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                                    Kjære medlemmer og støttemedlemmer 

 

Nå er våren her!  Blåveisen har tittet fram og er snart avblomstret.  Nå er det hvitveisen som blomstrer i 
all sin prakt. 

Men det er jo fremdeles en vanskelig tid.  Mye er stengt ned og vi kan ikke møtes slik vi så gjerne vil, på 
grunn av pandemien. 

Årsmøtet som vi skulle hatt i januar ble først avholdt i slutten av april.  Denne gang på Teams.  Det gikk 
greit.  Alle dokumenter var jo sendt ut, slik at dere kunne komme med kommentarer.  Det var ingen som 
hadde noen kommentarer, så møtet gikk fort og greit. Nytt styre ble valgt etter valgkomiteens 
innstilling.  

Planene framover nå er at vi skal fortsette med gåturene våre.  Vi prøver å starte allerede tirsdag 4. mai. 
Kl. 11.30.  Kari og Ingebjørg velger ut en fin rute til oss.  Merete sender ut melding om tid og sted.  Men 
husk, vi må fremdeles holde avstand. 

Lørdag 12. juni kl. 12.00 håper vi på pent vær, for da skal vi samles for piknik i Nesparken.  Det vil bli 
servert bagett og mineralvann. Kaffe må dere ta med selv. Men vi byr på en Twist-bit til kaffen.  Vi vil 
også dele ut takkepris til de som har gått ut av styret etter mange års godt arbeid. Det er fint om dere 
også tar med egen campingstol.  Påmelding innen 1. juni til Solveig Karlsen, 
sekretaer.moss@brystkreftforeningen.no eller telefon 902 96 922. 

I løpet av høsten vil prøve å få til en kinoforestilling.  Det blir i månedsskifte august/september.  Datoen 
og hvilken film som skal vises kommer vi tilbake til. Påmelding innen 15. august til Solveig Karlsen  
sekretaer.moss@brystkreftforeningen.no eller telefon 902 96 922. Forestillingen er gratis, men hvis du 
ikke møter opp, må du betale full pris. 

Onsdag 22. september har vi planlagt et medlemsmøte med en interessant kåsør.  

Så blir det julemøte onsdag 24. november.  

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Vi har faste punkter som jeg minner om: 

Samtalegrupper:  Har du lyst til å snakke med en likeperson, stiller Sandra Bolghaug gjerne opp eller 
henviser deg til en av de andre likepersonene våre.   Du kan ta opp problemer eller møte andre i samme 
situasjon som deg selv. Husk at alle likepersoner har taushetsplikt.  Om du vil være med i en gruppe eller 
bare har noen spørsmål kan du kontakte Sandra, mobil 926 27 680. 

Grasrotmidler.  Brystkreftforeningen er medlem av «Grasrota».  Vi får et tilskudd fra tippe/lottomidler.  
I fjor ble det overført en pen sum, som vi er glade for.  Grasrotnummeret er 993 617 970.  Vi håper du vil 
oppgi det når du tipper eller spiller lotto.  Det koster ikke noe ekstra for deg, men det gir et tilskudd til 
foreningen. 

Trening.  Mange av oss trener på Actic, Høienhald og på Cato-senteret.  Men dessverre har 
treningssentrene vært stengt lenge på grunn av pandemien.  Vi får håpe at de snart åpner igjen, slik at vi  
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kan møtes til en hyggelig treningstime.  Medlemskontingenten til treningssentrene sponses av 
foreningen etter faste satser faste satser. 

Strikkekafe.  Tidligere møttes vi ca. en gang i måneden hos Strikk Jeløy for en hyggelig strikkekveld.  Det 
kan vi dessverre ikke nå på grunn av pandemien.  Men vi har lov til å håpe at vi kan vi komme i gang med 
det igjen. 

Facebook   Foreningen har 2 forskjellige Facebook sider.  Brystkreftforeningen avd. Moss er en åpen side 
som er offentlig og alle har tilgang til.  Er du medlem kan du be om tilgang til den lukkede siden som 
heter Brystkreftforeningen Moss. 

E-post  Vi får etter hvert mer og mer data å forholde oss til.  Styret får informasjon fra Oslo, og vi får 
informasjon fra andre foreninger, forhandlere og interesseorganisasjoner.  Dette vil vi gjerne sende 
videre til våre medlemmer. Dersom du ikke tidligere har oppgitt mailadressen din eller endret din gamle, 
setter vi stor pris på om du sender den til sekretaer.moss@brystkreftforeningen.no. Men for ordens 
skyld, dersom det er noe viktig som alle medlemmer bør vite, får alle beskjed, enten i brev eller på mail. 

Hvis du kjenner noen som har tenkt til å melde seg inn i vår forening, minn dem på at 
Brystkreftforeningen og Kreftforeningen er to forskjellige foreninger.  Det ligger innmeldingsskjema på 
nettsiden til Brystkreftforeningen. 

Montebello  Trenger du en pause i hverdagen eller litt påfyll?  Sjekk www.montebellosenteret.no. 

Folderen  I år har vi endret formatet på folderen.  Her finner du årets program m/datoer.  Du finner også 
nyttige navn og telefonnummer.  Og husk, er det noe du lurer på, ta kontakt med en av oss. 

Velkommen  Vi ønsker alle velkommen til våre aktiviteter, enten det er møter eller turer.  Det er alltid 
hyggelig å treffes.  Nye medlemmer tas godt imot, ikke vær engstelig om du ikke kjenner noen.  Vi har 
en sosial profil.  Ring gjerne en i styret på forhånd, så vet vi om deg. 

 

Helt til slutt.  Vi får håpe at denne pandemien snart tar slutt, og at vi alle blir fullvaksinert slik at det blir 
lettere å treffes igjen.  Ta vare på hverandre og hold avstand. 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Brystkreftforeningen Moss 
 
v/Solveig Karlsen 
sekretær 
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