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BESKRIVNING
"När en ung människa hamnat i drogmissbruk, kriminalitet och utanförskap eller när en äldre isoleras i sin
ensamhet och behandlas som en restpost, vad önskar vi då att vi hade gjort för att förhindra det och varför
gör vi inte det i dag". ( Ethel Dahlman, grundare av "Gula Änglarna")"En Gul Ängel" är berättelsen om ett
kvinnoliv, från en trasig barndom till uppgiften som de hemlösas syster och de svagas vän. Boken handlar
omutanförskap och maktmissbruk men framför allt om omsorg och närhet och om hur vi kan göraskillnad
för våra medmänniskor. Under Ethels livstid har Sverige och vårt samhälle utvecklats dramatiskt, men
lämnat många utanför. Många unga tar sig inte in i vårt samhälle och äldre behandlas som en restpost.
Medmänskligheten riskerar att komma på undantag och vi vänder bort våra ansikten. Ethel har vågat se och
stå upp för de svaga och de som finns i samhällets utmarker. Hon har visat att vi, var och en av oss, kan
gör skillnad om vi bara vill.Boken skildrar Ethel's livsresa och hennes upplevelser av möten men
människor som behövt stöd och hjälp.En svår barndom gav henne smärtsamma upplevelser avhur utsatta
människor kan vara, men också erfarenheten att det finns en väg framåt; att det alltid är för tidigt att ge
upp. Upplevelser och erfarenheter hon haft med sig isitt livslånga arbete med människor hon mött; som
mottagningssköterska påprovinsialläkare mottagningen i Ekshärad, som mentalsköterska på Beckomberga
sjukhus, som föreståndare på Tyska församlingens ålderdomshem och som församlingssyster i Oscars
församling. För 20 år sedan grundadeEthel"Gula Änglarna", en förening som, baserad på enskildas
engagemang och bidrag, gerstöd till människor i utanförskap.Ola, som tecknat ner Ethels berättelse,har en
bakgrund som forskare, forskningschef och överdirektör vid Försvarets Forskningsanstalt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Gula Änglarna Stockholm - hitta.se
Hela behållningen går till Gula Änglarnas verksamhet! Varje höst/vinter har Gula Änglarna en konsert i
Oscarskyrkan för att samla in medel till verksamheten.

En Gul Ängel - Ethel Dahlman, Ola Dahlman - ebok (9789198306217 ...
Värmeljushållare med text - Mamma, ängel Text på hållaren: Mamma Du är som en ängel, du finns alltid
där för mig. Du är fantastisk.

Vacker krackelerad röd/gul skyddsängel ~ Berlock ~ Ängel - tradera.com
Gudrun Anderson har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 79 år. "En gul ängel har lämnat oss,
en gul ängel med stort hjärta och en öppen famn ...
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