
Missing People

Café i Rosa Huset 3 mars 2022

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Text och bild Göran Lander



Nya ordf Kerstin 
hälsar oss väl-
komna.



Föreningsnytt i lokalpressen

Glädjande nyheter för de medlemmar som inte är digitala -

Blekinge Läns Tidning publicerar 3 mars en halv sida rapporter 

från sammankomster vid SPF Seniorerna Blekingedistriktet och 

från Ronneby- och Mörrumsföreningarna. (Eftersom inmatningen 

är gemensam med Sydöstran förutsätter jag att även Sydöstran 

publicerar samma sida samma dag.)





Dagens ämne

Igår den 3 mars var det åter dags för ett intressant föredrag i 

Rosa Huset,  Ronneby. Christina Hjalmarsson från MISSING 

PEOPLE berättade om organisationen och dess arbete. 

Ingen ska försvinna utan att hittas. Viktigt är ändå att alla har 

rätt att försvinna, vilket kräver  att när man fått ett larm om 

försvunnen person tas alltid kontakt med polisen för att 

kontrollera att polisanmälan gjorts. 



En första sökorganisation bildades i Göteborg 2011 (Sökarna), 

2012 bildades en riksorganisation som fick namnet Missing

People och idag är man en välrenommerad medhjälpare när 

människor försvunnit. Ungefär 600 fall per år deltar man i och 

hemsidan på facebook har ca 700 000 följare. När Missing

People publicerar en efterlysning på hemsidan är det ingen liten 

skara som ser den.

Christina varnade för att sprida vidare andra ”icke-

auktoriserade” efterlysningar på nätet utan att veta 

bakgrunden. Det kan vara någon med kontaktförbud som 

spanar efter sitt offer eller kanske någon med skyddad identitet 

som visas på bilden. SPRID INTE.











Reflektioner

Tänk på att utan Solveig och John hade det varit väldigt jobbigt 

och torftigt på våra tillställningar. Tänk D E L I K A T O 

dammsugare, DELIKATO havreflarn varje gång – hurrrvvvv

Igår föredrog jag själv Solveigs vinbärskaka, krispig, syrlig, 

delikat utan o.

Kerstin hälsade för första gången som ordförande alla välkomna, 

småpratade med och överlämnade en bukett tulpaner till 

föreläsaren. Laila kunde för första gången på tio år direkt inte 

sin plats som vanlig styrelseledamot utan att behöva oroa sig för 

att allt skulle klaffa.



Återbäring
Lotterivinster
Grattis!



Automatiken i kameran har fastnat på det vackra vädret utomhus.
Tro mig, vi satt inte i mörker.


