
 
 

 

 

 
Brystkreftforeningen Vestfold 

E-post: vestfold@brystkreftforeningen.no 

Høstprogrammet 2021 

 

Til alle medlemmer i Brystkreftforeningen Vestfold 
Som medlem i foreningen utgjør vi sammen en forskjell for de mer enn 3.500 
menneskene som diagnostiseres med brystkreft i Norge hvert år.  Foreningen står 
sterkere når vi er mange. Takk for at du er medlem! 

Til deg som ønsker å være aktiv i foreningen 
Når et menneske får kreft, skaper det angst og bekymring hos den som blir syk. 
Mange har behov for å møte likesinnede. I Vestfold har vi en egen forening der du vil 
møte mennesker som har opplevd det samme som deg. Vår forening ønsker å 

• Være et sosialt felleskap med likesinnede 
• Holde møter om aktuelle temaer og ha sosialt samvær 
• Fremme relevante saker overfor myndigheter, institusjoner og andre 

 
Brystkreftforeningen Vestfold er en forening med mange unge og eldre medlemmer fra 
hele fylket.  I løpet av året blir det arrangert medlemsmøter på Skjeestua i Stokke. Vi 
tilbyr ulike typer fysisk aktivitet for medlemmer. Vi arrangerer også kafétreff, 
kveldsturer, julemiddag og dagsturer.   

I denne brosjyren får du en oversikt over alle aktivitetene vi tilbyr, og hvem du kan 
kontakte for å få mer informasjon.  Vi er her hvis du trenger støtte, oppmuntring eller 
en god latter.  
 

Hvordan får du informasjon fra oss? 
Vi ønsker fortrinnsvis å gi informasjon per e-post. Vi 
legger også ut all informasjon på Brystkreftforeningens 
hjemmeside. Møteplan blir laget to ganger i året, men 
koronasituasjonen kan føre til endringer. 

Dersom du bruker e-post så er det viktig at du sender 
oss din e-postadresse.  Dersom du ikke bruker e-post 
så mottar du programmet i posten to ganger i året, 
men du må selv ta kontakt med oss for å sikre deg at 
programmet ikke er endret. Hvis du kun ønsker å være 
medlem uten å få informasjon fra lokalforeningen, så 
er det viktig at du informerer oss om dette.  

 

Send oss e-post til:  
vestfold@brystkreftforeningen.no 
Nyttig informasjon: 
www.brystkreftforeningen.no 
Følg oss på Facebook: 
Brystkreftforeningen Vestfold  
 

mailto:brystkreftforeningen.vestfold@gmail.com


 
 

 

 

 
Brystkreftforeningen Vestfold 

E-post: vestfold@brystkreftforeningen.no 

 

Aktiviteter høsten 2021  
Mandag 16. august kl. 18.00 - Piknik på Stokke Bygdetun, Moaveien 19  
Vi møtes normalt på Gjennestad, men parken er beklageligvis opptatt. Derfor flytter vi 
pikniken til den flotte Bøkeskogen i hjertet av Stokke. Det er også en flott ramme for 
sosialt samvær og hygge. Vi får omvisning i bygningene på tunet, og ellers god 
anledning til å snakke sammen ute med avstand og trygge rammer. Ta med egnet mat 
til piknik, drikke og kaffe. Værforbehold! 

Påmelding til Liv Braastad Johansen: SMS til 918 54 930 eller e-post til: 
sekretaer.vestfold@brystkreftforeningen.no 
 

Vi ønsker å arrangere flere møter 
utover høsten med spennende 
foredrag så snart 
koronasituasjonen tillater det. Du 
mottar informasjon på e-post når 
vi vet mer.  

 

 
Tirsdag 7. desember kl. 18.00 – Julemiddag på Tollboden Spiseri  
Foreningen spanderer tradisjonsrik middag, dessert og kaffe. 
Underholdning og stort loddsalg. Ta gjerne med en gevinst!  Drikke til 
maten må du selv kjøpe. Bindende påmelding til Liv Braastad Johansen 
innen 20. november. Påmelding til Liv Braastad Johansen: SMS til 918 54 
930 eller e-post til: sekretaer.vestfold@brystkreftforeningen.no Covid-19 
kan gi begrensninger i antall plasser, og her gjelder førstemann til mølla.  

 
Rosa sløyfe-aksjonen 2021 
Oktober er den rosa måneden, og i år skal vi 
stå på stand i hele Vestfold i perioden frem til 
16. oktober, fortrinnsvis i helgene. Vi trenger 
hjelp fra deg som kan delta på stand. Meld 
deg på dugnaden til Liv Braastad Johansen: 
SMS til 918 54 930 eller e-post til: 
sekretaer.vestfold@brystkreftforeningen.no 

 



 
 

 

 

 
Brystkreftforeningen Vestfold 

E-post: vestfold@brystkreftforeningen.no 

 

Fysisk aktivitet sammen med likesinnede 
Brystkreftforeningen Vestfold ønsker å fremme fysisk aktivitet i kombinasjon 
med sosialt samvær med likesinnede. Vi organiserer derfor flere 
treningsgrupper. Her en oversikt over tilbudet vårt:  

Tønsberg - Pilateskurs på dagtid med fysioterapeut Rikke Otterstad. Dette 
er trening for pensjonister, deg som er sprek og deg som ønsker å bli sterkere. 
Rikke tilpasser treningen slik at alle får utbytte. Kurset har flere trofaste 
deltagere, men det er absolutt plass til flere. Jorunn Ekeberg er likeperson. 
Kurssted: Friske Tønsberg, Bullsgt. 2 B. Trening onsdager kl. 10-11, med 
oppstart 25/8. 

Interesserte kan ta kontakt med Jorunn eller Astrid for mer informasjon om 
påmelding (vestfold@brystkreftforeningen.no eller 92211414) 

Tønsberg - Fysisk yoga på ettermiddagen på Wibe Yoga og Pilates. Dette 
er fysisk dynamisk yoga som passer for deg som har erfaring med fysisk yoga 
fra før. Pernilla Løftstedt har vært vår instruktør over mange år og kjenner oss 
godt. Kurssted: Kjellengveien 2A. Trening tirsdager kl 18.00-19.15, med 
oppstart 24. august. 

Interesserte kan ta kontakt med Astrid for mer informasjon om påmelding 
(vestfold@brystkreftforeningen.no eller 92211414) 

Larvik – Fysisk/medisinsk yoga på ettermiddag med Toril Brommeland, 
sykepleier og sertifisert innen medisinsk-, yin- og ashtangayoga. Flere av oss 
har møtt Torill på Kysthospitalet og vet at hun gir god trening for kropp og sjel. 
Dette er et kurs som tilpasses deltagerne, type nybegynner i yoga. Dette er et 
forholdsvis nytt tilbud og vi håper mange fra foreningen i området rundt Larvik 
melder seg på. Kurssted: Ra ungdomsskole, Larvik. Trening torsdager kl 
16.30-18.30, med oppstart 26. august.  

Interesserte kan ta kontakt med Astrid for mer informasjon om påmelding 
(vestfold@brystkreftforeningen.no eller 92211414) 

Du kan også få støtte til annen fysisk aktivitet, en gang hvert halvår.  
Dersom du ikke har anledning til å delta på aktivitetstilbudet Brystkreftforeningen 
arrangerer, så kan du kan også få støtte til annen fysisk aktivitet. Søknad sendes 
styret v/ kasserer Wencke Krüger, Petterødveien 44C, 3138 Skallestad, eller på e-
post:  kasserer.vestfold@brystkreftforeningen.no. Oppgi hvilken type fysisk trening det 
gjelder.  Vi ber om dokumentasjon fra treningsstedet for kostnaden samt navn, 
adresse, telefonnummer, bankkonto og e-postadresse. 
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Brystkreftforeningen Vestfold 

E-post: vestfold@brystkreftforeningen.no 

Styret i Brystkreftforeningen Vestfold 2021 

Her er kontaktopplysninger til noen 
i styret som du kan kontakte: 
Leder: Astrid Langeby Kolbekk, mobil: 922 
11 414 
Sekretær: Liv Braastad Johansen, mobil: 
918 54 930 
Kasserer: Wencke Krüger, mobil: 482 84 
883 
Styremedlem: Hanne Ottoson, mobil: 456 
36 531 
 

 
 
  
 
 

 

Våre likepersoner er her for deg  
Våre likepersoner er her for deg  
Brystkreftforeningen har likepersoner som selv har erfaring med brystkreft og som er 
sertifisert av Brystkreftforeningen til å være en støtte og lyttende samtalepartner. 
Dersom du trenger noen å snakke med, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med 
våre likepersoner.  
 
Vi er her for deg. Det største skrittet for den enkelte er kanskje å ta kontakt. Hvis du 
kjenner at du trenger noen å prate med er det veldig viktig at du gjør nettopp det. Våre 
likepersoner er dyktige og kloke damer. De ønsker å være til nytte for flere og vil sette 
pris på at akkurat du tar kontakt.  
 
Og her finner du våre likepersoner: 

Likepersonsleder: Randi Sjulstad Jahnsen, Vear  Mobil: 918 13 148 
Likeperson: Ragnhild M Røed, Tønsberg   Mobil: 416 27 886 
Likeperson: Mona Preus, Horten    Mobil: 980 38 050 
Likeperson: Brit Mikkelsen, Husøysund  Mobil: 970 99 112 
Likeperson: Kari Røsok Darup, Sem    Mobil: 913 39 889 
Likeperson: Ellen Kultorp, Kodal   Mobil: 928 62 419 
Likeperson: Eva Stærfelt, Horten   Mobil: 911 17 217 
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