
Styret for år 2021

Leder: Unnur Salome Arnadottir tlf 47 61 14 55

Nestleder: Janne Isdahl tlf 92 42 65 86

Kasserer: Anne Beate Kvæken tlf  91 59 67 72

Sekretær: Kjersti Granum tlf 97 54 74 44

Styremedlem: Anne-Marit Bækkevold tlf  97 67 73 97 

Vara: Heidi Ann Hanssen tlf  42 30 48 65

Vara: Gunn Kristin Moberget tlf: 41 28 28 83 

Kontaktperson for kaffekomiteen:

Berit Slaatten tlf  41 47 57 97

Mestringsvett kan sammenfattes i 5 punkter:

1. Ha håp og optimisme

2. Ta vare på selvbildet

3. Ha omtanke for andre

4. Driv med noe som gir arbeidsglede

5. Bruk kroppen din

Brystkreftforeningens formål:

Foreningens formål er å gi hjelp og støtte til personer som

har fått en brystkreftdiagnose eller påvist mutasjon i 

brystkreftgener og å ivareta deres interesser. 

Brystkreftforeningen skal i alt sitt virke tilstrebe åpenhet

overfor sine medlemmer, samt følge Kreftforeningens etiske

retningslinjer.

Tilsluttet

Program høst 2021

30.aug – Kvennstuguteateret

«Håkken kom fysst» av

Magnhild Lersveen

Info om oppmøte og buss fås ved 

påmelding.

Bindende påmelding før 10 aug.

Egenandel medl 200 kr -ikke 

medl 250 kr

6.sept- Vi møtes i Parkgata 13 Hamar i

Hvil vingene dagspa kl 18.00

Tema ved hudpleier Carina Dahl 

Aspeli :Velvære, selvpleie, hud 

og hår.

Påmelding før 30.aug

Oktober:  Rosa sløyfe aktiviteter 

6. des: - Julemøte kl 18.00 et sted i Hamar 

regionen.

Bindende påmelding før 29 nov

Egenandel medl 300 kr -ikke 

medl 450 kr

1.feb- 2022  Årsmøte med tema kl 18.00

Påmelding før 15.jan

Trening på Espern: se inne i programmet

Om påmeldinger og betaling se inne i 

programmet



Trimtilbud på Finsal

På Finsal bo og aktivitetssenter drives trening i varmtvannsbassenget 

spesielt tilpasset brystkreftopererte.

Fysioterapeut Borghild Hagen instruerer gruppen. Treningen passer 

både for ødempasienter og de som trenger bevegelighetstrening for 

arm/skulder/bryst. Også de som trenger å komme til krefter og 

forbedre formen etter sykdom eller trenger vedlikeholdstrening, vil ha 

nytte av denne treningen.

Trening hver onsdag på dagtid.

Henvendelse Borghild Hagen    tlf 93 89 92 06

Trening
Vi fortsetter vårt samarbeid med Espern treningssenter. Dette gjelder 

trening i gruppe over  12 uker på høsten. Tilbudet er spesielt 

tilrettelagt for oss med god tilpasning for den enkelte. Tid er 

formiddag på mandager og kveldstid torsdager. Kursene er avhengig 

av  tilstrekkelig påmelding. Brystkreftforeningen dekker inntil 50 % 

av kursavgiften. Vi starter opp i uke 36 eller 37.Påmelding før 10. aug

Nyttig!
Brystkreftforeningen Hamar og omegn er med i Norsk tippings 

grasrotandel. Ved tipping oppgi organisasjonsnummer: 994 504 568

Kreftlinjen tlf 80057338 e-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Rettigheter (juridiske) e-post : rettigheter@kreftforeningen.no

Andre nettsteder:

Brystkreftforeningen : www.brystkreftforeningen.no

Kreftforeningen:   kreftforeningen.no

Facebook gruppe: Brystkreftforeningen Hedmark/Oppland

Påmeldinger sendes:

Leder: epost: hamar@brystkreftforeningen.no tlf 47 61 14 55

Kasserer: epost: kasserer.hamar@brystkreftforeningen.no

tlf: 91 59 67 72

Innbetaling av egenandel ved påmelding til

Brystkreftforeningen Hamar  og omegn kontonummer: 18001457507 
Ved innbetaling husk å skrive navn og aktivitet i merknadsfeltet

NB! Vi håper nå på et halvår med mer normal møtevirksomhet, 

men tar høyde for fortsatte restriksjoner.

Likepersonstjeneste for brystkreftopererte.

Likepersonstjenesten er en frivillig besøksordning. Tjenesten er en 

del av lokalforeningen. Hovedmålet er å gi den brystkreftopererte 

psykisk og praktisk støtte før eller etter operasjonen. 

Alle brystkreftopererte og deres pårørende som ønsker det, får besøk 

av en likeperson. En samtale kan minske frykt og usikkerhet hos den 

brystkreftopererte.

Likepersoner Hamar er:

Gerd E. Nonstad likepersonleder      tlf 93 44 61 73

Hilde Hannevold Holter tlf 47 75 53 25 

Bente Kindem tlf 90 72 85 36 

Christin Høyem tlf 48 15 57 21

Astrid Kjelsberg tlf 48 20 42 70

Anne Grethe Berntsen tlf 95 76 92 96

Gunn Kristin Moberget tlf 41 28 28 83

Endring i medlemsregister
Har du selv endret personopplysninger(navn, adresse, tlf, e-post) 

eller kjenner til endringer i medlemsmassen vår, vennligst gi beskjed 

til leder. For å kunne gi best mulig informasjon ønsker vi e-post til så 

mange medlemmer som mulig.

Annonsering av møter

Vi prøver i år å annonsere møtene våre i HA ,på HA-tavla og på 

Hamar dagblad guiden., samt påminnelse på e-post 

Dersom dere ønsker informasjon på E-post eller SMS, send mail adresse eller 

mobilnummer til  leder

e-post : hamar@brystkreftforeningen.no mobil: 47 61 14 55
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