NR 1 2008
ÅRG. 15
Informationsblad från
Barndiabetesfonden
och Barndiabetesfondens
riksförening
Beskyddare:
HKH Kronprinsessan Victoria

En färgsprakande litografi
kan bli din!
Återigen är ett internt konstlotteri
på gång för Riksföreningens medlemmar. Du missar väl inte att köpa
lotter? En av många vinster är en
färgsprakande litografi av
Margareta Sjödin. Hon är i dag en
uppskattad konstnär i USA och
Sverige, men för svenska folket är
hon fortfarande kanske mest känd
som blondinen i TV-succén ”Partaj.”
(”Har jag gjort bort mig nu igen?”)
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Vad ska man egentligen tro?

B

arndiabetesfonden arbetar för att
stödja forskning som syftar till att
förebygga, bota eller lindra diabetes hos
barn och ungdomar. Men är det någon
idé att stödja Barndiabetesfonden? Är
diabetes hos barn verkligen något att
bry sig så mycket om? Förresten tycks
ingen veta hur man ska behandla diabetes!? Ena dagen säger man så och andra
dagen så? Gör forskningen några framsteg? Och kan man lita på forskningen?
Ja, är diabetes hos barn verkligen
något att bry sig så mycket om?
Nyligen föreläste jag för barn och föräldrar. I den delen av landet blev föräldrarna, och jag antar även barnen, närmast chockerade när jag berättade att
diabetes hos barn är en mycket allvarlig
sjukdom som kan leda till invalidiserande och livshotande komplikationer.
Och de reagerade påtagligt när jag
underströk att barn med diabetes inte
kan äta vad som helst, när som helst.
De hade minsann fått lära sig på sin
barnklinik att de behövde inte vara
ledsna, barn med diabetes kan leva helt
normalt, äta som alla andra, det finns
ingen anledning att oroa sig. Så vad ska
man tro!?
Och nu sägs det i media att det är
nyttigt för diabetespatienter att äta fet
mat, dricka grädde, undvika frukt, bröd
och potatis…Förr var det ju skadligt
med fett, och nyttigt med frukt och
fibrer, men nu har det plötsligen blivit
tvärtom…Så vad ska man tro?
Och vad forskning beträffar så hör
man ju ideligen exempel på att forskare
fuskar. Att läkemedelsindustrin gör allt

för att tjäna pengar det kan man ju förstå. Nej, det är faktiskt inte underligt
om människor tvivlar, ifrågasätter om
det är någon mening att stödja forskningen.
Bästa läsare: Tyvärr är det så att det
dels sannolikt finns en del som arbetar
med diabetes hos barn, som tyvärr är så
okunniga att de faktiskt tror att barn
med diabetes kan leva som alla andra
barn, leva helt normalt, äta vad som
helst när som helst. Men de har fel!
Kanske just denna okunskap bidrar till
att barn med diabetes vid många svenska barnkliniker har alldeles för höga
HbA1c-värden, så höga att risken är
betydande att dessa barn och ungdomar
inom 20-25 år kommer att utveckla
hög frekvens av allvarliga skador på
njurar, ögon, hjärta, nerver. I andra fall
är det inte okunskap bakom det bedrägliga budskapet att barn med diabetes
kan leva som alla andra, utan det är
missriktad psykologi. Man tror att man
hjälper genom att vara snälla, inte
skrämmas, undanhålla den otäcka sanningen…Detta är också fel, och får
tyvärr samma konsekvenser som okunskapen. – Och den bild man sprider
bidrar naturligtvis till att folk i allmänhet får en felaktig bild. Och varför ska
man då stödja Barndiabetesfonden?
Och vad gäller förvirrande budskap
om kosten måste man konstatera att
kunskapen om vad som är bra mat vid
diabetes bygger på ganska osäker forskning. För 100 år sedan, innan insulinet
fanns, så ordinerades patienterna fett,
och väldigt lite kolhydrater, därför att
2

”ST CKET”
lördagsgodis. För det är mycket svårt
att anpassa insulindoser så skickligt att
man kan äta vad som helst när som
helst. Beklagar!
Forskningsfusket då? Ja, det förekommer, men det är trots allt mycket
sällsynt! Mycket sällsynt! De absolut
allra flesta forskarna är ärliga människor
som gör sitt allra bästa för att komma
lite närmare sanningen. Så ni KAN lita
på forskarna. En annan sak är att forskning oftast ”bara” leder till något strå
till stacken, men sällan till några revolutionerande upptäckter. Men det händer! Insulinet var ett av medicinhistoriens största genombrott. Det kan bli fler
genombrott, med stamcellsforskning, öcellstransplantationer, GAD-vaccin,
avancerade pumpar….men då krävs
forskning. Stöd Barndiabetesfonden!

det medförde minde blodsockersvängningar. Den effekten gäller även om
man har insulin- eller tablettbehandling. Och äter man fett så blir man
långvarigt mätt, och vid fetma minskar
både insulinproduktion och hungerkänslor, som ju båda stimuleras av
sötsaker och snabba kolhydrater. Så
visst kan fet mat och proteiner medföra
vissa vinster, särskilt på kort sikt. Men
det finns få studier på lång sikt med
sådan kost!! De flesta studier talar för
att fett, särskilt mättat fett, leder till
skadade blodkärl, och för mycket protein kan eventuellt skada njurarna. Så för
våra barn och ungdomar med diabetes
gäller fortfarande: Regelbundna måltider, normal mängd protein, inte alltför
fet mat och då gärna mer av omättat
fett, fiberrik kost, mycket grönsaker,
lagom mängd frukt, gärna långverkande kolhydrater som pasta, grovt bröd.
Sötsaker i mycket liten mängd ex lite

Johnny Ludvigsson

Till Minne av Jörgen Lundgren
år satsat utan minsta ersättning annat
än tillfredsställelsen över att göra något
meningsfullt för en grupp barn och
ungdomar som borde få det bättre. I
tider när många sätter sig själva i
centrum så behövs sådana som Jörgen,
som utan att förvänta sig någon uppmärksamhet alltid har ställt upp. Lions
ideella arbete har betytt väldigt mycket
för Barndiabetesfonden och Jörgen var
en god representant för den fina Lionsandan. Han efterlämnar ett ljust minne.

V

år kassör, både för Barndiabetesfonden och för Barndiabetesfondens Riksförening, har avlidit efter
en tids sjukdom. Det känns naturligtvis
särskilt svårt för hans nära anhöriga.
Men härtill är vi många vänner som
saknar Jörgen. Jag fick förmånen att
lära känna honom som en vänlig, lite
försynt, småtrevlig, ideellt arbetande
kassör för Barndiabetesfonden och dess
Riksförening. I det tysta har han under
flera år gjort en mycket värdefull insats.
Det har krävts tid, kompetens och noggrannhet. Allt detta har Jörgen i flera

Johnny Ludvigsson
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”Linköpings lucia – Sveriges
största luciaaktivitet?”

Hoppning för Barndiabetesfonden

Under december besökte Lucia med
tärnor äldreboenden, sjukhem, föreningar och företag. Röstning och framträdanden gav 163.000:- som vid den
traditionella Luciakonserten kunde
överlämnas till fonden. Ordförande
Johnny Ludvigsson konstaterade i sitt
tack att skolans luciaaktivitet genom
åren givit fonden över 1.000.000:-

S

edan 1997 har Linköpings
Kulturskola ( tidigare Musikskola)
arrangerat Linköpings lucia till förmån
för Barndiabetesfonden. ”Det känns helt
riktigt att satsa på Barndiabetesfonden
eftersom lucia är de blindas skyddshelgon och blindhet tyvärr är en riskfaktor
för en diabetiker” säger Kulturskolans
rektor Börje Norell.

H

eda Ridklubb utanför Linköping
genomförde den 9 december en
träningsdag i hoppning för alla medlemmar. Ledningen för klubben hade
bestämt att dagen skulle gå i välgörenhetens tecken. Vid ridklubben finns en
elev som har Barndiabetes och vad
kunde då vara bättre än att låta dagens
anmälningsavgifter för träningen gå till
Barndiabetesfondens insamling.

Träningsdagen blev ett välbesökt
arrangemang som lockat både tjejer och
killar till klubbens anläggning vid
Kungsbro som ligger vid sjön Roxen
mellan Berg och Ljungsbro utan för
Linköping. Medlemmarna tycke initiativet var helt rätt och insamlingen gav
fina 5.800 som kunde sättas in på
Barndiabetesfondens 90-konto.

Lucia med tärnor hos
Kjell Askiling Bil
AB, som ställde två
minibussar gratis till
förfogande.

Lucia med tärnor på besök hos Lions Club Linköping /Valla
4
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Slå ett slag för
Barndiabetesfonden 2008

Kallelse till årsmötet i
Barndiabetesfondens Riksförening
År 2008

kare från hela landet. Men mer behövs
för att kunna hjälpa barn som drabbats.
2007 års tävlingssuccé gav fonden ett
bra bidrag till forskning och vi tror att
2008 kommer ytterliga belysa fondens
arbete och engagemang.
Anmälda företag kommer att synas i
tidningen Sticket samt på barndiabetesfonden.org. Tävlingen kommer även att
få fortsatt uppmärksamhet i media med
hjälp av företagare som ställer upp samt
de kända idrottsmän, programledare
och underhållare som deltar i tävlingen
som hemlig gäst i ert lag.
Anmäl ert företag redan idag så
garanterar vi en trevlig golfdag och
företaget gör en mycket bra insats för
Barndiabetesfondens framtida forskning!
Barndiabetesfonden & Landeryds GK i
samarbete med Handelsbanken & Scandic

Måndag 9 juni arrangeras golftävlingen Slå ett slag för Barndiabetesfonden på Landeryds GK!
Barndiabetesfonden och Landeryds
GK annordnar den 9 juni 2008 en tävling till förmån för Barndiabetesfonden.
Denna insamling som går till forskning
gällande den obotliga sjukdom som
drabbar ca 750 barn varje år. Forskning
är den enda möjligheten att komma till
rätta med barndiabetes. Varje barn med
diabetes måste varje år ta minst 1000
sprutor med insulin och säkerligen lika
många stick för att mäta blodsockret
livet ut.
Barndiabetesfonden bildades 1989 av
Astrid Lindgren och fondens ordförande, professor Johnny Ludvigsson vid
Universitetssjukhuset i Linköping.
Fondens beskyddare är HKH
Kronprinsessan Victoria. Fonden har
efter idogt arbete kunnat dela ut fyra
miljoner per år de senaste åren till fors-

Varmt Välkomna till Linköping den 9
juni!

Köp Barndiabetesfondens golfbollar!
Nu kan du köpa Titlest NXT-tour med
Barndiabetesfondens logotype
En kartong med 12 bollar kostar 350 + frakt
Rekvirera gärna från Barndiabetesfondens
Kansli
kansli@barndiabetesfonden.se
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Lördagen den 29 mars

Som redan bestämdes vid förra årsmötet i Jönköping, äger 2008-års årsmöte rum i Linköping.
Årsmötet äger rum inom Kulturreservatet G:a Linköping
Kl. 10.00

Samling på Café Ragnar Dahlberg över en kopp kaffe.
Cafévärd Ragnar Dahlberg (Ambassadör för Barndiabetesfonden)
hälsar välkommen till Linköping och Riksföreningens årsmöte.

Kl. 11.00

Årsmöte i områdets kapell.

Kl. 12.00

Lunch på Värdshuset i G:a Linköping.

Kl. 13.00

Föredrag av Johnny Ludvigsson.

Kl 14.00

Avslutande diskussioner mellan medverkande lokalföreningar och kaffe.

Anmälan om deltagande sändes till Barndiabetesfondens kansli senast onsdagen den 19/3.
Eventuella motioner till årsmötet skall vara Barndiabetesfondens Riksförenings kansli tillhanda
senast 3 veckor före årsmötet.
Eventuellt kan programpunkterna justeras något vad gäller inbördes tidpunkter.
Med vänliga hälsningar
Barndiabetesfondens Riksförening
Styrelsen
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Lions är fantastiska!!!

Lions är fantastiska!!!
Åsa Lions stöder synskadade
genom bygdens Luciafirande

Kårmarks diktläsning om den annalkande julen.
Efter högtidsstunden i kyrkan bjöd
Åsa Lions på lussekaffe i församlingshemmet.

Körledarna Sandra Jansson - Åsaskolan
- och Gunilla Jansson - Ölmevalla församling - är värda all heder för sina
insatser liksom även Anders Ericsson
som svarade för musiken. Den förväntansfulla stämningen och längtan efter
ljus och värme förstärktes av Lisbeth

Kerstin Löfgren

Strängnäs Lucia

40 ungdomar från Åsaskolan och Åsa kyrkokör bjöd på en vacker och charmfull luciakonsert
i Ölmevalla kyrka.

V

Lions av president Daniel Hasselskog.
Lejonen i Åsa är ett flitigt folk som gör
stor nytta både lokalt och internationellt. Ett av de internationella projekten som stöds är synprojektet Sight
first. På hemmaplan gör de bland annat
värdefulla insatser i våra skolor för att
förebygga drogmissbruk och mobbing.
Varenda krona Åsa Lions samlar in går
oavkortat till hjälpverksamhet.
I det fina luciaföljet deltog 40
niondeklassare från Åsaskolan och de
utgjorde en mäktig kör. Förutom Lucia
– Josefin Löwfenholm –, många tärnor
och några tomtar fanns också sex stjärngossar och med stöd av skönsjungande
sångare från Åsa kyrkokör framfördes
vacker och charmfull lucia- och
adventssång där ingenting saknades.

arje år arrangerar Åsa Lions, Åsaskolan och Landa-Ölmevalla församling tillsammans bygdens luciafirande. Det har blivit en kär tradition.
2007 års Luciafölje från Åsaskolan och
Åsa kyrkokör bjöd på en alldeles underbar konsert i Ölmevalla kyrka och som
vanligt var kyrkan fullsatt.
Åsa Persson – församlingspräst –
beskrev Lucias ljus som en symbol för
hoppets ljusstrimma som aldrig överger
oss hur mörkt det än är.
Kollekten som samlades in – 4 114
kronor - fördubblades av Åsa Lions och
går till Barndiabetesfonden. Många
barn får synskador som en följd av diabetes och Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon. Lucias halssmycke
överlämnades som en gåva från Åsa
8

L

C Strängnäs var 2007, liksom flera tidigare, arrangör av årets Strängnäs Lucia.
Efter att flera kandidater i åldern 16
– 17 år anmält intresse, fick
Strängnäsborna tillfälle att rösta fram
årets Lucia bland tio uttagna kandidater. Den tia, som det kostade att rösta,
gick oavkortat till Barndiabetesfonden.
När Lucia väl var utsedd, ägde kröningen rum tillsammans med kulturskolans alla körer och orkestrar.
Så följde under några dagar besök på
en del institutioner för sjuka och äldre.
Mycket uppskattat och självfallet utan
någon kostnad för de som fick besök.
Även Odd Fellow- och Rebeckaordnarna fick besök.
Själva Luciadagen, den 13,e decem-

ber, gjordes inte mindre än 25 besök
hos olika företag i staden. Årets Luciaframträdande avslutates med besök på
Lionklubbens månadssammanträde.
Besöken på företagen inbringade ett
förnämligt bidrag till klubbens aktivitetskassa. Under förflyttningarna mellan de olika platserna färdades
Luciaföljet i en gul buss från 1949. Ett
uppskattat inslag i den dagens stadsbild. Bussen fick mycket applåder
under sin färd genom Strängnäs.
Efter några intensiva dagar skildes så
Luciaflickorna åt med ett minne för
livet och en gemenskap som kanske
kommer att bestå under lång tid.
Bo Ludvigsson
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Lions är fantastiska!!!

F

Skärblacka Lucia

Å

rets Lucia Lina Steen. 3.200 röstade på luciakandidaterna.
Carina Perenkranz och Pontus
Helander krönte lucian. Överskottet
45:00 kronor varav 15.000 kronor till
Barndiabetesfonden som ocså fått 8:000
kronor från sommarens allsångskvällar.

RÅGA JOHNNY

Hej!….Bäste….Dear….,
Det har idag kommit tre mail, två från Sverige och ett från annat land, med i princip samma fråga, och så ser det ut väldigt många dagar: Ex.
Vår dotter, x år gammal, insjuknade i diabetes för y månader/år sedan och hon
verkar ha en viss egen insulinsekretion då hon inte behöver så mycket insulin och
ändå är välinställd. Kan vi få delta i någon studie med GAD-vaccin? Vi är beredda
att resa till Sverige/ flytta till Linköping/ betala för att få delta etc…
Undertecknat, engagerade, oroliga föräldrar, kollegor som har släktingar, doktorer vars fru
eller barn har diabetes etc

Bäste…!

Åby Lucia

L

ördagen 1 december firade Lions
Club Åby den traditionella
Lusselördagen då bl.a årets luciakandidater i Åby presenterades. Vid detta
tillfälle hade vi nöjet att överlämna en
check på 14.000 kronor till
Byggmästare Robert Ivarsson som han
vid samma tillfälle överlämnade till Ulf
Svensson Barndiabetesfonden
Lions Club Åby har under våren,
sommaren och hösten 2007 haft loppisförsäljning tre dagar i veckan. För
detta ändamål har vi fått låna lokal i
centrala Åby av Ivarssons Byggnads AB
helt utan kostnad för oss. Ett önskemål
från Robert Ivarsson var att vi skulle

bidra med medel från försäljningen till
Barndiabetesfonden. Försäljningen blev
en succé för vår del och gav ett fint
netto.
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kanske på friska syskon med påvisad
ökad risk att utveckla diabetes, kanske
också på patienter som haft diabetes
längre tid men med klart påvisbar egen
insulinsekretion och vissa andra uppfyllda krav. Men sådana studier dröjer
nog tyvärr..
Vad gäller ytterligare information får
jag hänvisa till bl.a. Barndiabetesfondens Tidning Sticket (bli medlem se
www.barndiabetesfonden.se). Vill man
själv göra något för att öka chanserna
att forskningen ska gå framåt så vill jag
uppmana dig/alla att tänka på
Barndiabetesfonden ( pg 90 00 59 - 7)
som stött och stöder denna forskning,
och som behöver stöd både från företag
och privatpersoner.

Tack för vänligt mail! Jag förstår alla
som vill göra allt man kan för sina
barn, när och kära, som fått diabetes.
Beklagar det kortfattade och närmaste
standardiserade svaret, då jag får så
många mail från patienter och föräldrar
som jag mycket väl förstår skulle vilja
delta i kommande studier, veta mer etc.
Tyvärr kommer fortsatta studier bara
beröra patienter vid vissa utpekade kliniker runtom i Sverige, Europa och
NordAmerika och inte enskilda patienter. När dessa studier kommer igång så
får bara sådana patienter delta som är i
åldern 10- 20 år, haft diabetes i högst 3
månader, så tyvärr lär det vara för sent
för ert barn. Beklagar! Hoppas ändå att
du eller ditt barn ska få nytta av forskningsresultaten.
Efterhand kan det möjligen bli tal
om andra studier, på barn i lägre åldrar,

Vänl hälsningar Johnny
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Beslutade forskningsanslag på
4 miljoner kronor
Anslagen betalas ut under februari 2008.

Utdelning av forskningsanslag beslutat vid styrelsemöte i Barndiabetesfonden den
2007-12-11
Hans Arnqvist
Avd. cellbiologi
Linköpings Universitet
47.500:–

Maria Elfving
Barn-och Ungdomssjukhuset
Lund
77.500:–

Stina Axelsson
Avd. Pediatrik KEF
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
37.500:–

Maria Faresjö
Avd. Pediatrik KEF
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
97.500:–

Lisa Juntti-Berggren
Rolf Lufts forskningscentrum
Karolinska Sjukhuset, Solna
97.500:–

Malin Flodström-Tullberg
Centrum för infektionsmedicin
Karolinska Sjukhuset Solna
72.500:–

Karolina Bäck
IKE/Cellbiologen
Linköpings Universitet
47.500:–

Gun Forsander
Drottning Silvias Barnsjukhus
Göteborg
87.500:–

Anneli Carlsson
Barnkliniken Lund
537.500:–

Britt-Marie Holmqvist
Barnkliniken
Universitetssjukhuset Linköping
57.500:–

Per-Ola Carlsson
Medicinsk Cellbiologi
Uppsala Universitet
72.500:–

Lars Hylienmark
Neurologiska kliniken
Karolinska Sjukhuset Solna
97.500:–

Rosaura Casas
Avd. Pediatrik
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
67.500:–

Sten A Ivarsson
Barn och Ungdomscentrum
Universitetssjukhuset MAS Malmö
397.500:–

Mikael Chèramy
Avd.Pediatrik KEF
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
27.500:–

Git Johansson
Cellbiologen IKE
Linköpings Universitet
47.500:–

Corrade M. Cilio
Avd. för klinisk forskning
Universitetssjukhuset Malmö
112.500:–

Anna Kivling
Avd. Pediatrik IKE
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
47.500:–
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Felix-Sebastian Koch
Avd. Pediatrik
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
77.500:–

Maria Nordwall
Barn-och Ungdomskiniken
Vrinnevisjukhuset Norrköping
77.500:–

Ingrid Kockum
Neuroimmunologi CNS
Karolinska Sjukhuset Solna
122.500:–

Mikael Pihl
Avd. Pediatrik KEF
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
72.500:–

Helena E Larsson
Barn-och Ungdomscentrum
UMAS Malmö
62.500:–

Björn Raathsman
Sachsska Barnsjukhuset
Södersjukhuset Stockholm
77.500:–

Karin Larsson
Barn-och ungdomskliniken
Centralsjukhuset Kristianstad
57.500:–

Ida Rasmusson
Rudbeckslaboratoriet Lab C11
Uppsala Universitet
72.500:–

Bengt Lindblad
Drottning Silvias Barn-och
ungdomssjukhus, Göteborg
97.500:–

Anna Rydèn
Avd. Pediatrik
Hälsouniversitetet/Linköings Universitet
57.500:–

Anna Lindholm
Sachsska Barnsjukhuset
Södersjukhuset Stockholm
57.500:–

Peter Sand
Drottning Silvias Barn-och
ungdomssjukhus, Göteborg
57.500:–

Petru Liuba
Avd. Pediatrik
Universitetssjukhuset, Lund
67.500:–

Annika Tibell
Transplantationskirurgiska kliniken
Karolinska Sjukhuset Solna
57.500:–

Johnny Ludvigsson
Avd. Pediatrik IMK (ABIS-studien)
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
397.500:–

Gunnel Viklund
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Sjukhuset Solna
47.500:–

Johnny Ludvigsson
Avd. Pediatrik IMK (GAD-studien)
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
97.500:–

Johan Wahlström
Barnkliniken
Universitetssjukhuset Linköping
157.500:-

Petra Magnusson
Rudbeckslaboratoriet
Uppsala Universitet
72.500:–

Jenny Walldèn
Avd. Pediatrik KEF
Hälsouniversitetet/Linköpings Universitet
47.500:–

Maria Nordwall
Barn-och Ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset Norrköping
77.500:–

Gunilla T Westermark
IBK/Cellbiologen
Linköpings Universitet
57.500:–
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Kassören rapporterar
LC Vreta Kloster
LC Ljungby
LC Eldsberga
LC Susedalen
LC Hyltebruk
LC Båstad
LC Simlångsdalen
LC Falkenberg
LC Habo
LC Torup
LC Hässleholm
LC Värnamo
LC Distr. 101 enl. nedan
LC Jönköping
LC Osby
LC Smålandsstenar
LC Halmstad
LC Klippan
LC Söndrum/Tylösand
LC Oskarström
LC Distrikt 101-P enl. nedan
LC Kalix
LC Arvidsjaur
LG Gammelstad
LC Töre
LC Vilhelmina/Volgsjö
Summa kronor

Vi rapporterar här de gåvor Barndiabetesfonden
mottagit från hela landet. Denna redovisning omfattar tiden 2007-10-01 till
2007-12-31.
Bidrag från Lionsklubbar
LC Gnesta
LC Smedjebacken
LC Tranemo
LC Högsby
LC Nossebro
LC Vimmerby
LC Hultsfred
LC 101 Vedum
LC Lammhult
LC Skärblacka
LC Eskilstuna
LC Gagnef
LC Torshälla
LC Åhus
LC Västerås
LC Stöde
LC Hagfors
LC Vansbro
LC Nynäshamn
LC Salbohed
LC Kumla
LC Valla (Cirkus)
LC Rottne
LC Motala
LC Markaryd
LC Amnehärad
LC Ånge Zenith
LC Insjön
LC Tyresö
LC Gävle, Ankaret
LC Skärblacka
LC Alvesta
LC Uppsala (Damer)
LC Ås
LC Onsala
LC Bräkne Hoby
LC Strängnäs
LC Åby
LC Ale
LC Valla (Parkeringen)
LC Gränna
LC Gnosjö
LC Harplinge
LC Skillingaryd/Vaggeryd
LC Älmhult
LC Söderköping

3.000
25.000
4.000
3.000
2.000
10.000
500
1.500
1.000
8.000
1.000
3.000
6.000
20.000
3.000
6.000
10.000
1.000
2.000
10.000
5.000
6.625
2.000
2.000
2.000
5.000
2.500
3.000
3.000
3.000
15.000
4.920
3.000
4.114
5.000
20.000
16.398
14.000
1.000
8.887
3.300
3.500
2.700
3.300
3.800
5.000

Gåvor från företag
Vika Miljö AB
Genarps Åkeri
ICA Maxi, Göteborg
BT Mjölby
SHB
SHB
ÖEB
Vitec
Linköpings LKF
Täljestads Ägg
PM Bygg & Hus
AB Nils Ericsson
Motala Verkstad
Summa kronor
Kyrklinga Aktiviteter
Västerviks Församling, kollekt
Munkfors Kyrkliga syförening
Konfirmander, Gamlegård 2007
Hässleby kyrkl.samfällighet,
kollekt
Satserups syförening
Ragunda församling
Summa kronor
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4.000
2.400
3.200
3.300
3.100
2.100
4.000
4.400
3.700
2.300
4.900
3.300
2.300
3.200
2.500
4.000
1.150
2.400
2.000
1.000
1.500
5.000
3.000
2.384
339.178
5.268
2.000
4.700
15.000
5.000
1.899
5.000
3.000
5.000
6.000
1.000
2.500
500
56.867
879
2.000
3.000
1.892
1.000
1.502
10.273

Övriga gåvor
Berzeliusskolan, grundskolan
Y´mens Club, Adv.kalendrar
Heda Ridklubb
Penninginsamlingar
Autogiro, privat
Telemarketing (Proxytel)
Bidrag från privatpersoner
Till minne av
Kyrkliga aktiviteter, kollekt etc
Bidrag från testamenten
Bidrag från föreningar – klubbar
Bidrag från företag
Övriga insamlingar
Barndiabetesfondens lokalföreningar

600
4.000
5.800
10.007
3.380
1.459.637
61.217
72.919
9.273
9.130
1.159
204.421
1.615
68.697

”STICKET”
är ett informationsblad som ges ut av
BARNDIABETESFONDEN.
Bladet utkommer 4 ggr/år.
Redaktör: Ulf Samuelsson
Redaktionskommitté:
Magnus Lindbergh
Ansvarig utgivare: Johnny Ludvigsson
Grafik: Johnny Dahlgren, Linköping
Tryck: Åtvidabergs Bok & Tryck
Eftertryck får gärna ske med angivande
av källa.

Linköpings Lucia
Övriga intäkter
Försäljning av Sticke
Julkortsförsäljning
Sweden/Seattle Conferense 2007
Summa kronor

15.255
3.020
46.263
3.000
120.409
2.099.802

Insamlat under perioden
2.506.120

Material till ”STICKET” sändes till
Barndiabetesfonden
Box 650
581 07 Linköping
Telefon 013-10 56 90
Fax 013-10 30 64
ISSN 1400-8505
Manusstopp för ”Sticket” under 2008

Nr 2 11 april
Nr 3 15 augusti
Nr 4 17 oktober

Jag/Vi vill bli medlem/-mar i BARNDIABETESFONDENS
RIKSFÖRENING
Medlemsavgift
200:-/år
Organisation/företag
1 000:-/år
Vi vill också vara med i ev Lokalförening i vårt område (ingår i medlemsavgiften)
Namn:.............................................................................................................................................................................................
Gatuadress: ............................................................................................ Postnr: ...............................................................
Postadress: .............................................................................................. Telefon: .............................................................
E-mail: ...................................................................................................... Län: ......................................................................
Var god texta!

Plusgironummer 345554-0
06-04

