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15
Två trisslotter:

Erland Brännström
Hökvägen 1
930 70 Malå

En trisslott :

Kristina Olsson
Gökropsvägen 5 H
906 51 Umeå
Inger Lindh
Morkullevägen 16
931 64 Skellefteå
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Nytt år och nya möjligheter !
Det tar ett tag innan man vant sig att skriva 2016. Känns inte länge sedan vi hade millenniumskiftet
och tänk att det är 16 år sedan nu !
Vi på Famy började året med att starta upp vår yoga-grupp på yogastudion Storgatan 26. En aktivitet
som verkar vara mycket uppskattad ! Pia Burman som är ledare anpassar träningen efter gruppens
behov. Har själv utövat yoga och jag kan intyga att det är en träningsform som är bra för både kropp
och själ.
Vi gör också en återblick med bilder från decembermånad då vi hade vår julfest och julkonsert se sidorna 4 och 5.
Den 19:e februari så är det Skellefteås tur att anordna forskarseminariet. Då forskare som fick forskningsanslag 2015 medverkar. Passa på att komma och lyssna till senaste rönen inom forskningen för
skelleftesjukan !
Den 21:a mars så har vi vårt årsmöte och vi saknar fortfarande en valberedning. I november skickade
styrelsen ut ett brev/mail till alla A-medlemmar om de återkommande problemen med bristen på medlemmar som vill engagera sig i den löpande verksamheten. Vi har under ett par år inte kunnat rekrytera
funktionärer till styrelse, arbetsgrupper och valberedning i den omfattning som krävs. Om du tycker att
föreningen ska bedriva en aktiv verksamhet för sina medlemmar och för forskningsfonden vädjar vi till
dig att visa ditt intresse genom att engagera dig.
Hör av dig till kansliet eller till någon i styrelsen så får du veta mer vad det innebär.
Ha det gott
Karin Olofsson

Vill du donera ?
Dela med dig av Ditt inre
Medan du fortfarande kan påverka
Kontakta Skellefteå donationsförening
(SKE-DOF)
Samordnare och initiativtagare:
Ruth Jönsson 0910-163 91, 070-60343 64
mail:ruths@live.se

Ruth Jönsson,
Samordnare
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Vimmelbilder från julfesten 2015-11-22

Många lotter såldes under kvällen !

Ett dignande bord med vinster !
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Martin Nordström stod för underhållningen.

Ljuva stämmor i allsången !

”Jag tror det blir snö i natt ”
Stämningsfull julkonsert i Byske kyrka
Den 13:e december så anordnade Mikael Lundgren en julkonsert
i Byske kyrka med Gabriell Dahlqvist, Agnes Hedlund, Roger
Lundmark och Janne Lindberg.
Lokala förmågor som bjöd på en mycket stämningsfull och underhållande julmusik.
Temat var ”Jag tror det blir snö i natt ” en sång som fick framföras
en andra gång som avslutning när åhörarna ville ha ett
”extranummer”
Kyrkan var fullsatt, extrastolar fick bäras in, mer behöver jag väl
inte säga om vilken otrolig uppslutning det var!
Församlingen fick också möjlighet att sjunga med i ”Nu tändas
tusen juleljus”
Behållningen av konserten tillföll Famy, ett rejält tillskott till vår
förening !
Så jag vill rikta ett stort tack till Mikael för detta.
Avslutningsvis så tackade ordförande Ulla Jonsson för en fantastisk konsert och riktade även ett stort tack till alla Byskebor som
kom för att lyssna på julmusik i den mörka och kalla vinterkvällen.
Karin Olofsson

Marschaller som lyste upp i vintermörkret Foto: Karin Olofsson

Skönsjungande sång av Agnes Hedlund
Foto:Karin Olofsson

Ulla Jonsson tackade alla för en givande kväll
Foto:Karin Olofsson

Leva Livet-Hela livet
Den första februari kl:19.00 kommer Ejja Häman Aktell och informerar
om äldreboende, serviceboende mm
Plats: Storgatan 50 konferensrum 2 (Vid vårt kansli)
Anmälan till kansliet senast 26:e januari.
Tel:0910-360 17 Mail:info@famy.se
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FAMYS Årsmöte
När: Måndag 21:a mars kl:19:00
Plats: Storgatan 50
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Verksamhetsberättelse finns på FAMY:s hemsida
www.famy.se
Ni som önskar få handlingarna hemskickade kontakta
famy:s kansli
tel:0910-360 17
FAMY bjuder på fika !
Anmälan till kansliet senast fredag den 18:e mars

Välkomna !
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Forskarseminarium
Skellefteå
Arken Stationsgatan 18
Fredag 19 februari kl: 9.30
Samtliga forskare som fick
forskningsanslag under
2015 medverkar
Lunch och kaffe 140 kr som betalas
in på vårt bankgiro 234-1204
senast 16 februari.
Anmälan senast 8 februari till
Famy:s kansli
tel: 0910-360 17 mail:info@famy.se
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Vi stödjer skelleftesjukans forskning

Adventsmarknad på Nordanå
Den andra advent så
hyrde FAMY en plats
på Kennet Lundgrens
marknadsstånd på
Nordanå där han sålde
sina fina alster bl.a.
Svepfat/svepbrickor/
svepaskar och ljusstakar. Per-Erik Marklund och Ulla Jonsson
turades om att sälja
våra FAMY-ljus.
Utbudet av varor var
stort, och det var
många som trängdes
framför marknadsstånden, Försäljningen av
ljusen gick lite trögt
men julstämningen
och mysfaktorn var
som vanligt hög !

Kenneth Lundgren men sina alster, till höger i bild våra Famy-ljus
Foto: UIla Jonsson

Karin Olofsson
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Vi stödjer skelleftesjukans forskning
Hoppas andra företag också gör det !

NETSÖ Kontrollprodukter
Utrustning för oförstörande provning. Belysningar till magnetok för magnetpulverprovning och vakuumlådor för täthetsprovning av svetsar på cisterner och liknande.
Östen Hällgren
Ingenjör
Måbärsgatan 20
932 37 Ursviken
Telefon:0910-354 08
Mobil:073-830 70 13

Du vet väl om att du kan stötta FAMY
genom att prenumerera på en bingolott varje vecka ?
13 kronor per lott går till
föreningen.
Hör av dig till kansliet så
ordnar vi en prenumeration
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KRYSSET 1-2016

Lösningarna ska vara märkta med ”Krysset 1– 2016 och måste vara
FAMY 931 85 SKELLEFTEÅ tillhanda senast 15 april 2016.
Tre priser delas ut, ett på två trisslotter och två på en trisslott.

NAMN: ......................................................................................
ADRESS: ...................................................................................
POSTNUMMER: .....................................................................
POSTADRESS:.........................................................................
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Föreningsnytt
FAMYs styrelse 2015
Ulla Jonsson, ordförande
Per-Erik Marklund, kassör
Leif Brännström, sekreterare
Östen Hällgren,Johan Berglund
Suppleant: Gunilla Gellin och Karin Olofsson
Festkommitté:
Sonja Andersson
Maddy Burman
Loppisgruppen
Maj Berglund, sammankallade
Ethel Marklund
Ulla-Märta Wiklund
Östen Hällgren

FAP/Transplantationsteamet
Medicinmottagning A

Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå
Telefontid: Må-Tors. 7.30-16.00
Fredag 7.30-14.00
0910-77 10 93
Fax: 0910-77 11 25
E-post: medicinmottagningen.@vll.se
Mina vårdkontakter:1177.se/e-tjänster

Erik Wallmark läkare
Marie Höglund, undersköterska
Elisabeth Stenberg, sjuksköterska

Stöd forskningen!
Om Ni vill hedra minnet av en avliden eller uppmärksamma en högtidsdag med en gåva till forskningen kan
Ni gör detta på två sätt.
Det ena sättet är att ringa direkt till FAMY
0910-360 17 eller Stiftelsen AMYL 070-276 30 31
som utformar och förmedlar telegram samt talar om
hur gåvan kan betalas in. Följande uppgifter krävs (i
god tid!) för telegramförmedlingen.

* Vem gäller telegrammet
* Var och när ska telegrammet skickas
* Vers som ska vara med
* Avsändare
Det andra sättet är att sätta in beloppet direkt på någon av forskningsfondernas Bankgironummer enligt
nedan.
Som ”meddelande till betalningsmottagaren” uppger
du:

* Till minne av/vem gäller gåvan
* Datum för begravning eller högtidsdag
* Närmast anhörig
* Avsändare, namn och adress
Telegramutskrift kostnadsfritt!

Bankgironummer
FAMY:

234-1204

AMYL:

523-8001

OBS! Medel från de två fonderna delas
ut gemensamt en gång per år

