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Om boken och CD-skivan Sång till mormor 2002 "Många av dessa händelser beskrivs så de blir roliga,
samtidigt som där finns ett stråk av tragik. Allt detta berättas på ett pedagogiskt och samtidigt sympatiskt sätt i
Lauirns bok". "Det är en varmt mänsklig och välskriven bok som säkert är användbar både för föräldrar och
inom demensvården när man behöver förklara för barn vad som hänt med deras mor- eller farföräldrar som
plötsligt blivit så annorlunda." Jan Strand, psykolog inom Psykiatrin Södra, Stockholms Läns Landsting.
Publicerat i OJ "Drottningen uppskattar den fina tanken att på detta sätt öka kunskap och förståelse för
demenssjuka- både hos barn och vuxna" Wendela Mattsson Hovdam "Ju mer jag arbetar med demensfrågor
dess mer har jag funderat över nödvändigheten av att förklara för barnen. Barnen är ju vår framtid! Men hur
förklarar man för små barn om något så hemskt som vad en demenssjukdom är, och hur gör man det så att
man fängslar barnen och hur gör man så att man inte skrämmer? Går det överhuvud taget? Så fick jag boken
"Sång till mormor".
En underbar bok av Anna-Lena Laurin med härliga teckningar av Nette Johansson. Boken är
verklighetsförankrad och beskriver varmt och kärleksfullt vardagen med Astrids demenssjuka mormor.... Till
boken hör en CD med musik av Anna-Lena Laurin och Anders Bergcrantz och där hon också läser boken.
Anna-Lena Laurin har verkligen lyckats med att fängsla inte bara barn utan även vuxna. Egentligen tror jag att
alla skulle ha nytta av att se demenssjukdomen ur barnets perspektiv. Boken fyller ett stor behov." Stina-Clara

Hjulström, Ordförande Demensförbundet.
"Sång till mormor är en väldigt bra nyskriven bok för barn om hur det är att leva med en person som har en
demenssjukdom, som till exempel alzheimer." Kristina Bingström, Smålandposten "Sång till mormor (förlag
Vakna min bulle) heter en ny bok som på ett lättbegripligt och varmt sätt berättar för barn om vad som händer
när någon drabbas av Alzheimer eller annan demenssjukdom." Charlotte Schröder, ICA-kuriren "Här förklarar
författaren Anna-Lena Laurin och konstnären Nette Johansson på ett enkelt och kärleksfullt sätt." Petra Holm,
Aftonbladet "CD-skivan fångade omedelbart barnens intresse och de ville sedan att vi läste ur boken.
Berättelsen talar till barn på ett mycket bra sätt om ett svårt problem." Lena Wassenius, Ljungskile förskola
"Hjälp på traven, när en äldre släkting blivit dement, kan vi få av "Sång till mormor" med ömsint text av
Anna-Lena Laurin och underbara illustrationer av Nette Johansson - en barnbok som beskriver mormor
Kerstins liv som gammal och glömsk." Anne Wollter, Alzheimertidningen
En dag om att möta människor som sörjer, möta människor med olika livsåskådning, finna vägar i sorgen
med.
Frisbo omkring 1910. Jag behöll och vårdade lammet i dess sönderbrutna skick i ett par år och begravde det
slutligen i en ljungbacke, sedan jag till det yttersta pressat. Kåseri nr 472. NA-vinjetten 'Läsarnas
barndomsminnen' har blivit en rejäl succé. NA-vinjetten 'Läsarnas barndomsminnen' har blivit en rejäl succé.
Jag vill denna sköna vårdag berätta om en påhittad färd jag vill göra i naturen. Kåseri nr 472. Frisbo omkring
1910. En flickas upplevelse av kriget i Syrien och en vädjan om fr Bana Alabed 2018. – I Sverige kunde jag
bli den jag vill vara Välkomna till årets första caféträff med ÖLIS, och god fortsättning får jag väl också säga,
hälsade Sven-Arne Ahlberg En rak lång man blev det. Jag vill denna sköna vårdag berätta om en påhittad färd
jag vill göra i naturen. En flickas upplevelse av kriget i Syrien och en vädjan om fr Bana Alabed 2018. En
lördag i början av april hade vi massor av. Frisbo omkring 1910. Den 19 maj 1959 slogs det ett prydligt
världsrekord vid den blivande kanalen. NA-vinjetten 'Läsarnas barndomsminnen' har blivit en rejäl succé.
Frisbo omkring 1910.
Frågor i Allt möjligt vem spelade muhammad ali när ali förlorade mot trevor berbick vad het alis kamp mot
frazier 3 när konverterades. Vill du följa med. Då sprängdes den sista biten bort med sammanlagt 56 ton
dynamit, fördelat. Vi är fullständigt på det klara med att det finns en oerhörd kunskap hos.

