Föreningsnytt
GynCancerFöreningen GCF Stockholm

Hej kära medlemmar!
Som vi tidigare meddelat har vi av olika skäl beslutat att inte längre trycka upp vår
medlemsskrift GCF-Bladet. Fortsättningsvis kommer ni därför att få samlad aktuell
information om vad som händer på det här sättet.
Jag hoppas också att ni följer oss på vår hemsida och på Facebook, och att ni
finner aktiviteter som ni ser som värdefulla.

Det är alltid lika trevligt att få träffa er vid våra olika sammankomster. Den här
våren fick vi flera tillfällen till detta:
*
*

*
*

Öppet Hus som jag hör är betydelsefullt för flera av er, ett tillfälle att få
träffas och samtala om det som känns viktigt för stunden.

Cafébesöket på Vete-katten. Flera av er vet jag nu väntar på nästa tillfälle att
få ses i ”neutral” miljö för att få umgås och prata en stund under lättsamma
former.
Den fantastiskt engagerande Kunskapsdagen som Gynsam bjöd in till.
(Gynsam ändrar för övrigt i höst sitt namn till GyncancerFörbundet).

Jag hoppas också att ni hade tillfälle att delta vid En afton om gyncancer som
Nätverket mot gynekologisk cancer anordnade i april.

GCF Stockholms styrelse träffas ungefär en gång per månad för att planera
verksamheten, diskutera aktuella frågor och planera för kommande aktiviteter och
kontakter med professionen. Vi tar tacksam emot förslag och tankar från er
medlemmar!
Vi har kontinuerlig kontakt med ”sjukvården” för att ge relevant feedback kring
frågor som vi märker berör er medlemmar.

Glöm heller inte att vi har stödpersoner till hands för samtal och att vi också kan
erbjuda medföljandestöd vid läkarbesök.

Vid senaste årsmötet bestämde vi gemensamt att vi fortsättningsvis ska hålla
kontakt med er alla genom i första hand hemsidan men också via mejl, Facebook
och telefon - allt för att spara in på tryck- och portokostnader. Det ställer förstås
extra krav på er medlemmar att följa oss på hemsidan för att hålla er uppdaterade
om aktuella händelser.

Det som händer nu närmast är följande:
7 maj
15 maj
15 maj
21 maj
23 maj

28 maj
11 juni

12 juni

12 juni

18 juni

Öppet Hus för patienter och närstående. För er information kan vi
berätta att vi intensivt fortsätter vårt sökande efter en alternativ lokal
men tillsvidare blir Öppet Hus kvar på Psykoonkologisk mottagning (se
hemsidan).

Vi är alla inbjudna till Pistill, en kväll där vi får kunskap om underlivets
sexuella besvär och möjligheter till välbefinnande efter en
gyncancerbehandling. Se separat inbjudan som bifogas.
Representant från vår förening kommer att delta vid ett informationsmöte om Screening för livmoderhalscancer med målgrupp personal vid
gynmottagningar.
GCF Stockholms styrelse sammanträder.

Café-träff. Vi träffas på cafe Söderberg i Kungsträdgården för en trevlig
fikastund tillsammans. Föreningen bjuder medlemmar på kaffe med
dopp. Vi träffas mellan kl 14.30-16.00.
Anmäl dig på mail info@gcfstockholm.se senast den 20 maj eller skicka
ett sms (alt. tala in ett meddelande) på nr 073-650 36 66.
http://www.cafesoderberg.se/

Representant från föreningen deltar vid arbetsmöte kring Cancerplanen
år 2020 - 2023.
Försommarträff - som ett alternativ till den uppskattade årliga
picknicken p.g.a. osäkerhet med vädret. Vi ses kl 17.30 vid Lilla
Hasselbacken på Djurgården där vi bjuder på enklare förtäring.
Anmäl dig på mail info@gcfstockholm.se senast den 7 juni eller skicka
ett sms (alt. tala in ett meddelande) på nr 073-650 36 66.
https://www.lillahasselbacken.se/

Representanter från styrelsen träffar personalen på gynonkologiska
mottagning på NKS för att ge återföring på en del av funderingar och
synpunkter som vi fått från er medlemmar. Där finns också ny personal
som vi ser fram emot att träffa. Har du något som du vill att vi ska ta
upp (anonymt förstås!) så hör gärna av dig.
Representanter från styrelsen deltar vid Patient och Närståenderådet
vid Regionalt Cancer Centrum (RCC).
Jag rekommenderar er att gå in på deras hemsida ibland. Där finns
mycket bra och intressant information
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/
Styrelsen har sammanträde, det sista innan sommaruppehållet.

Avslutningsvis och med risk för att vara tjatig vill jag än en gång hälsa dig varmt
välkommen till våra aktiviteter. Jag hoppas också att du känner att vi finns i din
närhet om och när du vill ha kontakt.
Bästa vårhälsningar,

Christina Wallentin
ordförande

KONTAKT:
e-post:
telefon:
hemsida:

info@gcfstockholm.se
073-650 36 66 (mobilsvar)
www.gcfstockholm.se

Inbjudan till en sinnlig kväll den 15 maj
Pistill, Aleah Care & Gyncancerföreningen Stockholm hälsar er
hjärtligt välkommna till en kunskapskväll med temat Låt din sexuella hälsa
blomma

Under kvällen får du ta del av kunskap om

•
•
•
•
•

Hur man kan träna för att stärka sin bäckenbotten
När sex gör ont – vad, varför och vilka hjälpmedel som erbjuds?
Vad bör man tänka på vid val av glidmedel
Nedsatt lust – vad och varför? Produkter som kan stärka den.
Rehabiliterande vaginalstavar från Aleah Care

Vår förhoppning är att din kväll hos oss skall leda till mer kunskap om hur du kan
stärka din sexuella hälsa och välbefinnande.

Information och anmälan
Plats:

Pistill, Drottninggatan 100

Anmäl dig senast den 10 maj till:

Klockan:

17.00 – 18.30

karolina@pistill.se

