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STYRELSE

VÄLKOMMEN!
Det är nu dags för ett nytt år och nya insatser. Vi hoppas att 2022 skall bli ett bra år för oss alla.
Som du ser är vårt program fullt av olika aktiviteter, vilka vi hoppas skall passa just dig.
Vi måste ju ställa in en del möten under 2021 men hoppas att inte behöva göra det i år. Vi kommer
givetvis att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande covid-19. Om du undrar över något,
så bara hör av dig!
Avslutningsvis tackar vi för generösa bidrag och gåvor, som ger oss möjlighet att driva verksamheten
framåt. Vi vill också rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt hjälper till i föreningen.
Det kan vara skönt att träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och tips eller att bara umgås.
Vi hälsar dig mycket välkommen till våra olika sammankomster!
Styrelsen
Laila Jandelin

Vi arbetar för att minimera konsekvenserna av sjukdomen,
så att alla människor med diabetes och deras närstående
skall kunna leva ett så bra liv som möjligt.
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INFORMATION
Studiecirklar

Föreningen samarbetar
med ABF Malmö.

Är du intresserad av att vara med i någon studiecirkel?
För vidare upplysningar kontakta gärna
Mats Tebäck 070-171 35 96!

Adressändring?
Glöm ej att meddela din nya adress så att program och tidning
kommer rätt! Meddela även din e-postadress.

Tänk på vår forskningsfond
Bankgironummer 468-7075
Uppdaterad information om
våra aktiviteter finns på
www.diabetes.se/sydvastra_skane
Hemsidesansvarig i föreningen är Mats Tebäck.
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ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 31 mars kl. 18:30 hälsas alla medlemmar mycket välkomna till ordinarie årsmöte
i föreningslokalen på Holmgatan 9 i Malmö.
Eventuella motioner och nomineringar skall vara föreningen tillhanda senast den 28 februari.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på god förtäring och i samband med detta kommer
Fredrik Löndahl att berätta om sitt nya arbete som lagman.

Dagsutflykt med oförglömliga naturupplevelser
lördagen den 14 maj
Vi samlas i föreningslokalen kl. 08:00. Bussen avgår kl. 08:30.
Kom i god tid!
Efter avresan åker vi direkt till Vattenriket i Kristianstad.
Här går vi ombord på den Stora Safaribåten för att få en
två timmars guidad tur. Under den gemytliga färden bjuds
vi på en god förmiddagsfika. Efter rundturen får vi även
möjlighet att utforska Naturum på egen hand.
Vi samlas åter i bussen för vidare färd till Åhus. Här mynnar
Helge å ut i havet och strax intill i den mysiga innerhamnen
njuter vi av en god lunch på den berömda flytande
Restaurang Pråmen. Efter maten kan vi på egen hand strosa
omkring i Åhus, promenera längs kajen eller gå upp till den
idylliska gågatan, som kantas av mysiga butiker.
På hemvägen stannar vi till vid Rökeriet, som ligger mellan
Åhus och Yngsjö. Här njuter vi av eftermiddagsfika och får
även möjlighet att köpa några läckerbitar från Rökeriets
Delikatessbutik.

Priset är 250 kr för medlem
och 350 kr för anhörig.
Resan subventioneras av
föreningen.

För anmälan och information
kontakta Lena Lindqvist
072-180 65 58. Anmälan är
bindande.

Sista anmälningsdag är
den 25 april. Betalning via
bankgiro 468-7075 senast
den 2 maj.

Nu när både sinnet och magen har fått sin del, så återstår
bara en gemytlig hemfärd. Vi tar farväl för den här gången
med alla trevliga upplevelser.
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TEMAKVÄLLAR
Följande datum erbjuder vi dig intressanta föreläsningar i vår föreningslokal på Holmgatan 9:
Måndagen den 28 februari kl. 18:30
Ny forskning om hur behandlingen av diabetes
kan personanpassas för den enskilda patienten
Utdelning av forskningsanslag
Föreläsning av Anders Rosengren, läkare och
professor vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Hans forskning spänner från detaljerad grund
forskning till kliniska tillämpningar. Han har
tillsammans med kollegor vid svenska universitet
nyligen utvecklat Livsstilsverktyget, som ger en
helt ny möjlighet att förmedla kunskap, stöd och
inspiration till personer med diabetes.
Måndagen den 21 mars kl. 18:30
“Virusinfektioner som utlöser autoimmun
typ 1-diabetes är nyckeln till bot.”
Utdelning av forskningsanslag
Föreläsning av professor Åke Lernmark.
Vår forskning är fokuserad på ärftliga faktorer,
som tillåter att immunsystemet attackerar
betacellerna. Analyser av autoantikroppar
talar om när immunsystemet har slagit till och

26

AKTIV
2011
AKTIV- -HÖSTPROGRAM
VÅRPROGRAM 2022

långsamt börjar förstöra betacellerna. Avsikten är
att förstå hur tarmvirus tillsammans med andra
omgivningsfaktorer kan göras ansvariga för att
trigga immunsystemet att attackera betacellerna.
Högst på listan är sedan att utveckla vaccin för att
förebygga men också bota typ 1-diabetes.
Onsdagen den 20 april kl. 18:30
Njurfunktionen hos diabetespatienter
Föreläsning av läkare och njurmedicinspecialist
Rawa Persson, som tjänstgör på Njurkliniken vid
Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Om du önskar mer upplysningar, ring gärna
Laila Jandelin 040-49 48 69.

Mycket välkommen!
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LOKALA UNG DIABETES
MALMÖ/LUND MED OMNEJD
Lokala Ung Diabetes Malmö/Lund med omnejd riktar sig till dig som medlem upp till 30 år och finns för att
främja kontakten mellan unga diabetiker. Vill du engagera dig eller har några funderingar? Tveka inte att
höra av dig till Cecilia Frank, som är ansvarig för Lokala Ung Diabetes.
Cecilia Frank
073-655 33 52
cecilia.frank4@gmail.com
Vi ses i vår och ha det gott!

Barn och ungdomar
När du deltar i aktiviteter inom diabetes, så skall du passa på att söka medel från föreningen. Det kan vara
anmälningsavgifter, resor, hotell eller dylikt, som du har möjlighet att söka pengar till. Vi vill gärna uppmuntra våra barn och ungdomar till att vara med på förbundets och länsföreningens läger och
utbildningsverksamheter.
Aktuella program kan du se på:
www.diabetes.se
www.ungdiabetes.se

Hör gärna av dig
och lycka till!
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FÖRÄLDRASEKTIONEN
Många av våra medlemmar är föräldrar till barn med typ 1-diabetes. Föräldrasektionen finns till för att
uppmärksamma de problem, som de yngre diabetikerna och deras familjer dagligen brottas med och
arbetar bl.a. med att:

•
•
•
•

Tillvarata barnens intressen
Sprida kunskap om typ 1-diabetes
Stödja familjer till nydebuterade
Ordna utflykter, träffar och andra aktiviteter

Josefine Eriksson vill gärna engagera sig i frågor rörande barnen. Hon vill ge stöd till nydebuterade och
sprida kunskap om diabetes.
Hör gärna av dig till
Josefine Eriksson
073-927 64 32
josefine.eriksson@varsego.se

Det går även bra att kontakta
Jessica Gyllenhammar
070-450 05 30
j.m.gyllenhammar@gmail.com

Tillsammans gör vi det lättare att leva med diabetes!
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TISDAGSTRÄFFEN
Våra träffar är i föreningslokalen kl. 13:00-15:00 var tredje tisdag, där vi samtalar med varandra,
utbyter tankar och erfarenheter samt har det trevligt tillsammans.
Mycket välkommen till Holmgatan 9!
22 februari

Säsongens första träff.

15 mars

Samkväm.

5 april

Vad behöver jag äta mer av när jag blir äldre? ur näringssynpunkt
Föreläsning av leg. dietist Gunilla Willsteen.

26 april

Samkväm.

17 maj

Avslutning för säsongen. Anmälan senast den 26 april.

För vidare information kontakta gärna Laila Jandelin 040-49 48 69 eller Helena Sjöström 073-021 99 88.

Motion och bättre kost kan skjuta upp följdsjukdomarna
till diabetes eller i bästa fall göra att man slipper dem.

2011
AKTIV- -HÖSTPROGRAM
VÅRPROGRAM 2022
2 AKTIV
10

Shoppa till diabetes?
• Gott druvsocker
• Diabetesväskor
• Kylfodral
• Dagböcker
• Extend nutrition

Beställ på
diabeticdesigned.se
eller tel. 070 333 95 00

diabetes enklare och lite gladare

Grimsbygatan 11, Malmö 040-93 29 46 www.malmoabd.se
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FONDMEDEL
Stiftelsen Signe och Thore Junganders minnesfond
Ändamålet med stiftelsen är att lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktärtill föreningens
medlemmar inom områden, som samhällets ordinarie stöd inte täcker.
Hjälpbehovet skall ha anknytning till vården av sjukdomen. Behovet av ekonomisk hjälp kan vara mycket
olika. Oftast handlar det om bidrag till glasögon, tandvård eller liknande.
För att beviljas bidrag får årsinkomsten uppgå till högst 170.000 kr. Nettoförmögenheten får inte överstiga
100.000 kr. Dessa uppgifter måste styrkas med kopia av specifikation till inkomstdeklaration, som lämnas i
samband med ansökan.
Utdelning sker en gång per år till högst tre medlemmar i vår förening.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 30 juni.
För ansökningsblankett och information kontakta Laila Jandelin 040-49 48 69.

Människor med diabetes skall leva på samma ekonomiska och
sociala villkor som friska.
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VALBEREDNING
Är du intresserad av att engagera dig i vår förening?
Hör genast av dig till valberedningen!
Elsie Manhem
070-432 11 45
elsie.manhem@telia.com

Ingvar Carlqvist
070-679 64 26
ingvar.carlqvist@gmail.com
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Diabetesföreningen i Skåne län inbjuder alla medlemmar i de lokala diabetesföreningarna i Skåne
till årets gemensamma aktivitet lördagen den 10 september till Malmö Museer.
Vi samlas vid Malmöhus Slott kl. 11:30, Malmöhusvägen 6, Malmö.
Aktiviteten inleds kl. 11:45 och vi delas upp i två grupper, varav grupp 1 börjar med lunch och grupp 2
med guidad visning "Slottets historia". Kl. 13:00 byter grupperna, så att grupp 2 äter lunch och grupp 1
får guidad visning.
På restaurang Wega, som ligger inom slottsområdet, serveras lunch bestående av varmrökt lax med
potatis och grönsaker samt kaffe efter maten. Meddela vid anmälan eventuella allergier eller dylikt!
Därefter ingår att vi fritt får besöka övriga museer inom området.
Kostnad 100 kr per person
Anmälan är bindande och skall ske till din lokala diabetesförening, som också skall ha in avgiften
senast den 26 augusti.
Medarrangör
Sydvästra Skånes Diabetesförening

Välkommen med din anmälan till Laila Jandelin 040-49 48 69 senast den 26 augusti och sätt därefter
in 100 kr på föreningens bankgiro 468-7075.

2011
AKTIV- -HÖSTPROGRAM
VÅRPROGRAM 2022
2 AKTIV
14

VÅR FÖRENING
Vi hälsar alla mycket välkomna till våra olika träffar och bjuder alltid på förtäring.
Föreningen är dock noga med att följa alla rekommendationer gällande pandemin.
Vi har ej öppet i föreningslokalen för spontana besök men tag gärna kontakt med
Laila Jandelin 040-49 48 69 för information.
Adress: Holmgatan 9, 211 45 Malmö
E-post: sydvastra.skane@diabetes.se
Hemsida: www.diabetes.se/sydvastra_skane
Telefon: 070-718 45 60
Bankgironummer: 468-7075
Organisationsnummer: 846000-1061

Ge bort e
tt
medlems
kap i
present!

		

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 350 kr/år för huvudmedlem, 175 kr för supportmedlem och
100 kr för barnmedlem.
Inbetalningskort skickas ut av Svenska Diabetesförbundet.
Om du har några frågor, var god kontakta Mats Tebäck 070-171 35 96.

ANMÄLAN OM MEDLEMSKAP
Fyll i nedanstående talong och skicka till föreningen! Du kan också gå in på vår hemsida eller
ringa och anmäla dig som medlem.
Var god kryssa i det som gäller!
Typ 1

Typ 2

LADA

Har ej diabetes

Kvinna

Man

Huvudmedlem

Supportmedlem

Barnmedlem

MODY

Förnamn ______________________________ Efternamn __________________________________
Adress ___________________________________________________________________________
Postnummer __________________________ Postadress __________________________________
Telefon _______________________________ E-postadress ________________________________
Personnummer (12 siffror)___________________________________________________________
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Klipp av talongen och skicka till oss!

Plats
för
porto

Sydvästra Skånes Diabetesförening
Holmgatan 9
211 45 Malmö

