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På Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar Sara Hjalmarsson som ombudsman. Om du har några frågor, behöver material eller
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astma-allergi.ost@fontanen.org
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Ordföranden har ordet

N

u är våren på väg som vi har väntat på, med små blommor som tittar fram här och där. Härligt men
våren är också en jobbig tid för alla allergiker, vi får hoppas att alla har tillgång till
mediciner som kan hjälpa oss att njuta av
våren .
Läs detta nummer av Allergibladet ordentligt, det finns många olika aktiviteter
att välja på som anordnas av länets föreningar. Glöm inte att anmäla er!

besöka oss på kansliet för att ta del av aktuellt informationsmaterial eller bara prata
en stund om allergier och/eller astma.
Jag önskar alla en skön vår och sommar!
Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland

Den 12 september 2012 äger Fungera
Mera mässan rum på Föreningshuset Fontänen med olika aktiviteter och öppet hus
hela dagen. Missa inte att ta chansen att

Din lokalförening: UA Östergötland
Vi är en lokalförening som bestämt oss för
att ta nya tag, efter en tid när vi inte varit
fullt så aktiva. Nu har vi lagt upp nya mål
och kommer att göra så mycket vi bara
kan! Vi har bland annat ordnat en skidresa
till Romme då vi hade en sorts ”nystart”
för såväl gamla som för nya medlemmar.
Vi är en förening som vill inrikta oss på
astmatikers och allergikers behov och förmågor, vi har därför som ett slagord att vi
ska göra vårt bästa för ert välbefinnande.
Vi vill gärna att andra unga utan allergier
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eller som inte har astma också ska få ta del
av våra events, eftersom dessa kan få inse
hur besvärligt det ibland kan vara att vara
astmatiker/allergiker.
Ni är så välkomna till oss i UA Östergötland!
Hälsningar UA Östergötland
ua.ost@hotmail.com

Titta in på vår hemsida!
http://ungaallergiker.se/lokalt-forening/1
Unga Allergikers riksförbund hittar du på
www.ungaallergiker.se


Information från lokalföreningarna
Linköping
Årsmöte i Linköpingsföreningen
Linköpingsföreningen hade sitt årsmöte i
februari.
Ur verksamhetsberättelsen noterar vi att
föreningen anordnat två astmaskolor i
Idre Fjäll - en för barn och ungdomar
under vintern och en för ungdomar och
vuxna under hösten. Resor som återkommer varje år.
Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet består av:

Ordförande: Tomas Lundbladh
Vice ordförande: Björn Pettersson
Kassör:		
Lhena Hjalmarsson
Sekreterare:

Åke Wäster

Vice sekreterare: Sten Olsson
Studieorganisatör:Lena Bengtsson
Ledamot:

Febroniye Betiyo

Suppleanter:

Mia Claesson

Karin De Langhe, Catarina Svensson,
Maria Strääf

Under 2012 planerar vi för en rad aktiviteter, som astmaskolor i fjällmiljö (höst och
vinter), bangolf vid Ryttargårdskyrkan. Vi kommer även att diskutera ett samarbete med
Lettland och bildande av astma- och allergiförening där.
Styrelsen tar tacksamt emot idéer och tankar om hur vi kan få en bättre verksamhet
– maila till vårt kansli: astma-allergi.ost@fontanen.org

/Tomas Lundbladh

Inbjudan till Bangolfspel 2012 vid Ryttargårdskyrkan
Lördag förmiddag den 9 juni med start
kl. 10.30 kan hela familjen spela bangolf.

Deltagaravgiften är 10 kr för barn och 20
kr för vuxna.

Föreningen bjuder på fika efter avslutat
spel.

Ur försäkringssynpunkt är det viktigt att
samtliga spelare är medlemmar i Astmaoch Allergiföreningen.
Välkomna med anmälan.
Åke Wäster

Barn och ungdomsklass (7-16 år) med fina
priser samt vuxenklass (17-100 år).

Foto: B. Kazmierski

Anmälan görs till Åke Wäster senast den
4 juni, adress Atterbomsgata 85, 584 37
Linköping e-post till ake.waster@gmail.
com eller också slår du en signal till tel.
nr 013-17 24 56.
Anmälan ska uppta spelares/nas namn och
ålder.
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Kontakta oss
Astma- och Allergiföreningen i Linköping
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tfn. 013-10 04 10			
E-post: astma-allergi@fontanen.org
www.astmaoallergiforbundet.se/linkoping

Astma- och Allergiföreningen i Åtvidaberg
Ängslyckevägen 3, 597 43  ÅTVIDABERG
Tel. 013-13 88 74
www.astmaoallergiforbundet.se/atvidaberg

Vet du var man kan hitta sveriges godaste kanelbullar utan ägg?
Eller var man kan äta brunch och få
pannkakor utan mjölk- eller laktos?
Vi strävar efter att samla sveriges alla allergimedvetna caféer på ett ställe. Du som
användare kan kan tipsa andra och själv
få tips om caféer, restauranger och serveringar som har goda alternativ utan ägg,
gluten, mjölk och laktos. Kanske kan man
dessutom avnjuta dessa på en rökfri uteservering?
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Ladda ner vår app
Cafétipsaren – helt gratis!

h ttp ://itu n es . ap p le.
com/ph/app/cafetipsaren/id470174451?mt=8

h t t p s : / / p l a y. g o o g l e .
com/store/apps/
details?id=se.astmaoallergiforbundet.android


Information från lokalföreningarna
Norrköping
Norrköpingsföreningen har haft en Påskpyssel träff där det tillverkades många fina och
konstnärliga alster. Aktiviteten har ju inte varit på några år så vi blev glada och förvånade att det besöktes av 19 medlemmar.

Under våren och framåt under 2012 har vi planerat in:
Minigolf med korvgrillning i Lundshagen, Himmelstalund söndagen den
6 maj kl 14.00-ca.17.00. Minigolfen betalas av deltagarna, 2 korv med bröd står
föreningen för däröver 10 kr/korv.

Turen tar ca 2 timmar. Vid Brådtoms sluss
stannar vi för att se oss omkring och ev.
dricka medhavd kaffe eller eventuellt köpa
i kiosken.( Vet ej om utbudet i kiosken räcker så att alla klara att kan tillfredställas.)

Anmälan senast 29 april till Rolf och Annelie 070-475 48 84 eller 011-34 31 00.

Turen avgår fredagen den 29 juni klockan
16.00 från Norsholms gästhamn, utanför Kapten Bille´s Café & Vandrarhem.
Pris
är
ca
100
kronor/person.
Vid anmälan vet vi mera.

Göteborgsresa till Liseberg Vi åker
lördagen den 16 juni från föreningens lokal
vid Sandbyhov klockan 07.00 och åker från
Liseberg ca 21.00. Pris vuxen 200kr, barnungdom 7-19 år 75kr och barn 0-6 år 50kr
Badet Annelie och Rolf bestämmer
när badet slutar för terminen.
I september startar nästa termin, vi återkommer med tiden och datum.
Ångbåtstur på Göta kanal
med S/S Moa. Norrköpingsföreningen
har hyrt S/S Moa. Ta en stilla ångbåtstur
med ångslupen S/S Moa på kanalen från
Norsholm till Brådtorms sluss och tillbaka.

Hör av er om vi ska försöka att samåka så
att vi kan lösa det på bästa sätt
.
Tom Tit Södertälje Dags att ta fram
lekfullheten som finns i oss alla och följa med till Tom Tit i Södertälje. Vi åker
från Norrköping lördagen den 22 september. Vi återkommer med tid och pris.
Gå gärna in på hemsidan www.tomtit.se
och titta på utbudet.
Rinnande näsa och kliande ögonhälsningar

Ninna Almén

Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 15  NORRKÖPING
Tel. 011-12 22 40
E-post: aafnkp@yahoo.se
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Västra Östergötland
Ny vind i Västra Östergötland!
Årsmötet
Astma- och Allergiföreningen i Västra
Östergötland har fått en ny ordförande. Vid
årsmötet den 29 februari valdes en ny ordförande in i föreningen, nämligen
Johan Rickardsson.
— När jag blev tillfrågad kände jag direkt att detta skulle vara en kul och lärorik
post att besitta.
Johan är 24 år gammal och bosatt i Vadstena. Han har själv inte varit medlem i
föreningen så länge, men känner att just
Astma- och Allergifrågorna ligger honom
varm om hjärtat.
— Jag har hittills i mina yrkesverksamma år jobbat med människor på olika
sätt. Jag har sett och mött människor med
astma och allergibesvär och har med åren
förstått vilken utmaning det är för många
att leva med just det.
Vad kommer du som ordförande att jobba
med?

— Jag kommer att
fortsätta jobba med
föreningens uppsatta
mål, att bland annat
höja kunskapen och
sprida information
Johan Rickardsson
om astma och allergi
till våra medlemmar och i samhället. Och
att tillsammans med föreningens styrelse
anordna aktiviteter för våra medlemmar
där kunskap och information får tillfälle
att utbytas, också där en möjlighet för nya
möten mellan människor skapas.
Vad kan era medlemmar se fram emot resten av året?
— Vi kommer att anordna en kanotutflykt
i slutet av augusti utmed Svartån. Vi planerar också att anordna en medlemskväll i
november. Våra aktiviteter kommer vi att
utlysa i Allergibladet och på föreningens
hemsida.

Håll utkik på vår hemsida och i Allergibladet där vi utlyser aktiviteterna. Vi ser
gärna att våra medlemmar kommer med förslag på vad vi kan göra för aktiviteter.
Astma- och Allergiföreningen i Västra Östergötland
Kassör. Monica Jernér
c/o Monica Jernér, Västra Älgsjö Lunnarp, 596 91  SKÄNINGE
Tel. 0143-500 19      mobil 070-593 73 09
monicajr@spray.se
www.astmaoallergiforbundet.se/vastra-ostergotland
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Kanot utflykt

För alla
medlemmar
i Östergötland

- lördagen den 25 augusti -

Vi i Astma- & Allergiföreningen i Västra Östergötland arrangerar en kanot
utflykt för hela Östergötlands län, där spänning, skoj och paddling står
på schemat.

Vi kommer att samlas kl. 09.30 lördagen den 25 augusti för att
paddla på Svartån i Mjölby.
I denna utflykt ingår:
x Paddling tur och retur
x Korv med tillbehör
x Möjlighet att besöka och handla i gårdsbutik

VILL DU FÖLJA MED?
Vi har 16 stycken två-manna kanoter till förfogande, så det blir totalt 32
platser. Barn upp till 12 år får plats mitt emellan två personer.
Anmälan meddelas senast den 20 augusti till Monica på telefonnummer
070-593 73 09 eller på monicajr@spray.se.

Våra egna medlemmar i Västra Östergötland får åka med
gratis medan övriga medlemmar betalar 25 kr/person.
Obs. Glöm inte att ta med extra kläder ifall man blir blöt samt meddela
om ev. matallergi!
Föreningen kan tyvärr inte garantera att det är djur- och doftfritt under
paddlingsresan.
Skrivet av Emma Jernér Hedman
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Aktiviteter 2012
INBJUDAN TILL SOMMARUTFLYKT
Astma-Allergiföreningen i Östergötlands län inbjuder härmed medlemmar från samtliga lokalföreningar till en sommarutflykt till Åtvidaberg den 2 juni 2012.

Lördag

2
Juni

Vi samlas kl 11,00 vid ÅSSA-museet där
vi tittar på en mekanisk verkstad som stått
orörd sedan nedläggningen för 40 år sedan. Här finns mycket stora maskiner för
tillverkning av bland annat järnvägsväxlar. Här finns också mycket produkter från
Facits tillverkning och den koncernens
historia. Det ända kvarvarande exemplaret av Åtvidabergsbilen finns på museet.
Även bilar, motorcyklar, radio/tv och ett
skolmuseum finns under samma tak. En
guide kommer att visa oss runt och berätta
om lokaler och föremål.

ett skott. Båten har tak över alla sittplatser
men öppna sidor så ta på er ”kläder efter
väder”.

Efter det besöket blir det lunch. Vi har
inte bokat någon gemensam lunch men
det finns ett antal restauranger i närheten
av museet och det finns även möjlighet att
inta medhavd lunch i närheten av nästa
programpunkt. Men om önskemål finns
på gemensam lunch så kan bokning naturligtvis göras.

Anmälan görs till Göran Pettersson på tel.
070-2760192, 0120-15220 (kvällstid) eller britt.goran_pettersson@telia.com Ni
kan också anmäla er till länets kansli

Dagen avslutas med en båttur på Bysjön
med E/S Vågspelet. Avgång cirka 14,00.
Ombord finns guide som berättar lite om
ortens historia. Det finns bord på båten så
har ni tagit med er fikakorg så kan ni inta
eftermiddagskaffet ombord. Båten kommer att lägga till vid kanonkullen och vi
gör ett besök vid världens enda fungerande solkanon och där kommer vi att avfyra
AllergiBLADET 2012:2

Om ni vill förhandstitta lite så kan ni söka
på: www.assamuseet.se och
www.solkanonklubben.se
Entré till Åssa-museet kostar 40:- per person och båtturen kostar 50:- per person.
Båten tar maximalt 34 passagerare, så
först till kvarn är det som gäller. Naturligtvis så kan ni välja att delta på en av
aktiviteterna om ni vill.

astma-allergi.ost@fontanen.org
Sista anmälningsdag är tisdag 22 maj.

Varmt Välkomna
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Astmaskola i Idre hösten 2012
för ungdomar och vuxna i Östergötland med astma och allergi

Foto: B. Kazmierski

Fjällvandra efter förmåga i norra Dalarna när ”fjället
brinner”, det är en härlig upplevelse. Vi åker buss och bor
på Idre Fjäll i flerbäddsrum
med helpension.
Ett medicinskt team medföljer och håller i daglig astmaskola under dagarna i fjällen.
Bussen kommer att utgå från Linköping,
med start kl. 13.30, därefter åker vi mot
Stockholm för att hämta upp deltagare kl.
16.00 innan vi åker vidare mot Idre och
vi kommer tillbaka söndag kväll. Exakta
tider meddelas senare!
Tid: 18 september – 23 september 2012
Kostnad: ca 2500 kr/vuxen och
ca 1500 kr/ungdom.
(Ingår: Resa linköping – Idre tor, del i
rumslägenhet, frukost x 5, lunchpaket x 4,
middag x 4, vandringar med guide)
Astmaskolan vänder sig till ungdomar
med astma och allergi i åldern 13 – 18 år
samt vuxna med astma och allergi från 18
år och uppåt. Deltagare mellan 13 – 15
år måste ha med en förälder eller annan
vuxen på resan. Uttagning kommer att ske
om det blir många sökande.
10

Anmälan gör du genom att skicka ett
vykort med följande uppgifter:
Ange: Namn, adress, födelseår, telefonnummer, e-postadress samt vilken Astmaoch Allergiförening som du är medlem i.
Vykortet skickar du till:
Astma- och Allergiföreningen i Linköping, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
Det går också bra att anmäla sig via e-post
på adressen:
astma-allergi@fontanen.org
Resan kan endast genomföras om vi får
fondmedel och ca 30 anmälda deltagare.
Anmäl dig så snart du kan, dock senast
den 1 augusti 2012, men vi ser gärna att
ni anmäler er tidigt så att vi vet att resan kan bli av.
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Information från 		

Östergötland

Handikappföreningarna i Östergötland
inbjuder till följande program 2011

Onsdag 12 september Mässa
Fungera Mera mässan
Fontänen, Linköping
kl 10.00–16.00
Onsdag 12 september Föreläsning
Brandmannen Lasse Gustavsson
som överlevde gasbranden i Göteborg 1981
Pingstkyrkan,
Kungsgatan 30, Linköping
kl 18.30–21.00
Entré 195 kr
Torsdag 20 september Temakväll
Hälsa på recept
Fontänen, Vagnhallen, Linköping
kl 18.00–21.00
Onsdag 26 september Kurs
Att vara företrädare i en förening
Fontänen, Vagnhallen, Linköping
kl 18.00–21.00
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Torsdag 11 oktober Temakväll
Ät dig till ett friskare liv!
Föreläsare: Tommy Svensson
Fontänen, Vagnhallen, Linköping
kl 18.00–21.00
Torsdag 15 november Temakväll
Tema ej klart
Fontänen, Vagnhallen, Linköping
kl 18.00–21.00
***
Föranmälan är obligatoriskt och det
är viktigt du vid anmälan anger behov
av särskild kost.
Du hittar mer information och anmälningsblanketter på Handikappföreningarna Östergötlands hemsida:
www.hso-ostergotland.org
Du kan också kontakta
Handikappföreningarna Östergötland
tel: 013-12 30 60,
e-post info@hso-ostergotland.org
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Sen sist

Astmaskola i IDRE vecka 11 2012
Under en härlig vecka i mars ägde vår traditionella astmaskola i Idre rum. I år var
vi totalt 50 personer som hade en härlig
vistelse med mycket skidåkning både ”på
längden och tvären”. Samt förstås astmaskola med vår läkare, astmasköterska och
sjukgymnast.
Vädrets makter visade sig från sin bästa
sida, dock ställde vi in längdpasset en dag
på grund av väldigt isiga spår. Flest omkullkörningar skedde i längdspåren därför
att de var isiga och gav (för) bra glid.
I stället för längdåkning blev det ett par
timmar i badet med gympa – ett uppskattat avbrott.
Första dagen fick vi en lektion i längdåkning av Maria, en härlig skidlärare. Vi
åkte utan stavar och lärde oss att diagonalåka, vi lärde oss stakåkning – så nu väntar

kanske Vasaloppet på några av oss!? Alla
hade lika kul ute i spåren efter det.
Vi hade bra skidlärare även i backarna och
lärde oss plogning, kortsväng, carving och
att hoppa.
Barnen hade sin astmaskola på eftermiddagen mellan skidåkningen och middagen. De nyvunna kunskaperna redovisades sista kvällen i form av teater och film.
Väldigt hög kvalitet på alla grupper!
De vuxna lärde sig en massa nytt på kvällarna i sin astmaskola. Då såg Mia till att
barnen hade bra aktiviteter.
Det var ett gäng nöjda och glada deltagare
som äntrade bussen för hemfärd efter en
suverän vecka, medan vi ledare fick en extradag i backen.

Tomas Lundbladh

Rapport från Boda Borg!
Det var inget 1:a aprilskämt. Vid utsatt
tidpunkt den 1 april hämtades 16 personer
upp av en buss. Fulla av förväntan, taggade ända ut i fingerspetsarna, för att åka
till Boda Borg i Sävsjö.
Boda Borg bjöd oss på spännande utmaningar, i allt från att klura ut hur man
ställer in Tidsmaskinen rätt, till att smyga
förbi och inte väcka den sovande mannen i Spökhuset. I de olika cellerna har
det klättrats, hoppats, och kravlats. Med
stor spänning väntat på att den gröna lampan ska tändas, som en entrébiljett in till
nästa cell. I lag om 4-5 personer pågick
12

jakten efter att få den åtråvärda stämpelmarkering
i slutet av varje cell. Mot
ett och samma mål, att få
så många stämplar innan
dagens slut. Under dagen
bjöds vi på tacobuffé.
Alla vinnare, inga förlorare.
Astma- och Allergiföreningen i Västra
Östergötland vill tacka er som var med
på resan!
Astma- och Allergiföreningen
i Västra Östergötland
AllergiBLADET 2012:2

Boktips!
Ny bok: ”Små solfåglar långt
bort” - En gripande debut!
När hela livet ändras…
Blessing och hennes storebror Ezekiel
avgudar sin högröstade pappa, sin glamorösa mamma och njuter av ett bekvämt liv
i Lagos. Men allt ändras när deras pappa
lämnar dem för en annan kvinna. Blessings mamma blir av med jobbet och de
måste flytta ifrån den luftkonditionerade
lägenheten.
De flyttar långt ut på landet till en liten by
i Nigerdeltat, där Blessings mormor och
morfar bor. Här är allt annorlunda, Ezekiel kan knappast äta någon mat eftersom
han är allergisk, toalett och kylskåp finns
inte alls, skolan blir ingen självklarhet och
de byter religion. Från att ha varit kristna
blir de nu muslimer.
Blessing drömmer om att få lära upp sig
till barnmorska medan Ezekiels dröm
om att bli läkare blir allt svagare under
inflytandet från traktens pojkmilis. Små

solfåglar långt borta är en
fantastisk, rolig, vacker
och sorglig historia om en
familj som trots uppbrott
och förändringar får lära
sig att älska varandra och
hålla ihop.
Ny bok från Damm Förlag: ”Små solfåglar långt bort” av Christie Watson
Orig. titel: Tiny Sunbirds far away
Övers.: Ylva Stålmarck
Inb. Ca 420 sid
Utk. 15 Maj
ISBN 978-91-7351-836-9
Christie Watson jobbade som sjuksköterska i över tio år innan hon började på en
skrivarutbildning. När hon var föräldraledig med sitt första barn påbörjade hon
Tiny Sunbirds Far Away som blev hennes
debutroman. Hon bor i London med sin
sambo som är från Nigeria och med en
stor familj.

Allt om pollen
Det är skönt med lite sol och värme efter
månader av mörker och kyla och visst är
vårblommorna vackra att beskåda, men
med våren följer också allt pollen. Nu har
vi samlat all viktig info om pollenallergi
på en ny webbplats: www.alltompollen.se

Foto: B. Kazmierski
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Tävling
– Blåsippan ute i backarna står, nig
Blåsippanuteibackarnastår,nigerochsägerattnuärdetvår!
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Blund
Bor
Bä
Du
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Ha
Idas

er och säger att nu är det vår!
Björnen		

Blinka		

Blommig		

Blund

Bor

Breja

BroBro

Broder

Bä

Bä

Du

Fabbe

Falukorv

Förutan

Grodorna

Ha

Idas

Imse

Jacob		

Jag		

John		

Kan

Katt

Krakel

Lamm		

Lunch		

Lunka		

Lille

Lilla

Min

Majas

Mors

Olle

Ponny

På

Råtta

Segla		

Sjörövar		

Sommarvisa

Små

Sover

Spektakel

Spindel		

Stjärna		

Sudda		

Till

Vem

Vind

Var		

Vill		

Vimse		

Visa

Vita

Ringa in dessa ord i ordnätet bredvid.
Orden kan stå fritt eller bildas vågrätt, lodrätt, diagonalt, baklänges
eller haka i varandra med en eller flera bokstäver. De bokstäver som
blir över i ordnätet bildar ett lösenord.
Skicka in lösenordet senast 24 augusti 2012 till:
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller via e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
Glöm inte att ange namn och adress!
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Rätt svar till tävlingen Musik ska byggas utav glädje i Allergibladet nr
1/2012: Munspel
Vi fick in 30 svar!
Vinnare är:
Bengt- Göran Carlsson, Vadstena		
Peter Gustafsson, Åtvidaberg		

Mari Kivikoski, Norrköping
Eva Johansson, Ljungsbro

Breja
Grattis
ni får en vinst med posten!
Fabbe
Imse
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Södergården – mer än ett vandrarhem
Under 2012 planerar vi följande verksamhet på Södergården.
Januari

Vi uppgraderar vårt brandlarmsystem 1–15 januari. Skidsäsongen börjar!

Februari

EFS väst har läger på Södergården 11–17 februari.
Ängelholms Astma- och Allergiförening kommer 19– 25 februari.
Gotlands Astma- och Allergiförening kommer 25 februari–3 mars.
Vi inviger ungdomsrummet på Södergården den 26 februari.

Södergården
– mer
vandrarhem
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Mars

Diverse olika familjer, vi har platser kvar 3–10 mars.
Borås Astma- och Allergiförening kommer 10–17 mars.
Diverse olika familjer, vi har platser kvar 18– 25 mars. Vilhelmina Astma- och Allergiförening kommer 23–25 mars.
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Galleri Södergården 9 april. Familjen Magnusson uppträder och konstutställning.

Maj
Oktober
Juni
November
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Astmaoch
Allergiföreningen
Västervik kommer 22– 29 juli.
Vi ﬁrar jul
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23– 26 idecember.
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29 juli.både kroppsligt och själsligt 13–17 augusti.
20– 24 augusti en lite tuffare vecka, där vi vandrar på fjället och har lite mer utmaningar.
Fjällvandrarvecka för vuxna 20–24

Maj

Juni
Augusti

Södergårdens vänner 12 –15 maj. Kom och var med!

Ring till Eva på Södergården för mer information 0647-304 49

Juli

Augusti
Väst Jämtlands Astma och Allergiförening anordnar: 55+ för dig som gillar vildmark och kortare dagstur
September Jönköpings Astma- och Allergiförening kommer 9–15 september. Södergårdens vänner 24–28 september,
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sodergarden @
astmaoallergiforbundet.se
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för vuxna 20www.astmaoallergiforbundet.se/sodergarden
–24 augusti en lite tuffare vecka, där vi vandrar på fjället och har lite mer

Oktober

Galleri Södergården har utställning 28 september– 7 oktober. Konstens vecka i hela Åre kommun. Massor med kultur!

December

kom och var med! 28–30 september Åre Höstmarknad. Massor med roliga saker i hela Åre kommun.
Vi ﬁrar jul tillsammans 23– 26 december.

September
Jönköpings
Astma- och Allergiförening
kommerFamiljehelg
9–15 september.
Södergårdens
vänner 24–28 september
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Astmaoch Allergiföreningen
i Jämtlands län anordnar
2– 4 november.

