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Ett gemensamt 45-årsjubileum för Norra 

Mälardalen och Gävle-Dalas njurföreningar 

samt insamlingsgala till förmån för CUWX 

forskningsfond i Hudiksvall 29:e oktober 

2022. Obs nytt datum! 

 
Mer forskning runt njursjukdomar behövs. En anledning till 

kvällen är att samla in så mycket pengar som möjligt till detta 

ändamål. Insamlingen kommer att ske via ett swish-nummer.  

 

 

Ni kommer väl ihåg att Njurföreningen Gävle-Dala har bjudit in oss till ett gemensamt 45-årsjubileum 

i höst! 

 

Här kommer aktuell information. Programmet är ännu preliminärt då det fortfarande kan bli 

förändringar och tillägg. 

 

16.00  Samling för sen lunch/tidig middag med varmrätt och efterrätt. 

 

18.00  Galan startar i Folkets Hus. Den är även öppen för allmänheten. 

Inledning 

Presentation av genomförandet av kvällen 

Artistuppträdande 

Njurläkare håller ett kort föredrag 15–20 min 

Familjen Humlin Wittesjö berättar om sin resa med Alf som njurplanterades 3 mars 

2020, ca 15 min 

Artistframträdande 

Diskussionsforum ca 15 min 

Familjen Humlin Wittesjö Fortsätter att berätta om sin resa med Alf ca 15 min 

Artistframträdande 

Diskussionsforum ca 15 min 

Reflexion runt kvällen 

20.30 ca Avslutning 

 

Konferencier för kvällen är Ulrica Beijer, bluessångerska och känd från Gävle-Dala lokalradio. 

Kända och okända musiker och underhållare kommer att framträda som tex: 

- Östen Eriksson (bandet Östen med resten) och Jens Kristensen 

- Lennart Hämäläinen från Iggesunds revyn ”mommas pöjk” 
- Sam Rocket & Blues Prioners 

 

Resa till Hudiksvall sker på egen hand via bil eller tåg. Vi hjälper till med samåkning och tågtider. 

Buss kan abonneras om vi överstiger 30 personer. 

 

Kostnaderna förutom inträdet är inte klara än. Det finns förhoppningar om subventionering via 

sponsring när det gäller vår gemensamma måltid och boendet.  

Vi kommer att bo på Quality Hotell Statt i Hudiksvall. Från hotellet är det nära till både Folkets Hus 

och restaurangen. Om någon vill komma redan på fredagen kan två hotellnätter bokas. 
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Ungefärliga kostnader: 

Lunch/middag  sponsorpengar 

Inträde  200:- 

Hotellkostnad inkl. frukost 1.000:- / 1.300:- beroende på enkel- eller dubbelrum 

Resa beroende på alternativ 500:-   - 1.000:- 

 

Före 15:e maj behöver du anmäla dig med möjlighet till avbokning senast 1 sept. då du även får 

exakta kostnader. Betalning sker efter 1/9. Naturligtvis kan avbokning pga sjukdom ske senare. 

 

Obs: Även ni som har anmält intresse tidigare behöver anmäla er igen. Det är långt till lördagen 29:e 

oktober men vi behöver er anmälan för att få en uppfattning om hur många hotellrum som ska 

reserveras. 

 

 

För frågor och anmälan kontakta: 

Elisabet Palmér Kock  

Tel.nr 073-227 25 19 

elisabet.palmer.kock@njurforbundet.se 

 

Anmälan kan även ske till norramalardalen@njurforbundet.se 

Vid anmälan anges namn, adress, tel.nr, mail-adress och om enkel- eller dubbelrum önskas. 
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