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Ordförande har ordet
Tack alla medlemmar, anställda och många andra för ett fantastiskt engagemang
 under 2021. Den stora informations- och insamlingssatsningen under sommaren 
Jag trotsar våldet gav många nya synvinklar, viktiga relationer och en hel del pengar. 

Det är en utmaning att vara en ideell organisation med ett professionellt boende och beroende 
av upphandlingar för att få placeringar. Flera kvinnojourer runt om i landet har fått lägga ner. 

Tack till vår riksorganisation Unizon för stöd och ekonomisk hjälp. Vi har överlevt men
varit tvungna att varsla personal. Tack till styrelse och anställda som hela tiden hittar nya varit tvungna att varsla personal. Tack till styrelse och anställda som hela tiden hittar nya 
vägar att få in bidrag och står ut med den ovisshet vi levt i. Hoppet är det sista som lämnar 
oss. Jag hoppas att de medel som avsätts för att motverka våld i nära relation kommer 

kvinnojourerna till del. Jag hoppas att kvinnojouren Trots på Gotland kan finnas och stödja 
utsatt personer så länge det behövs. Den stora lyckan vore ju att det inte behövdes 
kvinnojourer alls. Än så länge behöver vi finnas för att lyssna, ge råd, lyfta fram den 

egna kraften och modet hos den enskilde som är utsatt för våld. 
Kvinnojouren behövs för att bidra med kunskap och medkänsla, praktisk hjälp, Kvinnojouren behövs för att bidra med kunskap och medkänsla, praktisk hjälp, 

trygghet och för att främja en självbild som ger tankar som leder till beslut. Tankar som; 
Jag är värd att leva, jag är värd att leva utan att bli slagen, jag är värd omsorg 

och kärlek, jag är värd att få en bättre framtid.

Eva-Mari Karlsson Kempi
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Vårdcentral
Mödrarvården
Kvinnoklininken

Försäkringsbolag
Arbetsförmedling
Boverket
Tillväxtverket

Vetrenär
Advokater
Bostadsbolag
Fastighetsägare

Banker
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Husdjur
Kvinnojouren TROTS jobbar 
även för att husdjur ska ha en 
trygg plats att vara på. Husdjuren 
är en familjemedlem och ska ha rätt 
att leva utan våld i hemmet. Husdjur 
hjälper även till i läkande processen hjälper även till i läkande processen 
så som tröst, motion och hjälper till med 
stresshantering.  På jouren bor det en 
katt, en hund samt att det finns 
akvarium med olika fiskar i. 
Att lära barn att ta hand 
om djur gör att barn 
lär sig empati lär sig empati 
och ansvar.  

Myndigheter
under

verksamhetsåret

Polis
Skatteverket

Försäkringskassan

BRIS
Skolor

Öppna förskolan
Förskolor
Komvux

Läkarmotagning
Skolsyster

Barnavårdscentralen

Socialförvaltningen
Barn & familj
Första linjen
Familjerätten
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17-18 april 
Kongress med Unizon 
Årets kongress blev digital 

2 december
Möte med Cheäkare 
Gunnar Ramstedt. Rutiner 
och säkerhet kring sekretess  

under tiden man vistas på kvinnojouren. 
Personen som kommer till TROTS ska 
få trygg sjukvård, inte bli ifrågasatt och få trygg sjukvård, inte bli ifrågasatt och 
en garanti att inga kallelser skickas via 
post. Personen ska omedelbart få ett 
reservnummer och ska inte behöva 
uppge sitt personnummer. Nya 
styrdokument och riktlinjer 
kopplade till sjukvård- 

respektive tandvårdsjournaler. respektive tandvårdsjournaler. 

10 december
TROTS mötte 

Civil Rights Defenders 
på deras huvudkontor i 
Stockholm, för att lära oss 

deras brädspel ”Dictator of Sweden” 
som handlar om hur lätt det är att som handlar om hur lätt det är att 
riva demokratin i samhället.  
Vi diskuterade om det är 
något man kan visa under 
Almedalsveckan 2022. 





26 november
Eva, Li och Eva-Mari deltog på 

Unizons ordförande- och ledarkonferens. 
Där gick vi igenom socialstyrelsens allmänna 

föreskrifter och allmänna råd o ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. En kvinnojour delade 

med sig av hur de arbetar i praktiken med förbättringsarbete, med sig av hur de arbetar i praktiken med förbättringsarbete, 
delaktighet och dokumentation. Ett flödesschema på vilka kontakter 
en person kan behöva ta när hen utsatts för våld visar att det kan 
vara ca 50 möten med olika myndighetspersoner under första 
året efter polisanmälan. Vi fick veta att en nya lagen om att det 
är ett barnfridsbrott när barn bevittnat våld under de två första 
månaderna (fram till 7september) lett till 12 fällande domar. Vi fick 
även en inblick i hur antigenusrörelsen och antikvinnarörelsen även en inblick i hur antigenusrörelsen och antikvinnarörelsen 
arbetar genom att använda polarisering, sprida sin definiering 
av problem och relativisera tex hedersvåld. I statistik kan 
kvinnors utsatthet osynliggöras när det inte görs olika 
staplar för kvinnor och män. Vi talade också om vikten 

av tydlighet, förståelse och transparens 
när det gäller jourernas ekonomi 
och hur svårt det kan vara att få och hur svårt det kan vara att få 
en hållbar ekonomi som 
ideell förening och 
beroende av 
placeringar och 
upphandlingar.

7 december, 18 februari, 10 mars
Forum Social Välfärd, Region Gotland

TROTS deltar bland många andra föreningar 
och organisationer i arbetet för att vässa Region 
Gotlands genomförandeprogram för Social 
välfärd 2023-2027. Ett arbete som inte ska bli 
en pappersprodukt i en byrålåda utan ska vara en pappersprodukt i en byrålåda utan ska vara 
levande och ha delar i sig där deltagande 
föreningar och organisationer ihop med 
Region Gotland har bitar vi alla kan 
bidra med för ett tryggare och 

friskare Gotland.
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Lekande-
Läkandepark.

Fastighetsägaren har 
visat intresse för att vilja 
sälja fastigheten där TROTS 
boende finns. Detta satte igång 

TROTS fantasi om vad vi kan skapa TROTS fantasi om vad vi kan skapa 
om vi får tänka fritt och inte har en 
utomstående fastighetsägare att ta 
hänsyn till. Detta blev starten på 
projektet som fick namnet 
Lekande-Läkandepark. 

Projektets mål 
är att utveckla 
parken/trädgården 
vid TROTS boende.
Vi arbetar för att den 
ska vara enkel att sköta 
och att parken ska täcka och att parken ska täcka 
många behov. Man ska bli 
nyfiken och det ska kittla till 
i magen när man utforskar 
och är i parken, samtidigt 
ska man kunna hitta 

ett lugn.
Syfte

är att skapa en 
inspirerande utemiljö där 
individer som blivit utsatta 
för våld ska kunna läka och 

vara ute efter att de kanske isolerats 
av en kontrollerande förövare. Ett andra av en kontrollerande förövare. Ett andra 
syfte är att dra lärdomar från projektet om 
utevistelse för individer som blivit utsatta för 
våld. Metoder som använts för andra grupper, 
som personer med ”utbrändhetssymtom”, 

men inte för TROTS målgrupp.

Projektets 
deltagare.
Projektet 
knöt ett antal 
personer till sig 

med olika kompetenser 
inom utemiljö. Gruppen består inom utemiljö. Gruppen består 
av.Eva Gussing, Jessica Hjorter, 
Li GrebäckMagnus Ekström, 
Yvonne Westerberg
Mir Grebäck

Under projektets 
gång hann vi få fram 

en skiss över hur vi tänker 
oss parken, skicka ett fåtal 
ansökningar om ekonomiska 
bidrag och spåna om en 
inspirationsresa.inspirationsresa.

TROTS vill tacka 
fastighetsägaren för 

hens tålamod att invänta 
att TROTS har handpenningen 

till att köpa gården. Fastighetsägaren 
har även reducerat hyran några månader 
för att stötta TROTS. Vore målet att för att stötta TROTS. Vore målet att 
sälja fastigheten bara ekonomi så 
skulle ägaren kanske kunnat 
anlita en mäklare. Men 
så har inte skett.

Projektet 
på paus
Efter några 

möten kom gruppen 
fram till att första steget 

behöver bli att köpa fastigheten, 
innan alla planer för parken kan innan alla planer för parken kan 
bli verklighet. Därför pausades 
Lekande-läkandepark.
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TROTSA våldets
Under sommaren 2021 paddlar Li på Trots Kvinnojour runt Gotland i 46 dagar i ett stort 
projekt. På 16 platser runt om på ön var det aktiviteter för allmänheten. Vi förde dialoger med 
såväl artister som med författare, konstnärer och föreläsare. Aktiviteterna skede utomhus och 
anpassade efter aktuella restriktioner.
TROTSA våldets syfte var att belysa frågor och sprida kunskap kring våldsutsatthet i hemmet, TROTSA våldets syfte var att belysa frågor och sprida kunskap kring våldsutsatthet i hemmet, 
jämlikhet och barnkonventionen. Projektet var också belysande hur Kvinnojourerna arbetar 
inom dessa områden och vilka hjälp och kompetenser som nns hos oss för den som är 
utsatt. Kvinnojouren ville skapa uppmärksamhet kring dem situationer som  många idag 
benner sig i och vad TROTS kan göra för att hjälpa. 
Kvinnojouren TROTS ville också berätta om den situation vi och andra jourer benner sig i och Kvinnojouren TROTS ville också berätta om den situation vi och andra jourer benner sig i och 
hur vi kämpar för jourens egen överlevnad med avtal, IOP och upphandlingar. Vi vill inte tävla 
med den privata sektorn, utan fortsätta jobba för att få hjälpa de som behöver det allra mest. 
Kvinnojourens boende är till försäljning och vi jobbar för att samla in medel till handpenning. 
TROTS är en ideell kvinnojour som inte är vinstdrivande. Det viktigaste är att TROTS nns kvar 
och kan ge fortsatt skydd. Företag och medmänniskor har möjlighet att göra skillnad.

Genom att stötta oss kommer varje krona ni investerar att gå till kampen mot våldet. I vår Genom att stötta oss kommer varje krona ni investerar att gå till kampen mot våldet. I vår 
organisation arbetar människor dygnet runt för att utsatta skall kunna komma undan våld och 
påbörja ett nytt liv. Både vi – men framför allt de utsatta – är oerhört tacksamma för er som 
bidrar.
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Vi på Kvinnojouren TROTS har i många år haft några saker som vi skulle vilja göra för 
organisationen, men aldrig haft resurser och tid till. En av dessa saker är att turnera runt 
Gotland och sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor och framför allt möta 
människor som nns på ön, alltså dem som inte kommer på seminarium, dem som inte 
kommer på Almedalsveckan och dem som inte är insatt i ämnet.

Jag har länge grunnat över hur vi kan sprida kunskap på ett annorlunda sätt, att på ett försynt Jag har länge grunnat över hur vi kan sprida kunskap på ett annorlunda sätt, att på ett försynt 
sätt bryta tystnadskulturen. Att på ett lättsammare sätt få folk att prata om frågor så som våld i 
hemmet, barnen och att vara anhörig i svåra situationer. 

En morgon, en vanlig vardag, jag står i duschen och, som det brukar, sätter hjärnan i gång. 
- Hmmm, kanske, men hur, ett plus ett, ekonomi plus sprida kunskap, hmmm.
På med kläderna och möta mina na kollegor. - God morgon, jag har en idé!
Där satte det i gång. Jag blev förvånad av att kollegorna sa att det va en bra idé och jag börja Där satte det i gång. Jag blev förvånad av att kollegorna sa att det va en bra idé och jag börja 
skissa på idén lite till. Några dagar senare framförde jag idén till styrelsen som enhetligt sa ja 
till idén: Jag paddlar runt Gotland!
Måste erkänna att jag blev förvånad över att alla trodde på projektet, men samtidigt måste vi 
agera för vår överlevnad och för att vara mer synliga. 

Starten i projektet var att beräkna tid, alltså gissa hur långt jag skulle orka att paddla varje dag, Starten i projektet var att beräkna tid, alltså gissa hur långt jag skulle orka att paddla varje dag, 
jag gissade att ca 2 mil om dagen skulle gå bra, men om vädret blir dåligt och jag måste 
paddla i kapp så blir det för långt att ta igen den sträckan, därför beräknade jag till 13 km varje 
dag. Det måste erkännas att jag inte är en träningsmänniska, jag går aldrig på gym, joggar 
eller sportar i huvud taget.
 
 Sedan var det att få ihop en styrgrupp, som blev Birgitta Nylund, Maja Ahlard, Björn  Sedan var det att få ihop en styrgrupp, som blev Birgitta Nylund, Maja Ahlard, Björn 
Sundberg och jag. Vi har haft många planeringsmöten via zoom. Här planerade vi vilka teman 
vi skulle ha på stationerna. Vi beslutade att ha 16 stationer med olika teman kring våld i 
hemmet. Vi beslutade även att allt skulle vara Corona anpassat. Det vill säga att allt skulle vara 
utomhus, att alla höll avstånd och framför allt skulle vi sända allt digitalt i direktsändning. Vi 
beslutade även att huvudtemat skulle handla om barnens rättigheter. 

Vi skulle starta varje dag med den digitala direktsändningen med att läsa upp  ett avsnitt av Vi skulle starta varje dag med den digitala direktsändningen med att läsa upp  ett avsnitt av 
barnkonventionen, men vi ville göra det så begripligt och lätt  sätt som möjligt. Ett sätt som vi 
tyckte var rimligt var att ta med ett barn som själv reflekterar över vad det står i konventionen 
vidare ville vi ha det översatt så det blir begripligt i vardagen. Alltså, vi tog in skådespelaren 
Jannica Strååt, för att läsa varje avsnitt, vi tog in Ellie Sahlsten som är 9 år som kommenterade 
varje avsnitt och så vår sakkunnige expert på barnkonventionen, Advokaten Rebecca Lagh, 
som förklarade. 
Dem tillsammans ck ihop 45 avsnitt och ett avsnitt om dagen sändes ut i vår kanal digitalt! Dem tillsammans ck ihop 45 avsnitt och ett avsnitt om dagen sändes ut i vår kanal digitalt! 
Med inspelningen hjälpte Jessica Hjorter och Kim Lindeberg. 
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Efter Barnkonventionen så sände vi musikvideon Jag TROTSAR våldet, som vi spelat in 
tidigare från Öland Rooth, Almedalsveckan och Medeltidsveckan, där olika folk får hålla i en 
skylt med texten ”Jag TROTSAR våldet på”, musiken spelas av bandet Bumpers och texten 
skrivit av Bengt Carlenfors. Foto av Kajsa Grebäck och mig. 
Sedan kommer man in i digitala direktsändningen, där jag kommer in i bild paddlande i Sedan kommer man in i digitala direktsändningen, där jag kommer in i bild paddlande i 
kanoten. Jag tar upp olika ämnen kring temat våld i samhället och samtidigt får man se 
fantastiska miljöbilder från båten. Direktsändningen började samma tid varje dag, så att 
följarnalätt  kunde  lära sig vårt schema på ett smidigt sätt. Efter direktsändningen så sände vi 
inspelat material. Det kan ha varit från inspelningen dagen före, där vi lmade från de 16 
stationerna eller intervjuer som vi gjort eller från  förinspelat program, som andra kvinnojourer 
sänt oss, andra musikvideon som handlar om våld mm. 

Något som beslutades i gruppen varNågot som beslutades i gruppen var

 - att  andra skulle kunna möta upp mig och TROTSARNA under turnén, därför hade vi  en 
tydlig karta där det stod var vi befann oss varje dag. 
att när man mötte oss skulle det välkomnas med ryckande gott kok kaffe över en levande 
brasa.
Att man skulle få information om kampanjen och att få kunskap om våld i familjen.

Det 16 stationerna 
Vi ville bredda temat så mycket vi kunde för att visa att våld är mer än ett slags våld som vi Vi ville bredda temat så mycket vi kunde för att visa att våld är mer än ett slags våld som vi 
jobbar med och det kunde vi göra med  de 16 stationerna som vi la ut med lagom olika 
avstånd och lämpliga platser för de olika teman. 
Vi ville också att det skulle vara lättsamt att möta oss med spännande och roliga mötesplatser 
för att få folk att våga träffa en kvinnojour sedan ville vi att folk skulle känna att dem kunde 
hjälpa organisationen med bidrag. 

Att få ihop, utan ekonomiska förutsättningar, så många programpunkter var en rolig utmaning. Att få ihop, utan ekonomiska förutsättningar, så många programpunkter var en rolig utmaning. 
Det gällde att få in en ansvarig för varje programpunkt. 
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START
Midsommarafton Paviljongsplan Visby.

Här startar resan runt Gotland med kanot. Vi TROTSARE hade en picknick i parken och som Här startar resan runt Gotland med kanot. Vi TROTSARE hade en picknick i parken och som 
vår första paddelgäst var Biskopen Thomas Petersson som paddlar med första biten. Det var 
en bra start  där Thomas och jag hann prata och diskutera framtidsplaner i en varsin kanot. 
Det var extra spännande att paddla förbi hamnterminalen och sedan förbi Holmhällar, där 
klinten reste sig högt upp i skyn. Thomas och jag anlände till Kneippbyn framemot kvällen. Det 
var folk som hade fest på bryggan och vi blev varmt mottagna. 

DINA RÄTTIGHETER SOM BARN (TROTS, Rädda barnen på Gotland, DACA)
26 juni Kneippbyn26 juni Kneippbyn
Vi ville starta första stationen med att hylla barnen, och därför paddlade jag och Biskopen 
Thomas Petersson söder ut mot  Kneippbyn som är känd för sitt vattenland, Pippi Långstrump 
huset och tivoli med camping plats. 
På plats var organisationerna Rädda barnen, Tryggare barn och DACA, alla etablerade på På plats var organisationerna Rädda barnen, Tryggare barn och DACA, alla etablerade på 
Gotland och som jobbar med utsatta barn. Rädda barnen hade xat målarplank, Tryggare 
Barnen hade station med utmaningar och DACA ck man kolla på deras coola hojar och få en 
tatuering av. 
En n och rolig samling med fler besökare vid stora bryggan. Kneippbyn hjälpte till med att 
sända ut till samtliga besökare att vi var på plats. 

Dagen efter paddlade jag vidare, Bengt var chaufför och körde mot nästa plats. Exakt 1,3 mil Dagen efter paddlade jag vidare, Bengt var chaufför och körde mot nästa plats. Exakt 1,3 mil 
söder ut. Efter en stunds paddlande står någon nere vid Ygne och vinkade, käraste Jannica 
stod där och väntade.  En grym och mäktig känsla att paddla förbi skutfälltet utanför Tofta.  När 
jag paddlat 1,3 mil och gick i land upptäcker jag att framför mig har jag bara en hög klint, rakt 
upp! Försökte ringa Bengt men ingen mottagning. Det var bara att lämna kannoten och börja 
klättra upp för stupet. Det var för jäkligt, men upp kom jag, och tillslut kom jag till bussen. 
Vilken vacker kväll! Solen gick ner och vi hade en fantastisk måltid vid solnedgången. Dagen 
efter kom Alex och Petra förbi och käka med oss. Jag blev övertalad att inte klättra ner på 
samma ställe utan ta en stig ner längre fram. Det blev en extra promenad på en mil...  

MUSIKQUIZ (TROTS, Studieförbundet Bilda Gotland)
28 juni Klintehamn Warfsholm
För att hinna komma fram i tid till Warfsholmen tänkte jag att jag tar dem lättare ergonomiska För att hinna komma fram i tid till Warfsholmen tänkte jag att jag tar dem lättare ergonomiska 
paddlarna, så går det nog snabbare. Jag paddla och paddla, en timme blev många timmar. 
När jag väl kom fram hade bandet inte kunnat vänta längre utan startat. Men det blev jubel när 
jag anlände och musikerna började om så jag ck vara med. Varför tog det så lång tid? Jo, 
motvind, motströms och paddlarna var inte skapta för havet. 
Roger Bergvall och Conny Gahnström genomför ett musik quiz! Man ck testa sina kunskaper 
med vänner och familj. Restaurangen på Warfsholm var öppen.
På väg till Ekstakusten hände det som jag inte ville skulle hända. Eva-Marie hade tagit över På väg till Ekstakusten hände det som jag inte ville skulle hända. Eva-Marie hade tagit över 
chaufförsrollen och jag paddlade iväg. Solen sken, havet var lugnt, efter någon mils paddling 
efter kusten så PLÖTSLIGEN, från ingenstans, swich, plums! Kanoten välte av en stor våg, 
flytvästen blåste upp sig och jag  flöt upp till ytan. Swich! Ny våg, jag ck tag på kanoten och 
skyndade mig att fånga paddeln. Tre vågor till sköljde över mig, och sedan, allt stilla igen. Va 
fasiken hände? Tittar mig förvånat omkring, tar av mig flytvästen och ser en Gotlandsfärja i 
horisonten. Jag lyckas vända kanoten tillrätta och börjar vada omkring och plocka upp alla 
flytande föremål. Jag dök efter det som sjönk ner på botten. Lyckade hitta lmkameran, 
stativet och alla andra saker. Uppe på land märker jag att mobilen funkar trots den legat i 
havet. Får tag på Eva-Mari som till slut hittar mig blöt.  Detta var den enda vurpan över hela 
resan jag gjorde och all digital utrustning klarade sig. 
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LÖS VÄRDSPROBLEMEN (TROTS, Studieförbundet Vuxenskolan Gotland)
1 juli Sandhamn
Möte  Vuxenskolan och diskutera världsproblem,  vi kade framför brasan och lyssnade på 
levande musik av Ida Anderssons Jupiter med musiker. Vi bjöd in politikerna och
beslutsfattarna. Vågade dem komma? 
Eva-Mari hade hjälp av sin kollega, Laila, och dem hjälpte till att frakta turnébussen till rätta Eva-Mari hade hjälp av sin kollega, Laila, och dem hjälpte till att frakta turnébussen till rätta 
platser. Vilken grym och rolig dag! Doris kom och klippte mig, Pia och … börja aktivera alla 
med samhällsfrågor och Laila poppade popcorn vid brasan. Avslutningsvis kom Ida Andersson 
Jupiter med sitt gäng och spelade. Så bra och så coolt! 

ALMEDALSVECKAN DIGITALA MÖTEN (TROTS, Alex Lithander och Mattias Walgren 
intervjuar). 
4 juli från Nisseviken
Möten intervjuer med politiker och beslutsfattarna digitalt! Möten intervjuer med politiker och beslutsfattarna digitalt! 
Vid Nissevikens camping/ badplats ( Birgitta Nylund,TROTS) ck vi på TROTS ( Jag och Vid Nissevikens camping/ badplats ( Birgitta Nylund,TROTS) ck vi på TROTS ( Jag och 
Eva-Marie) vara med och städa badplatsen med bybor från socken. Ett jätte bra sätt att mötas 
på. Efteråt ck vi hålla ett seminarium vid stranden för byborna om Kvinnojouren och temat 
våld. En bonden kom och tacka oss och tyckte att vi var bra som genomförde denna turné, 
han köpte en T-tröja av oss, satte på sig den och såg stolt ut, sedan hoppade han upp i 
traktorn och körde där ifrå. Då kände jag att jag var på helt rätt ställe på rätt tid. På kvällen 
ordnade Birgitta med sina vänner en grillkväll söder om Nisseviken. Det var en udde som 
hetter... , korna gick bredvid oss och två gamla stenhus som används som sommarhus. En 
drömplats att benna sig på. Eva - Mari ck nys om en gudstjänst som skulle hållas och tog 
med mig till den. Predikan var utomhus mellan några sjöbodar och en gammal traktor höll 
sällskap. Ett 20 tal personer kom och satte sig i en halvmåne med sina medtagna stolar. En 
präst gjorde sitt och jag ck gå fram och säga mitt. Vi ck höra musik och Eva – Mari var nöjd. 
Jag längtade efter morgondagen så jag hade hört att det skulle nnas massor av sälar längre 
söder ut. 

5 juli
Inga sälar men där jag stannade för att inta min lunch möttes jag av en stenkust med mängder 
5 juli
Inga sälar men där jag stannade för att inta min lunch möttes jag av en stenkust med mängder 
av fossiler. Drömmen för mig att komma till platser där man annars inte skulle hitta.  

ALMEDALSVECKAN DIGITALA MÖTEN (TROTS, Alex Lithander och Mattias Walgren 
intervjuar. )
6 juli från Bursvik
Möten intervjuer med politiker och beslutsfattarna digitalt! 

KONSTEN SOM PÅVERKAR (TROTS, Agneta Karlsson)KONSTEN SOM PÅVERKAR (TROTS, Agneta Karlsson)
Hoburgen Sjövärnsgården vandrarhem/kursgård
Vi från Kvinnojouren fanns på plats för att samtala och bjöd på ka. 

En helt otrolig konstutställning av olika konstnärer:
Lasse Åberg, Anna-Malin Andersson, Sandra Boxmark, Christer Jonsson, Alicia Larsson, Pia 
Krassman, Shakir Khalilov, Mia Nydahl, Peter Lindberg, Niklas Ejve, Camilla Munthe, Daniel 
Karlsson. 
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Berättelse om Ormkvinnan (Örjan Herlits, Länsteaterchef 1996- 2006 samt nämndeman i Svea 
hovrätt, TROTS, Bilda)
15 juli När Närsakar, Gangvide

Närsaka glömmer jag inte, en av dem starkaste minerna under resan! För att komma till Närsaka glömmer jag inte, en av dem starkaste minerna under resan! För att komma till 
Närsaka, så måste man paddla in vid en å. Det var en smäll het sommardag och jag hade 
bråttom att hinna fram i tid. Det var lågvatten och jag var tvungen att paddla in i en vik för att 
komma till ån som skulle leda mig till Närsaka. Viken hade så grunt vatten så det var knappt att 
jag kunde paddla, det var helt vindstilla och jag lyssnade på sommarprataren medans jag 
vadade fram i hettan. Sommarprataren var Mathilda Hofling, som blev utsatt för grooming på 
nätet, och jag blev så äcklad och arg medans jag var stressad att hinna i tid till nästa station. 
Under sändningen ser man kanske inte hur slut och arg jag var. Sändningen blir avbruten på 
grund av dålig täckning, men jag får fram i sändningen hur äcklad jag är över män som utövar 
makt på kvinnor och barn. Väl framme, så får jag veta att allt är framflyttat några timmar, så var 
det med den dagen. Personalen på campingen  var fantastiska och man kände sig verkligen 
välkommen. 
Berättelsen om Ormkvinnan. En berättelse i brytningstiden mellan asatron och
kristendomen i mitten av 900-talet. Det är också en skildring av hur livet kunde te sig för kristendomen i mitten av 900-talet. Det är också en skildring av hur livet kunde te sig för 
människor mer än ett millenium tillbaka i tiden. Audun styr på den kvinnoägda gården 
Närsaker. Hennes dotter Gunnlaug väntar på sin man som är försvunnen i österled. En stormig 
natt förliser ett skepp utanför kusten och en främling hittas halvdöd i bränningarna...
Kvällen avslutas med levande musik.

Vi äldre då? (TROTS, Östan skuggor)
19 juli Ljugarn Strandcafé & Brunadörren
Vilka dagar det var i Ljugarn. Vi blev kvar där ett par dagar för att komma rätt i turné schemat. Vilka dagar det var i Ljugarn. Vi blev kvar där ett par dagar för att komma rätt i turné schemat. 
Varma sköna dagar och vi smällde upp partytältet i anslutning till strandcaféet. En bred och 
lång sandstrand bredvid caféet och minigolfbanan. Under tältduken fällde vi upp bord och 
plockade upp brädspel. Brädspel har en effektiv inverkan på folk. När man spelar så kommer 
samtalen igång. Ljugarns  Strandcafé satte upp anslag om att alla kaffe pengar går till TROTS 
under en dag. 

Den 19 juli på kvällen avslutades med reggaebandet Safari vid Bruna dörren. Jag ck gå upp Den 19 juli på kvällen avslutades med reggaebandet Safari vid Bruna dörren. Jag ck gå upp 
på scenen vid pausen och informera om oss. Här var det fullsatt och en ungdom som vi har 
lmat berättade att hon och hennes gäng viste inte att det fans kvinnojourer. Så himla häftigt 
möte.
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Advokaten möter författarna. (TROTS, Rebecca Lagh, Marianne Cedervall)
24 juli Katthammarsvik Pensionat Borgvik. 
När jag paddlar mot Katthamarsvik har jag god tid på mig och är förväntansfull över dagen då När jag paddlar mot Katthamarsvik har jag god tid på mig och är förväntansfull över dagen då 
just denna station har förberett sig allra mest. När jag kommer närmare mitt mål så ser jag 
Egrett hägrar vid strndkanten, det är så vackert och jag är i sändning och försöker lma dessa 
underbara varelser, som beskådare som håller i sin mobil inte alls ser vad jag ser, utan 
möjligen små gråa prickar. Hur som helst så blir jag lite sen till Katthammarsvik denna dag. Jag 
smyger upp på stranden, Bengt står med turnébussen och är klar med att servera kokkaffet. 
Jag hör hur första författaren bli intervjuad, och det är så nt gjort. Folk sitter och lyssnar och 
längst ner bakom publiken står vår Rolle från bokhandeln Wessman & Pettersson och säljer 
böcker. Det ser lite ut som en australiensk eller amerikansk lm när folk träffas i en park och 
ska viga någon. 
Efter varje seminarium så intervjuar jag varje författare och Rebecca lmar. 
Karin Wahlberg, Charlotta von Zweigbergk, Johanna Svanborg, Marianne Cedervall, 
Peter Stjernström, Mari Jansson, Håkan Östlundh, Johannes Pinter, Håkan Nesser.

Funktionsveriation - Vem har inte det? (TROTS, Funkisam Roland Sundelin,Bengt Jönsson)
26 juli Åminne havsbad.
Åminne camping plats betyder lite mer för oss på TROTS. Det var i närheten av Åminne vi 
26 juli Åminne havsbad.
Åminne camping plats betyder lite mer för oss på TROTS. Det var i närheten av Åminne vi Åminne camping plats betyder lite mer för oss på TROTS. Det var i närheten av Åminne vi 
hade vår första Kvinnojour och vi har varit på denna strand många gånger med olika utsatta 
människor.  Känslan när jag paddlade in i kanalen upp till campingen var härlig. Folk börja 
droppa in och allt stod uppställt som det var planerat. Det var massa olika funktionsvariations 
redskap så som cyklar, strandrullstolar och framförallt den fantastiska utsiktstornet, som man 
kan koppla på en bil och flytta på, och är gjord för rullstolar att åka upp i. Man kommer upp 
åtta meter i luften och den kan användas på konserter eller som fågeltorn. Vi beslutade att gör 
olika intervjuer medans vi åkte upp i tornet. Det blev fruktansvärt bra intervjuer i tornet med 
bland annat en bandmedlem som berättar om hur det är att vara anhörig till en som blivit 
våldtagen. Vi själva blev intervjuade av lokaltidningen som vi självklart spelade in. Senare kom 
bandet igång, men det blev inte Bumpers som hade skrivit vår Trotslåt på grund av sjukdom, 
men i stället kom Fair Dinkum Bluesband, ett grymt bra band och det blev bara så bra! TROTS 
med Funkisam( Gösta Karlsson och Roland Sundelin) höll en presentation och informerade på 
scenen. 

Att engagera sig - Vikten av fritidsintresse (TROTS, Björn Sundberg, Räddningstjänsten)
29 juli Slite
Att engagera sig - Vikten av fritidsintresse (TROTS, Björn Sundberg, Räddningstjänsten)
29 juli Slite
Efter dramatiska dagar från Åminne, med oväder och starka vindar, kom jag upp till Slite. Efter dramatiska dagar från Åminne, med oväder och starka vindar, kom jag upp till Slite. 
Under resan hade jag uppblåsbara kanoter men jag märkte att den ena efter den andra blev 
sämre skick och börja allt snabbare pysa ut luft ur, så utav Slite Camping ck jag köpa en 
begagnad havskannot och vi ck låna dusch som va behövligt. Chauffören ( Petra) och jag ck 
pusta ut och goda vänner kom upp och vi hyrde kanoter och paddla i hop runt närliggande ö 
utanför Slite. Nu var vi redo för nästa station. Fritidsintresse. Vi ville ha med den stationen för 
att locka folk med att prata om vikten av att inte vara ensam, som är ett växande 
samhällsproblem. Slite Expo har varje år ett event som kretsar kring en bilträff, i år blev det 
inställt på grund av Corona, men vi tog in deras tema. Björn hade byggt upp en stor bilbana 
för radiostyrda bilar. Nu ck jag köra första varvet på tid och andra ck tävla mot min tid. 
Resultatet av min tid blev inte så svårt att knäcka och det blev ett lyckat event.
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Förutom bilbanan så var Swebrick på plats och visade upp sina fantastiska legobyggen. Jag 
intervjuade Petter Åkeson, som tidigare var med och tävla i Legomaster på TV 4, och han 
chockade mig totalt med att ge mig en jätte n gåva. Han hade byggt i lego mig sittande i 
kanoten. 
Räddningstjänsten var på plats med deras brandbilar och det var ett bra och populärt inslag, 
och sist men inte minst så kom det härliga motorcykel gänget på ca 20 motorcyklar till oss.
Vi var många från TROTS och vi avslutade med en middag på resturang för att hylla Agneta på Vi var många från TROTS och vi avslutade med en middag på resturang för att hylla Agneta på 
TROTS för att hon är en sådan klippa efter allt arbete för sommarturnén. 

    

Filmens påverkan med gott ka ( TROTS, Film på Gotland, Folkets Bio Visby, Kuno)
1 augusti Fårösund Marinan
På väg till nästa station som var  Fårösund mötte jag på stora regnbyar blandat med varm sol. På väg till nästa station som var  Fårösund mötte jag på stora regnbyar blandat med varm sol. 
Jag kom till stationen i god tid och tillsammans med Kuno och Film på Gotland gjorde vi i 
ordning inför kvällen som blev känslovarm, cool afton. Inne på den stora marinan ställde vi ut 
stolar till publiken, längst fram en stor bioduk och runt om bra högtalare. Filmen ”Iris”, 
regi: Ville Jegerhjelm. Foto: Staffan Enström, är en gotländsk lm, som sätter ljuset på såväl regi: Ville Jegerhjelm. Foto: Staffan Enström, är en gotländsk lm, som sätter ljuset på såväl 
kvinnors utsatthet som motståndskraft, inspireras vi och hyllar alla dem som trotsar orättvisor, 
engagerar sig för sina medmänniskor och för en bättre värld. Efter lmen var det panel och 
frågestund. Med i panelen var Skådespelare Jannica Strååt, Filmare Staffan Enström, 
Ordförande Folkets Bio Visby Margareta Eriksson Reihs.

Husdjur, kan de också känna? ( TROTS, Katthemmet, islandshästridning med hästar ifrån 
Engårdens )
5 augusti Kappelshamn båthamn5 augusti Kappelshamn båthamn
På väg till Kappelshamn ck jag starta tidigare än vanligt, dels för att paddla ikapp tid som jag 
förlorade pga vädret och dels för att det skulle komma in nytt oväder. Väl framme så ck jag 
Petra och Alex låna dusch av Gunilla, som är styrelsemedlem i TROTS, och boende i 
Kappelshamn. Sedan hjälpte vi till med förberedelserna inför dagen. Den här tema dagen är 
jätte viktig för oss som jobbar inom TROTS. På vår jour får man ta med sig sina husdjur och vi 
anser att husdjur är en familjemedlem. 
Islandshästridning, loppmarknad och levande musik av Rei & HellmountainIslandshästridning, loppmarknad och levande musik av Rei & Hellmountain
Östnytt från SVT kom och gjorde ett reportage.

Idrott och lek- Viktiga ingredienser i livet
7 augusti Lickershamn
Planen var att vi skulle ha Gotlänska lekar, men på grund av dåligt väder och sjukdommar så Planen var att vi skulle ha Gotlänska lekar, men på grund av dåligt väder och sjukdommar så 
blev det inställt. Men restaurangen i Lickershamn hade öppen famn för TROTS. Vi blev 
inbjudna i deras na inglasade veranda, där samlade sig ett gäng som spelade brädspel och 
samtalade över livet. Havsvågorna stod högt och regnedropparna smattrade på verandans 
glas. Ett kärt möte med vänner och gamla kollegor som kom och peppade oss.  
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Att komma tillbaka till jobbet efter Covid-19 och semester.
8 augusti Salthamn
Hur ställer jag mig till förändringarna på jobbet? Hur kan jag själv påverka min arbetssituation?
Vad gör jag om jag blir utsatt för trakasserier på jobbet? Kom och lyssna på engagerade 
föreläsare inne i fabriken och avnjut något gott i restaurangen såsom TROTS egen 
tapasbricka.
Kristin Kaspersen har precis släppt boken ”Vägen till att leda mig själv” och kommer att Kristin Kaspersen har precis släppt boken ”Vägen till att leda mig själv” och kommer att 
föreläsa på plats.
Stresscoach Gotland, Angelica Bill kommer att beröra hälsofrågor såsom återhämtning och 
stress.
Ella Wahlgren är där för att prata om ”Hepp” där syftet är pepp på arbetsplatsen. Anders 
Holstensson och Lasse Siggelin har många år bakom sig i jobb med unga och pratar om stöd 
och viktiga funktioner i samhället.
Det fannas utomhusstationer som Emma Pettersson leder med fysisk aktivitet att prova på!Det fannas utomhusstationer som Emma Pettersson leder med fysisk aktivitet att prova på!
Peter Lindberg kommer även att ha med sig bilder och skulpturer på plats – bland annat 
Ógirl. Detta ville man inte missa!

Nu är resan snart över. Vindarna känns starkare, havs vågorna är tätare och jag är närmare Nu är resan snart över. Vindarna känns starkare, havs vågorna är tätare och jag är närmare 
målet. Sanningen är att jag kände mig orolig och grubblade en hel del. Jag kände att den här 
resan har jag inte tagit mig igenom själv. Jag ville verkligen inte komma paddlandes själv och 
folk skulle uppmärksamma mig. Jag önskade mig att Kvinnojouren TROTS skulle gå i mål. När 
jag väl kom till Brissund väntade Jessica, Petra och Alex på mig vid stranden. Kanoten ska kläs 
om och göra så ”Medeltidsaktig” som möjligt.  Jag berättade för dem att vi skiter i kanoten. - 
Jag har ringt runt massa TROTSARE, vi går sista biten in i mål, tillsammans.  Och så blev det! 

MÅLMÅL
9 augusti Strandgärdet Visby
Riddarna från Medeltidsveckan tar emot TROTS vid målet och för mig till deras event där
jag berättar om resan runt Gotland. 

  


