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Ny förtroendekvinna för Jacobgrenen
Här presenterar sig den nya förtroendekvinnan - Margareta Ekholm

Jag heter Margareta Ekholm född i Luleå 1939 där jag varit bosatt hela livet. Mina föräldrar är
Karin och Ture Lalander. Pappa är äldste son till Per och Hanna Lalander. Mamma Karin är
född Hindolff och kommer från Enköping. Jag är mellanbarn i familjen och har två bröder
Folke och Anders, tyvärr finns ingen av dem kvar i livet. Pappa dog 1966 och mamma 1994.
Är gift med Ruben från Kalix-Nyborg som enligt Pelle Lalanders släktforskning är avlägset
släkt med min farmor Hanna. Hon kommer nämligen också från Kalix-Nyborg. Vi är s.k.
sexmänningar.
När jag var ung kunde jag inte tänka mig att arbeta i mammas och pappas affärer, jag valde en
annan bana i livet. Jag utbildade mig till förskollärare och arbetade som sådan till 1982 då jag
studerade vidare till speciallärare och har sedan dess och fram till pensioneringen 2004 arbetat
med funktionshindrade barn inom landstingets habiliteringsverksamhet. Det har jag inte
ångrat.
Ruben och jag bor i villa i Gammelstad strax utanför Luleå. Vi har tre fantastiska döttrar,
Katarina, Anna och Fredrika. Katarina Lalander-Hamnes bor i Oslo, hon är mycket kreativ
och duktig och driver en firma ”Traces” som konsult och utbildare i service mm. Katarina är
gift med Tor Hamnes, hon har en son André 18 år från sitt första äktenskap. André bor i
Gammelstad hos sin pappa och heter Lalander eftersom Katarina tog släktnamnet när hon
gifte sig med Andrés pappa. På det här sättet lever familjenamnet vidare. Katarina presenteras
i några rader nr 14.

Anna och Fredrika är tvillingar födda 1965. Anna och Fredrika är funktionshindrade vilket
innebär att dom är utvecklingsstörda och rörelsehindrade, i några rader nr 19 finns en artikel
om Anna och Fredrika och deras liv. Jag är omåttligt stolt över mina barn och hur dom
förvaltat sina liv utifrån de olika förutsättningar dom fått.
Nu är jag pensionär sedan snart 3 år och tycker att livet är gott. Jag är fortfarande engagerad i
arbetet med utvecklingsstörda barn genom intresseföreningen FUB, jag är allmänt kulturellt
intresserad, men har också på gamla dagar börjat spela golf. Golf har ju varit ett stort intresse i
släkten, men när mamma och pappa var med och startade Luleå Golfklubb 1955 var jag 15 år
och hade andra intressen. Sedan kom livet emellan och nu är golfen till stor glädje för mig och
jag håller familjetraditionen vid liv här i Luleå.
Familjen, släkten och vännerna har alltid varit viktiga för mig och ju äldre man blir desto
viktigare känns det att man har anknytning till sina rötter. Nu tillhör jag den äldsta
generationen och är ensam kvar ifrån min familj. Jag var med på Öland på släktmötet och det
var jättetrevligt, har bara varit med en gång för många år sedan i Kall, men jag har varit en
flitig besökare i Huså, minst 10 ggr har vi varit där, alla årstider är fantastiska och jag längtar
alltid tillbaka.
Hör gärna av er till mig framför allt ni som tillhör Jakobgrenen.

Margareta Ekholm hittar du på sidan 224 i Släktboken.

