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Var en av skyltarna ovanför serveringen, när familjen Strandh i Växjö bjöd in till
trädgårdsfest för att samla in pengar till suicidpreventionen. Det blev hela 25 300 kr! Som
skänkts till SPES suicidpreventiva verksamhet.
För 24 år sedan tog Jonas pappa Rolf sitt liv och lämnade sin familj alldeles för tidigt. Jonas
hade ställt fram ett kort på sin pappa som var det sista som togs på Rolf och det var från Jonas och
hans fru, Annelies bröllop. Fotot hade placerats bredvid en vas med röda rosor.

Trädgårdsfesten var för att tillsamman hedra minnet av Rolf. Sara och jag bjöds in för att
informera om SPES, dess verksamhet och om det suicidpreventiva arbetet i samhället idag.
Vi berättade även om våra egna erfarenheter om att vara närstående till någon som har tagit sitt liv.

Vi fick många nära samtal med flera av gästerna, syskonen familjen och vännerna. Här
blandades verkligen tårar och skratt.

Hela familjen Strandh tillsammans med Margit och Sara från SPES kretsen i Region
Jönköpings län.
Hela familjen inklusive flickvännerna och Mormor hade hjälpts åt för att ordna festen och ca
80 gäster bänkade sig i trädgården där det serverades god mat och dryck. En duo svarade för
sång och musik.
Det var många fina möten och samtal under kvällen som kommer att vara ett minne för oss alla som
var där.

Priser till lotterierna hade skänkts av olika företagare. De tre lottringarna såldes snabbt slut.
Följande företag bidrog med sponsring
Nordomatic AB
Ventilationsservice AB
Hovmantorp

Service o klimat Växjö
VÄXJÖ
Sweden sports Academy
VÄXJÖ
FLK AB
VÄXJÖ
EKLUNDENS GRAFISKA
VÄXJÖ
Josab Konsult AB
Växjö
Alice & Piraterna
Växjö
Lotteripriserna hade skänkts av Växjöföretagen
Ekofrisören i Växjö
Jannes blommor
Café deluxe
Kiropraktor Lars Isaksson
Växjö Lakers
Minovera spa
Johanne
Hjärtats livsharmoni
och
IFK Göteborg
Artikeln skriven av:
Margit Ferm
SPES-kretsen i Jönköping

