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Ordföranden har ordet
Gubben Höst, tänk nu målar han
björken i gult
Och med regnmoln intvålar han
hela skyn så fult.
Se i kinderna nyper han
blommor och allt.
Under tröjorna kryper han
och det blåser kallt.
Våra rosor dem tjuvar han
ner i sin säck.
Våra näsor dem snuvar han
så de springer läck
Ner ur grenarna skakar han
äpplen med hast.
Hela sommaren makar han
undan med sin kvast
I vår hage spatserar han
och plockar blad.
Men små svampar planterar han
på sin promenad.
Text: Lennart Hellsing

Nu börjar hösten att dyka upp precis som
i Lennart Helsings visa efter en stundtals
regnig sommar. Hoppas ni alla har haft
en vilsam sommar i alla fall. Nu tar vi
nya tag inför hösten.
I år blev det ingen astmaskola med
vandring i september på grund av för få
deltagare men vi gör ett nytt försök nästa
år. Då kanske du också vill åka med?
Nytt för hösten är att vi ordnar en helgkurs på Ädelfors folkhögskola i oktober.
Ta chansen att följa med på en trevlig
kurs med nya vänner, nya kunskaper, god
mat och vacker natur. Genom bidrag har
vi också möjlighet att erbjuda ett kraftigt
subventionerat pris.
Den 14 november är det en föreläsning
om astma och allergi hos barn med en
läkare från Allergicentrum. Hör gärna av
er om idéer och tips på föreläsningar eller
utflykter som föreningen borde anordna.
Ha en bra höst och njut av alla fina färger
i naturen som snart kommer.

Lhena Hjalmarsson
Ordförande
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
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Information från lokalföreningarna
Linköping
Rapport från Bangolfspel vid Ryttargårdskyrkan
Lördagen den 9 juni genomfördes en bangolftävling under mycket trivsamma former.
Antalet deltagare var 8 st. De som kom hade trevligt tillsammans och det hela avslutades
med gemensamt fika på Ryttargårdskyrkans servering.
Segrare i damklassen blev Liza Lundbladh och i herrklassen Åke Wäster.

Åke Wäster

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
Bankgiro för gåvor: 5757-8981

Norrköping
Minigolf
Minigolf spelade vi den 6 maj i Lundshagen, Himmelstalund.
Vi blev ett glatt gäng på 30 medlemmar som njöt av vårvärmen och som spelade på båda
banorna för att tillgodose allas behov. Efteråt hade Annelie och Rolf grillat korv som
serverades med bröd och dricka, detta bjöd föreningen på. Annelie hade även muggar
som present till de som tyckte de var värda ett pris, vi var många som tog för oss.

Göteborgsresan
Lördagen efter skolavslutningen åkte vi till Liseberg, Göteborg som har blivit en tradition i vår förening. Vi åkte dubbeldäckare, några platser var tomma, men fylldes upp av
diverse priser på hemvägen. Som vanligt när vi åker så måste det komma lite regn, men
vi hade fyllt på med mycket åkglädje och glatt humör.
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Ångbåtsturen

Ångbåtsturen med S/S MOA på Göta kanal blev en lyckad utflykt fastän det var
molning och blåsigt. Vi utgick från Norsholm och gick vidare till Brådtoms där vi
slussade innan vi lade till vid en brygga
och gick iland. Annelie och Ninna åkte
till Brådtom och förberedde fikat som blev
en glad överraskning för passagerarna.
Därefter åkte Moa tillbaka till Norsholm
och utflykten tog 2 timmar och ev. fick vi
mersmak av denna aktivitet.

Foto: Ninna Almén

Detta har vi på gång under hösten…
Badet börjar fredagen den 7 september och tiden 17.00-18.30. Annelie och Rolf är
som tidigare badansvariga.
Lördagen den 22 september åker vår buss iväg till Tom Tit i Södertälje. Vi åker från
Sandbyhov kl. 09.30 och beräknar åka tillbaka till Norrköping kl. 17.00. Detta gäller
hela länet, men bussen utgår från Norrköping. I skrivande stund har ingenting mera
planerats in.
Hälsningar från tangenterna
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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Anmälan skidresa Romme Alpin 2013
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Information från lokalföreningarna
Västra Östergötland

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

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

			

Information från

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.

mågor, vi har därför som ett slagord att vi
ska göra vårt bästa för ert välbefinnande.
Vi vill gärna att andra unga utan allergier
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.

Vi är en förening som vill inrikta oss på
astmatikers och allergikers behov och för-

Ni är så välkomna till oss i UA Östergötland!
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Information från lokalföreningarna

Verksamhetsplan för räkenskapsår 2012

År 2012 ser vi som en nystart för föreningen då vi helt enkelt börjar om från ruta
ett. Styrelsen behöver komma samman
och engagera sig i sina roller för att få fart
på verksamheten. Under räkenskapsåret
planerar vi följande(kvartalsvis):
Q3 (1:a juli till 30:e september)
•

Ge informationsblad till skolsjuksköterskor och Allergicentrum

•

Aktivitet

•

Styrelsemöte

Q4 (1:a oktober till 31:e december)
•

Aktivitet

•

Styrelsemöte

Föreslagna Aktiviteter:
•

Pulkaåkning samt korvgrillning

•

Boda Borg

•

Skidresa

•

Äventyrsbad

Information
Information om aktiviteter och liknande
skall ske genom postutskick, nyheter på
Unga Allergikers hemsida och via Östergötlands Facebooksida.
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

Q1 (1:a januari till 31:e mars)
•

Aktivitet

•

Styrelsemöte

•

Årsmöte
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Kurs: Leva med astma allergi

Kurs i att ”leva med astma allergi” på Ädelfors folkhögskola i
samverkan med Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Program för den 20 – 21 oktober 2012
Lördag.
09.30

Söndag.
Ankomst till skolan
Inledning och presentation
Att studera på folkhögskola

11.00
12.30

Att leva med astma allergi
Lunch

13.30

Fortsättning, Att leva med astma
allergi

07.40

Frukost

08.30

Att leva med astma och allergi
• Utifrån de diskussioner som kom
fram ifrån gårdagen.

10.00

Kaffe

10.15

Hur kan vi använda oss av sociala
medier

12.00

Lunch

• Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte

13.00

Utvärdering och summering av
kursen

15.00

Fika

14.30

Kaffe och hemfärd

15.30

Redovisning från gruppdiskus
sionerna

16.30

Slut för dagen

18.00

Buffé

19.00

Kvällsaktivitet

• Vad vill vi veta mer av, vad
ska vi ta upp under dessa dagar

Låter det här intressant?
Anmäl dig med e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org eller via ett vykort till Astmaoch Allergiföreningen, Västra Vägen 32, 582 28 Linköping före 7 oktober.
Ange namn, adress och eventuell födoämnesallergi i anmälan.
Vi åker buss kl. 07.30 från Folkets Park i Linköping . Om någon vill gå på i Mjölby, går
det bra. Meddela detta vid anmälan.
Kostnaden är 690 kr! (Barn och ungdomar 0- 7år deltar kostnadsfritt. För övriga barn
och ungdomar är deltagaravgiften 690 kr per person)
Sätt in 690 kr på Astma- och Allergiförningen i Östergötlands bankgiro 275 - 7979
samtidigt som du anmäler dig via e-post eller vykort. För pengarna får du bussresa till
och från Ädelfors folkhögskola, logi, lunch x 2, frukost och middag.
Har du några frågor till oss får du gärna höra av dig till kansliet på telefon 013 – 10 34
82 eller via e-post till astma-allergi.ost@fontanen.org
OBS! Begränsat antal platser!
10
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För alla
medlemmar
i Östergötland

Föreläsning

Välkommen till en kväll om astma- och allergi hos barn
14 november 2012
Denna kväll får vi besök av Emma Olsson som är barnläkare och jobbar på Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping. Emma kommer att belysa ämnet
genom en föreläsning men det finns också utrymme för frågor och diskussioner.
Tid: 14 november 2012 kl. 18.30 – 21.30
Plats: rum 371, Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping
Kostnad: 50 kr inkl. sallad med dryck samt kaffe/ te
Anmälan senast 7 november till vårt kansli, antingen via mail till
astma-allergi.ost@fontanen.org, telefon 013-10 34 82 eller via ett vykort till Astma- och Allergiföreningen i Östergötland, Västra Vägen 32, 582 28 Linköping.
Kom ihåg att anmäla eventuell födoämnesallergi
Information från 		

Östergötland

Handikappföreningarna i Östergötland
inbjuder till följande program 2012
Onsdag 26 september Kurs
Att vara företrädare i en förening
Fontänen, Vagnhallen, Linköping
kl 18.00–21.00

Torsdag 15 november Temakväll
Livsglädje och familjeliv
Fontänen, Vagnhallen, Linköping
kl 18.00–21.00

Torsdag 11 oktober Temakväll
Ät dig till ett friskare liv!

Föranmälan är obligatoriskt och det
är viktigt du vid anmälan anger behov
av särskild kost.

Föreläsare: Tommy Svensson
Fontänen, Vagnhallen, Linköping
kl 18.00–21.00

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
AllergiBLADET 2012:3
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Alternativa behandlingar
Har du erfarenhet av alternativa behandlingar
av astma/allergi?
Registrer för exceptionella sjukdomsförlopp (RESF) är ett skandinaviskt register för
patientdefinierade ovanliga sjukdomsförlopp i samband med alternativ behandling.
Syftet med registret är att samla in patienters erfarenheter av alternativa behandlingar
av sjukdom eller hälsoproblem, och registret utgör en grund för forskning som kan bidra till att ge svar på vilka faktorer som påverkar ovanliga sjukdomsförlopp.
Registret, som drivs av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM, www.nafkam.no) vid Universitetet i Tromsø, har varit i drift
sedan 2002. De första åren var det endast patienter bosatta i Norge och Danmark som
kunde registrera sina sjukdomsförlopp, men nu är RESF också öppet för patienter bosatta i Sverige.
Ytterligare information finns på RESFs webbsida: http://tiny.cc/n380dw

Trygga och säkra kläder för allergiker
Astma- och Allergiförbundet har just blivit beviljade ett ettårigt projekt ang märkning av
kläder. Det handlar i korthet om att undersöka intresset hos såväl konsumenter som hos
klädbranschen för en allergimärkning av kläder, i synnerhet barnkläder.
Projektet startar i september 2012 och genomförs tillsammans med ett forskarlag i
Malmö. Från förbundets sida är Marianne Jarl på förbundskansliet ansvarig. Ta gärna
kontakt med henne om du är intresserad av att veta mer, komma med synpunkter kring
projektet eller om du själv vill bli involverad i projektet på annat sätt.

Marianne Jarl, tel. 08-506 28 206, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

12
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Astma- och Allergiföreningen i Linköping anordnar

ASTMASKOLA I IDRE FJÄLL
för Östergötlands barn och ungdomar med astma
i åldrarna 7 – 15 år (födda 1998 – 2006)
Nu är det dags att söka till föreningens
fjällresa med astmaskola v 11, 2013. Vi
reser med buss lördagen den 9 mars och
kommer hem igen lördagen den 16 mars
2013. Resan går till Idre Fjäll, som är ett
mycket trivsamt och omtyckt ställe, nära
till backar och längdåkningsspår. Vi bor i
rumslägenheter (4-bäddsrum).
Vi vänder oss till familjer som har barn
med astma i åldrarna 7–15 år (födda 1998
- 2006). Syftet med resan är att lära barn
och medföljande förälder mera om astma
och allergi, samt att bedriva fysiska aktiviteter, bland annat längdåkning och slalom. Läkare, sjuksköterska och sjukgymnast följer med på hela resan.

Vi strävar efter att göra resan så billig som
möjligt. Resan beräknas kosta ca 3000 kr/
vuxen samt 500 kr/ barn. Då ingår buss
t o r, frukost, lunch och middag, sanerade
rum med pentry och linne, liftkort och
skidskola i grupp.
Sista ansökningsdag: 9 december 2012.
Efteranmälningar i mån av plats.
Uttagningen beräknas vara klar under januari 2013. Förfrågningar kan göras på
telefonnummer 013-10 34 82 eller via
e-post: astma-allergi@fontanen.org
Välkommen med din ansökan!

Ansökan till ”Astmaskola i Idre Fjäll”
Barnets namn ______________________________ Personnr ____________________
Medföljande förälder ____________________________________ Röker:

ja,

nej

Adress________________________________________________________________
Postnummer_________________________Ort: ______________________________
Telefon, även riktnummer ________________________________________________
E-post:________________________________________________________________
Klinik där barnet behandlas _______________________________________________
Är med i Astma- och Allergiföreningen (både barn och förälder)
Vill gå med i Astma- och Allergiföreningen i _______________________________
Ansökan ska skickas senast den 9 december 2012.
AllergiBLADET 2012:3
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Tävling
– Ljuva toner
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Cajun
Folkmusik
Hårdrock
Punk
Synth

Country
Funk
Indie
Ragtime
Techno

Dansband
Disco
Fusion Porto Gospel
Jazz
Klassiskt
Reggae
Salsa
Visor

Astma- och Allergiföreningen
i Linköping
Västra vägen 32
Ringaindessaordirutnätetovan.Debokstäversombliröverirutnät
582 28 LINKÖPING



Ordenkanståfrittellerbildasvågrätt,lodrätt,diagonalt,baklängese
bokstäver.Debokstäversombliröverirutnätetbildarettlösenord.
Skickainlösenordetsenastden31oktober2012till,
14
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AstmaͲochAllergiföreningeniÖstergötland

Beat

Cajun

Country

Dansband

Fado

Folkmusik

Funk

Fusion		Gospel	Goth

Hiphop

Hårdrock

Indie

Jazz		

Klassiskt

Metal

Pop	Punk

Ragtime

Reggae

Salsa

Schlager

Soul

Techno

Visor

Synth

Disco

Dixieland

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 31 oktober 2012 till:
Astma- och Allergiföreningen
i Östergötland
Västra vägen 32
582 28 Linköping
eller via e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org
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Glöm inte att ange namn och adress!

Rätt svar till tävlingen Blåsippan ute i backarna står… i Allergibladet nr
2/2012: Författarinna
Vi fick in 10 svar!
Vinnare är:
Henrik Gustafsson, Åtvidaberg		
Brita Ahlberg, Norrköping
Grattis ni får en vinst med posten!
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Emmie Linde Björkman, Linköping
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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.

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.

April

Österlen Astma- och Allergiförening kommer 29 mars–5 april.
Ovanåker Astma- och Allergiförening kommer 5–10 april.
Galleri Södergården 9 april. Familjen Magnusson uppträder och konstutställning.
Diverse olika familjer, vi har platser kvar 10–15 april.
Viuppgraderar
uppgraderar
brandlarmsystemjanuari.
1–15 januari. Skidsäsongen börjar!
Vi
vårtvårt
brandlarmsystem
Södergårdens
vänner
12–15 maj. Kom 1–15
och var med!Skidsäsongen börjar!
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vandrarhem
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Galleri
9 april.
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20– 24 augusti en lite tuffare vecka, där vi vandrar på fjället och har lite mer utmaningar.
Fjällvandrarvecka för vuxna 20–24
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Väst Jämtlands Astma och Allergiförening anordnar: 55+ för dig som gillar vildmark och kortare dagstur
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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.
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2– 4 november.

