minnegave til
brystkreftforeningen

minnegaver
La minnene leve videre

I sorgen over å miste noen man er glad i, er det mange som
finner mening i å kunne hjelpe andre. Noen velger derfor
å gi en gave til en organisasjon eller en sak istedenfor å få
blomster til hjemmet. En minnegave kan oppleves som en
fin måte å hedre noen som har gått bort.

Tusen takk for verdifull støtte

Vi er svært takknemlige om du velger å la en minnegave
tilfalle Brystkreftforeningen. Støtten vi får hjelper oss i
arbeidet med å være en pådriver for gode helsetjenester
og rettigheter for brystkreftberørte i Norge.
Brystkreftforeningen jobber med å sikre at alle brystkreftberørte i Norge skal få en presis og rask diagnose, en
individuelt tilpasset brystkreftbehandling og en god
rehabiliteringsfase. Med din støtte kan vi fortsette å skape
et nettverk, utvikle gode tilbud og støtte for de som berøres av brystkreft og mutasjon i brystkreftgener.

Slik gir du en minnegave
De pårørende kan oppfordre til at man i stedet for blomster gir en minnegave til Brystkreftforeningen. Dette kan
opplyses om i dødsannonsen. Minnegaver kan samles inn
i forbindelse med seremonien, eller overføres direkte til
Brystkreftforeningen. Snakk gjerne med begravelsesbyrået for råd og praktiske opplysninger.

Ved innsamling under seremonien
Man kan forhøre seg med stedet der seremonien foregår
om det kan samles inn minnegave. Begravelsesbyråene
sørger ofte for det praktiske.
Etter seremonien sendes det innsamlede beløpet til Brystkreftforeningen via nettbank eller ved giro i banken. Se
detaljer under.

Ved direkteoverføring
Du kan bruke en vanlig giroblankett eller nettbank for å
overføre beløpet. Husk å opplyse om avdødes navn, og
pårørendes navn og adresse. I feltet «mottaker» skriver du:
Brystkreftforeningen
Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo
Kontonummer: 1644 27 32098

Takk for gaven
Brystkreftforeningen sender et minnekort til nærmeste pårørende. Når enkeltbeløp er sendt direkte til Brystkreftforeningen kan pårørende få en liste over navn om ønskelig.

brystkreftforeningen
Hvert år får ca. 3500 kvinner og 30 menn diagnosen brystkreft i Norge.
Brystkreftforeningen jobber med å sikre at alle brystkreftberørte i Norge skal få en
presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset behandling og en god
rehabiliteringsfase. Foreningen driver blant annet landsomfattende likepersonsarbeid, lokalforeninger og arrangerer nyttige kurs og samlinger. Brystkreftforeningen
er assosiert medlem av Kreftforeningen og står sammen om Rosa sløyfe-aksjonen
hver oktober.
Ønsker du å melde deg inn i Brystkreftforeningen eller har spørsmål om likepersonsarbeidet, se www.brystkreftforeningen.no. Våre likepersoner og tillitsvalgte i
lokalforeningene tar også i mot nyinnmeldinger.
Ønsker du å støtte Brystkreftforeningens arbeid kan du benytte Vipps 98087
eller starte en innsamlingsaksjon på Facebook.
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