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Ladies Circle under mottot
”Allt är möjligt”

Sabina Grennard, samordnare för projektet.
Foto: Alexsandra Hullberg

Ladies Circle, LC, startade det nya
verksamhetsåret med ett tvådagarsmöte i Sundsvall för alla ordförande i
landets klubbar. Under mötet presenterade Sabina Grennard det nyvalda
välgörenhetsprojektet: Barndiabetesfonden. En insamling och ett lotteri
anordnades till förmån för Barndiabetesfonden och resultatet blev 10.394 kr.
LC kommer att prata om barndiabetes,
anordna föreläsningar och samla in
pengar under två års tid och tillsammans hoppas vi kunna göra skillnad.

Kort information om Ladies
Circle

Vi är en internationell organisation av
unga kvinnor upp till 45 år. I Sverige
bildades vi 1947 och vi är nu drygt
1681 medlemmar i 148 klubbar. Internationellt är vi strax över 13 000 medlemmar fördelade på 36 länder.
Inom klubbarna träffas vi varannan
eller var tredje vecka. Möten – lokala,
nationella och internationella, företagsbesök, föreläsningar och trevligt
umgänge utgör grunden för den ideella
verksamheten Ladies Circle Sverige. Vi
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Före 1922 behandlades patienter med
diabetes med kost. Man skilde inte på
typ 1 och typ 2. Kolhydrater, särskilt
socker, var närmast bannlyst, medan
ökad mängd fett och protein gav ett
långsammare förlopp. Patienterna
med total insulinbrist pga typ 1 diabetes dog efterhand i diabeteskoma.
Sen kom insulin 1922. En medicinsk
revolution som snart gav liv åt miljoner människor med insulinbrist (typ
1 diabetes). Först fortsatte man sina
gamla diet-traditioner, men efterhand
trodde man sig kunna äta vad som
helst. Insulin skulle räcka. Fri kost blev
på modet . För en del redan från mitten
av 1930-talet gav detta tillfälligt förbättrad livskvalité för inte minst barn,
men medförde försämrad blod- och
fettbalans, och kraftig ökning av sena
komplikationer. Kostrestriktioner återinfördes, av vissa redan på 1950-60-ta-

Foto: Anna Järpe/Barndiabetesfonden

Engagemang behövs!
Låt oss arbeta mot samma mål!

men också av typ 1, började vissa propagera för återgång till kolhydratfattig ,
mera fettrik kost igen.
Pendeln svänger. Det finns ingen
enkel sanning. För vissa passar ökad
frihet vad gäller kosten och aktivt arbete med fler insulindoser beräknade
efter kolhydrater, korrektionsdoser

Pendeln svänger. Det finns ingen enkel sanning.
let, och under mina år som diabetesläkare från början av 1970-talet använde
vi kostlistor, med viss reduktion av
kolhydrater, men framförallt noggrann beräkning av både kolhydrater,
fett och protein. Många patienter hade
god blodsockerbalans, men för många
andra blev kraven för stora, livskvalitén sämre. Med insulinpennor, flerdos
av insulin på 1980-talet, självbestämning av blodsocker, och efterhand insulinpumpar, ökade friheten igen att
äta kolhydrater, hela kosten blev friare,
men insulindoser anpassades, vilket
också fungerade för många. Frekvensen långtidskomplikationer fortsatte
att sjunka. Men för vissa gick det inte
tillräckligt bra, och krav på beräkning
av kolhydrater (kolhydraträkning ) infördes, fler insulindoser, ökade krav på
självkontroll etc. Parallellt, framförallt
inom behandlingen av typ 2 diabetes

med ledning av blodsocker etc, och för
andra passar en mer reglerad kost och
mindre jagande av blodsocker bättre.
För patienter med typ 2 diabetes passar
för många minskad mängd kolhydrater och något mer fett och protein, och
det finns säkert vissa med typ 1 diabetes som noterar att det blir lättare att
hålla blodsockret stabilare och kanske
insulinbehovet lägre med sådan kost.
Tyvärr finns knappast stabila data vad
gäller långtidsresultat vad gäller komplikationer (kärlskador), och inte heller är det enkelt att säga vilken behandlingsform som ger bäst livskvalité vid
sidan av HbA1c, blodfetter och komplikationer!
Då det inte finns någon enkel sanning, så behöver vi dels lyssna på varandra, dels krävs mer forskning. Tyvärr
är det ibland som att sticka huvudet in
i ett getingbo, att kommentera kost vid

diabetes, och det är tragiskt att debatten har kommit att fokusera på den ena
kosthållningen ställd emot den andra
– på skuldbeläggning och retorik – istället för att fostra öppenhet, överväga
möjligheter och inspirera till ny forskning.
Det är bra med engagemang, men
vi behöver ingen fanatism! Världen
skulle kunna bli ännu mycket bättre
om likgiltighet och passivitet ersattes
av engagemang och aktivitet. Vi behöver eldsjälar som driver frågor! Engagemang och aktivitet skulle betyda
väldigt mycket för att göra tillvaron
bättre för barn och ungdomar med
diabetes. Om vi vore tillräckligt många
som verkligen satsade, så tror jag att
vi skulle lösa diabetesgåtorna (inte
en utan flera!) – kanske vissa ganska
snart. Även om vi inte finner en enda
orsak, Orsaken med stort O, till typ
1 diabetes, så kanske vi skulle kunna
finna bidragande orsaker som kunde
motverkas så att sjukdomens frekvens
sjönk. Och även om vi inte lärde oss
att bota alla i ett trollslag så borde vi
kunna mildra sjukdomen hos många
och bota en del, och efterhand allt fler.
Det som krävs är att vi har någorlunda
samsyn om att vi faktiskt inte vet vad
som orsakar typ 1 diabetes, att det inte
är någons fel när ett barn får typ 1 diabetes, att forskning är önskvärt och en
framkomlig väg, men att forskning tyvärr kräver resurser, och att det inte är
fult, fel eller onödigt att försöka skapa
sådana resurser.
Tack alla ni som kämpar mot vårt
gemensamma mål, att förebygga, bota
eller lindra diabetes hos barn och ungdomar (och i praktiken även för vuxna)
och som generöst stöder forskningen
via Barndiabetesfonden! Låt os visa att
i år, 25-årsjubileets år, slår vi rekord!
Johnny Ludvigsson
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forskning

Aktuell

Ny cellulär immunterapi – steg
mot ett framtida svar på gåtan?
Professor Robert Harris vid Karolinska Institutet leder forskargruppen
Tillämpad Immunologi & Immunterapi i jakten på ett svar på gåtan typ 1
diabetes. Hans projekt är ännu ett av
de som drivs bland annat med hjälp
av forskningsanslag från Barndiabetesfonden.
Vid typ 1 diabetes, T1D, angriper
kroppens eget immunförsvar de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till utveckling
av de symptom som förknippas med
sjukdomen. T1D orsakar stort lidande
för drabbade individer och ekonomiskt är den en enorm börda för samhället. Fortfarande är daglig injicering
av insulin den enda behandlingen för
de drabbade, trots åratal av forskning
kring sjukdomen.
Det finns inte heller någon förebyggande behandling för de individer som
lider hög risk att utveckla sjukdomen.
Även om transplantation av humana
pankreasöar numera är möjligt, så är
det bara en tillfällig behandling. Samma
autoimmuna reaktioner som förstörde
pankreasöarna från början kommer att
angripa och förstöra de transplanterade pankreasöarna. Det finns därför ett
stort behov av nya metoder och idéer
för utveckling av effektiva immunterapier, och forskargruppen Tillämpad
Immunologi & Immunterapi arbetar
med att utveckla en sådan ny metod
genom att använda sig av en viss sorts
immunceller, så kallade makrofager.
Makrofager är mest kända för sin
roll i kampen mot infektioner, eftersom de äter upp bakterier och andra
smittämnen, och är oftast förknippade
med utvecklingen av ett pro-inflammatoriskt svar, kroppens reaktion på
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vävnadsskada orsakad av infektioner
eller trauma. I T1D är makrofager
bland de första celler som infiltrerar
bukspottkörteln och orsakar skador på
betaceller, vilket leder till en förlust av
insulinproduktion, och därmed till att
ett diabetestillstånd inleds.
Lika viktigt som att snabbt kunna
starta den inflammatoriska reaktionen är det dock att kunna stänga av
den för att förhindra överdriven vävnadsskada. Kroniska inflammatoriska
autoimmuna sjukdomar som T1D
kännetecknas just av att den inflammatoriska reaktionen inte kan regleras,
och makrofager är också viktiga aktörer i nedregleringen av inflammation.
De kan producera ämnen som dämpar
inflammation, de uppslukar död eller
skadad vävnad, och de initierar läkningen i vävnaden. Makrofager kan
därför bidra till både sjukdomsinduktion när de är pro-inflammatoriska,
och upplösning av sjukdom när de är
anti-inflammatoriska.
Den hypotes vi arbetar efter är att
personer med kroniska autoimmuna
sjukdomar har en obalans i den pro-/
anti-inflammatorisk aktiveringen av
sina makrofager, med en dominerande
pro-inflammatorisk sida. Tanken är att
vi ska kunna ta fram en ny behandling
av T1D på cellulär nivå, baserat på
en utjämning av denna obalans, med
ett överskott av anti-inflammatoriska
makrofager som ska orsaka en dämpning av den destruktiva immunprocessen. Detta uppnår vi genom att
först isolera patientens blodceller, rena
fram makrofager, odla dem in vitro (i
en flaska på laboratoriet) för att sedan
specifikt aktivera dem för en anti-inflammatorisk funktion. Till sist injiceras makrofagerna intravenöst tillbaka

till patienten i en process som kallas
’adoptiv överföring’– en verkligt personlig terapeutisk behandling.
Forskargruppen har under de senaste åren arbetat för att optimera ett
stabilt och effektivt protokoll för induktion av anti-inflammatoriska makrofager, och detta har nu uppnåtts för
mus, råtta och humana celler.
I en experimentell modell för T1D
har vi sett att det räcker med en enda
injektion av anti-inflammatoriska
makrofager, som ges strax före förväntad sjukdomsdebut, för att förhindra
T1D utveckling i 85% av de ingående
mössen. Detta visar tydligt att konceptet bakom behandlingsstrategin fungerar, och nu studerar vi vad som händer med makrofagerna när de överförs,
och om de leder till förnyelse av betaceller i bukspottkörteln som ersättning
för de skadade betacellerna. Dessutom
undersöker vi om samtidig överföring
av anti-inflammatoriska makrofager
med donerade pankreasöar kan leda
till förbättrad överlevnad av transplantatet.
På samma sätt som både barn och
vuxna kan omskolas, hoppas vi att
denna omskolning av immunsystemet
ska bli terapeutisk verklighet för personer som drabbats av T1D, och innebära slutet på deras sökande efter en
lösning.
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Robert Harris
är professor och
forskargruppsledare vid centrum
för molekylärmedicin, Karolinska
Institutet.

Ordföranden
har ordet...
En härlig sommar börjar lida mot sitt
slut. Jag hoppas alla därute i vårt avlånga land fått möjlighet att njuta av
den härliga solen och värmen.
Vi har nått halvvägs på vårt jubileumsår. Ett 25-års jubileum som jag
hoppas har synts och kommer att synas ännu mer över landet. Det ligger en
spänd förväntan på att vi detta år skall
slå alla tidigare rekord. Första halvåret har sett ljust ut och anstränger vi
oss ALLA lite till så kanske vi lyckas.
Tänk på att varje bidrag stort som litet kan göra skillnad. Vi har många
spännande insamlingar och aktiviteter
på gång under hösten som kan ge oss
välbehövda pengar. Tänk på att alla insamlade medel går till forskningen för
att förebygga, bota eller lindra diabetes
hos barn och ungdomar.
Vi fick under fjolåret några nya Lo-

kalföreningar men vi tror att det finns
fler tysta eldsjälar där ute som känner
att det finns lite tid över för att göra
en god sak. Hör av dig till vårt kansli
i Linköping och berätta dina tankar. Vi
vet att lokalföreningarna i Sverige har
en mycket viktig roll att fylla. Vi vill
att det skall finnas fullt av entusiasmerande lokalföreningar i Sverige för att
det är Ni där ute som känner er by eller
stad bäst. Det är ni som vet vilka arrangemang, stora som små, som Barndiabetesfonden skulle kunna synas på
och kanske även vara förmånstagare
vid. Alla insamlade medel är viktiga
hur stora eller små dom än är.
Jag hoppas med detta att vi får en fin
höst och att alla fortsätter kämpa. Vi
skall nå våra mål, det har jag gett mig
den på. ”Vi ger oss aldrig” är en klyscha från sportvärlden som jag tycker
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passar bra i detta sammanhang också.
Ha det bra!
Fredrik Johansson, ordf Barndiabetesfondens Riksförening

På en marknad i Vara står Bosse
och Gerd Fransson och säljer
regnmätare, fågelholkar, minibikupor och andra hemslöjdade
alster. Vid bordet står en skylt,
och texten på skylten inleds ”Min
högsta önskan i livet är att mitt
barnbarn Alva en dag ska kunna
säga ’När jag var liten hade jag typ
1 diabetes, men inte nu längre’…”.
Texten är signerad Bosse, morfar
till Alva, och han och hans fru
Gerd skänker alla inkomster från
försäljningen till Barndiabetesfonden.
”Många skänkte pengar utan

att köpa nåt av våra alster” säger makarna Fransson, som för säkerhets
skull också hade en insamlingsbössa
på bordet. ”Regnmätarna går bäst,”
tillägger de. ”Mycket jobb med dem,
men de ger bra pengar. Vi fortsätter
med tillverkningen!”
Efter vår- och sommarmånaderna
har makarna Fransson kunnat sätta
in dryga 7.500 kr på Barndiabetesfondens 90-konto! Vi tackar och
bockar, och gläds åt ännu ett steg på
vägen mot att uppfylla morfar Bosses
önskan…
Redaktionen

Foto: Bo och Gerd Fransson

Med flinka fingrar
och varmt hjärta
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Magnus Johanssons Dag
för Tappra Barn

Den 4 juni arrangerade Magnus Johansson, mångårig kapten i Sveriges Tre Kronor och Linköpings HC,
Manges Dag för Tappra Barn för fjärde
året i rad. Manges Dag är en välgörenhetsdag och golftävling med inbjudna
kändisar, och Barndiabetesfonden har
ända sedan starten varit mottagare av
hela eller delar av beloppet som dras
in. I år fick vi helt otroliga 500.000:-

som togs emot av professor Johnny
Ludvigsson på den bankett som hölls
efter den avslutade golftävlingen. Det
är nog ganska få gånger tidigare vi sett
Johnny bli nästan mållös, vilket han
blev när sammanräkningen gjorts och
checken på 500.000:- lämnades över.
Som vanligt hade ett 50-tal kändisar
anmält sitt deltagande, och bland dom
nya för i år märktes kanske curlingens
drottning Anette Norberg, Ottawa Senators ”superback” Erik Karlsson och
”mr. Djurgården” Challe Berglund
allra tydligast. Men även de trogna, lite
”äldre” stjärnorna, som handbollsspelaren Pierre Thorsson, supersimmaren Anders Holmertz och Tre Kronors
Dick Tärnström anslöt sig till skaran
mycket nöjda deltagare.
Tävlingsformen är den populära
scramble där samtliga deltagare hela
tiden slår sina bollar från den plats där
den bästa bollen hamnat, så resultatet
för det vinnande laget blev helt otroliga

Vad händer den 14 november?
Den 14 november är Världsdiabetesdagen, en dag som inte minst Barndiabetesfonden och dess Riks- och lokalföreningar under senare år har tagit väl
vara på för att sprida information och
samla in pengar till Barndiabetesfonden och forskningen kring typ 1 diabetes. Även så i år förstås!
I Stockholm håller Lilly Diabetes för
fjärde gången en galamiddag och välgörenhetsauktion på Berns salonger
till förmån för Barndiabetesfonden ett evenemang som hittills har genererat nära tre miljoner kronor till forskningen!
Så gott som alla Barndiabetesfondens Lokalföreningar arrangerar insamlingsevent i anslutning till världs-

diabetesdagen, ofta i samarbete med
större köpcentrum eller gallerior, där
de står med insamlingsbössor, försäljning och information. Jönköping fortsätter med sitt ”Måla luggen blå”-koncept (se sidan 10), Norrköping hoppas
på att kunna ordna ansiktsmålning,
Stockholm gör även i år en manifestation på Sergels torg i samarbete med

-18, dvs 18 slag under handicap. Alla de
som spelar golf förstår att den bedriften
är enorm. I det vinnande laget ingick en
viss hockeyspelare som heter Fredrik
Pettersson, som enligt utsago slog bollen fruktansvärt långt den dagen.
Organisationen bakom Manges Dag
har slitit under nästan ett helt års tid
med att få allt att fungera så bra som det
gjorde. Alla hålsponsorer, huvudpartners
och övriga deltagare var oerhörd nöjda
med på vilket sett allt hade arrangerats.
Detta borgar för att kommande år kommer att bli lika fulltecknade som i år.
Barndiabetesfonden riktar ett stort
tack till alla bakom Manges Dag –
ingen nämnd, ingen glömd – samt ett
stort tack till alla deltagare som gjorde
denna fantastiska dag möjlig!
Med förhoppning om kommande års
bidrag från Manges Dag!
Fredrik Johansson, Barndiabetesfondens Riksförening

Bullerbyn, och i Skåne går man ihop
med Sydvästra Skånes Diabetesförening för att arrangera föreläsningar och
’informationsmarknad’ i Malmö Börshus lördagen den 15 november. Håll
ett öga på lokalföreningarnas sidor på
www.barndiabetesfonden.se för att få
veta mer!
Det är ännu en stund kvar till den 14
november, men glöm inte att ju större
medvetenhet som kan skapas inför
Världsdiabetesdagen, desto mer effektiva blir de aktioner – stora som små
– som går av stapeln på dagen!
Vad ska du göra den 14 november?
Gå in på Barndiabetesfondens Facebook-sida och berätta!
Redaktionen
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Hej Johnny!
Vi kommer från Mellanöstern och
i vårt land har vi hört talas om att
barn med diabetes blir botade. Vi
vill att vårt barn botas!
			
”Nya svenskar”

Bästa nya svenskar!
Tack för denna fråga som ställs
med jämna mellanrum, inte minst
just av föräldrar som kommit till
Sverige från Mellanöstern. Min föreställning är följande:
I länderna i Mellanöstern, inte
minst med arabisk befolkning,
är typ 2 diabetes väldigt vanligt,
mycket vanligare än i Sverige, och
även vanligare bland barn. Det
skulle kunna vara så att det barn
ni hört talas om som blivit botade,
egentligen inte hade typ 1 diabetes, den sjukdom med gradvis to-

tal brist på insulin som nästan alla
barn med diabetes i Sverige drabbats av, utan de hade typ 2 diabetes.
Om den som får typ 2 diabetes går
ner i vikt, minskar konsumtionen av
snabbverkande kolhydrater, och ökar
sin fysiska aktivitet så kan blodsockervärdena bli närmast normaliserade
igen, åtminstone under lång tid, och
patienten förefaller ha botats.
Ett annat alternativ kan vara att det
i Mellanöstern förekommer att barn
drabbas av så kallade mutationer, eller
genetiska varianter, som leder till diabetes, men återigen inte till den totala
insulinbrist man får vid typ 1 diabetes. På samma sätt som vid typ 2 diabetes kan man tänka sig att sådana patienter, även barn, under åtminstone
viss tid, återfår god blodsockerbalans.
Typ 1 diabetes, som drabbar ca 95%
eller mer av alla barn och ungdomar i
Sverige som får diabetes, innebär att
de insulinproducerande cellerna dör.

När ingen insulinproduktion längre
förekommer kan man inte överleva
om inte insulin tillförs. Bland annat
bidrar god fysisk aktivitet och regelbundna måltider med ett passande
innehåll (inte så mycket snabba
kolhydrater, mycket fibrer etc) till
en bättre blodsockerbalans, men
kan inte bota sjukdomen. För detta
krävs dels att man lyckas stoppa den
auto-immuna sjukdomsprocessen
(”inbördeskriget”, då det egna immunförsvaret dödar de insulinproducerande cellerna), dels att man
kan öka antalet insulinproducerande celler. Det pågår lovande studier,
men än så länge kan vi inte bota typ
1 diabetes, ingenstans i världen!
Det behövs mer forskning, så berätta för alla du känner om Barndiabetesfonden!
Vänligen
Johnny Ludvigsson

Välkommen till oss!
Vi erbjuder professionell hjälp i ett av Sveriges modernaste fullservicetyckerier!
Snabba och kostnadseffektiva lösningar på Era trycksaker då hela produktionskedjan ﬁnns under samma tak.

013-35 55 50
Larsson Offsettryck AB • Häradskärsgatan 7 • Box 1529 • 581 15 Linköping
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Barndiabetesfonden 25 år presenterar:

Vetenskapligt Symposium

Linköping, 16-17 oktober 2014

Program
16 oktober 2014

17 oktober 2014

13.00 Symposiet öppnas i närvaro av
Barndiabetesfondens beskyddare HKH
Kronprinsessan Victoria

Session III: Varia

13.05 Välkomstord av Barndiabetesfondens
ordförande Johnny Ludvigsson och Landshövding
Elisabeth Nilsson
Session I: What causes type 1 diabetes?
13.15 Flemming Pociot, Copenhagen: Genetics
and Epigenetics
13.40 Outi Vaarala, Helsinki: The gut (bacterial
ﬂora; nutrition..)
14.05 Knut Dahl Jörgensen, Oslo: EnterovirusResults from the DIVID trial
14.30 Åke Lernmark, Malmö: What have we
learnt so far from prospective cohort trials?

09.00 Annelie Carlsson, Lund: How has the
BDD-study helped us to classify diabetes?
09.30 Claude Marcus, Stockholm: T2D in
children
10.00 Gun Forsander, Göteborg: DPP4inhibitors in the treatment of T2D. A new trial.
10.30 Kaﬀe
11.00 Mikael Knip, Helsinki: The role of cow’s
milk in T1D – The importance of the TRIGR trial.
11.30 Johnny Ludvigsson: How do we preserve
beta cell function?
12.00 Avslutning med lunch

15.00 Kaﬀe
15.30 Olle Korsgren, Uppsala: New-old views
on T1D etiology and pathogenesis.
Session II: Populärvetenskapliga föredrag för
allmänheten
16.00 Johnny Ludvigsson, Linköping: Hur botar
vi typ 1 diabetes?
16.30-17.00 Peter Adolfsson, Halmstad: Modern
teknik i behandling av diabetes hos barn.
17.30-18.30 Symposiemiddag
19.00-- Underhållning med musik och
information

Deltagande
artister och gäster:
HKH Kronprinsessan Victoria
Magnus Bäcklund, Unga Begåvningarna
Johan Dalene och David Holmberg,
Carola Häggkvist, Ragnar Dahlberg,
kören DaCapo, Lana Brunell, Eddie Oliva

m fl.

Information och anmällningsblankett hittar du via Barndiabetesfondens hemsida
http://www.barndiabetesfonden.se/Aktuellt/ Event/Symposium/
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Träning för forskningen
Michaela som är personlig tränare kom
med initiativet att anordna två speciella träningskvällar. Där fick deltagarna
träna med henne och samtidigt skänka
pengar till Barndiabetesfonden. Eftersom hennes lillasyster har typ 1 diabetes ville Michaela hjälpa till att få in
pengar till forskningen.
Många tog chansen att komma igång
med träningen inför sommaren dessa 2
majkvällar i Hestra. Det var pust, stön
och många glada skratt – och även en
hel del träningsvärk dagen efter.
Tack ni som kom och svettades för
en god sak, och ett stort tack till Michaela!
Barndiabetesfondens Lokalförening
Jönköpings län

Måla luggen blå!
Det gjorde vi på marknaden i Jönköping. För 20 kr blev luggen blå. Både
unga och gamla hamnade i stolen
och gick sedan stolta runt på marknaden med blå lugg. Vi delade ut information och tog en del blodprov. Vi
fick många glada tillrop; ”Vad bra att

ni syns och pratar om diabetes typ 1!”.
Efter en heldag var vi trötta i fötterna, hade blå luggar och ett stort
leende på läpparna.
Visst är vi snygga!
(PS: Även på Hestra marknad
gick det en del med blå luggar)

Konsert
i Tranås Kyrka
Lördagen den 11 okt kl 17.00
Medverkande barn och
ungdomar från Tranås
under ledning av Mariette Lagg
och Maria Broman
Alla intäkter går till
Barndiabetesfonden
Varmt Välkomna!
Barndiabetesfondens Lokalförening
Jönköping och Tranås Kyrka
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Familjeaktivitet i Blekinge

Det var ungefär 50 personer, både barn
och vuxna, som hade samlats utanför
ingången till Barnens Gård till årets
familjeaktivitet arrangerad av Barndiabetesfondens lokalförening Blekinge.
Marika från Medtronics var specialinbjuden för att visa företagets insulinpump och alla tillbehör som finns.
Att det var första dagen som badlandet på Barnens Gård hade öppet hade
nog lockat många av oss. Om man inte
ville bada kunde man prova elbilarna,
hoppborgen och klätteranläggningarna. Ville någon ta det lugnt och kela
med de söta kattungarna eller titta på
de randiga kultingarna gick det också
bra.
Det mest intressanta denna dag
var ändå informationen om insulinpumpbehandling. Från det aktiviteten
började till sen eftermiddag kunde för-

äldrar och barn ställa frågor. Marika
besvarade alla en i taget och intresserade kunde t ex få prova hur det är att
sticka fast en nål på lämpligt ställe på
kroppen. Men att sticka fast nålen är
en sak och att få den att sitta kvar är
en annan. Marika visade och berättade
om olika sorter tejp. Rätt tejp till rätt
pumpbärare är viktigt! Hur pumpen
kan bäras, vilka väskor, bälten osv det
finns fick vi se. Det måste vara smidigt
att ha pumpen på sig.
När barn och föräldrar fått svar på
sina frågor fortsatte de till vad Barnens
Gård har att erbjuda.
Paus för mat blev det vid 12-tiden.
Medhavd matsäck smakade bra och
många passade på att grilla. Grillen
tändes påpassligt vid 11.30. Samtalen
fortsatte vid borden under taket när
familjerna åt.

Det blev en trevlig dag med information och prat om insulinpump.
Roligt för oss arrangörer att se hur
föräldrar fick kontakt med varandra.
Extra roligt var det att se och få veta att
barnen som varit med i diabetesskolan
på mottagningen snabbt kände igen
varandra och kunde fortsätta att ha kul
ihop.
Eftersom det var begränsat antal
platser till aktiviten tog dessa snabbt
slut. Vi hoppas kunna ordna en aktivitet nästa sommar också för familjer
som inte kom med detta år.
Tack alla barn och föräldrar, Marika
och Medtronics, och alla på Barnens
Gård som gjorde denna dag så trevlig!
Ingrid Christensson ordf Barndiabetesfondens Lokalförening Blekinge
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Ännu en stor
vid Göta

St cket

Upplevelse
Kanal
Lördagen den 9 augusti arrangerades
Barnfestivalen och Upplevelsekvällen
vid Göta Kanal i Ljungsbro för åttonde
gången. Det är naturligtvis fortfarande
eldsjälen Göran Ingvald som håller i
trådarna, och som medarrangörer detta år hade han Trygga Ljungsbro – en
ideell förening som verkar för ett tryggare samhällsklimat.
Och tryggt kändes det denna strålande augustidag, när Malfors gästhamn än
en gång besöktes av artister, underhållare, föreningsmänniskor och tusentals
besökare. Det var både välkända inslag
och nya ansikten, men som alltid en dag
präglad av glada miner och förväntansfulla barn – och stor generositet gentemot evenemangets traditionella förmånstagare: Barndiabetesfonden!
Barndiabetesfonden hade naturligtvis sitt tält med information och försäljning vid ingången till området, och
fick hjälp av kanslipersonal och frivilliga med att sälja lotter och program.
Resultatet var strålande – 14.000 kronor bara på lottförsäljningen; det bästa
sedan starten 2007 – vilket bidrar till
ett förväntat sexsiffrigt slutresultat från

samtliga evenemangsintäkter även i år!
Artistuppträdandena var i toppklass, med repriser från såväl barnens
favoriter Kulturaktörerna och Zillah
& Totte, som underhållarna för de lite
äldre, Fantastic Four, och Lotta Källström som i år uppträdde med Stefan
Wikström. Allsången hade en för året
ny ledare i Stefan Ljungqvist, och det
var en uppskattad debut! Kvällen rundades sedan av med ett härligt svängigt
uppträdande av Magnus Bäcklund &
Koruso, innan de sedvanliga fyrverkerierna signalerade upplevelsernas slut.
Den som absolut måste kunde väl
kanske ha någon invändning mot det
regnoväder som tyvärr också ville lämna ett bidrag framåt kvällen, men så
småsinta vill vi inte vara…
Barndiabetesfonden fokuserar istället på att tacka alla de sponsorer, artister och entusiaster som gjorde 2014 års
upplaga av Barnfestivalen och Upplevelsekvällen vid Göta Kanal till ännu
en succé!
Väl mött vid Göta Kanal igen nästa år!
Redaktionen

Fotografer: Anna Järpe, Janne Berglund, Göran Ingvald

Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson till vänster och Kampanjledare för Röda Fjädern Jan Granlund.
Foto Pelle Photo, Kisa

Barndiabetesfondens
ordförande Johnny Ludvigsson
mottog en fantastisk gåva
vid Lions riksmöte i Linköping
I slutet maj hade Lion riksmöte i Linköping.
Då överlämnades resultatet av Lions Röda Fjädern-kampanj 2012-2013.
”Lions kamp mot barndiabetes”.
Barndiabetesfondens ordförande
Johnny Ludvigsson mottog en check på
9.665.000 kronor för bidrag till forskning för denna förskräckliga sjukdom.
Jag är övertygad om att vi i Lions, i
vår kampanj, bidragit till att öka kun-
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skapen och förståelsen om denna sjukdom och gett den ett allt tydligare ansiktet.
Vi i Lions önskar er lycka till med
forskningen och vi ”håller tummarna”
att ni lyckas!
Kommittén för Röda Fjädern
Jan Granlund
Kampanjledare
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forskning

Aktuell

Varför utvecklar ett barn typ 1 diabetes?
Hur kan vi förutsäga vilka barn som
kommer att få typ 1 diabetes – och kan
vi förhindra det?
Målet att kunna förutsäga och förhindra utbrott av typ 1 diabetes är
en av grundstenarna i den forskning
som Barndiabetesfonden stödjer. I
Skåne pågår två studier med syfte
att öka vår förståelse för den autoimmuna process som leder till typ 1
diabetes; Diabetes Prediktion i Skåne
(DiPiS), och DiAPREV-IT, båda under ledning av Helena Elding Larsson
vid Lunds universitet – och båda med
stöd från Barndiabetesfonden.
Typ 1 diabetes är en så kallad autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar förstör de
celler som gör insulin. Det är först när
man endast har en liten andel insulinproducerande celler kvar som symptom på typ 1 diabetes uppkommer.
Den autoimmuna processen kan då ha
pågått i månader till år, utan att man
märkt något.
För att den autoimmuna processen
där immunförsvaret succesivt bryter
ner de insulinproducerande cellerna
ska komma igång krävs dels en ärftlig, genetisk, känslighet och dels andra
faktorer i omgivningen. Den genetiska
känsligheten består av vissa så kallade
HLA-typer, gener som kodar för hur
vårt immunförsvar tar hand om infektioner. Dessa är vanliga i Sverige, vilket
till viss del kan förklara att sjukdomen
är vanlig i vårt land. Dock är det bara 6
av 100 barn med den högsta genetiska
risken som utvecklar typ 1 diabetes,
vilket visar att andra faktorer är viktiga.
I studien Diabetes Prediktion i Skåne, DiPiS, har vi undersökt 35000 barn
vid födseln för de HLA-gener som ger
risk för diabetes, och följer ca 2000
barn med något ökad risk från 2 till 15
års ålder för att försöka ta reda på vilka
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andra faktorer som orsakar att det egna
immunförsvaret börjar bryta ner de insulinproducerande cellerna. Detta gör
vi genom att samla in frågeformulär
och blodprov årligen. Vi undersöker
många olika faktorer, allt från infektioner, kostfaktorer, miljöfaktorer till
stress och psykosociala faktorer. Denna typ av studie, där barn med ökad genetisk risk följs är viktiga för att förstå
vilka faktorer som är inblandade i sjukdomsutvecklingen. Detta kan på sikt ge
möjlighet till nya sätt att förebygga typ
1 diabetes.
Barn som utvecklar fler så kallade
autoantikroppar, tecken på att den autoimmuna processen satt igång vilket
innebär en hög risk att insjukna i typ
1 diabetes, följs tätare med blodprov
var 3:e månad och med glukosbelastning årligen. Hos dessa barn försöker
vi hitta markörer som visar om och
när de kommer att insjukna, för att på
bättre sätt kunna förutsäga sjukdomen.
Vi har visat att barn kan ha tecken
på lätt förhöjda glukos-värden långt
innan sjukdomsdebuten, men också
att vissa markörer på ett bättre sätt än
andra kan förutsäga att barnet kommer
att utveckla typ 1 diabetes inom en viss
tid.
Vi har sett att barnen som följts i DiPiS och som insjuknat i typ 1 diabetes
har diagnosticerats på ett tidigare stadium av sjukdomen, då en större andel
egen insulinproduktion funnits kvar,
och barn som följts i DiPiS har visat sig
ha bättre metabol kontroll, mätt som
lägre HbA1c, upp till 2 år efter debuten
av sjukdomen.
Barn med flera autoantikroppar och
därmed hög risk att insjukna i typ 1
diabetes har också kunnat gå med i vår
studie DiAPREV-IT, där vi för första

gången någonsin testar om immuntolerans med Alum-GAD kan förhindra
eller fördröja insjuknandet i diabetes hos barn som ännu inte utvecklat
sjukdomen. Totalt 50 barn har fått två
injektioner av antingen Alum-GAD
eller placebo (verkningslös substans)
och följs under 5 års tid med täta kontrollera och glukosbelastningar. Alla
barn har nu följts i minst 2 ½ år och
studien beräknas vara färdig i januari
2017. Först då bryts koden helt så att
vi kan undersöka om Alum-GAD har
kunnat fördröja eller förhindra sjukdomsdebut. Hittills har 14 barn i studien utvecklat typ 1 diabetes, men vi
vet inte om de har fått Alum-GAD eller placebo.
Trots många år av intensiv forskning
vet vi fortfarande inte varför vissa barn
utvecklar typ 1 diabetes. Vi kan fortfarande inte med säkerhet förutsäga vem
som kommer att utveckla sjukdomen
och när detta kommer att ske och vi
har i dagsläget inte någon möjlighet att
förhindra att barn med en pågående
autoimmun process utvecklar sjukdomen. Jag hoppas och tror att vår forskning, som Barndiabetesfonden generöst bidrar till, kommer att leda till att
kunskapen om typ 1 diabetes ökar så
att vi så småningom kan både förstå,
förutsäga och förhindra typ 1 diabetes.
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Docent Helena
Elding Larsson
är överläkare i
Malmö och forskare vid Lunds
universitet.

St cket
Bottensjön runt gav 20.450 kr
till Barndiabetesfonden
Den 2 augusti arrangerades cykelloppet Bottensjön runt i Karlsborg.
Loppet gick i år för andra gången
och arrangeras av eldsjälen Cezary
Zdunek från företaget Brodit AB
med god hjälp från Maria Larsson
på Infocenter Karlsborg. Barndiabetesfondens lokalförening Skaraborg var i år med som medarrangör och alla insamlade pengar gick
oavkortat till Barndiabetesfonden.
I år blev det hela 20450 kronor!
Det stora cykelloppet gick 3 mil
runt Bottensjön, men det fanns
även klasser för de yngre på 5 km
och ett minilopp runt Karlsborgs
Camping. Ca 100 cyklister genomförde loppet, alltifrån de snabbaste
tävlingscyklister, till de som tog sig
god tid att äta glass och fika under
loppet. Cezarys drivkraft är att vi

borde hjälpa varandra mer och han
tycker att frisksporta som vi mår
bra av och samtidigt dra in pengar
till ett välgörande ändamål är den
perfekta kombinationen. Hans plan
är att cykelloppet nästa år ska locka
dubbelt så många deltagare som i
år och därmed också ge ännu mer
pengar till Barndiabetesfonden.

Start för de yngsta cyklisterna.

Foto: Ylva Ågesjö

Maria Larsson och Cezary Zdunek
med 20.450 kr till Barndiabetesfonden.
Foto: Åsa-Maria Hermansson

Barndiabetesfonden
utlyser minst 6 miljoner kr år 2014 till forskning vars mål är att förebygga, bota eller lindra
diabetes hos barn och ungdomar. Ansökan kan rekvireras från Barndiabetesfondens kansli
eller från hemsidan www.barndiabetesfonden.se
Elektronisk ansökan ska ha inkommit senast den 15 oktober 2014 till Barndiabetesfondens
kansli. Inkomna ansökningar remitteras till Barndiabetesfondens vetenskapliga råd för
bedömning. Beslut om utdelning sker i december år 2014.
Barndiabetesfondens kansli
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Tel. 013-105690
kansli@barndiabetesfonden.se
Barndiabetesfondens styrelse

Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 I www.barndiabetesfonden.se
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Hej igen!
Jag heter Sandra Åstrand och jag är 17 år. Jag gillar att segla, åka skidor,
shoppa och spela instrument. Den här gången ska jag berätta om mitt
orkesterläger.

Musik är ett av mina
stora intressen
I början av sommarlovet
fick jag inbjudan till att
spela i en ny orkester.
Jag har bara spelat i storband (jazz) innan och nu
fick jag chansen att prova på något nytt! I den här orkestern spelar
de mest klassisk musik, vilket jag
aldrig spelat förut. Dessutom gick
många av mina kompisar i den orkestern så jag tänkte: why not?
Innan höstterminen började skulle
alla i orkestern på ett läger, sista veckan
på sommarlovet, så kul! Lägret skulle
vara i ca 3 dagar och en av mina bästa
kompisar skulle dit. Självklart var jag
jättenervös, massor av folk jag inte
kände och spela en genre jag inte var
van vid. När jag väl kom dit på morgonen var nervositeten på topp, vart ska
jag? Vad skulle jag göra? Haha var lite
förvirrad på sätt och vis. Det visade sig
dock att det inte var några problem när
jag väl var framme. Träffade en gammal kompis som jag har saknat från
grundskolan. Självklart även kompisar
från gymnasiet var där.
Repetitionerna började direkt, vi
hade ca 6 repetitioner per dag, vilket
jag inte riktigt jag var van vid heller, det
slutade med att jag fick blåsor i munnen från trombonen hahah. Vi fick ju
också fritid, som jag ägnade åt att lära
känna nya personer. Det var bara mysiga personer på lägret och alla var snälla
och roliga. Vi satt även uppe till sent på
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natten bara för att vi satt och pratade i
timmar! Det är väl så det ska vara på
läger, eller? ;)
Som ni kanske har märkt är jag lite
glömsk och under en av repetitionerna
fick jag känning och hade glömt dex-

tro i sovstugorna. Vad skulle jag göra?
Skulle jag bara sluta spela och gå därifrån? Jag väntade tills vi hade spelat
klart låten, eftersom det inte var så
långt kvar på låten, då gick jag och sa
till orkesterledaren att jag hade känning och gick och hämtade dextron.
När jag sen kom tillbaka kände jag mig
fortfarande skakig och kände mig inte
alls redo för att spela. Vågade jag gå
fram och säga det till läraren? Kände
mig sämst, gjorde ju inte världens
bästa intryck direkt. Hon svarade
bara: Självklart! Sätt dig och vila
så kan du spela när du mår bra.
Det var inget att oroa sig för. Bara
man frågar så brukar ju allt vara
okej!
Även fast jag hade så sjukt kul på
lägret längtade jag hem. Jag är så hemmakär! Det var lite skönt att känna
att lägret var över, men också
kul att många nya kompisar till mig som
jag hade fått på
lägret ville
att jag
skulle
fortsätta
i orkestern.
Då kan jag
ju inte säga
nej. Trivs dock bäst med att spela jazz,
men att spela i en stor orkester var en
sådan känsla och coolt att kunna spela
olika genre, dessutom vill jag ju lära
känna alla bättre. Det är just därför jag
spelar, för att ha kul och träffa nytt folk,
inget annat!
Det var allt för den här gången!
Hej då!
Ses i nästa nummer!
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Hjälp Sticke
- Barndiabetesfondens
kramgoa maskot och hjälp samtidigt barn
och ungdomar med diabetes
till en bättre framtid!
Fyll i, klipp ut, och skicka in
talongen till oss:
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Du kan naturligtvis också beställa
via telefon 013-10 56 90,
e-post kansli@barndiabetesfonden.se
eller i vår butik på www.barndiabetesfonden.se

Tack för din beställning!

Ja, jag vill hjälpa! Jag beställer:
........... st Lill-Sticke (15 cm) à 75 kr
........... st Mellan-Sticke (30 cm) à 160 kr
........... st Jätte-Sticke (101 cm) à 3.000 kr
........... st kart. (om 50 st) Lill-Sticke à 3.000 kr
........... st kart (om 30 st) Mellan-Sticke à 3.870 kr
Frakt och faktureringsavgift tillkommer.

Namn:.............................................................................
Adress:.............................................................................
Postadr:...........................................................................
Telefon:............................................................................
E-post:.............................................................................
Barndiabetesfondens Riksförenings plusgiro: 34 55 54-0

Med de allra varmaste
gratulationer…
I kölvattnet av vår tidigare mini-serie
om insamlingsdjungeln skulle vi nu
vilja passa på att slå ett slag för den
kanske enklaste insamlingsformen för
privatpersoner: hyllningsgåvan!
Jämfört med den betydligt vanligare minnesgåvan har hyllningsgåvan
en lite oförtjänt blygsam plats i kassarapporterna, men den är på uppgång!
Bara under de senaste tolv månaderna
har Barndiabetesfonden varit tacksam
mottagare av hyllningsgåvor i samband med två märkvärda högtidsda-

gar; Johnny Ludvigssons 70-årsdag
och Fredrik Särneheds 40-årsdag.
Tillsammans drog dessa två in drygt
100.000 kronor till forskningen! Och
de är naturligtvis inte de enda; resulta-

tet för hyllningsgåvor så här långt i år
är nästan en fördubbling av förra årets
resultat för samma period.
Hyllningsgåvan är dessutom en lätt
insamling att arrangera. Allt som behövs är en hänvisning till www.barndiabetesfonden.se/Stod-oss/Gratulationsgava/ och gärna ett telefonsamtal
till kansliet, 013-10 56 90, så sköter vi
resten.
Givetvis kan man även göra hyllningsinsamlingar för annat än jämna
födelsedagar! Bröllop, avtackning, examen och dop är exempel på andra tillfällen som har hyllats med insamlingar
till Barndiabetesfonden. Vad vill du
fira i år?
Redaktionen
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Utbildningshelg för föreningsaktiva

Målmedvetna deltagare vid utbildningshelgen i Linköping! Johnny Ludvigsson,
ordförande i Barndiabetesfonden, Marie
Pålsson, Barndiabetesfondens lokalförening Jönköpings län, och Bertil Perttu, kanslichef och ansvarig för utbildningshelgen.

Konsert med
Unga Begåvningar
Föreningen Unga Begåvningar ger en konsert i Hedvigs kyrka i Norrköping lördagen
den 8 november 2014, kl. 16.00.
Tolv stycken unga begåvningar kommer
att framträda vid evenemanget. Dessutom
kommer Föreningen Unga Begåvningar att
dela ut 40.000 kronor i stipendier bland
ungdomarna.
Bakom Föreningen Unga Begåvningar står
företrädare för Barndiabetesfonden, Lions
samt Norrköpings Tidningar. Intäkterna från
konserten fördelas mellan Barndiabetesfonden och stipendiefonden för Unga Begåvningar.
Redaktionen
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Foto: Anna Tingman

Andra utbildningshelgen för föreningsaktiva hölls i Linköping 30-31
augusti. Sju av tio lokalföreningar närvarade vid utbildningen, som syftade
till att ge grundläggande kunskaper i
föreningsteknik. Denna gång passade
man också på att fokusera extra på
varumärken, ändamål och liktydighet - viktiga aspekter för av varandra
oberoende lokalföreningar som jobbar
under samma paraplyorganisation.
Utöver detta beslutades om en insamlingskampanj – Lokalföreningskampen – som skall pågå via Charity Storm
under hösten, och man tog också beslut
om att inleda en värvningskampanj för
att få fler nya medlemmar. Kampanjen
kommer att löpa året ut, och även fortsätta in på 2015. Vi återkommer med
mer information framöver!
Tack till alla som kom och hjälpte oss
att få en konstruktiv och givande helg!
Redaktionen

St cket
Kassören rapporterar
Denna period omfattar tiden
2014-04-01 till 2014-07-31

Hjälte
Kuponginlösen

Insamlingar, bössor mm
Autogiro
Bidrag från privatpersoner
Till minne av
Kyrkliga aktiviteter
Testamenten
Bidrag från skolor
Bidrag från LION-klubbar
Bidrag från föreningar
Bidrag från företag
Team tappra barn
Lokalföreningar
SMS gåva
Röda Fjädern
God Handling
EGO
Charity Storm/Inspons

Totalt perioden
2014-04-01–07-31
1 376 683:Totalt
2014-01-01–07-31
2 828 994:			

11 846:155 625:131 650:232 169:38 726:75 000:3 069:118 651:30 533:103 600:11 226:122 417:20 422:170 195:636:300:7 320:-

1 975:37 473:-

Bidrag från Barndiabetesfondens Lokalföreningar		
BDFs Lokalförening Skåne
68 134:BDFs Lokalförening
Linköping
31 172:BDFs Lokalförening
Norrköping
8 900:BDFs Lokalförening Blekinge 7 805:BDFs Lokalförening
Jönköpings län
4 720:BDFs Lokalförening Göteborg 1 036:BDFs Lokalförening Skaraborg 650:-

Hjälp Barndiabetesfonden hjälpa – Skänk 200 kr genom att SMS:a BOTA till 729 29
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För en bättre
Framtid!
Som utvecklare och tillverkare av filter i miljövänliga och förnyelsebara plastfibrer, utvunna ur stärkelse från växtriket, är vår målsättning
att skapa en bättre miljö.
Som bidragsgivare till barndiabetesFonden vill vi bidra med
medel till forskningen kring barndiabetes med målsättning att ge
de barn och ungdomar som drabbas en bättre framtid.

GreenFlo ® renewable
och MaxFlo ®.

Tel: 0143-125 80. www.dinair.se
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Hjälp Barndiabetesfonden hjälpa – Skänk 50 kr genom att SMS:a HOPP till 729 29

Foto: Anna Parmström

St cket

SOLVALLAKVÄLLEN
Stockholm tackar samtliga inblandade
så mycket, och vi ser fram emot nya aktiviteter tillsammans med Solvalla.

Sofia Bjärfors– ordförande Barndiabetesfondens Lokalförening Stockholm

Foto: Stefan Dahlin

Den 17:e juni arrangerades Solvallakvällen för tredje gången i ett samarbete mellan Solvalla, med marknadschef Fredrik Ekman i spetsen, och
Barndiabetesfondens Lokalförening
Stockholm. Som tidigare gånger fick
Barndiabetesfonden ”äga” ett lopp under kvällen och i samband med loppet
visades en film om typ 1 diabetes, en
speakertext förklarade mer om diabetes och efteråt fick barn, som representanter för Barndiabetesfonden,
lämna över bl.a. priset Sticke till den
vinnande kusken och ägaren. Det gjordes även en intervju med den tilltänkte
ambassadören Anders ”Ankan” Parmström som visades live på Solvalla och
även på TV12 senare på kvällen. Representanter från Barndiabetesfonden
var närvarande under kvällen med
bössor, och vi fick in en bra slant som
bidrar till forskningen för diabetes.
Det var en mycket lyckad kväll!
Barndiabetesfondens Lokalförening
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För en bättre
Framtid!

POSTTIDNING B

Som utvecklare och tillverkare av filter i miljövänliga och förnyelse-

Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 LINKÖPING

bara plastfibrer, utvunna ur stärkelse från växtriket, är vår målsättning
att skapa en bättre miljö.
Som bidragsgivare till barndiabetesFonden vill vi bidra med
medel till forskningen kring barndiabetes med målsättning att ge
de barn och ungdomar som drabbas en bättre framtid.

Barndiabetesfondens samarbetspartners
GreenFlo ® renewable
och MaxFlo ®.

Samarbetspartner
sedan 2008

Lions har varit fondens
samarbetspartner sedan
1989 och är en av fondens
större bidrags-givare. Innehar
en ordinarie styrelseplats
i fonden

Samarbetspartner
sedan 2007.
Förvaltar och hanterar
fondens kapital

Samarbetspartner
sedan 2006

Häradskärsgatan 7, Box 1529, 581 15 Linköping

Tel: 0143-125 80. www.dinair.se

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner
från 2010

Dinair Diabetestidning.indd 1

Samarbetspartner
sedan 2007.
Ställer upp för fonden
i många publika
sammanhang

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner
från 2011

Samarbetspartner
från 2010

2013-02-01 09:22

Upplevelsekväll
vid Göta Kanal
i Ljungsbro

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner
från 2010

Samarbetspartner
från 2014

Samarbetspartner
från 2007

Samarbetspartner
från 2011

Stöd kampen mot barndiabetes!
Pg 90 00 59-7
!
Jag vill bli medlem i Barndiabetesfondens Riksförening
Enskild person

Namn (vuxen):
200 kr/år		

Familj

350 kr/år

Adress:

Postnr:
Organisation/företag
1000 kr/år		
					
Telefon:
OBS! att medlemskap måste stå i
myndig persons namn!
Mobil:
Födelsedata
E-post:
					

Ort:

Som ny medlem blir jag automatiskt också medlem i närmaste lokalförening
Konto för medlemsavgifter PG 34 55 54-0					
Skicka talongen till Barndiabetesfonden, Gränsliden 10, 582 74 LINKÖPING
Plusgiro: 90 00 59-7 I www.barndiabetsfonden.se I Bankgiro: 900-0597

