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Kära läsare,
Denna bok är ett verktyg till dig som vill hjälpa ett barn att minnas. Ett sätt att bilda
eller bevara en relation till någon som blev tvungen att lämna livet för tidigt.
Jag som har gjort denna bok heter Ebba och jag förlorade min mamma i cancer
2012. Det var oerhört svårt, och vetskapen om att våra äventyr tillsammans på jorden för alltid var över gjorde
mig otroligt ledsen. När jag sedan tittade på min då
tvååriga son grep paniken tag i mig. Kommer han minnas henne? Jag har i alla fall
mina minnen kvar. Sen började jag tänka på min brorson som låg i magen och som
inte ens kommer få chansen att träffa sin farmor.
Jag bestämde mig för att göra en minnesbok om Mamma till hennes barnbarn. Ett
sätt för min son att komma ihåg mormor och ett sätt för min brorson att få lära
känna sin farmor trots att en fysisk kontakt är omöjlig.
Nu har jag något att plocka fram när min son frågar efter henne. Eller när jag vill
berätta något speciellt för honom om Mamma. Då kan vi tillsammans titta, gråta,
skratta och minnas. Mormor är nu en aktiv del i familjen igen. Jaget i boken representerar er saknade.
Boken har ingen religiös koppling men den är andlig på så sätt att jag utgår ifrån att

våra saknade finns någonstans och följer oss. Gärna som skyddsänglar.
Om det kommer avsnitt eller frågor som känns svåra att svara på, så kan du lätt
hoppa över dessa genom att i stället klistra in en fin bild på den saknade över
frågan eller hela uppslaget.
Lycka till med ditt skapande.
Tillsammans glömmer vi inte.
Hei Tove Takk for en fin bok om heklig og hakking til kjøkkenet. Jeg har både heklet og hakket. Men for
første gang i mitt liv står jeg fast i en oppskrift. StudentTorget.no - StudentTorget.
no - hele Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere. Norges største nettsted. Oppdateres minutt
for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning.
Karl Ove Knausgårds Min kamp innebar en enorm litterær satsning, og er en stor bok i mer enn én forstand:
Min kamp ble utgitt som seks romaner. Forfriskende serie fra 1950-tallet: En perfekt fasade – et hav av
intriger Lykken er vaskemaskin, kjøleskap, telefon og et støvfritt. NATT OG DAG. Klassisk Kalvik. Tekst &
musikk: Finn Kalvik Sweden Music AB.
Lange lyse dager Lyse vakre minner Hver natt var myk og mild Hvor bare vi var til ASK-loftet Alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale Din tanke er fri. Din
tanke er fri, hvem tror du den finner. Den flykter forbi, slik skygger forsvinner. Den kan ikke brennes, av
fiender kjennes. Gran hermano Spansk eksamen 2012. Dette er en besvarelse på oppgavespørsmålet ''Soy muy
feliz de no ser famosa porque.'' Oppgaven fikk karakteren 6 på spansk. ASK-loftet Alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale

