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Informasjon til alle medlemmer i 
Brystkreftforeningen Vestfold 

 
 
Godt nytt år til alle dere!  Vi håper dere nyter denne flotte vintertiden selv om 
koronatiden legger noen føringer for oss. 

Styret har hatt sitt første styremøte i 2021 for å planlegge vårens aktiviteter.  
Men i stedet for å sende ut program for første halvår, må vi dessverre melde 
at vi ikke gjennomfører noen aktiviteter før etter påske 2021. Vi må følge 
regjeringens anbefalinger og vise hverandre omsorg ved å ikke møtes. 

Skulle det åpnes opp for å møtes ute og været er fint, kan vi fort arrangere en 
gåtur for de som har lyst til å bli med på kort varsel.  Slik informasjon vil kun 
bli gitt pr. e-post og i Facebook-gruppa. 

Årsmøtet gjennomføres tirsdag 13. april klokken 19.00, på Hjertnes kino 
og kulturhus i Sandefjord. Eller digitalt hvis det blir nødvendig. Mer 
informasjon kommer når tiden nærmer seg. 

 
Vi vet at det er mange som ikke har e-post adresse, og det er selvfølgelig helt 
ok. Dersom du har e-post så setter vi stor pris på at du sender en e-post til 
brystkreftforeningen.vestfold@gmail.com,  så registreres denne i 
medlemsregisteret og du får informasjonom om aktiviteter fortløpende.   

Vi i styret og likepersonene er også tilgjengelige på telefoner dersom det er 
noe du lurer på eller rett og slett ønsker noen å snakke med. 
 
Ta godt vare på deg selv.  
Det skal gå bra.  
Så inntil videre, ha en så fin tid som du kan – plutselig møtes vi���� 
 

Med vennlig hilsen 

Styret 
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Fysisk aktivitet sammen med likesinnede 
Fysisk aktivitet er viktig for oss, og vi forsøker å gjennomføre 
treningsgruppene våre så langt det lar seg gjøre etter gjeldende 
smittevernregler. Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt med Astrid på 
telefon 92211414, eller e-post til vestfold@brystkreftforeningen.no. Her en 
kort oversikt over tilbudet vårt:  

• Pilateskurs på dagtid i Tønsberg med fysioterapeut Rikke Otterstad. 
Kurssted: Friske Tønsberg, Bullsgt. 2 B, Tønsberg. 

• Fysisk yoga på ettermiddag i Tønsberg på Wibe Yoga og Pilates: 
Kjellengveien 2A, 3125 Tønsberg 

• Fysisk tilpasset yoga på ettermiddag i Larvik med Toril Brommeland, 
sykepleier og sertifisert innen medisinsk-, yin- og ashtangayoga.   
Kurssted: Ra ungdomsskole, Larvik.  

• Du kan også få støtte til annen fysisk aktivitet, en gang hvert halvår.  
Søknad sendes styret v/ Wencke Krüger, Petterødveien 44C, 3138 
Skallestad, eller på e-post: wenck-kr@online.no. Oppgi hvilken type fysisk 
trening det gjelder.  Vi ber om dokumentasjon fra treningsstedet for 
kostnaden samt navn, adresse, telefonnummer, bankkonto og e-
postadresse. 

 

Her er kontaktopplysninger til noen i styret som du kan kontakte: 
Leder: Astrid Langeby Kolbekk, Stokke   Mobil: 922 11 414 
Sekretær: Liv Braastad Johansen, Sandefjord Mobil: 918 54 930 
Kasserer: Wencke Krüger, Skallestad  Mobil: 482 84 883 
Styremedlem: Hanne Ottoson, Torød  Mobil: 456 36 531 
 
 
 
Trygge koronaaktiviteter 
Brystkreftforeningens formål er å gi 
hjelp og støtte til personer som er 
brystkreftberørte. Normalt gir vi 
hverandre hjelp og støtte ved å møtes 
fysisk sammen. Jeg oppfordrer deg til 
å drive foreningens arbeid videre der 
du er, ved å ta kontakt med noen du 
ikke har snakket med på en stund. En 
telefonsamtale, en tur i nærmiljøet – 
det er noe vi fortsatt kan gjøre 
sammen.  
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Våre likepersoner er her for deg  
Brystkreftforeningen har likepersoner som selv har erfaring 
med brystkreft og som er sertifisert av Brystkreftforeningen til å 
være en støtte og lyttende samtalepartner. Dersom du trenger 
noen å snakke med, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt 
med våre likepersoner.  
 
Vi er her for deg. Det største skrittet for den enkelte er kanskje 
å ta kontakt. Hvis du kjenner at du trenger noen å prate med er 
det veldig viktig at du gjør nettopp det. Våre likepersoner er 
dyktige og kloke damer. De ønsker å være til nytte for flere og 
vil sette pris på at akkurat du tar kontakt.  
 
Og her finner du våre likepersoner: 

Likepersonsleder: Randi Sjulstad Jahnsen, Vear Mobil: 918 13 148 
Likeperson: Ragnhild M Røed, Tønsberg  Mobil: 416 27 886 
Likeperson: Mona Preus, Horten   Mobil: 980 38 050 
Likeperson: Brit Mikkelsen, Husøysund Mobil: 970 99 112 
Likeperson: Kari Røsok Darup, Sem  Mobil: 913 39 889 
Likeperson: Ellen Kultorp, Kodal  Mobil: 928 62 419 
Likeperson: Eva Stærfelt, Horten  Mobil: 911 17 217 
 
 

 


