
08.06.2021

Kjære alle medlemmer av Brystkreftforeningen Gjøvik og omegn!

Her kommer den årlige sommerhilsen til dere fra oss i styret. Også denne våren har vært

spesiell for oss i lokalforeningen. Covid 19 har satt sitt preg på muligheten til å treffes. Vi har

vært optimistiske, og lagt planer, for så å måtte avlyse i siste liten, grunnet nye retningslinjer,

eller lokal smittesituasjon. Av den grunn ble også årsmøtet avholdt digitalt. Ved årsmøtet ble

vår tidligere kasserer og altmuligdame Sidsel Wilberg Moen takket av for mange års innsats i

styret. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og det nye styret ble valgt.

Styret 2021/2022 består av:

Guro N. Blikset – leder - gjovik@brystkreftforeningen.no - 41411620

Wigdis Skjølås – nestleder og ansvarlig for likepersonstjenesten – 99253695

Tove E. Dæhlin (sekretær/kasserer) – Tina M. Skadsdammen (styremedlem)

Karin Bø Nordheim (styremedlem)

Liv Torp (varamedlem) – Tove Løvli (varamedlem - ny)

Vi er glade for at vi har fått med oss et medlem fra Hadeland i styret. Dette har stått på vår

ønskeliste i flere år. Når aktiviteter skal organiseres har det ofte vært aktiviteter i nærheten av

Gjøvik område. Dette betyr ikke at vi har glemt dere på Hadeland, eller i Valdres kommunene.

Vi ser imidlertid at vi er avhengige av å ha gode kontaktpersoner som kan hjelpe oss å dra

lasset rundt omkring i distriktet.

Vi har en Facebook side som brukes aktivt for å nå ut til våre medlemmer. Her legges det ut

informasjon om aktiviteter i foreningen, og andre nyheter som kan være aktuelle. Nytt av året

er at nå har vi også vår egen instagramkonto. Vi oppfordrer dere til å følge med her, for

informasjon om aktiviteter i tiden som kommer.

Styret har gjennom hele pandemien jobbet med forslag til aktiviteter for våre medlemmer. Det

ser ut til at vi nå kan åpne litt opp igjen. Vi har gjennomført turtreff når det har vært mulighet for

det, og vil fortsette med det i tida som kommer også. Gledelig var det at vi endelig kunne

arrangere medlemskveld på Operafest i Røykenvik og på Sommershow med Urbane Totninger

nå i juni. For høsten foreligger det planer om temakveld, Rosa sløyfe aksjon, Qi gong kurs,

medlemstur til Pellestova og forhåpentligvis kan vi starte opp med trim på Steffensrud igjen. Alt

avhenger av hvordan pandemien utvikler seg, men vi er optimister! Forslag til aktiviteter tas

mot med takk. Vi oppfordrer også alle til å følge med på www.brystkreftforeningen.no for

nyheter og aktuell informasjon.

Så vil vi tilslutt ønske dere alle en riktig god sommer. På vegne av styret i Brystkreftforeningen

Gjøvik og omegn;  Guro N. Blikset (leder)
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