
Foto: Risto Ahderinne

Till Inga Blomgrens Minne

VFSN, Bergslagen
Vår ordförande Inga Blomgren har avlidit endast 
70 år gammal efter en kort tids sjukdom. Så sent 
som på vårt årsmöte i Karlskoga den 8 mars 
"Internationella Kvinnodagen" med besök av 
Sofia Sanches från VFSN, medverkade Inga med 
entusiasm och värme. Ingen av oss anade, att det 
var vårt sista möte tillsammans.
Inga var en sann Nicaraguavän, som gjorde flera 
resor till landet under 80-90-talen. Hon har 
berättat på skolor och föreningar om kooperativa 
organisationer, som hon besökt. Hon har sålt 
lotter och samlat in mycket pengar, som sedan 

på olika sätt överförts till Nicaragua. 
Nicaraguakaffe, bananer, böcker, vykort och 
hantverk, allt detta organiserade hon och hennes 
man Olle försäljning av.
Värmland var tidigt ute, med insamling av 
lampor till alfabetiseringen av Nicaragua. Den 
första studieresan gjorde vi 1982 och sedan 
bildade vi "Bluefields Vänner", som Inga och 
Olle engagerade sig i. Senare utökades 
föreningen genom bildandet av 
Bergslagsavdelningen av VFSN, och Inga blev 
vår ordförande. De flersta styrelsemöten hölls i 
Ingas och Olles hem i Karlskoga med kaffe när 
vi kom och lunch innan vi skildes. De 
organiserade också de 2-dagars medlemsmöten 
som hölls varje höst i Labbsand vid sjön 
Möckeln.
Vi minns med glädje och tacksamhet allt 
uppoffrande arbete, som Inga gjort för oss och 
vår förening.

För att hedra Ingas minne har vi öppnat en 
fond i VFSN:s namn: Till Inga Blomgrens 
Minne" som handhas av FONUS. Vi hoppas att 
avdelningar och enskilda medlemmar, somminns 
Inga, går till närmaste FONUS-kontor och sätter 
in en lämplig summa, som vi sedan skall skicka 
till ett lämpligt projekt i Nicaragua.
Pengar kan även sättas in direkt på Bergslagens 
VFSN:s bankgirokonto 5827-1560 (märkt "till  
Inga Blomgrens minne".
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Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN) arbetar för en 
rättvisare värld med fokus på Nicaragua. 
Vi verkar i solidaritet med grupper i Nicaragua som på 
gräsrotsnivå kämpar för att avskaffa maktlöshet och fattigdom.
För att möjliggöra detta stöder vi småprojektsverksamhet i 
Nicaragua. 
I Sverige arbetar vi med information och påverkan deltar i 
debatter och samlar in pengar. 
I Nicaragua och Sverige drivs verksamheten av övertygelsen 
om att världen går att förändra, att global rättvisa är möjlig. 
Du kan också bli delaktig. 
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