50 roslagsliv

Johan Plexus Oldenmark

Ibland i glädje, ibland i sorg, ibland i skratt,
ibland i gråt. Det är inget vi kan göra något åt.
Text Johan Oldenmark
Foto: Conny Sturesson.

E

tt glatt gäng klev på båten i Grisslehamn i Plexus Vänners anda.
Tanken med denna resa var bland annat
att få finnas till för våra nära och kära,
för varandra. Jag tror att det är viktigt
att man ställer upp för sina vänner, sin
granne, sin familj, för varandra. Om någon börjar så tror jag att det smittar av
sig och sprider sig som ringar på vattnet.
Vad tror du?
I slutet av 80-talet och början av 90-talet fick jag kontakt med en härlig herre
(kille) vid namn Bengt och hans kollega
Martin som startade upp Swedish Fitness, Better Bodies. Kan ni tänka er att
jag fick min första sponsor av träningskläder då och att jag är kvar där än idag!
Men idag är jag nog mer en hustomte.
Det har blivit många skratt, roliga
tävlingar och fotograferingar med Better
Bodies-kläder och det har varit en massa
härliga profiler och roliga mässor i massor. Efter 25 år känner man varandra
ganska bra även om det är mest jobbrelaterat. Jag träffar hans barn och fru ganska

ofta och det blir liksom ”vi”, som i ”vad
kul vi hade”,” vad trevligt vi har”.
I somras fick Bengt en elakartad cancer i hjärnan. Idag finns alla fina minnen
kvar men den lille tonfiskätande grabben
finns tyvärr inte hos oss längre.
Därför bestämde vi oss för att göra en
resa till Bengts minne.
Plexus Vänner åkte iväg tillsammans
med Bengts 20-årige son Dennis, som
jag varit gladiator för på ett födelsedagskalas när han var liten. Bengts högra
hand Björne var också med på resan.
Bengt var Björnes chef i många år.
Det blev förstås mycket prat om Pappa
Bengt och jag kunde berätta lite roliga
anekdoter för Dennis. Det blev många
skratt och trots omständigheterna hade
vi väldigt roligt.
Björne berättade förstås också om sin
satsning för att hedra Bengts minne.
Han kommer att köra Vasaloppet till
minne av Bengt och till förmån för Plexus Vänner. I samband med loppet kommer Björne att samla in pengar som ska
gå till Plexus Vänner och vår verksamhet.

”

Jag är väldigt intresserad av
nutiden, för där ska
jag tillbringa mitt liv!

Det är vi fantastiskt glada för.
Beloppet som Björne samlar in kommer att redovisas på Plexus Vänners
hemsida och tillsammans med Bengts
fru och barn kommer vi sedan att göra
ett härligt äventyr för andra som på något sätt drabbats av cancer, med Bengt i
våra tankar.

Är du nyfiken på att följa Björnes
vasalopp kan du bland annat göra det på
Plexus Vänners facebooksida.
Tack Eckerölinjen för en härlig resa!
Kram från er vän Johan Oldenmark
www.oldenmark.se

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET
En egen ö mitt i farleden med boende i vackert trähus från 1916, nybyggd toppfräsch
konferenslokal, charmig vedeldad bastu och ett eget Fort! Boka nu för fest eller möte.
Öppet maj-oktober. Läs mer på www.blidosundsbolaget.se eller ring 08-24 30 90.

