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FYRA
RÖSTER
OM
CARIN...
■ Lena Åkerlind,
ordförande i Allis (Aktiv levande
landsbygd i Söderhamn):
”Carin har jobbat
otroligt mycket
genom alla år för
barn, ungdomar och
föräldrar. Hon ligger bakom hemskt
mycket som inte
syns. Hon är verkligen en tillgång i
Allis där hon är den
som värnar småföretagande på landsbygden mest. Hon
är en arbetsmyra i
föreningen”
■ Lars Arvidsson,
cirkelledare på Bilda:
”Jag har känt henne
sen vi flyttade hit
1991 när min dåvarande sambo och jag
startade Föräldrar
på stan. Hon är
väldigt engagerad i
allt hon gör. Hon är
med överallt och gör
massa nytta. Hon är
väl värd priset och
har kämpat mycket
för ungdomar.”

Engagemang är Carin Gisslén Schönnings andranamn. – När man är aktiv så orkar man mer, säger årets söderhamnare.
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Carin, årets söderhamnare
Carin Gisslén Schönning är årets
söderhamnare.
Hon får hederstiteln på grund av
sitt engagemang att stärka barn,
unga tjejer och föräldrar.
– Det var ju jättekul. En himla uppmuntran, säger hon.
SÖDERHAMN

Det är en något tagen ”årets
söderhamnare” som tar
emot på sin arbetsplats på
Bilda under söndagskvällen.
Söderhamnsandan har
dagen innan ringt och berättat att det är hon som förärats utnämningen för 2009.
– Jag blev ju förvånad.
Det är en vitamininjektion,
säger hon.
Hon har undrat lite varför just hon utsetts.
– Kanske är det att jag
hållit ut. Jag har ju hållit på
väldigt länge. Jag har alltid varit beredd att försöka
och ta in nya metoder. Sen
har jag ju ett socialt engagemang även på fritiden,
säger hon.
Motiveringen är ”För ett

mångårigt engagerat arbete med att stärka barn, unga
tjejer och föräldrar som be-

höver stöd och en bättre
självkänsla i sina liv.”
Carin Gisslén Schönning
har lett en mängd olika
grupper genom åren. Förutom tjejscouterna i Skog
så har hon haft grupper
för att stärka familjer med
missbruksproblem, killoch tjejgrupper, föräldragrupper och en mängd andra. Hon är utbildad socionom, genuspedagog och
har arbetat som skolkurator på Stenbergaskolan.
Nu arbetar hon på Bilda
som samordnare av gruppverksamheterna där hon
är en länk mellan socialtjänsten och skolan. Hon
har även en del grupper
själv. Nyss har hon avslutat
en med unga kvinnor som
inte har haft det så lätt i livet, där hon arbetat med att
stärka deras självkänsla.
Just självkänslan är något som återkommer i

FAKTA

CARIN GISSLÉN
SCHÖNNING

■ Ålder: 61
■ Familj: Maken PO, barnen Oskar och Emilia, ett
tremånaders barnbarn samt
100-årig pappa.
■ Bor: Utegården, Älgnäs
■ Aktiv inom: Bland annat
Allis, Hushållningssällskapet
och Missionskyrkan
■ Intressen: Cyklar, åker
skidor och arbetar i trädgården
■ Aktuell som: Utsedd till
årets söderhamnare 2009.

grupperna, oavsett om det
rör sig om föräldrar, barn
eller unga tjejer. Det handlar i bland om att våga sätta gränser, i bland om att
man har rätt till sina känslor. Det är okej att säga att
man inte vill åka till pappa
för att man är orolig över
att han ska vara full. Gruppen som form innebär också att deltagarna känner att
de inte är ensamma om sina
problem och funderingar,
och kan stärka varandra i
sin gemenskap.
När det gäller föräldragrupperna så är den gemensamma nämnaren att man

har barn i samma åldrar.
– Jag är förälder själv och
kände mig ganska osäker
ibland när barnen skulle in
i olika åldrar, det var småbarnsåldern, skolåldern,
förpuberteten och puberteten. Det är viktigt att träffa andra föräldrar och dela
oro och glädje med dem, säger hon.
Hon tror att intresset för
att hjälpa unga kommer
från hennes egen ungdom
och rötterna i folkrörelsen.
Hon engagerade sig i scouterna, där hennes ledare
blev förebilder och inspirationskälla för henne.
Det som gjort att hon orkat fortsätta genom åren är
de goda exemplen, de som
rest sig och lämnat missbruk och problem bakom
sig.
– Det finns en möjlighet
att förändra. Kan jag vara
med på det så är jag tacksam för det, säger Carin
Gisslén Schönning.
■ Förutom årets Söder-

hamnare har SUIF:s Gösta
Lööf utsetts till årets ledarprofil och bandyspelaren
Daniel Jonsson till årets
idrottsman.
– Det kom som en överraskning, säger Daniel
Jonsson.

Daniel Jonsson är årets
idrottsman.
FOTO: HANS-ÅKE
SANDBERG

Gösta Lööf är årets
idrottsprofil.
FOTO: DANIEL NILSSON

■ Varför tror du att du får
priset?

– Jag har gjort en bra säsong och fått vara med och
vinna VM-guld
■ Vad är en bra idrottsman
för dig?

– En god idrottsman är
en som alltid ger allt i alla
situationer. Det är väl det
som det går ut på.
Tidningen har sökt Gösta
Lööf för en kommentar.
Utdelningen sker vid
återvändardagen den 22
maj.
GUSTAV SJÖHOLM
0270-740 25
gustav.sjoholm@
soderhamnskuriren.se

■ Göran Strömner, pastor i Missionskyrkan:
”Carin är full av
liv och idéer, alltid
positiv och lätt att
samarbeta med. Jag
gratulerar henne och
glädjs med henne i
utmärkelsen”.
■ Helene Grue,
har gått Carins
tjej- och killedareutbildning:
”En inspirationskälla,
väldigt engagerad.
Hon är en kvinna
med många järn i
elden, väldigt go och
glad. Det är jätteroligt att hon utsetts
till årets söderhamnare, det passar
henne verkligen.”

