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Har Du bytt mejladress eller får Du inget på mejl från oss? 
Får du ingen mejl - kolla skräpposten först annars hör av dig till kansliet så får vi kolla att vi 

har rätt adress hos oss. Vi skickar ut meddelande ibland till våra medlemmar så du kan missa 

någon nyttig och intressant info om vi inte har din rätta mejladress!  
 

Redaktör: Åsa Nordin, asa.nordin54@gmail.com   telefon 070-394 94 05  

BCF Maria - Adress och telefon! 

E-post: gavleborg@brostcancerforbundet.se       Tel. till kansliet: 073-917 39 00 

Hemsida: gävleborg.bröstcancerförbundet.se 

 

Adress till kansliet: Södra Centralgatan 10, 3 tr. (hiss finns) 802 50 GÄVLE 

Vårt kontor ligger i fd Folkets Hus i Gävle, ingång från S Centralgatan 10 

 

OBS! Öppettider:  tisdagar och torsdagar kl. 10.00-13.00 

Övriga dagar följer vi upp mejl, anmälningar och telefonpåringningar! 

 

 
 

 

Du är välkommen till alla sammankomster i hela Gävleborg! 
 

I vår kommer vi att ta in anmälan på alla våra arrangemang för att kunna hantera eventu-

ella restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Se respektive arrangemang vem du ska an-

mäla dig till.  

Kom ihåg att meddela eventuell specialkost.  
 

Resepolicyn gäller resor utanför din kommun, se sid 14 
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 Ordförande har ordet … 

Ett nytt bättre år! 

Vi har lämnat år 2020 och tack för det. Ett år som inte blev vad vi tänkte oss. 

Vi blev ensammare och vi har gått på många promenader.  

Det mesta av vad vi planerat i BCF Maria blev inställt. Sjukhuset ställde in 

mammografiundersökningarna med resultat att färre fick en bröstcancerdia-

gnos. De som ändå upptäcktes har dock fått sin operation och behandling, då 

cancervården varit fredad från neddragningar. Efter sommaren kom under-

sökningarna igång igen.  

 

Trots inställda möten och aktiviteter har vi fått nya medlemmar. Vi hälsar 

alla nya medlemmar som kommit till oss i år välkomna. Vi har inte kunnat träffa er som vi brukar men 

vi hoppas att det nya året ska innebära att vi möts.  

 

Våra stödpersoner finns alltid till hands om någon önskar kontakt för att prata i dessa svåra tider. 

 Nu ser vi fram emot ett bättre, trevligare och friskare 2021. Vaccinet är godkänt i EU och finns nu i 

Sverige för distribution över hela landet. Även om pandemin rasar som värst i december när dessa ra-

der skrivs så har vi planerat för att vi kan träffas i mindre grupper från mars månad. Om det inte går att 

träffas då så ställer vi in. Kom ihåg att anmäla er till träffarna så vi kan meddela ev. förändringar. 

 

Jag har tänkt ha en digital träff den 27 januari via Zoom för alla medlemmar som vill testa på att träf-

fas över nätet. Det är enkelt om man har en smarttelefon, Ipad eller dator. Du får en länk via e-posten 

från mig och jag guidar dig om det blir problem. Vi kan utbyta lite erfarenheter av denna pandemi och 

dricka kaffe tillsammans. Prova gärna! Se inbjudan i denna tidning.  

 

Preliminärt blir det inga bad i vår, förutom i Hudiksvall. Vi hoppas kunna starta upp hösten 2021. 

 

Resan till Lena Linderholm i Strängnäs har vi ställt in men vi bjuder in till en träff i Sjuksköterskornas 

semesterhem vid kusten utanför Gävle lördagen den 5 juni. Jag hoppas på vackert väder och att jag får 

träffa dig! 

 

Och i höst hoppas vi på en fin 40 års jubileumfest! Vi återkommer om den när vi vet när vi kan ge-

nomföra den på ett säkert sätt för alla medlemmar. 

 

Yvonne Bäckius/ Ordförande 
 

 

 

Vill du vara med i en samtalsgrupp? 
Där du kan träffa andra bröstcancerdrabbade och fundera och reflektera kring det som 

händer i kropp och själ under din operation, behandling och tiden efteråt.  

Vi stödpersoner kan ordna samtalsgrupper på flera orter i länet. Tre tillfällen med minst 

tre deltagare. Hör av dig till mig, Lena Öberg via telefon 073-808 60 86 eller e-post  

lenaoberg50@gmail.com eller kan du anmäla intresse till kansliet tel. 073-917 39 00.  

Jag samordnar grupperna och samtalsledarna så långt möjligt efter önskemål, behov och 

bostadsort (samtliga stödpersoner ställer upp helt ideellt som medmänniskor med den egna erfarenheten som 

grund). 
  

 

BCF Marias hemsida och Facebooksida 
 

Du hittar oss på Facebook: Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborg. Där finns kommande 

evenemang och intressanta artiklar. 

Gå in på vår hemsida: gävleborg.bröstcancerförbundet.se där hittar du aktuella arrangemang och info. 
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Aktiviteter våren 2021 

 

VÄLKOMMEN TILL BRÖSTCANCERFÖRENINGENS  

ÅRSMÖTE DEN 31 MARS 2021 kl. 18.00 - 20.00.   
 

Lokal: Tullbomsgården i Gävle och digitalt via Zoom.  

• Årsmötesförhandlingar 

• Aktuella frågor  

• Yvonne berättar från den internationella konferensen, Reach to recovery, i Prag där 

bröstcancerföreningar från hela världen möttes 2019 
 

Vi bjuder på sallad och kaffe. 

Skriv gärna en motion till årsmötet. Den ska vara inskickad till kansliet senast 31 januari 2021. 

Anmälan görs till kansliet gavleborg@brostcancerforbundet.se i första hand eller på telefon  

070-917 39 00. Telefonsvarare finns. 

Reseersättning utgår enligt resepolicyn från andra orter i länet.  

OBS! ev. restriktioner ang. Covid-19. 
 
 

Val av ledamöter till styrelsen i BCF Maria! 
Vid varje årsmöte väljer föreningen en styrelse för kommande år. Varje medlem kan nomi-

nera ledamot till BCF Marias styrelse. Det är ett intressant och roligt uppdrag.  
 

 

2021 firar BCF Maria 40 års jubileum. 
Vi planerar att ha en jubileumsfest under hösten 2021 i Gävle. Vi hoppas att coronaviruset är under 

kontroll då. Vi arbetar också på en sammanfattning över de 40 år som föreningen funnits. Du som va-

rit med länge får gärna skicka in några tankar om dessa 40 år. 

Vad ska hända mer under året?  Skicka gärna in förslag på olika jubileumsaktiviteter i länet. 

 

 

Cafékväll digitalt via Zoom den 27 januari 2021 kl. 18.00 
Vi sitter hemma hos oss själva och kopplar upp oss via en smarttelefon eller dator. Du 

får hjälp att komma igång innan med uppkopplingen. Det påminner om Messenger för de 

som varit med där. Kommande arrangemang kommer att sändas via Zoom även om vi är 

på plats. Passa på och lär dig den nya tekniken för deltagande och föreläsningar på nätet. 

Anmälan till gavleborg@brostcancerforbundet.se eller telefon 073-917 39 00 senast 21/1 
 

 

Resan till Lenas färgrika värld ställs in!  

Erlagd betalning betalas tillbaka. Kontakta kansliet och meddela 

till vilket konto återbetalning ska göras!  

 

Vi hoppas kunna genomföra resan under hösten 2021.
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 Sommarträff lördag 5 juni kl. 11 – 15 
vid Sjuksköterskornas semesterhem i Utvalnäs, som 

ligger 16 km utanför Gävle efter kusten.   

Vi får guidad visning av hemmet och dess omgivning. 

Vi umgås och äter en sallad och avslutar med kaffe med 

dopp. Kostnad 50 kr. 

 

Adress dit är Utvalnäsvägen 76. Från centralstation i 

Gävle går buss 95 direkt till hemmet, hållplats Ko-

backen. Ev. samåkning med egna bilar.   
 

Anmäl ditt deltagande senast 21 maj till kansliet  

gavleborg@brostcancerforbundet.se   Ange om du 

tar buss eller kan ta egen bil. 
 
 

SPA-resa till Pärnu i Estland 2021 
Ja, hur blir det nu med SPA-resa till Pärnu 2021? Reseföretaget är sålt, ett resultat av pan-

demin. Men några entusiaster från det gamla företaget tänker försöka hålla kvar vissa resor, 

bland annat till Pärnu. Mer information om detta får vi i januari. Återkommer med ett med-

lemsutskick så snart vi får veta mer om vad som kommer att hända. Men en sak är säker, 

återuppstår resorna kommer Vivianne Bengtson och Inger Nilsson att åka. Du kan väl hänga med, ta med  

din bästa vän, make, fästman, partner, syskon, barn, eller någon annan du vill resa med.  

Något du undrar, kontakta Inger Nilsson, ingernilsson2020@gmail.com eller 070-678 37 02

 

 

Detta händer i Bollnäs/Ovanåker 
  

Trots de restriktioner som i dagsläget råder har vi planerat några träffar och hoppas att det är ok för er. Vi vill 

gärna att du anmäler dig fredagen före kommande aktivitet. 

Bollnäs 
Tisdag 23 februari kl 14,  

Caféträff på ABF Bollnäs. BCF Maria bjuder på fika! 

 

Onsdag 24 mars kl 14. Yvonne Bäckius, ordförande BCF Maria Gävleborg, presenterar föreningen och dess 

verksamhet. Lokal ABF Bollnäs. BCF Maria bjuder på fika! 

 

Tisdag 13 april. Friluftsdag på Hoberget. Vi tar en promenad och därefter äter vi vår egen matsäck vid en 

grillplats, där vi kan grilla något vi gillar. Samling vid slutet av Hedhamregatan kl 11. 
 

Välkommen att anmäla dig till Ulla, 070-313 55 84 

 

Vi arbetar för att kunna starta en träningsgrupp på Sporthallen i Bollnäs. I bästa fall kommer vi igång under 

senare delen av våren. Om du är eller kan bli intresserad så hör av dig till Ulla. 
 

Edsbyn 
Tisdag 16 mars kl 14,  

Caféträff på ABF Edsbyn. BCF Maria bjuder på fika! 

 

Tisdag 4 maj. Friluftsdag vid Kygelvallen Knåda. Vi tar en promenad och därefter äter vi vår egen matsäck vid 

grillplatsen, där vi kan grilla något vi gillar. Samling vid Kygelvallen kl 11. 
 

Välkommen att anmäla dig till Lotta, 073-053 67 15 

 

Som det ser ut nu – så får Vattengympan vila ett tag till.....MEN OM du är intresserad , anmäl det till 

mig så kör vi igång om Folhälsomyndigheten tillåter!   Anmäl dig till Lotta, 073-053 67 15

mailto:gavleborg@brostcancerforbundet.se
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Detta händer i Gävle 
 

 

Cafékväll på Tullbomsgården onsdag 28 april 2021 kl.18.00-20.00 
Träffa våra kontaktsjuksköterskor Maria Pettersson, Petra Wenngren och Pia Sten-

berg från Gävle sjukhus. De berättar om sina arbetsuppgifter och sina roller som länken 

mellan sjukhus och bröstcanceropererade. De svarar gärna på frågor. Vi bjuder på kaffe/te och smör-

gås. Anmälan till gavleborg@brostcancerforbundet.se eller telefon 073-917 39 00 senast 21/4. 

Kom ihåg att du kan få reseersättning om du åker från annan kommun! 

Välkommen! 

 
 
 

Gemensam vårutflykt i Boulognern med  

picknick!  
Vi samlas vid parkeringen vid kraftstationen måndag 

den 24 maj kl. 17.00. Vi går Hälsans stig och de som 

vill kan ta med picknick. 

Välkomna! 

 
 

Ljuspunkten våren 2021 i Gävle 
På grund av pandemin är allt lite osäkert, ändringar kan ske.  

Anmäl dig på tel. 073-808 60 86 eller via e-post mail@lenaoberg.se. Ev. ändringar finns på Ljuspunktens fa-

cebook sida. Lokal: Tullbomsgården, S Kopparslagargatan 7, Gävle.  

Start med fika kl. 17.00. Programmet startar kl. 18.00 

 

22 feb    ”Min cancerresa”. Kenneth Rubensson, Mun 

och halscancerföreningen och Ulla Wahlman 

Gyncancerföreningen berättar.  
 

1 mars Träning och rehabilitering. Dialog om ”vad 

vi vill, hur vill vi ha det? ” Stig Westin är vår 

representant i utvecklingsarbetet om rehabili-

tering via RCC i Mellansverige 
  

22 mars Anhörigstöd, om rollen som anhörig. Vilket 

stöd finns att få? Hur kan vi stödja varandra? 

Körs via Länk med Marie Bengtsson, Anhö-

rigkonsulent, Gävle kommun 
  

13 april Ev. Apoteksinformation ( ej klart ) 
  

 

19 april  kl. 13.00 Promenad och korvgrillning  

 i Hemlingby, Stig och Kenneth är grill- 

 ansvariga. Ljuspunkten bjuder på korv  

 och bröd (anmälan behövs) 
 

20 april Snackcafe från 17.00 
 

26 april  Om Kost och rehabilitering, Emma  

 Nisukangas 
   

17 maj  Palliativa teamet informerar  
 

26 maj  Snackcafe från 17.00 

 

31 maj Vårfest OBS! Start 17.30 med sill,  

 potatis och underhållning (Kom ihåg att 

 anmäla Dig!) 
 

  

Promenader den 18 januari, 8 februari, 15 mars, 10 maj kl. 14.00.  

Start vid kraftverksbron för promenad i Boulognerskogen. Ingen anmälan kom bara!! 

 

 

 

Foto: Stefan Wallin 
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Detta händer i Hofors 

Caféträff på Café Haga lördag den 24 april kl.15.00 
Träff för nya och gamla medlemmar i Hofors kommun. Ta gärna med dig en vän eller närstående. 

Kom gärna med synpunkter på vad föreningen kan göra för oss på hemmaplan.  

BCF Maria bjuder på fika 

 

Varmt välkomna hälsar Ewa Strömberg som fr.o.m. hösten 2020 är kontaktperson inom Hofors kommun.   

Anmälan senast 22 april till Ewa på tel.nr 079-038 10 52 

  
 

 

Detta händer i Hudiksvall 

 

   

Vi hoppas kunna genomföra vårens planerade verksamheter men allt är avhängigt av hur coronaspridningen ut-

vecklas. De lokaler vi har för badet, cafékvällarna och Ljuspunktens träffar stängdes i början av november. Vi 

hoppas på lättnader under våren så lokalerna kan öppnas. 

OBS! Vi följer de restriktioner som gäller! Viktigt att Du anmäler dig till de träffar Du vill delta vid minst 

tre vardagar före! Detta för att kunna nå ut med ev. ändringar.       

För all verksamhet gäller att du stannar hemma om du är sjuk! 
 
 

Träning Crossjumping med kondition, styrka och balans 
Vi hoppas kunna börja om med vår träning i Hudik fredagar kl.10.30 på Träningsvarvet 

och köra 50 min. pass under hela våren med start 19 februari (max 8 pers.).  

Crossjumping genomförs med rejäla avstånd, tvätt av händer och redskap före och efter 

träning samt att vi kommer ombytta och duschar hemma. 

Pris för 10 ggr 500 kr eller ett halvårskort för 1 200 kr, då kan du även gå på andra pass  

Anmälan till Åsa Nordin för (OBS! även Du som varit med tidigare) på 070-394 94 05  

e-post asa.nordin54@gmail.com. Vi startar 19 februari, men Du kan börja träna med oss senare också!  

 
 

Cafékvällar i Funktionsrätts Lokal i Hudiksvall kl. 18.00 
Stengatan 5, Hudiksvall 

Vi hoppas kunna genomföra våra cafékvällar följande, planerade måndagar kl. 18:   

29/3, 26/4, 31/5. OBS! Anmälan till Åsa 070-394 94 05 ifall det blir förändringar så kan vi 

meddela Dig. Kom gärna med förslag på teman vid våra träffar i Hudik. 
 

 

 

Vattengympan Hudik  

Hudiksvalls Sjukhus onsdagar kl. 16.15. Vi hoppas att badet öppnar igen med restriktioner 

så vi kan starta 17 februari och planerar att köra 10 ggr.  

OBS! Anmäl till Margith 073-270 14 44 eller Karin 073-021 85 38, då får Du veta 

om/när badet startar. Vi får vara max 8 personer med rådande restriktioner. 
 

 

 

Ljuspunkten våren 2021 i Hudik 
Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudiksvall. Fika från kl. 17, program från kl. 18 

 

Inför våren har vi bokat följande onsdagar: 17 mars, 14 april och 12 maj .  

Vi hoppas kunna genomföra dessa träffar med våra planerade föreläsningar: ”Min cancerresa”, ”Lymfbesvär” 

samt ”Besök av kontaktsjuksköterskor”. Gå in på vår hemsida gavleborg.brostcancerforbundet.se för att se vilka 

datum de olika föreläsningarna kommer att ske.  

OBS! Anmälan krävs till Åsa 070-394 94 05 eller mejl asa.nordin54@gmail.com (om det skulle det bli för-

ändringar kan vi höra av oss till Dig!) 
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Detta händer i Sandviken 
 

 

Yoga – djupavslappning – meditation 
Yogans yttersta mål är att hitta sitt inre lugn, balans och styrka. För att nå dit använder vi oss av 

verktyg som asanas (positioner), andning, djupavslappning och meditation. Jag följer den yoga-

tradition som kallas Satyananda-yoga efter den guru som tog yogan till västvärlden från Indien. 

Min yoga är en mjuk, tillåtande yoga som är välgörande såväl för de som är oerfarna som de som 

har provat yoga tidigare. Genom att samtidigt praktisera fysiska rörelser, andningsövningar och djupavslappning 

utvecklas en djupare förståelse för de mekanismer som styr våra handlingar. Förändringen sker spontant genom 

växande insikt och inre mognad. 

Vi inleder en lektion med asanas för att sedan i yoga nidra - yogisk sömn - vända fokus inåt. Du får tillgång till 

dina inre resurser och löser upp spänningar. Genom asanas varvar vi ner kroppen, andningen hjälper oss att foku-

sera sinnet och yoga nidra får oss att slappna av. 

 

Praktisk information  

Tid: Måndagar blir vår yogadag, samma tid som tidigare kl 14 - 15.30.   

Vi startar måndag 25/1 kl 14 och håller på i fem måndagar, fram t.o.m. 22/2 (v8).   

Plats: Smedgårdens annex, Malmgatan 11. Lokalen är stor och ljus och erbjuder gott om plats mellan deltagarna. 

Parkering finns i anslutning till lokalen.  

Kostnad: Du betalar 100:- för varje lektion om 90 minuter om du tecknar dig för fem gånger.  

Dropp-in kostar 130:- per gång.  

Vi behöver vara minst sex deltagare för att starta.  

Du betalar kursavgiften via swish (0703827809) eller kontant vid första kurstillfället.  

Anmälan: Jag behöver din anmälan senast 20/1. Anmäl dig via mejl margareta@willmaguides.se eller  

sms 070-382 78 09.  

Utrustning: Tag med egen matta, filt och kudde.                                                                                Välkomna/ Margareta Lindblad 

 

 

 

Make-up kurs den 9 mars 
Välkommen till en trevlig dag hos Sofie Söder på Gävle Skönhetsinstitut AB, då vi får lära oss hur man tar hand 

om torr hud samt formlära för fransar och bryn. Goodiebag, kaffe och kaka ingår. Kostnadsfritt och coronasä-

kert. Begränsat deltagarantal, flera tider finns att tillgå under dag och kväll. 

Anmälan som är bindande senast 22 feb. 2021 till Eva Jäderberg tel. 070-293 31 33 

 

Upplev tillsammans med oss i Sandviken 
 

Datum: lördag 2021-03-27 

Tid: 16.00 (1 tim) 

Plats: Sandviken, Teatern - Folkets Hus                                   

Pris: 180 kr, om du har Scenpass 100 kr
 

”Det får bära eller brista” 
En föreställning där parakrobatik kombineras med nordisk folkmusik. Sex kvinnliga akrobater utmanar föreställ-

ningen om kvinnors fysiska styrka och vad dessa har burit genom tiderna. 

Med avstamp i sina egna släkthistorier och egna erfarenheter har akrobaterna i Circus By Me skapat en föreställ-

ning om kvinnans fysiska styrka ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Utgångspunkten är de fysiska ar-

betsuppgifter som historiskt alltid legat på kvinnorna. 
 

Det handlar inte minst om allt bärande: barn, potatissäckar, kastruller, vatten- och mjölkkannor, barnvagnar in i 

bilen och uppför trappor, matkassar från affären, ved och liknande. 
 

Resultatet är en artistiskt stark föreställning som berättar en viktig del av den nordiska kvinnans historia och be-

lyser kvinnans fysiska styrka. Detta gestaltas med hjälp av kvinnliga parakrobater som större delen av sina liv 

arbetat med just fysisk styrka och har som yrke att bära eller bli burna. Vi har reserverat ett antal platser, först till 

kvarn gäller. 

Anmälan till Inger Nilsson, ingernilsson2020@gmail.com eller 070-678 37 02 senast 6 mars 2021
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PROMENADER med eller utan stavar i Sandviken. 
Vi går Hälsans Stig, fin promenad längs kanalen. Vi väljer själva hur långt vi vill gå.  

Samling vid Plangården. Söndag kl 10.00 den 18/4 samt onsdag kl 17.00 den 21/4 

  Vi kan fortsätta promenaderna även efter dessa dagar om intresse finns.  

Vi fikar efter promenaden, var och en tar med sig eget fika. 

Frågor besvaras av Britt-Marie Ståhl telefon 072-229 69 90. 

 

 

 

 

Fredagen den 23 april 2021 kl 18.00 
 

Vinprovningskväll 
Den ena röd, den andra vit….. 

 

Plangården, Plangatan 11, Sandviken eller Smedsgårdens Annex, Malmgatan 11, Sandviken 
 

Nybörjare eller proffs - Vi provar 2 röda och 2 vita viner under kunnig ledning från vinsällskapet Munskänkar-

nas provningsledare Pia Öström och avslutar med en middag, vin, kaffe o kaka.  

Pris: 400 kr. Samma kostnad för medlemmar och icke medlemmar.  

 

Anmälan senast 9 april till Inger Nilsson,  

ingernilsson2020@gmail.com eller 0706-78 37 02 då du också anmäler allergier eller annat.  

Avgiften sätts in på BCF Marias konto Pg 8 85 15-2 eller swish 123 527 99 06 märkt Vin 

Kom ihåg att anmälan är bindande 
 

 

 

Cafékväll 
Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till  

Plangården i Sandviken torsdag den 6 maj kl. 17.30 

Vi får berättat för oss om Kerstin Hesselgrens spännande liv som bl.a. yrkesinspektör, feminist och 

riksdagens första kvinnliga ledamot – en intressant kvinnobiografi.  

Vi bjuder på kaffe/te och kaka. 

Anmälan till Margareta Wallin, wallin.maggan@hotmail.com eller 073-064 35 33 senast 3 maj 2021.  

 

 

Cafékväll för medlemmar hos Jonssons diverseaffär  

onsdag 19 maj kl. 17.30 

Välkommen till den gamla Lanthandeln, Överbyvägen 34 Högbo 

Svårt att ta dig dit? -Meddela vid anmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka. 

Anmälan till Ingrid Andersson 073-640 19 93 eller ingrid.andersson@tele2 

 

 

 

Onsdagen 2 juni 2021 kl 16.00-19.00 
Följ med på vandring ledd av historie- och Erskineintresserade Ulric Jansson i  

arkitekten Ralph Erskines fotspår i Sandvikens kommun. 
 

Han har gjort så mycket i kommunen att vi inte hinner se allt. Vi koncentrerar oss 

därför på Sandvikens kärna Knuten och Nya Bruket.  

 

Vi möter upp vid Plangården och börjar vandringen på Knutenområdet.  

Från Knuten går vi vidare till Nya Bruket. 
 

Anm. till Inger Nilsson, ingernilsson2020@gmail.com eller 070-678 37 02 senast 25/5 2021 

 
 

 

 

Corona 
I dessa tider är det viktigt att vi följer Folkhälsoinstitutets riktlinjer: 

•Stanna hemma när du är sjuk • Tvätta och sprita händerna ofta 

• Håll avstånd • Ta personligt ansvar 
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BCF Maria anordnar en veckas sommarloppis 2021  
Loppis på Plangården i Sandviken tisdag-söndag 29 juni-4 juli (vecka 26) 

 

Anmälan senast 1 juni till 070-678 37 02 ingernilsson2020@gmail.com eller 

070-643 61 03 elikejols@gmail.com. Anmälan är bindande.  
 

Det finns ett begränsat antal bord, så först till kvarn….. 
 

Varan skall vara märkt med det pris du själv väljer samt med den bokstav du får av oss (bokstaven vi-

sar vem varan tillhör) 

På kläder och tyg fäster maskeringstejp bra, meddela om du har stång 

Alla får ett bord ca 1,80. Du kan ta med en duk till bordet och påsar till dina varor 
 

Vi kommer att ha en kassa vid utgången så ni behöver inte vara här och 

sälja själva, bara plocka upp och hämta det som eventuellt blir kvar. 

Vi plockar upp måndag 28/6 mellan kl 10-16 och tar hem eventuellt 

överblivet 4/7 kl 16. 
 

Återkommer med vad det kommer att kosta per bord men inte mer än 100 kr/bord. 
 

 
 

 

Detta händer i Söderhamn 

Promenader varje torsdag from 25/3 - 27/5 kl 16:00. Vi träffas på 

spåret över viadukten vid trapporna till Östra Berget, Järntorget och promenerar 

ca 1 timme sen fikar vi på Aidas Café för den som vill. 

 Vill man inte promenera men komma och ta en fika med oss är tiden 17:00 på  

Aidas Café. Ingen anmälan alla är välkommen.  

Vid frågor ring Kerstin Lindy-Gustafsson 070-358 00 11 

 

 

 

Rapporter från aktiviteter våren 2020 

 

Detta hände under hösten 2020 i Bollnäs/ Ovanåker 
 

Vi är så glada att vi hann med att träffas innan de hårdare restriktionerna kom i november! 

De två Caféträffar vi hade planerat flyttades till en rymlig lokal på ABF i Bollnäs. Lagom antal 

deltagare, gott om utrymme och intressanta samtal. Värdinnan på ABF ordnade med kaffe och 

hembakade bullar. Bra service där! 

 

Vi hann också med en föreläsning med Ljuspunkten i samma lokal. Emma 

Nisukangas föreläste om kost för 13 deltagare. Särskilt kul var att det deltog 

fyra personer från Gävle. Föreläsningen följdes av intressanta 

frågeställningar samt att Inger Öberg underhöll oss med sin sång. 

 

Vattengympan var tyvärr inställd hela terminen. 
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Detta hände under hösten 2020 i Hudiksvall 

 

 
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 

 
 

 

 

Rapport från Bröstcancerförbundets Kongress 2020 
 

Den 21 - 22 november hade Bröstcancerförbundet sin Kongress. 

Delegater från hela Sverige brukar träffas under två dagar på Frösundapark i 

Solna. Det brukar vara en rolig mötesplats med förhandlingar, val men också 

god mat och trevlig underhållning. Kongress inom Bröstcancerförbundet 

äger rum vart tredje år. 

 

I år, 2020, när vi har Corona pandemi satt vi istället ute i landet vid våra da-

torer. Förvånande nog gick allt mycket smidigt, förhandlingarna fungerade 

bra över Zoom och för alla röstningar hade vi ett röstsystem via våra mobil-

telefoner. 

 

Delegater från Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg var Ewa Strömberg, Ewa Hillman-Persson och 

Lena Öberg. Yvonne Bäckius deltog också som ledamot i Valberedningen. 

 

Motioner som kom från vår förening var:  

Om mammografi för kvinnor över 74 år./ En motion som bifölls av kongressen 

Om allmän information på olika språk. / Ska utveckla digital information på olika språk 

Om fortbildning av bröstcancerföreningarnas styrelser / Bifölls, Förbundsstyrelsen ska utarbeta hand-

lingsplan över omfattning och innehåll av utbildningar i samverkan med föreningarna. 

Vår medlem i Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg, Åsa Magnusson omvaldes i den nationella sty-

relsen. 

Yvonne Bäckius avgick från förbundets valberedning och Lena Öberg valdes till ny ledamot i valbe-

redningen. 

 

Det var mycket intressanta dagar men mycket annorlunda mot att vara på en 

fysisk kongress. 

 

Lena Öberg/ vice ordf. 

 

 
  

Vi hann med varmt bad på 

sjukhuset under 9 eftermid-

dagar, fram till restriktionerna 

kom. Margith och Karin var 

ansvariga på plats. 

Träningsvarvets ledare Felicia och 

Norton peppade oss på Cross Jumping 

som vi kunde genomföra 10 ggr i höst! 

De hade fixat så vi hade gott om ut-

rymme. Verksamheten avslutades för 

året när de hårdare restriktionerna 

kom. 

Rosa oktober 

Den 24 oktober informerade 

vi om vår och Ljuspunktens 

verksamheter. Vi stod på 

gågatan tillsammans med 

Prostatacancerföreningen. 

Vi har bara kunnat genomföra en 

cafékväll och en Ljuspunktskväll, 

detta med ett begränsat antal enligt 

rådande restriktioner. Dessa verk-

samheter vi hoppas kunna fortsätta 

med till våren. 
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Medlemsundersökningen 2020  

kring medlemskapet i Bröstcancerförbundet och BCF Maria. 
Medlemsundersökningen gjordes i syfte att få underlag till höstens kongress för att säkerställa att förbundet och 

föreningen jobbar i medlemmarnas intresse. Enkäten skickades till alla medlemmar med mejladress, totalt 7 166, 

av dessa svarade 4 060 medlemmar, vilket innebär en svarsfrekvens på 57 %. 203 medlemmar i BCF Maria sva-

rade vilket är en svarsfrekvens på 47 %. 

Här kommer några av svaren från BCF Marias medlemmar: 

 

• 82%, uppgav att de har haft bröstcancer .  

• 5,4% har spridd bröstcancer. 

• 71 % är mellan 60 - 80 år.  

• 89 % är mellan 50 - 80 år. 

• 53 %, blev medlem under de senaste 5 åren. 
 

Hur fick du kännedom om Bröstcancerförbundet 

/din lokalförening?  (Fler svarsalternativ) 
 

• Upplyst genom sjukvården 41 %  

• Informerad av annan medlem 30 %  

• Tog del av informationsmaterial 21,8 % 

• Via Bröstcancerförbundets hemsida 5,0 %  

• Via sociala medier 3 %  
 

Varför blev du medlem?  (Fler svarsalternativ) 
 

• Det känns naturligt med tanke på att jag har/har haft 

bröstcancer 78 %  

• För att stödja det arbete Bröstcancerförbundet/ 

lokalföreningen gör 50 %  

• För att känna gemenskap med andra som har/har 

haft bröstcancer 43 %  

• För att få mer information om bröstcancer 37 % 
  

Varför fortsätter du vara medlem? (Fler svarsalternativ) 
 

• För att det känns naturligt med tanke på att jag 

har/har haft bröstcancer 78 %  

• För att stödja det arbete Bröstcancerförbundet/ 

lokalföreningen gör 61 %  

• För att känna gemenskap med andra som har/har 

haft bröstcancer 33,6%  

• För att få mer information om bröstcancer 30 % 

• För att delta på föreläsningar 26 %  

• För möjligheter till erfarenhetsutbyte 21 %  
 

Vad är av störst värde för ditt medlemskap?  
(Fler svarsalternativ) 
 

• Att Bröstcancerförbundet bidrar till forskning 55 %  

• Lokalföreningens medlemstidning 51 %  

• Medlemstidningen, Magasin B 48 % 

• Bröstcancerförbundet/BCF Marias påverkansarbete 

för en förbättrad bröstcancervård 48,4%  

• Lokalföreningens övriga aktiviteter 46 %  

• Lokalföreningens temamöten/föreläsning om bröst-

cancer 34 %  

• Träffa andra med liknande erfarenhet 30,8%  
 

Hur tar du helst del av information? (Fler svarsalterna-

tiv) 
 

• Genom pappersutskick (papperstidning, nyhetsbrev, 

broschyrer) 64 %  

• Genom elektroniska nyhetsbrev/mailutskick 54 %  

• Hemsidan 25 %   

• Via sociala medier 21 %  
 

Vilka aktiviteter skulle du kunna tänka dig att delta 

i digitalt? 

 

• Informationsträff med min lokalförening 38 %  

• Webbinarium/föreläsningar 37 % 

• Digital rehabilitering med t.ex. läkare/psyko-

log/sexolog/fysioterapeut/dietist 17 %  

• Digitalt mötesforum där jag kan träffa andra i lik-

nande situation 18,5%  

• Träff med min stödperson 2 %  
 

Vilka frågor är viktigast för dig? (Fler svarsalternativ) 

 

• Bästa kända bröstcancervård för alla 73 %  

• Tidig upptäckt av bröstcancer 65,2%  

• En mer individanpassad screening genom fler scre-

eningmetoder 51 %  

• Tillgång till och introduktion av nya läkemedel 

36,4%  

• Förbättrad rehabilitering 33,6%  

• Öka intresset för bröstcancerforskning 31,9%  

• Förebyggande insatser 25,1%  

• Stärkta patienträttigheter 13,5%  
 

Skulle du rekommendera din lokala bröstcancerför-

ening till andra?  

 

• 90 % ja,  

• 1 % nej   

• 9 % vet ej 

 

Nu är jag intresserad av att höra vad du som medlem i BCF Maria har för tankar kring 

denna undersökning och vår verksamhet. Jag skulle uppskatta om du ville skriva några 

rader och berätta vad du tycker.  

Vi i styrelsen vill erbjuda så bra verksamhet som möjligt som ni medlemmar uppskat-

tar. Vi kan förhoppningsvis få igång en dialog i nästa nummer av Mariabladet.  
 

Yvonne Bäckius/Ordf. 
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Oss träffar Du på kansliet 
 

Eva Jäderberg 

Tjänstgör på BCF Marias kansli var fjärde vecka och har gjort så i 4 år.  

Opererades för bröstcancer 2013. Blev änka 2014 då min man hastigt dog. 

Har tre fantastiska, vuxna barn och fem lika fantastiska barnbarn, samt min kära gamla 

mamma kvar i livet, vilka betyder allt för mig. 

Bor i Valbo utanför Gävle med min lilla dvärgschnauzer Loke. Tycker om att röra på mig 

så jag tränar ganska ofta. Vandrar och promenerar dagligen, helst i skogen med min lilla 

Loke. 

Innan jag blev pensionär jobbade jag som tandtekniker, men även några år som tandskö-

terska. Jobbar även som vattengympainstruktör några timmar i veckan, bl.a. åt BCF Ma-

ria i Sandviken sedan 5 år tillbaka. Älskar också att resa och upptäcka nya ställen, läsa och lyssna på musik samt 

att umgås med vänner. Har deltagit i många trevliga aktiviteter med BCF Maria, och hoppas fortsätta med det. 

Tacksam över det liv jag haft och har. 
 

Margareta Wallin 

Jag bor i Sandviken, har en vuxen son och två barnbarn samt en partner med egna barn o 

barnbarn. Tycker om resor, handarbete och vistas gärna ute i naturen. Under normala för-

hållanden är jag med i en gympagrupp samt deltar i vår förenings vattengympa, en lisa för 

själen och en härlig gemenskap.  
 

Jag fick bröstcancer 2016 och genomgick en bröstoperation, nu medicineras jag och går på 

regelbundna kontroller. Lovordar våra underbara bröstsköterskor. Ingen ska behöva vara 

ensam med sin cancer, därför tackade jag JA till att arbeta på BCF Marias kansli, där hop-

pas jag kunna medverka till att sprida information o stöd till mina medsystrar/bröder. Är 

även kontaktperson för nya medlemmar i Sandvikenområdet. 

Nu hoppas jag Covid 19 ger med sig så att vi kan leva som vanligt igen! 

 

Ewa Strömberg 

Född och uppvuxen i Gävle. Utbildade mig till lärare och senare till specialpedagog där 

jag engagerat mig i elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Har mestadels arbetat och 

bott i Hofors med undantag för ett par läsår i Mariehamn/Åland. 

Är gift, har son och dotter + fyra barnbarn.  

Ett år innan min pensionering började min cancerresa. Opererad 2015, 2016 och 2018. Ti-

diga upptäckter i båda brösten - mastektomi, däremot ingen efterbehandling som jag är 

mycket tacksam för. 

Har alltid varit intresserad av ett aktivt liv, både fysiskt och socialt. Hemmavid blir det mest promenader med 

mina bungypump-stavar, åker skidor och gympar. Som pensionär finns också mer tid till bokcirklar, föreningsliv 

och körsång. Umgänge med vänner och att vara i stugan på Åland på somrarna spelar en stor roll i mitt liv. Bör-

jade arbetet på BCF Marias kansli hösten 2020. Intressant att vi på kansliet också kan vara delaktiga i styrelsens 

arbete och inte minst kunna välja på alla de aktiviteter och gemenskapen som det innebär att vara medlem i före-

ningen. 

 

Patientnämndens förvaltning 
Om du har varit med om något i hälso- och sjukvården eller tandvården som du inte är nöjd med, kan du vända 

dig till patientnämndens förvaltning. Vad det än handlar om kan du alltid ringa och rådgöra med patientnämn-

den. Om du vill kan du vara anonym. 
 

All service är kostnadsfri och du avgör om och hur du vill gå vidare med dina synpunkter.  

Personalen på patientnämndens förvaltning är neutrala och har tystnadsplikt samt följer de sekretessregler som 

gäller för hälso- och sjukvårdspersonal.  

Kontakt: 026-15 65 53 telefontid vardagar kl 10.00–12.00 och 13.00–14.30 
 

Om du är patient, kom ihåg att det inte kan garanteras någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Om 

du vill kontakta patientnämnden med sekretesskyddade uppgifter är du välkommen att använda 1177 Vårdgui-

dens e-tjänst som du hittar på regiongavleborg.se 

Du kan även nå patientnämnden via e-post pn@regiongavleborg.se  

Beskriv kortfattat synpunkterna, frågeställningar eller vad du vill få information om.  

Adress: Patientnämnden, Region Gävleborg, 801 88 Gävle 
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BCF Marias hemsida och Facebooksida 
 

Du hittar oss på Facebook: Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborg. Där finns kommande evenemang och 

intressanta artiklar. 

Gå in på vår hemsida: gävleborg.bröstcancerförbundet.se där hittar du aktuella arrangemang och info. 

 
 

 

 

 
 
  

 

CancerRehabFonden 
CancerRehabFonden är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri 

rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer 

och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. 

1 av 3 får cancer och totalt lever idag nära en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancer-

diagnos. Varje år får ca 60 000 personer besked om att de har cancer. Att drabbas av cancer påverkar inte bara 

kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och 

ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan 

hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.  

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast en bråkdel av alla som drabbas av cancer erbjuds 

rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt - vi rehabiliterar cancerdrabbade. 

Vår vision:  Alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering.  

Länk https://www.cancerrehabfonden.se     Telefon 08-522 001 00 

 

 
 

RESEPOLICY FÖR BCF MARIA GÄVLEBORG 
 

för resor till och från olika möten, föreläsningar, aktiviteter i länet mellan kommunerna. 
BC F Maria är en länsförening med många olika aktiviteter i länet som är öppen för alla 

i länet att delta i. I syfte att underlätta resandet till olika arrangemang i andra kommu-

ner så kan medlemmar söka ersättning för del av resan.  

Medlemmarna kan använda de väl utbyggda kollektiva resorna med buss eller tåg i lä-

net. En del medlemmar har idag länskort av olika slag, som medger subventionerade re-

sor i länet. Resor ersätts inte för de som reser och betalar med länskort.   

 

Förening ersätter resor med buss eller tåg, tur och retur utanför den egna kommunen till BCF Marias arrange-

mang inom länet. En reseräkning med bifogade kvitton från resan skickas in till föreningens kassör. En egenav-

gift på 50 kr dras av från resans totala kostnad. Ex. om resan kostar 150 kr t.o.r. så erhålls 100 kr i ersättning.  

Ersättning betalas därefter ut till angivet konto.  

Missa inte möjligheten att delta i intressanta verksamheter på alla orter inomS Gävleborg! 

Fler medlemmar kan ta del av olika intressanta möten runt om i länet.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vill du ge en minnesgåva som en sista hälsning till en kär vän eller släkting 
och samtidigt stödja Bröstcancerföreningen Maria Gävleborgs verksamheter, 

kan du göra detta genom att gå in på fonus.se och där välja oss som mottagare 

av din minnesgåva eller kontakta kansliet. 

 
 

 

 

BCF Maria har medel, där medlemmar kan söka bidrag p.g.a. låg inkomst. 
Tveka inte utan ring 073-917 39 00 eller e-post gavleborg@brostcancerforbundet.se 
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Bra länkar 
www.1177.se 
Om du letar rätt på 1177 – Vårdguidens e-tjänster 

och loggar in, så kan du: 

▪ Boka tid på din mottagning 

▪ Ändra tid 

▪ Se din receptlista 

▪ Förnya recept 

▪ Läsa din journal 

Skicka frågor - och mycket mer  

gävleborg.bröstcancerförbundet.se  
Bröstcancerföreningen (BCF) Maria Gävleborg,  

Din lokala förening 

 
www.brca.se Hemsidor som uteslutande handlar 

om ärftlig bröstcancer. Nätverk för personer med 

ärftlig cancer. 
 

 

 
www.bröstcancerförbundet.se  
Bröstcancerförbundet (BF) där finns information om 

bland annat Bröstcancerfondens konton  

Plusgiro 90 05 91-9 eller Bankgiro 900-5919, där 

kan du ansöka om olika stipendium. 
Spridd bröstcancer med metastaser – råd till patienter och 

anhöriga som också finns på ytterligare 13 språk:

 

Stort tack till våra samarbetspartners som på olika sätt stödjer vår verksamhet.  
 

 ABF Gävleborg, Joe Hill Platsen 3, Gävle, tfn 026-60 01 60 eller abf.gavleborg@abf.se    

 ABF Hälsingekusten, Gammelbansvägen 6, Hudiksvall tfn 0650-542430 abf.halsingekusten@abf.se 

 ABF Gästrikebygden Sandviken, Köpmangatan 5-7, Sandviken, 026-27 09 15 abf.sandviken@abf.se 

 Sök bland kurser, studiecirklar, föreläsningar och evenemang. Kasta dig ut på ett äventyr. 

 

 

The Body Shop, sponsrar bl. a. våra sminkkurser, butik på Drottninggatan 9, Gävle, 

026-14 15 81  www.thebodyshop.se  
 

 
Hör av dig till kansliet! 

Alla medlemmar önskas en härlig vår, förhoppningsvis med 

mindre restriktioner.  

Du ska aldrig tveka att höra av dig till kansliet om det är något 

du undrar över. Det vi inte kan, tar vi reda på.  

Tel: 073-917 39 00 mejl: gavleborg@brostcancerförbundet.se 

Adress: Ingång från Södra Centralgatan 10, 3 tr. Gävle, hiss finns  

(f.d. Folkets Hus)  
 

 

 

Information från Folkhälsomyndigheten ang. Covid 19 
 

Håll avstånd och ta personligt ansvar. Det är allas ansvar att hindra spridning av covid -19 
 

Stanna hemma när du är sjuk. Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller fe-

ber ska du undvika att träffa andra, gå inte på våra aktiviteter. Det är viktigt att inte smitta 

andra. Vänta minst två dygn efter du blivit frisk innan du går ut i samhället. Du kan gå ut med 

kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och varit symptomfri i minst två 

dygn. 
 

Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händerna, tvätta därför händerna ofta, 

minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem, före måltid, före mathantering 

och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 
 

Undvik att röra ögon, näsa och mun 

 

http://www.abf.se/
http://www.1177.se/
http://www.brca.se/
http://www.brostcancerforbundet.se/
http://bro.se/BRO/uploads/forbundet/Fakta%20om%20spridd%20brostcancer_SVENSKA.pdf
http://bro.se/BRO/uploads/forbundet/Fakta%20om%20spridd%20brostcancer_SVENSKA.pdf
mailto:abf.gavleborg@abf.se
mailto:abf.halsingekusten@abf.se
mailto:abf.sandviken@abf.se
http://www.thebodyshop.se/
http://www.thebodyshop.se/index.aspx


        Gemenskap, kunskap, glädje, empati – bry sig om ger energi!                                 
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Styrelsen fram till årsmötet 2021 

Organisationsnummer 885001-3197 

 

 

Ordförande Yvonne Bäckius ybackius@hotmail.com 070-247 74 85 

Vice ordf.     Lena Öberg  lenaoberg50@gmail.com 073-808 60 86 

Sekreterare Åsa Nordin asa.nordin54@gmail.com 070-394 94 05 

Kassör         Britt-Marie Ståhl brittmariesstahl@gmail.com 072-229 69 90 

Fakturor till: BCF Maria, B-M Ståhl, Ångersnäsvägen 5, 811 99 Årsunda 

  

Övriga ledamöter  

Kerstin Lindy-Gustavsson kerstin.lindy-gustavsson@hotmail.com  070-358 00 11 

Ewa Hillman-Persson hillman-persson@hotmail.se  072-719 72 03 

Susanne Wiklund susannewiklund@yahoo.se 073-544 45 28 

 

Suppleanter 

Anita Nordin mormorfarmor2008@live.se 076-847 40 90 

Elisabeth Hillman elisabeth_hillman@hotmail.com 070-234 44 23 

Anny Östlund anny.ostlund@bgavideoproduktion.se 070-236 31 89 

Ulla Björk bjork.ulla@gmail.com 070-313 55 84 

 

Stödpersonsansvarig   

Lena Öberg lenaoberg50@gmail.com 073-808 60 86 

 

Kansliet gavleborg@brostcancerforbundet.se        073-917 39 00 

Södra Centralgatan 10, 3 tr. Hiss finns. (f.d. Folkets Hus).           

I vår öppet tisdagar och torsdagar kl. 10.00 -13.00. Övriga dagar kollar vi mejl, anmälningar och tar telefon.  

Vi jobbar på kansliet: Eva Jäderberg, Maggan Wallin, Ewa Strömberg, Yvonne Bäckius och Lena Öberg. 

 

 

Revisorer  

Lillemor Nilsson rlb.nilsson@hotmail.com 070-545 17 92 

Vivianne Bengtsson vivianne@taktbo.se 070-620 91 20 

Revisorssuppleant 

Anne Sundberg  anne.sundberg@hotmail.se 070-386 86 62 

 

Valberedning  

Margarete Löv margarete.lov@gmail.com          026-10 12 81

  

Våra stödpersoner 

AVESTA Vivianne Bengtson vivianne@taktbo.se  070-620 91 20 

EDSBYN Liselotte Lindblad-Olsson borjelotta46@gmail.com 073-053 67 15 

DELSBO Ingrid Jacobsson ingridkjacobsson@gmail.com  070-615 47 22 

GÄVLE Lena Öberg (SP-ansvarig) lenaoberg50@gmail.com 073-808 60 86 

 Yvonne Bäckius ybackius@gavlenet.se 070-247 74 85 

 Susanne Wiklund susannewiklund@yahoo.se 073-544 45 28  

 Ewa Hillman-Persson hillman-persson@hotmail.se        072-719 72 03 

 Åsa Magnusson asa.emag@hotmail.com 070-318 08 08 

SANDVIKEN Inger Nilsson ingernilsson2020@gmail.com 070-678 37 02 

SÖDERHAMN Kerstin Lindy-Gustavsson    kerstin.lindy-gustavsson@hotmail.com  070-358 00 11

  

 

BCF Maria   Bröstcancerfonden mottager gåvor 

Plusgiro 8 85 15 – 2     Plusgiro 90 05 91-9 eller Bankgiro 900-5919 

Swish 123 527 99 06 
 

 

Höstens Mariablad - manusstopp 10 juni 

Vill Du ha med något i Mariabladet till hösten 2021 är manusstopp 10 juni. 

Skicka det du vill ha med via e-post (bifoga helst ett word dokument) till asa.nordin54@gmail.com 


