Kære medlemmer.
Så er endnu et år snart gået, og hvilket ét.
2020 er året hvor det endelig lykkedes, at få medicinen godkendt. Bestyrelsen er oplyst
om, at der lige nu er ca. 35 personer, som er i medicinsk behandlig, og flere som er i gang
med en udredning.
Bestyrelsen vil forsat lægge pres på de forskellige Regioner for
opstart at behandlingen, så alle der falder ind under de krav, som er gældende kan
opstarte behandling hurtigst muligt.
Året 2020 er også et år med mange udfordringer på grund af COVID19. Foreningen har
flere gange måtte aflyse planlagte arrangementer, hvilket desværre har gjort vi ikke har
været så synlige som vi ønskede.
Vi håber dog at 2021 bliver året, hvor vi langt om længe kan fejre Alfa-1 Danmarks 25 års jubilæum. Det
skulle have været fejret i år, men er udskudt til vores medlemsmøde d.18-20 juni 2021. Hvis du ikke allerede
har reserveret weekenden, så husk at sætte X i kalenderen.
OBS. Weekenden er som altid kun for medlemmer af foreningen, så vær opmærksom på at få betalt
dit kontingent, der vil blive opkrævet ultimo december.

Vores medlemsmøde kommer bl.a. til at indeholde foredrag med Thomas Mygind (kendt fra Robinson
Ekspeditionen mm), musikalsk underholdning ved Nice Guys. Der vil også blive afsat tid til snak med andre
medlemmer, og der kommer en lungelæge for at fortælle om den medicinske behandling, samt hvad der
ellers sker omkring alfa-1 antrypsinmangel.
I det nye år vil bestyrelsen forsøge at komme rundt i landet og afholde café-møder. Her vil du kunne møde 12 fra bestyrelsen. Mere om dette når vi kommer ind i 2021 og vi ved lidt mere om hvordan COVID19 udvikler
sig.
I 2021 vil der også blive mulighed for at Alfa-1 børn og deres forældre, kan komme i Odense Zoo med
overnatning, igen dog med forbehold for COVID 19.
Anders og Gunhil har lavet et program, som bliver udsendt I starten af 2021

Igen i år lykkedes det at opretholde foreningens §8a status. KÆMPE TAK til alle medlemmer, pårørende og
andre, der har givet donationer.
Vi håber, I vil være med igen til næste år, hvor vi skal på den igen.
Tilsidst vil bestyrelsen gerne ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god jul og godt nytår.
Et år med mange udfordringer er gået, og et nyt år er på vej, der forhåbentlig snart bringer en vaccine, så vi
igen kan mødes.
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