
 

 
 

 

BOKRELE
ASE

LÖRDAGEN DEN 15/2 kl 14-16 
är alla små och stora välkomna till 
bokrelease för OPERATION DÖDSVIKTIGT. 
Kl 14.30 Presentation av Lilla Erstagården.
Christina Lindström, Tf. vårdchef, Suzanne

Runesson, kurator och Kerstin Ivéus, syskon-
stödjare och barnsjuksköterska. Samtal 
mellan Ulrika Kreicbergs, professor i palliativ 
vård för barn, och Anna Pella, författare till 
Operation dödsviktigt. 

KOM OCH FIKA , lek, läs, rita och tävla 
om ett eget exemplar av boken eller köp den 
för 110 kr. Det kommer att finnas fiskdamm för 
de små och tipspromenad för hela familjen. 

VI SES på Lilla Erstagården, Hästhagsvägen 9 
i Nacka. Ingång via Andaktsrummet till höger om
huvudentrén. 

 

ANMÄL ER till Anna Pella på 
anna@funkisfamiljen.se eller 0768-339526
senast den 12/2. Begränsat antal platser.

OPERATION DÖDSVIKTIGT (Libris) är tredje delen i barnboksserien om Funkisfamiljen och handlar om Vide, Tintin och Mio. 
Mio har en sällsynt diagnos och kan inte kan gå eller prata. I denna bok reser Funkisfamiljen till fjällen, där de nås av beskedet att en 

med sin vän Eli. Varför dör man? Hur går det till? Är det farligt att vara ledsen? Läs mer på www.funkisfamiljen.se

LILLA ERSTAGÅRDENS BARN & UNGDOMSHOSPICE öppnade i slutet av 2010 och är Nordens första barn- och ungdomshospice. 
Här finns fem vårdplatser för vård hela dygnet. Lilla Erstagården ger vård till barn som befinner sig i livets slutskede, men tar även, 
i mån av plats, emot barn med svåra och kroniska sjukdomar, för återhämtning och optimering av livskvaliteten.

Anna Pella 0768-339526 anna@funkisfamiljen.se

 

www.funkisfamiljen.se

”Jag tycker boken är bra för barnen säger till de vuxna att barn behöver få veta hur det är, så att de kan förstå och få veta mer 

om döden. Det som är dåligt är att någon dör. Jag tror att andra som läser kommer lära sig att det finns folk som har 

funktionsnedsättningar. Alla borde läsa den!”  Klara, 9 år

Funkisfamiljen bjuder in till

Läs mer på www.erstadiakoni.se/sv/sjukhus/Patient/Kliniker--avdelningar/Hospice/Lilla-Erstagarden/

kompis till Mio har dött. Vide märker att många vuxna har svårt att prata om döden och försöker ta reda på så mycket som möjligt tillsammans 


