Margaretha Andersson 1959-2018

Margaretha Andersson, eller Maggan som hon hellre kallade sig, vår ordförande,
kollega och vän lämnade oss den 28 december 2018, efter en tids sjukdom.
Att förlora Margaretha, som var en människa full av liv, skapar ett svart hål.
Hennes ständiga önskan att sprida kunskap om epilepsi genom sitt arbete i Sverige,
men också utomlands visar på att hon var en person som brann för sitt uppdrag.
Hon var också mycket engagerad i sin förening och månade mycket om den och
medlemmarna.
Margaretha fick snabbt axla ordförandeskapet efter dåvarande ordföranden Börje
Vestlunds bortgång 17 september 2018. Starten som ordförande var omtumlande och
svår, men hon tog tag i det och red ut stormen. Margaretha var alltid noga med att
vara personlig i sitt arbete och det blev ett nytt sätt för oss alla att se möten på ett
öppet och personligt sätt. Något som vi kommer att ta med oss och veta att vi lärt
oss av Margaretha är att även på viktiga möten, stora kongresser eller föreningsträffar måste man kunna bjuda på sig själv. Det gjorde Margaretha.
Vuxna som unga lärde känna Margaretha då hon var noga med att få alla att känna
sig delaktiga. Hon besökte både läger och möten där hon visade stöttning. Privat var
Margaretha en person som sprudlade av energi, älskade sin familj och sina vänner.
Hennes intresse för musik var stort och många festivaler och konserter fyllde hennes
liv.
Jag har delat många stunder med Margaretha när vi skrattat och pratat om vardagsstrunt. Hon var fantastisk på det viset att hon avslappnat och lättsamt alltid
kunde prata med alla. Med humor och ett leende på läpparna delade hon med sig av
sig själv, och fick andra att göra det också.
Om nu Margaretha ser mina rader och tankar så vill jag säga: ”Du kommer alltid
att finnas med och vi kan lova att din plan att göra Svenska Epilepsiförbundet stort
igen kommer att gå i lås. Vi kommer fortsätta att sätta människan i första hand och
med ett leende ta oss an vad som än hamnar på vårt bord, så som du gjorde.”
Tack Margaretha för allt du gjorde och för all positiv energi som du spred omkring
dig!
Anna Eksell
Förbundsordförande

