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Rickard Eklunds 
stiftelse
Stiftelsen lämnar bidrag till ekonomiskt  
behövande reumatiskt sjuka personer,  
bosatta i Kalmar län,  för vård, rehabilitering   
eller liknande ändamål. 

Ansökningsblankett som ska vara oss tillhanda  
senast den 15 november, kan hämtas från  
internet: stiftelseansokan.se, under ”Social  
hjälpverksamhet”. Blankett kan också erhållas 
genom att skicka ett frankerat kuvert till 

Rickard Eklunds stiftelse 
c/o SEB 
Private Banking, Stiftelser 
106 40 Stockholm

Biljettköp och bokning:
kalmarlansmuseum.se/bokning
eller museets reception 

10 OKTOBER KL. 12 & 18

FÖRBINDELSER  
MED FÖRHINDER
Ann-Charlotte Magnusson är 
tillbaka med nya  
öländska kvinnoöden! 

MEDIASPONSOR

RYSSBY-ÅBY PASTORAT

Vi bjuder på frukt & dryck!

MITT I LIVET 
Temasamlingar i oktobertid 

Mitt i livet: Sorg 
Diakon Sylva Swärd om ”Barn och sorg” 

Onsdag 10:e oktober kl. 18.30 
Mariagården, Rockneby. 

Välkommen till Åkrahäll

ÖPPET HUS
Torsdagen den 8 november 17.00-19.30

Gymnasieutbildning   Vuxenutbildning

Yrkeshögskola

Åkrahällskolan, Mossvägen 10, 382 36 Nybro

GYMNASIESKOLAN I NYBRO

FOLK I FÖRENING
Förening Kalmar HjärtLung. Förening Kalmar HjärtLung har hållit 
medlemsmöte på Stensbergs servicehus. Mötet var välbesökt 
och ordförande Maj-Britt Eriksson hälsade alla välkommen. Det 
gavs information om olika kommande aktiviteter. Dagens om-
tyckta inslag av underhållning fick medlemmarna av Seth An-
dersson, som visade en mycket sevärd och välgjord film om 
Kalmar, Öland och Blå Jungfrun. Mötet avslutades med kaffe 
med dopp och lotterier.

BRIDGE
Kalmarsunds BK. Måndag 2  Partävling  22 par medel 240  1. 
341 p Sven Elfversson – Marianne Elfversson     2. 287 p 260 
p Olaus Olsson – Lars Malmer 3.  279 p Eva Olin – Eva Åfors  4. 
272 p  Suzanne Sandquist - Karin Olsson Svedlund 4. 272 p 
Anette Styrlin-Per Styrlin  6.  268 p  Monica Samuelsson – Ing-
rid Olin.

Kalmarsunds BK. Barometertävling med handikappräkning  29 
par medel  312 p  1. 289 p Torbjörn Andersson – Bernt Jöns-
son 2. 288 p Ulf Broman – Sven-Uno Hög-
berg 3. 367 p Anders Johansson – Mor-
gan Kronlund 4.360 p Stig Wikström – 
Kjell Andersson 5. 355,7 p Ingvar 
Karlsson –Ove Nilsson 6 .355,3 
p Anders Dahlström - Gunnel 
Mellborg Dahlström 7. 341 p 
Åke Caspersson – Maria 
Caspersson  8. 338 p Rolf 
Wångelid – Gunnar Arfwidsson

■■ Den kongolesiske läkaren Denis Mukwege tilldelas Nobels 
fredspris. Kalmarföretagaren Johanna Ingvarsson, som träffat 
Mukwege flera gånger, grät av lycka när hon fick beskedet.
KALMAR/KONGO. På freda-
gen presenterades årets 
mottagare av Nobels 
fredspris: Människorätts-
aktivisten Nadia Murad 
och den kongolesiske lä-
karen Denis Mukwege.

63-årige Mukwege är 
chefskirurg, specialiserad 
inom gynekologi, på Pan-
zisjukhuset som han själv 
var med att grunda år 
1999. Sjukhuset är specia-
liserat på att hjälpa kvin-
nor som blivit utsatta för 
synnerligen brutalt sexu-
ellt våld i det krigshärjade 
landet.

Totalt har över 50 000 
kvinnor fått hjälp vid sjuk-
huset och Mukwege har 
varit favorittippad för No-
bels fredspris i många år.

I Kalmar skrek företaga-
ren Johanna Ingvarsson 
rakt ut när hon fick beske-
det.

– Jag bara skrek ”Yes! 
Yes! Yes! Äntligen!”, sedan 
grät jag av lycka, säger Ing-
varsson och skrattar.

– Detta handlar inte 
bara om att Mukwege vun-
nit ett pris för ett arbete 
som är helt fantastiskt. 
Det handlar även om alla 
de här kvinnorna som får 
någon typ av upprättelse. 
Nu kan regeringen i Kongo 
inte längre säga att de inte 
sett de här kvinnorna och 

att de inte känner till vål-
det.

Ingvarsson skänker var-
je år en del av vinsten från 
sitt företag till Panzisjuk-
huset via Pingstmissio-
nens biståndsorganisa-
tion PMU och har träffat 
Denis Mukwege vid tre 
tillfällen.

– Första gången var vid 
en lunchseminarium 2013 
i Stockholm för företagare 
som stödjer honom. Jag 
hade bara en person mel-
lan mig och honom under 
lunchen och vi hann prata 
ganska mycket.

– Det var väldigt häftigt. 
Hans utstrålning är så fan-
tastisk och han har något 
som gör att man direkt får 
ett väldigt stort förtroende 
för honom. Samtidigt är 
han otroligt ödmjuk och 
besitter en styrka som 
man inte ser hos många 
människor. Han är en helt 
fantastisk människa.

Hösten 2016 besökte Jo-
hanna Ingvarsson själv 
Panzisjukhuset i Kongo 
under tio dagar och berät-
tade efter hemkomsten 
om sina upplevelser i Öst-
ra Småland.

– Det var häftigt att få se 
deras arbete och jag fick 
träffa hundratals kvinnor 
som genomgått operatio-
nen, det var väldigt käns-
lomässigt.

– Jag är jätteglad och 
lycklig över att han tillde-
las priset. Att få ha skakat 
hans hand är en förmån 
och det han gör för kvin-
nor i Kongo och i hela värl-
den är ovärderligt.

TEXT

TOMAS LÖWEMO
tomas.lowemo

@ostrasmaland.se
0480-42 93 64

Kalmarföretagaren Johanna Ingvarsson har träffat fredspristagaren Denis Mukwege vid flera 
tillfällen. FOTO: PRIVAT 

”Jag skrek Yes! Yes! 
Yes! Sedan grät jag”


