
Brystkreftforeningen sentralt ledes av et sekretariat som har 
som formål å gi hjelp og støtte til personer som har fått en 
brystkreftdiagnose. Foreningen skal ivareta deres interesser 
overfor myndighetene, helseinstitusjonener og protese-
forhandlere.

Lokalforeningenes oppgaver er blant annet å arrangere 
medlemsmøter, temamøter, turer, fysiske aktiviteter og sosialt 
samvær. Alt arbeid er frivillig og ulønnet.

Styret i 2021:
Anne Fjell (leder)  

905 20 377  @ afjell1@gmail.com

Anne Kari Grimstad (nestleder)  
958 38 379 @ anne.kari.grimstad@gmail.com

Torhild Jørgensen Solbakken (kasserer) 
916 96 434 @ tjsolbak@online.no

Liv Unni Rognhaugen (sekretær)  
988 11 727 @ liv.unni.rognhaugen@gmail.com

Ingeborg Hagen (styremedlem) 
913 53 994 @ ingeborg.olave@icloud.com

Grethe Stensvehagen (styremedlem) 
414 50 816 @ grerivli@bbnett.no

Karin Rønning Jenack (varamedlem) 
911 17 490 @ jerka@live.no

Kontaktperson for «De under 45»:
Gunn-Aina Heggelihaugen, 990 06 762

Kontakt gjerne en av de ovennevnte dersom du har spørsmål, 
ting du lurer på eller forslag til aktiviteter. 
Innspill fra medlemmer bidrar til et meningsfylt program.

Likepersonsarbeid:
Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt 
mellom mennesker som kan bidra og støtte hverandre på bak-
grunn av sine erfaringer med brystkreft. Alle som er berørt av 
brystkreft kan benytte seg av tilbudet. En likeperson har 
erfaring med brystkreft og kan være til hjelp for andre som 
opplever å få brystkreft tett på livet. 
Har du behov for å snakke med en likeperson kan du kontakte 
en av våre likepersoner.

Likepersoner i Brystkreftforeningen Lillehammer:
Barbro Løhre 412 03 301 @ barbro.lohre@hotmail.com  
Mona Ødegaard 415 56 371 @ mona.odegaard@inn.no
Dagny Seielstad  900 700 74 @ seiels@online.no
Dagrun Henden  481 13 184 @ dagrunnh@hotmail.com

 Brystproteser & tilbehør Dahle Medical 
Rosenlundveien 4
2619 Lillehammer 

tlf: 61 24 80 00

www.dahlemedical.no

Velkommen til vår butikk  mandag - fredag 09 - 16

igt.no - 350 stk - 2021

Vil du bli medlem
i brystkreftforeningen Lillehammer?

Meld deg inn via: www.brystkreftforeningen.no
eller ring telefon 21 49 24 79

eller sende mail til post@brystkreftforeningen.no

Er du medlem og har fått ny adresse eller ny mailadresse?
Meld endringer inn til:

post@brystkreftforeningen.no eller telefon 21 49 24 79

Har du spørsmål om brystkreft?
Ring telefon 21 49 24 79 

eller send en mail til post@brystkreftforeningen.no

Ønsker du kontakt
med brystkreftforeningen Lillehammer?

Send mail til lillehammer@brystkreftforeningen.no
eller kontakt en i styret.

Vil du gi grasrotandelen din til 
Brystkreftforeningen Lillehammer

bruk org. nr. 896 036 262
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HØST 2021
Torsdag 16. september kl. 18.30 / Medlemsmøte
Sted: Scandic Lillehammer Hotel, enkel servering
Tema: 
• En kinderegg-erfaring med senskader etter kreft – et webinar 

med Ingrid Jangård Orre.
• Ingrid Jangård Orre er spesialist i klinisk psykologi, er gift og har 

to barn, og jobber til daglig med par og familier i krise ved et 
familiekontor i Bergen. Tidligere var hun stipendiat og forsket 
på kronisk tretthet blant langtidsoverlevende etter testikkel- 
og brystkreft, da hun selv fikk brystkreft i 2012. I etterkant fikk 
hun selv erfare senskader på egen kropp, og brukte fire år på å 
komme tilbake i fullt arbeid igjen. I dette foredraget deler Orre 
sine erfaringer med senskader etter kreft fra sitt unike perspektiv 
som klinisk psykolog, som forsker på senskader etter kreft, og 
som overlevende etter brystkreft.

• Organisering/planlegging av rosa sløyfe-måned
Påmelding: innen 9. september til Liv Unni Rognhaugen, 
sms til 988 11 727. Ved evt. avbud sendes sms til samme nummer.

Oktober / Rosa sløyfe-måned
• Rosa sløyfe-løp på Lillehammer. Nærmere beskjed om påmelding 

og rute/oppmøte kommer senere.
• Rosa sløyfe-bussen
• Stand i gågata og på Strandtorget lørdag 2. og 9. oktober.
• Stand i Gausdal

30.-31. oktober / Teatertur med overnatting 
Vi reiser til Oslo og ser på teateroppsetningen av Mamma Mia. 
Oppmøte: på stasjonen senest kl. 09.45, avreise med buss kl. 10.00. 
Bindende påmelding: innen 10. august til Marit Nøss,  
sms til 991 52 842. Ved evt. avbud sendes sms til samme nummer.  
Egenandel kr 1500 betales til konto 2000.65.61676 ved påmelding. 
Enkeltrom gir et tillegg på kr 330. Se eget vedlegg om turen. 

Torsdag 2. desember kl. 18.00 / Julemøte 
Sted: Scandic Lillehammer Hotel
Julemøte med god mat og drikke.  
Underholdning med Carol og Thor Kvande.  
Bindende påmelding: innen 25. november til Anne Kari Grimstad, 
sms til 958 38 379. Ved evt. avbud sendes sms til samme nummer.
Egenandel betales ved påmelding til konto 2000.65.61676.  
Pris kr 250.

VÅR 2022
Januar
Nyttårskonsert med Oslo Filharmoniske Orkester
Nærmere informasjon på medlemsmøte i september.

Torsdag 10. februar kl 18.30 / Årsmøte
Sted: Kafeen på Maihaugen
Enkel servering

• Følg med på vår facebookside for evt. 
endringer i programmet og annen nyttig 
informasjon. 
På grunn av koronapandemien kan det 
bli endringer på oppsatt program.

• Kafétreffet vårt på torsdager er foreløpig 
satt på vent pga koronapandemien.  
Vi starter opp igjen til høsten. Informas-
jon kommer på vår facebookside.

• Medlemsrabatt hos  
Spenst Treningssenter

VÅR 2021
Torsdag 11. mars kl 18.30 / Årsmøte
Sted: Kafeen på Maihaugen. Enkel servering.  
Påmelding: innen 1. mars til Marit Nøss, sms til 991 52 842.

Torsdag 8. april kl. 18.30 / Medlemsmøte
Sted: Scandic Lillehammer Hotel, enkel servering
Tema: 
• Livet etter kreft med Mona Ødegaard.
• Vi får besøk av Nina Koteng fra Lille Lone på Hamar. Hun har 

med seg proteser, BH, solliv, diverse klær og andre produkter. 
Nina Koteng har stor kompetanse på det meste og spesielt 
lymfødemer. Det åpnes for spørsmål under og etter seansen. 
Utlodning.

Påmelding: innen 5. april til Liv Unni Rognhaugen,  
sms til 988 11 727. 
Ved evt. avbud sendes sms til samme nummer.

Onsdag 5. mai kl. 18.00 / Kinokveld 
Oppmøte: senest 17.45 i foajeen på Lillehammer Kino.
Film MINARI - Ett nydelig drama om kultur, tilhørighet og familie. 
Filmen forteller om en koreansk-amerikansk familie som flytter til 
en liten gård i Arkansas på jakt etter sin egen amerikanske drøm. 
Filmen vant nylig Golden Globe for beste utenlandske film.
Påmelding: innen 29. april til Karin Rønning Jenack,  
sms til 911 17 490
Ved evt. avbud sendes sms til samme nummer.
Foreningen dekker billettene.

Lørdag 19. juni kl. 11.00 / Sommeravslutning
Vi reiser til Prestegårdshagen i Ringebu, med besøk i Ringebu 
Kirke, kunstutstilling og kafebesøk. 
Oppmøte: på stasjonen senest kl. 10.45, avreise med buss  
kl. 11.00
Bindende påmelding: innen 10. juni til Ingeborg Hagen,  
sms til 913 53 994. Ved evt. avbud sendes sms til samme nummer.
Egenandel kr 250 betales til konto 2000.65.61676 ved påmelding. 

Lillehammer brystkreftforening har lukket gruppe 
på Facebook. Vi oppfordrer alle til å melde seg inn der.
Søk opp Brystkreftforeningen Lillehammer og bli med.

Nyt de små tingene, 
for en dag vil du kanskje se tilbake 

og oppdage at det var de som var de store.
Robert Brault

Brystkreftforeningens logo 
symboliserer:
✓  konturene av et bryst
✓  flere linjer betyr at det er 
 mange av oss
✓  linjene betyr tilhørighet
✓  begge sider er åpne  
 – for kvinner i hele verden.

LILLEHAMMER

Brystkreftforeningen Lillehammer har  
bankkontonummer 2000.65.61676.


