
                              

                   
 

 

Medlemsbrev hösten 2016 
 

Gyncancerföreningen Mariarosen och NYCK Västerås 
 

 Kära medlemmar! 

Så har ännu en sommar passerat med sol och värme, men också med regn, blåst och litet 

åskskurar ibland men som helhet har det varit en normal och fin sommar tycker jag. 

 

Styrelsen beslutade på sista mötet före sommaren att vi skulle byta bank och det har nu 

skett under sommaren och ni ska ta bort informationen om vårt postgirokonto utan nu har 

vi både bankgiro och Swish och bankgironumret är 5124-0034 och Swish-numret är 

123 635 54 26. 

 

Nu startar vi upp höstens aktiviteter och det gör vi med en PUB-kväll 25 augusti på 

Pitchers, Torggatan 4. Vi samlas kl. 18 och var och en betalar sina egna drinkar och 

eventuell mat, denna gång träffas vi bara för att umgås och ha trevligt. 

 

Lördag 3 september åker vi för att se hur det ser ut efter den stora skogsbranden, de som 

varit där tidigare vet att det blivit stora förändringar men naturen återhämtar sig snabbt. 

Vi träffas på Apalby parkering 09.45 och i priset 200 kr för medlemmar, 370 kr för icke 

medlemmar, ingår bussresa, guidad visning och fika. Anmälan och betalning görs till Ulla 

Samuelsson senast 27 augusti. 

 

18 oktober, kl. 18.00  kommer vi att ha en föreläsning av Bim Åkers, hon är dietist och 

föreläser om ”Viktiga tankar om mat i livet”. Vi kommer att vara på Kyrkbacksgården och 

kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris 45 kr Anmälan görs till Kerstin Hemström 

senast 10 oktober och betalning sker som vanligt till föreningens bankgiro 5124-0034. 

 

Lördag 29 oktober är det dags för en Må Bra-dag på Apalby och vi samlas där kl. 12.00 

och har tid till kl. 15.00. Vi badar, bastar och var och en får 10 minuters massage, lån av 

badrock/badlakan, frukt och måltidsdryck ingår i priset. Kostnaden för denna dag är 200 kr 

för medlem och 400 kr för icke medlemmar, anmälan görs som vanligt till Ulla 

Samuelsson senast 15 oktober. 

 
Lördag 26 november är det dags för årets julfest och även denna gång kommer vi att vara 

på Vallonens mötesplats i Skultuna. Vi samlas kl. 18.00 och äter ett gott julbord, julklappar 



hoppas vi att alla får (medtas som vanligt). Priset är 100 kr för medlemmar och 175 kr för 

icke medlemmar och anmälan görs som vanligt till Ulla Samuelsson senast 16 november. 

 

Vi i styrelsen hoppas att ni tycker att höstens program är intressant och att så många som 

möjligt kommer på våra träffar. 

 

Ha en skön höst och vi ses snart för resan till Hälleskogsbrännan och vi hoppas också att få 

se just dig på våra övriga aktiviteter också. 

 

 

Styrelsen i  

 

 


