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FAMILJ
GRATTIS

Gratulera dina nära och k ära på www.mitti.se/familj
På familj uppmärksammar vi högtidsdagar och
lämna in bild och text. Anonyma bidrag införes ej.
nyfödda gratis. Vi tar endast emot bidrag inskickade
Senast 3 veckor innan önskad publiceringsvecka vill
via vår hemsida. Gå in på www.mitti.se/familj för att
vi ha ditt bidrag. Frågor besvaras på tel: 550 552 50

födda

Den 8/1 hurrar vi för Noel
som blir 9 år.
Grattiskramar från
mormor och
morfar.
Hipp Hipp
Hurra på din
födelsedag
Liza 22 år den
6/1. Många
kramar från
mamma,
Gina, Emelie,
Vilmer och
David.
Grattis
Michelle och
Martin! Tillsammans
fyller ni 47 år
den 12/1.
Ewa och
storasyster
Oliwia älskar
er massor.

Den 13/11 föddes Vendela och
Kevins lillebror William på
BB Sthlm, 3415 g och 51 cm.
Stolta föräldrar är Madeleine
Sjöberg och Andreas Färdigh.

Nu är Isabelles lillebror
Maximilian! Den 25/10 kom
han, 2730 g och 48 cm tung.
Tack till all underbar personal
på neo, C20 och C13 på
KS-Solna! Anna och Roger
Nordin Larsson.

l Eds

Karin Lövgren född 1919

l Hammarby

Mikael och Jessica Solinger
från Farsta har fått en liten
dotter! Amanda föddes den
20 september 2013. Hon var
51 cm lång och vägde 4095g.
Stolt storebror är William!
Foto: Bebisfoto

l Fresta

Agneta Dahlgren Aglert född 1953
Inger Gunilla Rosell född 1946
Bo Lennart Nordin född 1946

Nu är det dags att anmäla sig
till vår populära skridskoskola
för vårterminen 2014.
Vi börjar vecka 2: torsdag 9/1
kl. 18:00–18:50 och lördag 12/1 kl. 11:00–11:50
VÄLKOMMEN!
Vi träffas i Vilundaparkens Ishall,
Upplands Väsby. Kom i god tid!
Barnen behöver skridskor, hjälm, vantar och
smidiga kläder.
UVKKs skridskoskola vänder sig främst till
barn födda 2008 eller tidigare.
Målet med skridskoskolan är att man skall
lära sig grunderna i skridskoåkning.
Vår verksamhet består av skridskoskola,
konståkningsskola, förberedande tävlingsgrupper och tävlingsåkare. Våra ledare har alla
Svenska Konståkningsförbundets grundutbildning för tränare eller högre stegutbildning.
Terminen avslutas med en uppvisning där
hela klubben deltar.
För anmälan och information kontakta
Upplands Väsby Konståkningsklubb
info.uvkk@gmail.com

Varm tack till alla som på
olika sätt hedrat minnet av
Vår älskade

har stilla insomnat
i en ålder av 94 år
den 14 december 2013
I slutet av oktober kom Erik i
all hast. Grattis till lilla familjen önskar mormor, morfar
och mormor Yvonne.

Familjefotografering varje fredag:

Begravningen äger rum i Eds
kyrka torsdagen den 9 januari
kl 11.00. I stället för blommor
tänk gärna på Vi-Skogen tel
08-120 371 70 eller Läkare
utan gränser tel 08-5560 9810

* Södersjukhuset

Mer info: www.bebisfoto.se

skolorkurser

telefon 550 552 50 • e-post annonsinfo@mitti.se

GDV Jakobsberg

Gammeldanskurser
Startar måndag 13 januari kl 19.30
i NT-Gymnasiet, Jakobsberg
Levande musik och hjälpdansare

KJELL

Min älskade Make
Vår käre Far

Bo Jarlinger
* 11 oktober 1936
har idag stilla insomnat
Upplands Väsby
18 december 2013
MARGARETHA
ANNA ÅSA
med familjer
Catherine Steven
med familjer
Vårt liv är en vindfläkt, en
saga, en dröm
En droppe som faller i
tidernas ström
Den skimrar i regnbågens
färg en minut
brister och faller och
drömmen är slut
Nils Ferlin
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

Mår du dåligt
över ditt utseende?
Leder det till obehag som är så starkt
att det hindrar dig i vardagen?

Vår älskade

Gun Jansson
* 24 maj 1937
har idag lämnat oss
men i ljust minne bevarad
Upplands Väsby
19 december 2013

kl 12:30-13:20

kl 15:00-15:50

Ylva Levander
Persson

GUNNEL
ÅSE och STEFAN
Lukas Hilda Axel
OLA

* Karolinska Huddinge sjukhus

www.gdvjakobsberg.se

Jenny Ingegerd Lundin född 1931
Gunila Schagerström född 1940
Lars Erik Gradin född 1945
Germaine Verdier född 1963
Håkan Abrahamsson född 1938

Välkommen till världen Alexander. Vårat älskade lilla mirakel som föddes på DS den
10/11! Pappa och mamma.

BEBISFOTO

Info/Anmälan:
Fredrik 073-679 42 04

Kristin Sinclair och Anders
Umegård, Årsta har fått en
liten dotter! Tove Anna Elin
föddes den 3/11-13. Hon var
53 cm lång och vägde 4230g.
Välkommen till världen!

dödsfall
Nikki fick en lillebror! Den
18/10 kl 09.34 kom Max Lindqvist till världen. Världens
stoltaste föräldrar heter Joakim Lindqvist och Madelene
Jonasson.

Nils Stödberg
Vår älskade
Doris Wahlström i Bro
har fyllt 5 år
3/1. Kramar
från mamma,
pappa och
Allan.

SKRIDSKOSKOLA

Foto: Bebisfoto

Grattis på
din 2-årsdag
söta Cornelia. Kramar
från mamma
Denise,
mormor och
moster.

Grattis Maja
på din
4-årsdag!
Kram från
mamma och
pappa.

Upplands Väsby
Konståkningsklubb

BENGT
GUNILLA
DAVID och MARIA
Molly Kalle
Syskon med familjer
Vännerna
Du var så god,
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra fina år
tillsammans
Begravningen äger rum i Fresta
kyrka fredagen den 24 januari
kl 14.00. Valfri klädsel. Efter
akten inbjuds till minnesstund.
Osa till Väsby begravningsbyrå
på tel 08-590 740 02 senast
den 21 januari. Tänk gärna på
Cancerfonden tel 020-59 59 59

I sådana fall kan det vara så att du lider av dysmorfofobi.
En person med dysmorfofobi (även kallat Body Dysmorphic Disorder, BDD) besväras av återkommande och
påträngande tankar om att något är fel med utseendet,
trots försäkringar från andra om att så inte är fallet.
Ofta försöker man dölja eller kontrollera den del av
utseendet som man inte är nöjd med vilket upptar
mycket tid.
Vid Karolinska Institutet genomförs just nu en studie
där vi testar internetförmedlad KBT för att minska
det lidande som personer med ett starkt missnöje
över sitt utseende upplever.
Studien är tillgänglig för personer som uppfyller diagnoskriterierna för dysmorfofobi. Du måste vara minst 18 år.
Deltagandet är gratis. Behandlingen sköter du via dator.
Läs mer och gör intresseanmälan på
www.bddstudie.se
Kontakt:
Projektledare: psykolog Jesper Enander.
Tel: 070-001 14 12, jesper.enander@ki.se
Studieansvarig: docent Christian Rück.
Tel: 08-585 587 22, christian.ruck@ki.se

ki.se

