
                              
 Medlemsbrev Mars 2016 
 

Gyncancerföreningen Mariarosen och NYCK Västerås 
 

Kära medlemmar! 

Våren är här och blomknopparna börjar slå ut och pollenallergierna blommar upp, men det får man ta 

när nu mörkret ger vika för vårljus och vårvärme. 

 

Nu har vi haft Årsmöte och vad gäller styrelsen blev det inga förändringar, alla stannar kvar och det är 

vi så glada för. Nu jobbar vi vidare och det kommer att hända en hel del under våren.  

 

Vi hoppas få in en artikel i Västerås Tidning, en intervju i P4 Västmanland inför våra 2 dagar på 

sjukhuset 13-14 april. 28 april anordnas en Patientsäkerhetsdag på sjukhuset och vi kommer att finnas 

med där också. I början av maj har vi styrelsemöte där vi kommer att planera höstens aktiviteter och 

det finns många fina förslag. Samma vecka som Vårruset äger rum har Kvinnokliniken planerat in en 

Cellprovtagningsvecka, där du kommer att bli mycket information om detta och vi kommer att finnas 

med i Kvinnoklinikens tält vid målgången av Vårruset. Veckan därpå har vi våravslutning med 

Räkkryssning med MS Havsörnen. 

 

Mariarosen på sjukhuset 

Som vanligt kommer vi att ha våra informationsdagar på sjukhuset och vi ser gärna att några kommer 

och hjälper oss genom att gå med insamlingsbössan, stå vid vårt informationsbord och avlösa för 

lunch. 

Datum: 13 och 14 april 

Tid: 10.00-16.00 

Plats: Sjukhusentrén 

Anmälan: Om du vill vara med kontakta Ulla Samuelsson. 

 

Kunskapsdag och Riksstämma 

Datum: 22-23 april  

Plats: Citykonferensen i Stockholm, mer info hemsidan 

 

Vårruset 

Datum: tisdagen den 17 maj 

Tid: 18.00-ca 21.00  

Vi deltar som vanligt i Vårruset och ju fler som anmäler sig och deltar desto roligare blir det. 

Kostnaden är 100 kr/medlem och ska vara inbetald tillsammans med anmälan till Ulla Samuelsson 

senast 3 maj. 

 

Våravslutning 
Datum: Onsdagen den 25 maj  

Tid: 18.30 

Plats: Ombord på MS Havsörnen för en kväll med Räkfrossa, alternativ mat finns, meddela vid 

anmälan om du inte kan äta skaldjur. 

Kostnad: 150 kr/person 

Anmälan: Senast 14 maj till Ulla Samuelsson 

    

Varmt välkomna! 
Styrelsen  

 

För ytterligare information, anmälan och samåkning kontakta: 

Ulla Samuelsson 021-248 71, 070-296 45 37, GCF Mariarosen 070-361 00 47 

E-post: info@gcfmariarosen.se   Hemsida: www.gcfmariarosen.se 

mailto:info@gcfmariarosen.se

