
KAFEEN ER I GANG ETTER COVID 
 
 
Velkommen!  
 
Hver tirsdag kl 1200-1400 
 
Velkommen til Café Lyche på Magasinet. 
 
Se etter det store bordet med kreftforeningens sitt flagg på,  
helt innerst i lokalene mot elva. 
 
Vi kjøper mat og drikke for oss selv og sitter og har det hyggelig isammen.  
 
Vi er veldig glade for at vi igjen kan møtes og ønsker alle hjertelig velkommen. 
 
 
Styret i Brystkreftforening Drammen 
September 2021 



 
 
 
Tilbud om å lære golf, høsten 2021. 
 
Vår forening har e t samarbeid med Kjekstad golfklubb.  
Et samarbeid til gjensidig glede .  
«Rammen har væ rt konsepte t Golf-Grønn-Glede  (GGG) som bygger på golf ut ifra 
den enkeltes forutse tninger. I tillegg til golf e r viktige  e lementer sosial hygge, ha det 
moro og å få mosjon. 
 
Det vil bli golf hver mandag kl. 1300 – 1500. Vi vil holde  på ut september/oktober. 
Måle t e r at de av dere  som allerede  er i gang med golf skal bli enda dyktigere  og at 
de  nye skal oppdage gleden ved golf gjennom å føle  mestring. 
Treningene vil som tidligere , legges opp med en god blanding av teknikktrening og 
spill på banen. 
Den som trenger, får låne  utstyr på Kjekstad. Det eneste som trengs for å komme i 
gang er egnet fottøy f.eks. joggesko og godt humør. 
For høst sesongen vil de t væ re  en egenandel på kr. 400,-  
 
Egenandelen inkluderer: 

- Kompetente  trenere på hver trening. 
- Gratis spill når vi er på banen. 
- Gratis rangeballer. 
- Gratis lån av utstyr ved behov. 

Påmelding til anders.floistad@outlook.com 
Er det noe du lurer på ta kontakt med en av de  som deltar e lle r Anders Fløistad på e-
post e lle r te lefon 915 43 311. 
 
Med vennlig hilsen 
Kjekstad golfklubb» 
 
P.S. Fysisk aktivitet er bra for våre medlemmer, så styret har bestemt å refundere noe av 
egenandelen. 
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HØSTMØTE 23. september 2021  
 
Velkommen til Brystkreftforeningen Drammen sitt høstmøte. Vi ønsker alle medlemmer 
tilbake til et hyggelig medlemsmøte.  
 
Foredragsholder er jurist Jeanette Lund fra Oslo Pensjonsforsikring, som kommer og forteller 
oss om Framtidsfullmakt og arv. Det blir god anledning til å stille spørsmål, få svar, og ikke 
minst god tid til den gode samtalen som vi alle har savnet. 
 
Det blir loddsalg, så ta gjerne med en gevinst til gavebordet. 
 
Torsdag 23. september. 
Som vanlig holdes møtet i Håndverkerens Selskapslokaler, Nedre Storgate13 i Drammen, 
Foredraget starter kl 1800 og lokalene åpnes kl 1730. 
Det er anledning å sitte utover og småprate etter at selve arrangementet er ferdig. 
 
Gratis, men trenger din påmelding innen torsdag 16.sept. 
Ring eller send sms til Hanne: mob: 959 41 244  
Si ifra hvis du har noen allergier vi må ta hensyn til. 
 
Smittevern i vår forening: 
Hovedregel 1: Har du hoste eller antydning til å være syk, så bli heller hjemme. 
Hovedregel 2: Sørg for god hygiene. Vask hendene når du kommer. Og når du går. 
 
 
HJERTELIG VELKOMMEN TILBAKE! 
 
Store digitale klemmer fra styret. 
 

 
 



Julemøte 2021 
for medlemmer i Brystkreftforening Drammen 

 
(bildet funnet på www.Infobilder.com) 
 
Dato: torsdag 2. desember 2021 
Sted: Folkets Hus, Øvre Torggate 9, Drammen 
Klokkeslett: 1800-2100 
Servering: Juletallerken og til dessert er det hjemmelaget karamellpudding. 
Egenandel: kr 100,- 
Bankkonto: 2200 62 04582    Vennligst skriv deltagerens navn i tekstfeltet.   
Allergi: Siifra dersom du har noen allergier 
Bekreftelse: Din innbetaling er din påmelding. Ingen refusjon. 
Siste frist for innbetaling: fredag 26.november 
Har du noen spørsmål, så ring 450 66 320 
 
Tradisjon tro har vi loddsalg, og det er veldig hyggelig om du tar med en gave til utlodning. 
 
Vi ønsker alle våre medlemmer, hjertelig velkommen til en hyggelig førjuls sammenkomst! 
 
Smittevern i vår forening: 
Hovedregel 1: Har du hoste eller antydning til å være syk, så bli heller hjemme. 
Hovedregel 2: Sørg for god hygiene. Vask hendene når du kommer. Og når du går. 
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