
 
             Medlemsbrev Juni 2016 

 

Gyncancerföreningen Mariarosen och NYCK Västerås 
Kära medlemmar! 

Den riktiga sommaren nalkas med stormsteg och styrelsen i Mariarosen tar litet semester. 

 

Vi har haft en intensiv vår med många engagemang, våra två dagar på sjukhuset, vårt samarbete med 

Kvinnokliniken med kampanjen ”Ta ditt cellprov” och denna kampanj blev en succé och vi hoppas nu 

att många fler kvinnor går och tar sina cellprov. 

Vi fick ingen artikel i VLT eller Västerås Tidning i vår, men en intervju i P4 Västmanland inför våra 2 

dagar på sjukhuset 13-14 april fick vi i alla fall.  

Patientsäkerhetsdagen på sjukhuset var en bra möjlighet för oss att visa att vi finns och en hel del 

politiker kom fram och bad om våra synpunkter på hur vi tycker att cancervården fungerar i 

Västmanland.  

På Vårruset stod vi tillsammans med Kvinno-kliniken och i år var vädrets makter med oss fast det blåste 

ganska kallt framåt kvällningen.  

Räkkryssningen, där 25 st medlemmar deltog, blev en riktigt trevlig kväll, vädrets makter var med oss, 

litet kyligt, men räkorna smakade nog jättebra ändå! 

 

Nu har vi också börjat planera inför hösten och vi startar med en PUB-kväll 25 augusti, Innan dess har 

vi haft höstens första styrelsemöte och kan då berätta litet mer om vad som kommer att hända under 

hösten. 

 

Preliminärt ser höstens program ut så här: 

 

Pub-kväll 
Datum: 25 augusti 

Tid: 18.00 

Plats: Pitchers, Torggatan 4 

Anmälan: Om du vill vara med kontakta Ulla Samuelsson senast 23 augusti. 

Kostnad: Var och en betalar det man vill äta och dricka. 

 

Hälleskogsbrännan 

Datum: 3 september, kl. 10.00  

Plats: Bussresa till Hälleskogsbrännan, inklusive guidning och fika. 

Kostnad: Medlemmar 200 kr, icke medlemmar 370 kr. 

Anmälan: Senast 27 augusti till Ulla Samuelsson.  

 

Apalby 
Datum: 29 oktober 

Tid: 12.00-15.00  

OBS! Mer information och anmälan senare i sommar. 

 

Julfest 
Datum: 26 november  

Tid: 18.00 

Plats: Vallonens mötesplats, Vallonvägen 15 i Skultuna 

Kostnad: 100 kr/medlem, icke medlem 175 kr. 

Anmälan: Senast 16 november 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

