
Lokalforening for brystkreftopererte og støttemedlemmer

i Moss og omegn.

Medlemsmøtene holdes på Velferdssentralens vedKanalen: Sykehusgata 10, Moss.

Lokalforeningene arrangerer ulike typer likepersonsaktiviteter for medlemmene lokalt, 
blant annet gjennom temamøter, kurs, fysiske aktiviteter og sosiale treff. Lokalforeningene
driver også informasjonsarbeid og representerer Brystkreftforeningen lokalt. De er en aktiv
del av Rosa sløyfe-aksjonen med informasjonsstands og andre synlighetstiltak, Driver 
også besøkstjeneste til alle nyopererte i sykehus.

Du finner oss på Facebook:

Brystkreftforeningen Moss, lukket side - Brystkreftforeningen avd. Moss, åpen side

Mailadresse: moss@brystkreftforeningen.no

Sandra Bolghaug, likepersonsleder, tlf 92 62 76 80 sandra.bolghaug@outlook.com
Karin Dahlmann, leder besøkstjenesten på Kalnes, tlf 93 08 08 95

Solveig Landvik, metastaser
Helen Garnås, metastaser u/45

Lisbet S. Torvelvik Else-Marit Tvete

Merete E. Torgersen Mona Fagerås

Samtalegruppe startes ved behov. Koordinator er Sandra Bolghaug.
Vi har taushetsplikt for alt som blir sagt i fortrolig samtale
Arbeidet vårt er frivillig og ulønnet.

GRASROTANDELEN Dersom du tipper og ønsker å gi ditt bidrag fra
grasrotandelen til oss kan du oppgi nr 993 617 970 til kommisjonæren din.

Ønsker du å være medlem; v i tar gjerne imot flere.
Medlemskap opererte og støttemedlemmer: kr 300.- pr. år.

Firmamedlem: kr 500 pr år.
Du finner informasjon og link til lokalforeningenen og 
innmeldingsskjema på www.brystkreftforeningen.no

Eller du kan ta kontakt med en i styret

Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen.

Moss Opprettet 27.10.1993

Trenger du noen å snakke med?
Vi har flere likepersoner med ulik alder og 

erfaringsbakgrunn
* som har gjennomgått brystkreftbehandling
* som har deltatt på opplæring for likepersoner

* som har lignende erfaring som deg
* som har taushetsplikt



STYRET I MOSS

Leder: Merete Eriksen Torgersen, tlf 95 78 25 98 moss@brystkreftforeningen.no

Nestleder: Else-Marit Tvete, t lf 47 30 58 59

Kasserer: Ingebjørg Husvik, t lf.95 06 36 33 kasserer.moss@brystkreftforeningen.no

Sekretær: Solveig Karlsen, tlf 90 29 69 22 sekretaer.moss@brystkreftforeningen.no

Styremedlem: Kari Kopperud Kristiansen, tlf 90 50 96 99

Styremedlem: Jorun Agnalt, tlf 48 06 28 09

Varamedlemmer Sandra Bolghaugog Bjørg Thue-Hansen

Trening: Vi oppfordrer alle medlemmer til fysisk aktivitet.

Vi har basseng/sal/gruppetrening på Actic i Moss. Noen trener på Høyenhall og Catosenteret.

Dokumentert trening sponses av foreningen etter faste satser. Kontakt kasserer

for informasjon og skjema. Søknad sendes juni og desember.

PROGRAM 2021

Turgruppen starter opp i mai når koronasituasjonen tillater.

Vi møtes tirsdager 11.30 for gåturer rundt om i Moss og omegn.Du finner info på FB.

Du kan sende SMS tilKari 90 50 96 99 om du vil delta så sender vioppstartsdato til deg.

Juni:

Lørdag 12. Juni kl. 12.00

Piknik i Nesparken. Påmelding innen 1. juni. Ta med stol.

August/September:

Kinokveld – påmelding innen 15.auagust- dato ikke fastsatt, info kommer

September:

Onsdag22. September kl. 18.30 Temamøte, mer info kommer

Oktober

Rosa sløyfe i fokus, tid/sted avtales

November

Julemøte onsdag 24. November kl 18.30, info kommer

Januar 2022 :

Årsmøte og medlemsmøte 26. Januar kl . 18.30

BINDENDE PÅMELDING TIL KINO OG JULEMØTE.

Det tas forbehold om

Endringer i programmet

Vårt kontonummer: 1080.21.36442

Andre du kan snakke med:

Alle kommuner har kreftkoordinator. Ta kontakt med din kommune for info.

På www.kreftforeningen.no kan du åpne chat og snakke med rådgiver.

Rådgivingstelefon hos Kreftforeningen : tlf 21 49 49 21 mandag-fredag : 09.00 - 15.45

Brystkreftforeningen sentralt Oslo: tlf 21 49 24 79 post@brystkreftforeningen.no


