Stiftelsen loveisabiblioteket
Mål: Att i nära anslutning till barnsjukhusen i
Sverige tillgängliggöra ett livsbejakande
bibliotek med t.ex. litteratur, filmer och
ljudböcker.
Syfte: Att stärka viktiga vuxna, såsom föräldrar
och närstående, till svårt sjuka eller långtidssjuka
barn och möjliggöra utveckling av livsbejakande
strategier.
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“Med loveisabiblioteket vill vi belysa vikten

av att i barnsjukvården ha en livsbejakande
inställning där hopp, positiva tankar,
framtidstro och tron på tillfrisknad främjas”
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en samlingspunkt
för hopp, nya tankar,
livsbejakande strategier
och nya möjligheter

I loveisabiblioteket hittar du livsbejakande strategier.
Du lånar det du behöver under den tid du behöver.
Kontakta gärna någon av oss!
Stellan Nordahl - 0707-482 582
Emma Nordahl - 0736-00 1234
Helene Olesen - 070-725 57 00
Fredrik Skörvald - 072-728 66 80
Ruri Tillberg - 070-473 31 04

Vad som är rätt för dig - är rätt för dig.
Du väljer det som passar just dig.

loveisa - kärlek till Isa
Med loveisabiblioteket vill vi belysa vikten av
att ha en livsbejakande inställning där hopp,
positiva tankar, framtidstro och tron på
tillfrisknad främjas. En inställning där man ser
ett barn som råkat bli sjukt snarare än att se
sjukdomen som barnets identitet.
loveisa manifesterar vår kärlek till vår dotter Isa.
Tankarna ägnas åt något kreativt, samtidigt
som vi kan göra något för andra barn som blivit
sjuka eller skadade.

loveisabiblioteket
– ett livsbejakande bibliotek på
barnsjukhusen i Sverige
När ett barn blir svårt sjukt eller
råkar ut för en allvarlig skada
ställs livet på ända. Fokus i livet
styrs om. Sjukdom och skada är
en tragedi för varje enskilt barn
och för varje enskild familj, för
patienten är inte sjukdomen.
En tragedi som vi av hela vårt
innersta hoppas ska sluta
med att barnet blir friskt.

Isa
din blick så stark och klar
som mötte och berörde
med glädje och kraft åt alla envar
som livets öden sammanförde
så liten, så tapper, så glad
du visade oss att det är alltid
för tidigt att ge upp
och var man än är, är man mitt i livet
själens storhet är kärlek och hopp
ta alltid morgondagen för givet
så liten, så tapper, så stor

För mer information om loveisabiblioteket,
besök gärna www.loveisa.se

Kaos blir vardag
En allvarlig situation medför ofta att ingen riktigt kan
förutse vad som kommer hända. Det finns många saker
som bara händer – både bra och dåliga – och det är ibland
även med ett högt tempo. Att förflyttas mellan hopp och
förtvivlan flera gånger per dag
är inget ovanligt på
ett barnsjukhus.

Vanliga människor
i ovanliga situationer
De flesta människor ger ofta inte styrning till sina liv.
De gånger som man jobbar med sina personliga
strategier är få. När allt rullar på i de flestas vardag är
det heller inget som ägnas varken uppmärksamhet
eller tillskrivs värde. Många är tyvärr de som helt
plötsligt finner sig själva i en oerhört märklig miljö
på ett barnsjukhus. En miljö där lugn kan förbytas
till kaos på ett ögonblick. Att då i denna kaotiska
situation, tänka ut och utveckla en livsbejakande
strategi är i stort sett omöjligt.

Ett barn ser i
sina föräldrars ögon
sina chanser till tillfrisknad
Den största tryggheten ett barn har är sina föräldrar.
Samtidigt som den vuxne ska kunna hantera sig
själv ska den också ge barnet kraft att läka. Att då
kunna se, läsa och inspireras av livsbejakande
strategier kan vara det som är hela skillnaden.
Istället för att måla in sig i ett hörn, kunna se att det
finns vägar ut, ger en kraft inifrån – en kraft som
strålar ut till barnet. Vår önskan är att loveisbiblioteket ska utgöra en samlingspunkt för hopp, nya
tankar, livsbejakande strategier och nya möjligheter.
Loveisabiblioteket innehåller 100 titlar som spänner över ett brett område. Du kan läsa mer på
www.loveisa.se om vad vi behöver hjälp med för
att kunna hjälpa andra. Det går också bra att lämna
ett bidrag till bg 5116-0869.

