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Dagens namn: Mårten    I morgon: Konrad, Kurt

Stöd forskningen 
om barnhjärnan  
Gå in på 
barnhjarnfonden.se 
eller swisha till 
1236246094

DÖDSFALL. 

Lillemor Nilsson
Skattkärr
Lillemor Nilsson, Skattkärr, 
har hastigt avlidit  i en 
ålder av 77 år. Hon sörjes 
närmast av make samt son 
med familj.

Magnus Fredberg
Karlskoga
I en ålder av 46 år har Mag-
nus Fredberg, Karlskoga, 
avlidit. Närmast anhörig 
är mor och far, syster och 
syskonbarn.

Esa Nordlund
Segmon
Esa Nordlund, Segmon, har 
avlidit i en ålder av 83 år. 
Närmast sörjande är famil-
jen, övrig släkt och vänner.

Lars-Erik Berg
Charlottenberg
Lars-Erik Berg, Charlotten-
berg, har avlidit i en ålder 
av 85 år. Närmast sörjande 
är son med familj.

Erling Heggen
Kil
Erling Heggen, Kil, har av-
lidit vid 92 års ålder. Hans 
närmaste är makan och 
barnen med familjer.

John Karlsson
Boda, Koppom
John Karlsson, Boda, 
Koppom, har avlidit i en 
ålder av 83 år. Närmast 
sörjande är maka, barn med 
familjer samt syster.

Bengt Östlind
Arvika
Bengt Östlind, Arvika, 
har avlidit i en ålder av 73 
år. Han sörjes närmast av 
sambon Kristina, dotter och 
svärson.

Jan-Åke Karlsson
Arvika
Jan-Åke Karlsson, Arvika, 
har avlidit i en ålder av 77 
år. Närmast sörjande är dot-
ter och barnbarn.

Inger Hultgren
Norra Råda
Inger Hultgren, Norra 
Råda, har i en ålder av 77 år 
hastigt avlidit efter en tids 
sjukdom. Närmast sörjande 
är maken Lennart, sonen 
Conny och dottern Susanne 
med familjer.

Lennart Bäckstrand
Karlstad
I en ålder av 84 år avled på 
lördagen Lennart Bäck-
strand, Karlstad. Han sörjes 
närmast av barn med famil-
jer samt syskon.

Berndt Karlsson
Kristinehamn
I en ålder av 90 år har 
Berndt Karlsson, Kristine-
hamn, avlidit. Närmast an-
höriga är Lena med familj, 
syster samt syskonbarn 
med familjer.

KIL. Bjuder in till samtal med psykisk hälsa i fokus

”Inga färdiga svar”

Från att ha varit en hög-
presterande person i alla 
avseenden, tvingades Lisa 
Nyberg ställa om livet efter 
att hon insjuknade i den 
kroniska sjukdomen SLE och 
hjärntrötthet. En resa hon ti-
digare har delat med sig av i 
en intervju med VF.

I dag lever hon fortfaran-
de en avskalad vardag i det 
röda torpet i Svinebergssät-
ter, med insikt om kroppens 
begränsningar. Men Lisa Ny-
berg är samtidigt mån om att 
även se ljuset.

– Jag har ”tvingats” att 
på nytt lära mig att lyssna 
på mina behov och käns-
lor samt att reflektera över 
mina beteenden. I dag kän-
ner jag att jag duger som jag 
är. Visst hamnar jag ibland 
fortfarande i mörker och 
gamla mönster, men mer 
sällan och inte lika djupt 
som tidigare. Och trots att 
jag är svårt sjuk har jag ald-
rig känt mig så hel som jag 
gör nu.

Tidigare i år släppte hon 
boken ”Om du öppnar”. 

Den rymmer såväl hennes 
egna som ett antal inbjudna 
gästers reflektioner kring 
psykisk ohälsa. Inklusive en 
cd med Nybergs låtar.

En av de som medver-
kar i boken är vännen Anna 
Sundkvist Kräutner, regio-
nansvarig på Suicide Zero. 

På måndag bjuder hon och 
Lisa Nyberg tillsammans in 
till samtal om psykisk hälsa 
– och ohälsa – med sällskap 
av pianisten Jan Gyllström.

Evenemanget, med start 
klockan 18.30 i Närhetens 
kyrka, genomförs i samar-
bete med Sensus och med 

stöd av Region Värmland.

Startar samtalscirkel
Som fortsättning på projek-
tet startas också en samtals-
cirkel igång inom kort. Med 
den tidigare nämnda boken 
som utgångspunkt erbjuds 
intresserade att under fem 

träffar dela och reflektera 
över hur det är att vara män-
niska, berättar Lisa Nyberg.

– Det kostar inget att vara 
med, förutom boken. Till-
sammans bestämmer del-
tagarna vilken text, låt eller 
illustration man vill reflek-
tera kring, säger hon och 
tillägger:

– Vill man vara tyst är det 
helt okej att säga pass. Det 
ges inga färdiga svar utan 
det handlar mer om att lyss-
na, reflektera och få ökade 
insikter om sina egna behov, 
känslor och beteenden. Det 
som sägs i gruppen stannar 
i gruppen.

I ett liv med ständig sjuk-
dom blir varje projekt, varje 
dröm, som realiseras en 
framgång. Men Lisa Nyberg 
hymlar inte om att det peri-
odvis är kämpigt.

– Mer än en gång har jag 
frågat mig själv vad jag 
egentligen håller på med. 
Hur ska jag som lever med 
begränsad ork och liten mar-
ginal få ihop allt? Samtidigt 
som jag litade på känslan 
som pockade på och hade 
tillit till att jag kommer få 
det stöd och den hjälp jag 
behöver.

DANIELA MELIN SEGERPALM
054-17 56 91

daniela.melin@vf.se

Sunneartisten Lisa 
Nybergs bok blir avstamp 
för en kväll där samtalet 
om psykisk hälsa och mu-
siken ska fylla Närhetens 
kyrka i Kil.

– Det känns helt fantas-
tiskt!

Artisten Lisa Nyberg och Anna Sundkvist Kräutner, regionansvarig på Suicide Zero, bjuder in 
till samtal om psykisk hälsa på måndag. FOTO:  PRIVAT
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Vår älskade

Andreas Rommel
* 23 januari 1977

har hastigt lämnat oss
i ofattbar sorg och saknad.

Karlstad den 13 oktober 2021

MAMMA och PAPPA
Maria

Fredrik och Sara
Love, Viggo

Magnus

Övrig släkt
Många vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och något alldeles oväntat sker.
Världen förändrar sig varje dag

men ibland blir den aldrig densamma mer.
Alf Henrikson

There is a crack in everything
That's how the light gets in

Fritt från L. Cohen

Begravningsgudstjänsten äger rum i Karlstads Domkyrka
onsdagen den 24 november kl. 14.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till minnestund på Villa Rud.
Svar om deltagande önskas till Begravningsbyrån

tel. 054-10 10 19 senast söndagen den 21 november.
www.rolandandersson.se


