fl er vi är som vågar erkänna att 
dessa ”svarta tankar” kan dyka 
upp ibland desto mindre tabu 
och fl er ögonöppnare. Jag är 
fullt medveten om att det är svårt 
att prata om döden, och särskilt 
självmord som är ett laddat 
ämne.

Ytterligare en myt är att vi tror 
att vi skyddar drabbade genom 
att undvika att prata om det, och 
särskilt när det handlar om barn 
och ungdomar. Då det kan vara 
en bekväm ursäkt att låta bli att 
berätta så mycket om vad som 
hänt. Faktum är att det gör allt 

så mycket värre. Man har då inte 
bara sorgen att hantera utan man 
blir med ytterligare en sorg då 
man också måste vara tyst om 
det. Dumt är att gå i tron om att 
tystnad råder i omgivningen.

Vi är fortfarande bättre på att 
tala om varandra än till varandra. 
Och särskilt barn, de håller sällan 
inne med vad de snappat upp av 
de vuxna. Så vill man skydda 
måste man våga prata om det och 
genom det ökas chansen att den 
bästa och mest lämpliga informa-
tion ges till de som berörts. Det 
är att skydda och underlätta för 
de som behöver, att på så sätt 
kunna förbereda sig för even-
tuella påhopp, kommentarer, 
påståenden och dylikt om så 
skulle ske .

Även de som bär på själv-
mordstankar kan uppleva skam 

och skuld när självmord tystas 
ner. Idag är det många, både 
barn och vuxna som får diagno-
serna ADHD och Asperger. De 
är en riskgrupp på grund av det 
impulsstyrda beteendet. Bara en 
sådan sak ger både underlag och 
starka skäl att börja debattera 
ämnet.

Ytterligare en grupp som kan 
vara svåra att nå är unga vuxna 
som isolerar sig framför datorn. 
Varningssignaler måste fångas 
upp mycket tidigare. Att infor-
mera allmänheten om självmord 
triggar inte automatiskt igång 
någon att ta sitt liv. Det gäller att 
rapportera ansvarsfullt. Det fi nns 
riktlinjer för hur man ska rap-
portera om självmord.

Som exempelvis att undvika 
detaljer om hur det har gått till 
och var det skett. Men att mörka 

och tysta ner helt och hållet 
gör att okunskapen växer. Vi är 
många som vill slippa lidandet i 
livet men få längtar efter döden 
och får man ett alternativ så 
väljer man mer ofta livet framom 
döden.

De som blir kvar är de efterle-
vande. De som ska ta sig igenom 
det man aldrig vill att någon 
ska behöva uppleva – att förlora 
någon genom självmord. Livet, 
tillvaron och vardagen blir en 
enda kaos. En bottenlös sorg.

Vanligt är att vi är dåligt för-
beredda på att hantera förluster. 
Vi lär oss hur vi skaffar något 
men sällan vet vi vad vi ska göra 
när vi blir av blir av med det. 
Men med styrka och mod går 
livet vidare, stegvis. Det handlar 
om att bearbeta det oförklarliga 

som hände, att ta sig igenom 
sorgeprocessens alla bitar med en 
öppen inställning till sorgen.

Saknaden består och det gäller 
att lära sig handskas med situa-
tionen. Oavsett om det handlar 
om självmord eller någon annan 
förlust, så kan en ofullständig 
bearbetning av förlusten ha en 
livslång negativ inverkan på vår 
förmåga att känna lycka. Släpp 
taget, det fi nns hjälp att få. 
Det är ordet farväl som 
fullbordar bearbetning-
en. Det kan exempelvis 
se ut enligt följande: Jag 
går nu och jag släpper taget om 
smärtan. Farväl min vän.

Jessica Eriksson


