
 

Arrangementet er sponset av 

 
 

UNG KREFT INVITERER PASIENTER OG PÅRØRENDE 
I ALDEREN 15-35 ÅR TIL FØRJULSFEST DEN 6. DESEMBER 

 
 

Vi drikker gløgg og spiser grøt mens juletonene setter oss i god førjulsstemning. Nissen har fått vondt 
i ryggen og hadde vanskeligheter med å komme, men har sendt oss gavesekken – så det blir pakkelek 
istedenfor nissebesøk. Vi gjentar også et av fjorårets høydepunkt med lotteri med fine gevinster – så 
her er alt duket for en kveld med god julestemning og et avbrekk fra sykehuslivet. 

 
Førjulsfesten finner sted tirsdag 6. desember kl 18.30 – 21.30 på ungdomsrommet i 9 etg på 
Radiumhospitalet (rommet helt innerst i gangen bak kantinen). Orker du ikke å være tilstede hele 
tiden, kommer du bare innom en tur når det passer deg og går når du føler for det. 
 
Orker du ikke å komme, fortvil ikke.  Fra klokken 17-18 går vi som vanlig runden på avdelingene 
hvor vi besøker inneliggende pasienter. Så ønsker du besøk av oss, høre litt om hva Ung Kreft er eller 
bare se hvem vi er -  ta kontakt med din sykepleier. Og hvem vet, kanskje har vi med en liten gave til 
deg også. 
 
Arrangementet er gratis – men det vil bli solgt lodd til kr 10 per stykk. Vi tar kontanter og vipps. 
Arrangementet er også åpent for medlemmer av Ung Kreft Oslo og Akershus – så her har du mulighet 
til å få møte andre som er eller har vært i samme situasjon som deg. 
 
Fint om du sender en epost til oa@ungkreft.no innen klokken 12 den 6.12.2016 dersom du vil delta 
slik at vi har riktig mengde med mat – men glemmer du det, kan du likevel møte opp. Vi blir glade for 
å se deg. 
 

Ta kontakt med Viviann på mobil 905 50 708 dersom det skulle være spørsmål. 
 

Hei hå, nå er det jul igjen – vi håper å gi dere en trivelig førjulskveld.  
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