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Hej alla medlemmar!
Nu är det vår och flera trevliga aktiviteter för alla medlemmar i
föreningen. Vid årsmötet i mars blev jag omvald som ordförande
vilket är både roligt och utmanande. Vi har en mycket engagerad
styrelse, där vi arbetar både med att påverka vården och att
genomföra olika aktiviteter för medlemmarna. Det finns mycket att
göra för att förbättra vården för cancerpatienter och vi fokuserar på att ha diskussioner med vården om
väntetider när det gäller att få besked om diagnos och behandling, behovet av en kontaktperson och bättre
och tydligare information till varje patient om behandling osv.
Genom våra stödpersoner har vi fortsatt våra MÅ BRA-aktiviteter för Unga Moa-Linor, som vi ser som
en viktig del av verksamheten. Nu den 16/4 testar vi en liknande aktivitet i Linköping för alla medlemmar
oavsett ålder. Denna dag blev snabbt fullbokad och vi kommer att göra en utvärdering efteråt för att se om
detta är något som vi ska fortsätta med i höst. Håll utkik!
Blir också ett antal föreläsningar i höst som ni kan läsa om nedan. Kom gärna med förslag till ämnen och
aktiviteter till någon av oss i styrelsen.
Önskar er alla en härlig vår och hoppas av vi ses på någon av våra aktiviteter i vår.
/Ulla-Karin Svensson, tfn 070-319 21 48 eller e-post ordf@moa-lina.se

Bodyline Norrköping 27 april
Välkomna till Bodyline i Norrköping onsdag den 27 april kl 18:00.
Vi får 20% på hela sortimentet inkl herr artiklar.
Bindande anmälan till Christine Nilsson 076-1084073
eller hennes mejl leiflambert@yahoo.se

Unga Moa-Linors - Må bra dag 15 maj
Du som är född 1967 eller senare är välkommen söndagen den 15 maj till Arena Grosvad i
Finspång för en skön och avslappnade Må bra dag bl.a. med en föreläsning om
Lotorpsmetoden andningsmassage, (är du äldre kan du deltaga i mån av plats).
Anmälan och kostad: Du anmäler dig till Sofia eller Petra per telefon eller mejl senast 4 Maj och sätter in
200 kr på Moa-Linas PG: 92 580-0 (skriv namn) när du fått bekräftelse att du fått plats. OBS: Max antal
platser är 15 st, först till kvarn! Detta en bindande anmälan. Vid anmälan uppger du om du har ev.
matallergier eller specialkost samt var du bor så vi kan ordna samåkning. Mer info på vår webbsida
www.moa-lina.se

/Petra Hellqvist 0733-641805 petra@moa-lina.se / Sofia Weineholm 0708-359870 sofia@moa-lina.se

Påminnelse - vi skickar ut nyhetsbrev och annan viktig information till alla våra
medlemmar via mejl, så är det viktigt att du skickar in ny E-postadress om den ändras till
medlemsansvarig Anita Lindström medl_ansv@moa-lina.se eller 070-493 40 59.
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Extra
Vårutflykt Stockholm 21 maj
Årets vårresa går till Stockholm och ett besök på ABBA museum lördagen den 21 maj.
Bussen går från
Priset är 100kr för medlemmar och 300
Motala kl.7:00 Folkets hus Sjögatan för stödmedlemmar eller god vän, dom får följa
Från Linköping ca 7:45
med om mån av plats.
Resecentrum
I priset ingår bussresan, fika på uppvägen,
Från Norrköping centralstation ca
middag, entré, fika på hemresan.
8:30
Buss hem från Stockholm ca 17:00.
Anmälan och betalning senast den 10 maj och betalas in på PG 92580-0 (skriv
namn) Till Anita Lindström 070-493 40 59 eller mejl medl_ansv@moa-lina.se eller
Gunnel Andersson 011-39 26 72 eller mejl gunnelochbertil@gmail.com

Finspång 1 juni
Varmt välkomna till ETT STEG FÖR LIVET i Finspång som går av stapeln onsdagen den 1 juni kl. 18:00.
Anmälan till ett steg för livet Heléne Lindén kassor@moa-lina.se eller 073-060 25 55.
Avgift 100:- sätts in på Moa-Linas PG 92580-0 (skriv namn). Anmälan och betalning senast 25 maj.

Blänkare inför hösten 2016
I höst kommer vi även arrangera en Må-bra-kväll med inriktning Hud, Hår & Make-up och föreläsning om
mat och dess påverkan på oss. Mer information om detta med datum kommer vid senare tillfälle.

Styrelsen
Ordförande
Ulla-Karin Svensson, Norrköping
070-319 21 48
ordf@moa-lina.se

Ledamot/Medl.ansvarig
Anita Lindström, Motala
070-493 40 59
medl_ansv@moa-lina.se

Ledamot
Susanna Enifena, Ödeshög
070-314 66 22
ledamot@moa-lina.se

Suppleant
Kersti Haraldsson, Linköping
070-842 53 12
suppleant_2@moa-lina.se

Vice ordförande
Britt-Marie Samuelsson, Linköping
073-161 16 09
vice_ordf@moa-lina.se

Kassör
Helene Lindén, Norrköping
073-060 25 55
kassor@moa-lina.se

Suppleant
Clary Lindman, Norrköping
070-374 73 65
suppleant_1@moa-lina.se

Adjungerade
Elizabeth Åkesson, Linköping
070-550 82 98
adjung@moa-lina.se

Sekreterare
Anita Aktanius, Mantorp
076-635 93 55
sekr@moa-lina.se

Ledamot /SP-ansv./
Ansv.webbinfo
Sofia Weineholm, Sturefors
070-835 98 70
sofia@moa-lina.se

Suppleant/vice sekr.
Maritha Wikenbäck, Linköping
073-673 70 62
vice_sekr@moa-lina.se

Om ni vill kontakta alla i
styrelsen är E-postadressen
styrelsen@moa-lina.se

Stödpersoner
Bröstcancerförening finns för dig som nyss fått besked om eller behandlas för bröstcancer.
Inga Ekström
Elizabeth Åkesson
Sofia Weineholm
Petra Hellqvist
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