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Volontär på skoltid

Ovanligt projektarbete/ Beatrice Henriksson fick chansen att jobba på ett
spanskt behandlingshem för aidssjuka och missbrukare.

MÖNSTERÅS
Hur kombinerar man
intresse för sjukvård och
för att resa i ett projektarbete? Beatrice Henriksson
åkte till Spanien för att bo
på ett hem för aidssjuka.
– Jag lärde mig mycket om
hur aids påverkar människor, både fysiskt och psykiskt. Sedan lärde jag mig
mycket om mig själv också,
hur jag hanterar olika situationer.
Beatrice Henriksson är
18 år gammal och går på
Samhällsprogrammet på
Mönsteråsgymnasiet.
Som alla andra elever
i klassen gör hon ett projektarbete sista året på utbildningen.

Tappade hakan
Efter lite grubblande hit
och dit blev resultatet en
fyra veckors lång vistelse
som volontär på ett behandlingshem för spanska
HIV-drabbade.
– Jag var helt klart den
yngsta volontären som de
haft på hemmet, de tappade hakan när jag berättade
hur gammal jag är, säger
Beatrice Henriksson.
– Det fanns fyra volontärtjejer till på hemmet
men de var alla äldre än
jag.
I livets slutskede
På hemmet bodde ett 10-tal
aidssjuka samt människor
i olika åldrar med drogoch alkoholproblem. Volontärernas uppgift var att
hjälpa till med praktiska
göromål som till exempel
städning men även stötta
socialt genom samtal eller
olika aktiviteter.
– Hälsotillståndet varierade väldigt mycket hos de
boende. Några var riktigt
sjuka och behövde hjälp
med allt, andra mådde
bättre.

i 20-årsåldern från
Mönsterås har dömts
till 50 dagsböter för
narkotikabrott.
Dessutom skall mannen betala 1100 kronor
för provtagningen och
till brottsofferfonden.
Polisen beslagtog den
cannabis mannen hade
i sin ägo vid kontrollen.

SPF. Strandaveteranerna
har haft ”Öppet hus” med
74 deltagare. Kalmar Dragspelsklubb underhöll med
musik och sång samt med
roliga historier. Deltagarna
gavs också tillfälle att
själva sjunga med i ett flertal sånger. Värd var Lars
Hultman och värdinnor var
Anita Johnsson, Gertrud
Andersson och Gullan
Andersson.

BRIDGE

VOLONTÄR. Genom att Mönsteråsgymnasiet har ett utbyte med en skola i Spanien kunde eleven Beatrice Henriksson få möjligheten att åka och jobba på ett behandlingshem för aidssjuka utanför Madrid. FOTO: ÅSA A CEDERBOM
– De flesta hade en tuff
bakgrund med både kriminalitet och prostitution.
En del livshistorier var jobbiga att lyssna på, berättar
Beatrice Henriksson.

Lediga stunder
I fyra veckor bodde Beatrice på hemmet innan det
var dags för hemfärd.
– Vistelsen var påfrestande men också spännande och rolig. En positiv
effekt var att jag lärde känna de andra volontärerna,
särskilt bra kontakt fick jag
och en tjej från Polen. Vi
var inne i Madrid tillsammans när vi var lediga från
jobbet.
Just nu sitter Beatrice
och skriver ihop en redo-

Närkontakt med näringslivet
son Skogberg (M) träffade
Camilla Nordin, vd på
IOC i Mönsterås, under
måndagen för att prata om
kopplingen mellan skola
och näringsliv.
– Om företag vill ha rätt
utbildad arbetskraft måste

MÖNSTERÅS En man

FOLK I FÖRENING

RIKSDAGSKVINNA PÅ BESÖK
MÖNSTERÅS Eva Bengts-

Dagsböter för
droginnehav

de se till att ordna med bra
praktikplatser under utbildningstiden, anser Eva
Bengtsson Skogberg.
Anledningen till att hon
stannade till i Mönsterås beror på det lokala
utvecklingsarbetet mellan
företag och skola.
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veckor tillbringade 18-åriga Beatrice Henriksson på det spanska behandlingshemmet för aidssjuka och drogberoende.

görelse för projektarbetet,
inriktat dels på den spanska organisationen som
driver
behandlingshemmet och dels på den sociala
aspekten av att drabbas av
HIV.

Skrev dagbok
En dagbok som hon skrev
i under veckorna i Spanien
är till stor hjälp, liksom
filmklipp från resan.
– Jag kommer helt klart

att ge mig iväg på fler volontärresor, förhoppningsvis under en längre tid.
Men jag har inte bestämt
mig för om det blir redan
i höst eller om jag väljer att
plugga vidare på högskola
eller universitet.

TEXT

ÅSA A
CEDERBOM

”De flesta
hade en tuff
bakgrund
med både kriminalitet och
prostitution.
En del livshistorier var
jobbiga att
lyssna på.”
Beatrice Henriksson, 18 år

asa.a.cederbom@ostran.se

SPF. Spader Ess har
spelat en partävling den
20/2 med 9 par. Medel
48. Resultat över medel:
1. Annemarie Johansson
- Birger Fager 63. 2. Sven
Fager - K G Lundgren 59.
3. May Andersson- Rolf
Eriksson 56.

FOLK I FÖRENING
SPF. Oknebäcks bridgeklubb har spelat en
partävling den 25/2 med
11 par. Medel 80. Resultat
över medel: 1. Dan Fransson - Peter Elfversson,
119. 2. Rolf Eriksson - Kent
Karlsson, 105. 3. Gösta och
Kerstin Blomstrand, 96. 4.
Stig Davidsson - K G Lundgren, 88. 5. Sven Fager Dagmar Nyberg, 85.
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Läkare missade kvinnans
hjärtmuskelinflammation

89:-

åka hem igen efter att man
hade tagit en snabbsänka
och konstaterat att kvinnan inte hade någon feber.

”Men båda läkarna lyssnade bara på lungorna och
ingen tog något EKG”, skriver sambon i anmälan.

Kött- o
Fläskkorv

Åkte tillbaka
På eftermiddagen gjorde
paret ett nytt besök på
vårdinrättningen, då de
ansåg att det måste vara
något som inte stod rätt till
med kvinnans hälsotillstånd. Då fick hon träffa en
ny läkare.

Dog dagen därpå
Dagen efter, den 18 oktober förra året, åkte paret
in till sjukhuset i Oskarshamn där kvinnan senare
avled av hjärtmuskelinflammation.

MÖNSTERÅS
En kvinna i 50-årsåldern
dog av hjärtmuskelinflammation dagen efter hon
besökt hälsocentralen.
Nu gör hennes sambo en
anmälan om fel i vården.
I anmälan beskriver sambon hur kvinnans ork hade
tagit slut och att hon hade
smärtor i bröstet och svårt
att andas.
Hon fick en läkartid på
hälsocentralen men fick
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