Øvre Romerike

13. oktober 2021

KJÆRE MEDLEM!
Vi ønsker å invitere dere til medlemsmøte 10. november 2021
Sted:

Pakkhuset, Frivillighetens hus Dampsaga alle 36, Jessheim

Dato / tid:

Onsdag 10. november 2021

Foredrag / tema:

Brystkreftbehandling

Klokken 19.00 – 21.00

Foredragsholder: Kathrine Flørenes Vandraas
Overlege, Brystseksjonen, Radiumhospitalet OUS
«Ifølge Elisabeth–Fagleder i Brystkreftforeningen er hun kjempegod foredragsholder»
Program:
Vi starter med kaffe og noe å bite i.
Loddsalg / Årer - kr. 10,- pr Åre (kontant eller vipps)
Ta med en gevinst som må være innpakket.
Foredraget vil vare i ca 1 time.
Vi avslutter med trekning av loddsalget.

Håper vi ses!
Noe mer info fra Brystkreftforeningen Øvre Romerike:
Vi er i full gang med trim og varmtvannstrening på Jessheim.
I tillegg jobber vi med å få lokale til yoga fra januar 2022.
Ellers har vi i år hatt stand med Rosa sløyfe aksjon i flere kommuner og er fornøyde
med responsen fra lokalbefolkningen.
Har du behov for å snakke med en likeperson ta kontakt:
Våre likepersoner har tid til deg. Vi har 4 godkjente likepersoner i vår forening –
ta kontakt om du trenger noen å snakke med.
Ann-Lill 909 97 635, Anne Marie 905 67 248, Kari 977 89 923, ( Frida 414 62 168 – metastatisk )
Våre likepersoner bemanner også Møtepunktet på Ahus (fra januar 2022)
torsdager oddetalls uker mellom kl. 11.00 og 14.00 – er du på Ahus – kom innom for
en prat og en kopp kaffe.
FACEBOOK Brystkreftforeningen Øvre Romerike har egen lukket Facebook side.
Det er bare medlemmer som kan være med på gruppen. Ønsker du å delta gå inn på
Facebook og søk opp Brystkreftforeningen Øvre Romerike og meld deg på. Her får
du nyttig informasjon etc.
GRASROTANDELEN Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller
foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i
Brystkreftforeningen Øvre Romerike. For å være grasrotgiver må du være kunde hos
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Norsk Tipping. Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 prosent av spill innsatsen gå
direkte til din grasrotmottaker, og best av alt, verken innsats, premie eller
vinnersjanse reduseres. Med andre ord, det koster deg ikke noe ekstra og kommer
vår lokalforening til gode.
Du kan bli grasrotgiver på følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 993639850 til 2020

Handelsavtaler for medlemmer av Brystkreftforeningen Øvre
Romerike:
Intersport på Romerikssenteret, Kløfta: -15 % på alle veiledende priser på tekstil
og sko, alt av langrenns-produkter (klær, sko, ski, staver, smurning ol. Og -10 % på
sykler.
Amour på Jessheim Storsenter: -20 % på undertøy og badetøy.
Avtalene gjelder bare for brystkreftopererte. Dere må fremvise et kort som er laget av
Amoena/Brystkreftforeningen (opprinnelig i forbindelse med sikkerhetskontroll på
flyreiser).
Kortet fås hos Ringen Apotek, Trondheimsveien 60, Jessheim.

Hilsen oss i styret
OBS!
Dere som får dette brevet i papirformat Vennligst gi oss en e-post adresse.
Dette er en vinn vinn situasjon – Du får informasjon om alt gjennom hele året
og vi sparer penger på porto som i dag er kr. 18,- pr. brev. Vi har i dag ca. 50
personer som ikke har oppgitt e-post adresse til Brystkreftforeningen.
Det vil si at vi kun sender ut til medlemmer uten e-post ca. 4 ganger i året.
De med e-post får informasjon raskere og oftere ved behov for kontakt fra oss.
Vår e-post adresse er: sekretaer.ovreromerike@brystkreftforeningen.no
Eventuelt tlf.: 977 89 923 (Kari Sørensen, sekretær)
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