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Inledning 

Lovisanejdens svenska cancerförenings verksamhet styrs av missionen - Ett gott liv 
såväl med cancer som trots cancer, och värderingarna - jämlikhet och rättvisa, 
tillgänglighet, tillförlitlighet, gemenskap. Målet med dessa är att erbjuda våra 
medlemmar och deras anhöriga och närstående rekreation, social samvaro och 
kultur på lokal nivå. Detta för att för stunden glömma sjukdomen och känna ett ökat 
välmående. Vår avdelning verkar också vara den enda verksamma svenskspråkiga 
avdelningen i Nyland, och för oss är det viktigt att få material och föreläsningar också 
på svenska. 
 

Administration  
Styrelsen för år 2018 har bestått av Brita Lund ordförande, Annika Holmberg 
viceordförande, Meri Pallas, Else-May Laaksonen och Katri Sinisalo. Utanför styrelsen 
har Gunda Elfström fungerat som kassör, samt Yvonne Wilenius som sekreterare. 
Som verksamhetsgranskare har fungerat Gunilla Lindholm och Ulla Lindström. 
Kontaktperson har varit Yvonne Wilenius. 
 

Styrelsen har sammankommit 2 gånger under året. 
 

Månadsmöten har hållits alla månader, sommarmånaderna och december 
undantaget.  Deltagarantalet på mötena har varierat mellan 11 och 16. 

Medlemmar 
Föreningen verkar på hela Lovisa stadsområde, som består av de f.d. kommunerna 
Pernå, Liljendal och Strömfors och gamla Lovisa stad, samt Lappträsk, Mörskom och 
Pyttis. Medlemsantalet är 118 den 31.12.2018. 
 

Verksamhet  
På månadsmötena har vi haft gäster från Mentera-klubben, Lovisa Blomster, det nya 
serviceboendet på Gråberg, samt av aromaterapeut/massör Elisabeth Lobbas. Mellan 
11 och 16 medlemmar har deltagit på mötena. 
 

Till Fallåker för att se teaterpjäsen ’Åttan’ åkte en busslast på ca 50 personer den 
25.2. 
 

Föreningen, som bildats den 16 mars 1993, firade sitt 25-årsjubileum den 17.4 på 
Köpbacka småskola. 
 

Den traditionella påsk försäljningen med lotteri och kaffeservering hölls på 
påsklördagen den 31 mars på Hörnan, och inbringade 810,50 euro. 
 

3 personer från föreningen deltog i en ’tack-kaffe-träff’ på hemsjukhuset, då vi 
donerat pengar till 2 syreberikare och nya balkongmöbler till 
hemsjukhusavdelningen. 
 
 



 
 
 
På sommaren, närmare bestämt 7.-9.8 gjorde föreningen en sommarutfärd till Ösel. 
ca 40 personer deltog. 
 

Rosa band såldes på torget den 2.10 under höstmarknaden. Tillsammans med 
personlig försäljning för 837 euro. 
 

Specialisten i cancersjukdomar och strålbehandling Tom Wiklund föreläste den 
25.10. på Hörnan om behandling, uppföljning och behandlingsresultat vid 
bröstcancer. Ca 30 närvarande personer. 
 

Den traditionella julförsäljningen med lotteri och glögg- och kaffeservering hölls 
lördagen den 1.12. på Hörnan, och inbringade 845,70 euro. 
 

Året avslutades med julfest för ca 35 medlemmar på Folkets hus den 15.12. På 
programmet stod förutom julmat från Sakura Lovisalucian, sång och musik av Uniset, 
lotteri och julklappsutdelning. 
 

Ingen från föreningen kunde delta i dom 2 lokalavdelningsträffarna i Helsingfors i 
februari och oktober. 
 

Kommunikation 
Om möten och annat informerar vi i tidningarna Nya Östis och Östnyland. 
 

Ekonomi 
Föreningen har av Södra Finlands cancerförening under året fått ett bidrag på 1500 
euro i samband med att de firade sitt 50-årsjubileum. Annars lever vår förening 
enbart med de pengar man får in från påsk- och julförsäljningarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 


