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Vill du engagera dig? Vi söker eldsjälar!

”En ny tid är här”

Vår verksamhet bygger på
människors engagemang. Det kan
vara ett engagemang i det lilla,
som att följa oss på Instagram eller
Facebook så att vi når ut med vår
information till fler.

Tiden är det enda som har vett att gå
säger en del. Tid är det enda jag
värdesätter idag säger andra. I vilket
fall som helst har 2015 rusat fram.

Det kan vara ett större
engagemang som till exempel
ett eget insamlingsinitiativ där
pengarna går till oss. Det kan vara
hjälp med en tjänst eller kontakt
som gör att vi kan hålla
kostnaderna så låga som möjligt.
Exemplen är många.
Just nu söker vi till exempel
kontakt med människor som har
kunskap om filmproduktion
och möjlighet att bidra med sin
kunskap och tid. Är det kanske du
eller känner du någon som du tror
skulle vilja engagera sig? Hör av
dig till oss på
info@cancerochallergifonden.se
eller telefon 08-34 59 90.
Alla eldsjälar är välkomna,
tillsammans gör vi skillnad.

Cancer- och Allergifondens ändamål
är att utöva hjälpverksamhet bland
behövande som drabbats av cancer
och allergisjukdomar och att främja
vetenskaplig forskning rörande
cancer- och allergisjukdomar.

Ge ett bidrag i jul,
hjälp oss hjälpa fler!
Enkelt och snabbt via din telefon:
SMS:a Cancera 200 till 72970 så ger du 200 kr
SMS:a Cancera 100 till 72970 så ger du 100 kr
SMS:a Cancera 50 till 72970 så ger du 50 kr

Vi vill rikta ett speciellt tack till några av
våra mest trogna givare på företagssidan
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Cancer-och Allergifonden arbetar
för fullt med att hänga med i denna,
nya, snabba tid. Det ska vara enkelt
att ge en gåva och informera sig om
oss, därför har vi nu en mobilanpassad hemsida. Vi finns på
Instagram och når ut till många
via Facebook.
Många önskar färre bokstäver när
de knappar på sina skärmar. Därför
kan du numera även använda en
kortare variant när du besöker vår
hemsida www.coaf.se Läs gärna om
våra forskningsprojekt, våra miljömedicinska pristagare och om
personer som fått stöd, de som delar
sina berättelser. Läs också hur du
enkelt kan ge en hyllningsgåva,
minnesgåva eller ge av din tid. Nu
kan du använda ditt betalkort när du
ger gåvor via hemsidan. Det är
enkelt att ge gåvor via sms, och för
den som vill vara månadsgivare via
sin telefon så är det också möjligt.
Vår sagolika julgåva har varit
mycket populär i år, den hittar du
också på coaf.se. Vi är enormt tacksamma för alla som väljer att ge via
autogiro, genom att vara månadsgivare. Det gör att vi behöver
använda mindre medel till administration, dessutom kan vi planera
verksamheten bättre. Vi är en ideell
organisation, som enbart drivs med
hjälp av gåvor från enskilda personer och företag i Sverige. Vi har
givare i hela landet som varit med i
många år, de flesta som månadsgivare. Människor som liksom vi

”Det som känns unikt
med vår organisation
är uppdraget att hjälpa
de som drabbats och
förebygga att fler
drabbas. Vi hjälper idag
och stödjer forskningen
för framtiden.”
bryr sig om livsstil, närmiljö
och hälsa.
Vi får berättelser inskickade till
oss från människor som berättar
om deras resa i sin sjukdom. Det
händer att många inte orkar dela
detta publikt och det respekterar
vi. Men vi vill att ni ska veta att
denna tacksamhet som dessa
människor känner är oändligt stor.
Jag har varit i kontakt med så
många underbara människor i år,
härliga eldsjälar, ambassadörer,
människor som vill engagera sig
och hjälpa till att sprida det
viktiga arbete som pågår. Men

alla vill inte synas, jag minns
mitt samtal med Majvor. Majvor
skänkte under hösten en större
gåva. När jag ringde upp henne och
frågade om hon ville vara med i en
liten intervju så sa hon; ”Det
behövs inte.” Hon har tidigare varit
månadsgivare, nu ger hon när hon
ser att hon har över och blir det
över igen så återkommer hon.
Tack fina Majvor!
Det är mycket glädjande att
Cancer-och Allergifonden är
attraktiv för så många forskare.
Nu jobbar vi hårt på insamlingssidan för att kunna bevilja så
många anslag som möjligt. En
nyhet för i år är en speciell satsning
på unga forskare, medel har avsatts
till forskare som varit verksamma
mindre än 3 år. Vi vet hur tufft det
kan vara i början på en forskarkarriär. Beredningen pågår,
samtliga forskningsansökningar
som kommit in kommer att
behandlas av Cancer-och Allergifondens forskningskommitté som
består av välrenommerade forskare
från ett antal olika universitetssjukhus. Forskningskommitténs
arbete leder sedan fram till ett
förslag som presenteras för
fondens styrelse.
Ett stort varmt tack till alla givare
som gör det möjligt för oss att göra
skillnad i någons vardag och för
forskningen i framtiden. Också
stort varmt tack till det härliga
positiva arbetsteam som varje dag
arbetar med att försöka göra
skillnad i någons liv och tack alla
ni toppenfina som engagerar er
med att sprida vårt budskap.
En riktig God jul och Gott Nytt År!
Anneli Uhlin
Verksamhetschef
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Dansaren
Calle Sterner,
ambassadör för
Cancer- och
Allergifonden.	
  

Möt en av Cancer- och
Allergifondens ambassadörer
Du känner kanske igen
honom? Tänk fredag, tänk
dans… Just det, Calle Sterner
har under ett antal säsonger
varit ett givet inslag i många
svenska hem på fredagskvällarna när han som en
av många duktiga dansare
lotsat kändisar med varsam
hand i TV4:s enormt
populära ”Let’s Dance”.

och vart vi än har kommit har det
varit fantastiskt med publik.
Dansintresset i Sverige har
verkligen vuxit.

Calle Sterner har dansat sedan han
var 8 år och jobbat professionellt
med dans sedan han var 16. I dag är
han 26 och kombinerar karriären
som dansare med tuffa studier i
Industriell ekonomi på KTH i
Stockholm.

Jag lirade fotboll och hockey och
dans var kanske inte det första jag
tänkte på, men som läraren sa: ”det
är bara tuffa killar som dansar”. Jag
fastnade direkt. Det var så otroligt
roligt, jag fick en bra partner och vi
utvecklades snabbt. Som 12-åringar
var vi i högsta klass och tävlade
mot 14-15-åringar.

- Det är faktiskt en väldigt bra
kombination. Jag får använda mina
kreativa sidor under helgerna när vi
har föreställning och i veckorna är
det struktur och hårt plugg som
gäller. Studierna ska lägga en bra
grund för mig framöver, säger
Calle som är inne på andra året på
den 5 år långa utbildningen.
På helgerna är det föreställningen
”En dans på rosor” som gäller.
Efter succén med drygt 60
föreställningar i Stockholm drog
ensemblen ut på en lång
Sverigeturné under hösten och
varje fredag beger sig Calle därför
av till en ny stad.
- Det är fantastiskt roligt. Nu på
fredag är det Västerås som gäller

Calles eget intresse för dans
började i 8-års åldern. Han syster
gick på balett och vid ett tillfälle
när Calle var med för att hämta
henne fick han frågan om han inte
själv ville testa. Det var på
dansskolan Sinclairs i Göteborg.

Vann junior-SM
Efter en kortare paus kom suget
tillbaka och med sin första
danspartner vann Calle junior-SM i
Latin Amerikanska-danser. Det var
enormt mycket träning och tävling
och också många resor till
internationella tävlingar.
- Hösten 2010 kände jag mig klar
med tävlandet. Jag hade tröttnat lite
på själva tävlingsmomentet men
älskade fortfarande undervisningen,
showen och underhållningen. Så
när Let’s Dance hörde av sig var
det ingen tvekan. Jag var den
yngste dansaren i gänget och
många av de andra var ju mina
förebilder, berättar Calle.

Hittills har det blivit 4 säsonger
i svenska Let’s Dance med
danspartners som Hanna Graaf,
Molly Nutley, Jennifer Åkerman
och Kenza. Calle har dessutom
dansat i norska versionen av
Let’s Dance, Skal Vi Danse.
- Let’s Dance är väldigt speciellt
och intensivt, man kommer
varandra nära, både med de andra
dansarna och med ens danspartner.
Vi är ju duktiga på dans och
utbildning, det är därför vi är
med, men i det här sammanhanget
handlar det nästa lika mycket om
mental coaching, att hjälpa sin
partner att våga ta ut svängarna
inför 2 miljoner tittare. Och att
själv våga förstås.
Med medverkan i Let’s Dance
följde också ett kändisskap.
- Under själva tävlingen är det ju
löpsedlar nästan varje dag och en
enorm uppmärksamhet och
intresse från media. Att bli
igenkänd är helt ok, de allra flesta
är ju positiva och tycker att det
man gör är bra. Sen är det klart
att det finns sämre sidor av
kändisskapet också.
En möjlighet som Calle ser
med kändisskapet är att påverka
människor och sprida goda
budskap. Engagemanget i Canceroch Allergifonden handlar om
just det.
- Jag gillar det Cancer- och
Allergifonden står för och
kopplingen kring närmiljö,
immunförsvar och cancer- och
allergisjukdomarna. Jag har nära
personliga erfarenheter från cancer
med en mormor som gick bort
alldeles för tidigt och lider själv
av allergier. Om mitt engagemang
kan få fler att uppmärksamma
sakfrågorna och bidra till
forskningen så är det jättebra,
menar Calle.
Är du intresserad av att veta mer
om Calle eller den populära
föreställningen ”En dans på rosor”
rekommenderas ett besök på
www.endansparosor.se

”Det är fantastiskt att få göra nytta”
Hur är det att arbeta med
insamling? Peter Roberton,
ett av Cancer- och Allergifondens insamlingsombud,
vet mer om det än de flesta.
Efter att ha fyllt 70 år och
förra året genomgått behandling för prostatacancer
är Peter nu tillbaka på jobbet
med mer energi än någonsin.
- Det är ett alldeles fantastiskt
arbete. Jag har haft många olika
jobb genom åren men det är inte
många där jag har känt mig så
nyttig som jag gör på Cancer- och
Allergifonden, säger Peter. Att få
arbeta med insamling där man vet
att pengarna som vi samlar in
verkligen gör konkret nytta är
väldigt tillfredsställande.
Nyss fyllda 70 år har Peter en lång
och mångfacetterad yrkeskarriär att
se tillbaka på. Jobb som brevbärare,
journalist, revisor och lärare har
varvats med arbete på SIDA och
inom den ideella sektorn på Röda
Korset. Vid 70 år kanske pensionering borde kännas lockande?
- Nej! Jag har arbetat på Canceroch Allergifonden i 7 år nu och det
är med glädje som jag går till
jobbet varje dag. Jag tror att det är
viktigt att hålla igång i sociala
sammanhang när man blir äldre, det
är utvecklande för både kropp och
huvud. Så länge jag är pigg och
tycker att det är roligt kommer jag
att fortsätta.

”Från dem får
vi ofta direkt
feedback. Det kan
vara ett vykort eller
ett mail om hur vårt
stöd har betytt
mycket för dem”

Peter Roberton,
insamlingsombud
för Cancer- och
Allergifonden.	
  

Peter arbetar framförallt med
insamling via telefon. Det innebär
många samtal varje dag till både
privatpersoner och företag. Målet
med samtalen är förstås att samla
in pengar, men någon säljare anser
sig Peter inte vara.
- Jag brukar få den frågan ibland,
framförallt när jag ringer till
företag. Många man når är
stressade och har ont om tid. Jag
brukar säga att det enda jag säljer
är empati och förståelse för de
cancer- och allergisjuka. Ibland
leder det till många och långa
samtal om både det ena och det
andra och jag tycker att det är
viktigt att man låter det ta tid.
Samtalen till privatpersoner ser
ofta annorlunda ut. Cancer- och
Allergifonden har en stor grupp
trogna givare som bidrar år efter år
och många känner nog igen Peters
röst från samtal genom åren.
- Vissa känner igen mig direkt och
säger ”inga problem, jag är med
igen”. Med de trogna givarna får
jag en viss relation och det kan bli
långa samtal om vår verksamhet.
Vi tycker att det är viktigt att
förmedla vad deras pengar går till

och jag pratar gärna om något av
de många forskningsprojekt som
vi stödjer eller de bidrag som vi
ger till drabbade privatpersoner,
säger Peter.
Peter drabbades själv av
prostatacancer för ett drygt år
sedan och plötsligt blev hans
engagemang än mer personligt.
Behandlingen har gått bra och
han tackar sitt arbete för att han
upptäckte sjukdomen tidigt.
- Jag hade koll på symptombilden tack vare mitt jobb och
misstänkte att det var prostatacancer, därmed kunde jag få
diagnos och behandling snabbt.
Med egen erfarenhet från
sjukdomen kan jag nu med ännu
större inblick prata med många
män om detta, det finns mycket
rädsla och funderingar.
Cancer- och Allergifonden
förmedlar inte enbart pengar till
forskning utan även till privatpersoner som drabbats.
- Från dem får vi ofta direkt
feedback. Det kan vara ett
vykort eller ett mail om hur vårt
stöd har betytt mycket för dem.

