
 
 
Hei kjære medlem, 
 
Vi har vært gjennom mye usikkerhet i to år. Men nå går vi mot lysere tider, restriksjonene er 
opphevd, og styret planlegger mye aktivitet for foreningen i år.  
Brystkreftforeningen Drammen, eller Foreningen For Brystkreftopererte - FFB, som det 
opprinnelige navnet var, ble til for 30 år siden. Hipp, hipp, hurra! Dette skal vi feire!  
Vi skal ha jubileumsmiddag i september. Så hold av datoen 15. september. Vi skal gjøre stas 
på alle våre medlemmer. Dere har vært støttepersoner, likepersoner, pårørende, vært med i 
besøkstjenesten, deltatt i komitéarbeid, sittet i styret, vært kasserer og revisor; og gjort en 
innsats slik at foreningen er det den er i dag. Og brystkreftrammede har det mye bedre i dag 
enn i 1992. Det ligger mye frivillig arbeid bak 30 års drift. Klapp på skulderen til alle og 
enhver. Tusen takk for din innsats og medlemskap. 
Foreningen har 15 medlemmer som har vært med siden 1992, og disse ønsker vi å gjøre litt 
ekstra stas på under jubileumsmiddagen. 
 
Styret spurte og fikk inn mange forslag på julemøtet. Vi har lyttet, og her er noen av nyhetene. 

• Vi skal på musikal til høsten i stedet for teatertur. Det blir mest sannsynlig en tur til 
Oslo for å se på Chess.  

• Fysisk aktivitet subsidieres på samme måte som yoga og svømming.  
• Kunst: Vi har bestilt tre foredrag og omvisning på Drammens museum (vårens 

utstilling med tekstilkunstneren Birgit Hagen, det faste galleriet og hageanlegget). Her 
er det grense på 12 deltagere. Pass på innbetalingsfristen. Kanskje finner vi et hyggelig 
sted å samles etterpå. 

 
På årets jubileumssommertur kjører vi med Team Tours til Ramnes gård ved Hvitsten, med 
omvisning og litt å bite i. Etterpå drar vi til Jeløya gods og spiser en toretters lunsj/middag. Vi 
hadde tenkt å få til en overnatting på Jeløya gods slik at vi kunne ha hatt en skikkelig 
jubileumsmiddag der, men det var fullt i herberget. Vi legger ved tilbudet fra Teams Tour, 
slik at du ser programmet for dagen. Egenandel er 500 kroner. 

 
Årsmøte måtte endres fra fysisk til digitalt ganske raskt, men det ble avholdt og jeg ble valgt 
som leder på nytt. Dette tror jeg blir min siste periode som leder. De andre i styret som stod på 
valg tok gjenvalg, så det er ingen endringer i styret. Revisoren Kirsten Stokke tok gjenvalg. 
Vi har fått nye i valgkomiteen, Inger Randi Themte og Greta Helfjord. Og det er ingen 
endringer i arbeidskomiteen og loddkomiteen.  Og sjefen for alle vertinnene, Grethe Lian, 
fortsetter å ordne listene for oss. Du finner alle navnene i brosjyren. Tusen takk til alle dere. 
 



I april er det landsmøte, og styret har sent inn en sak om at de som har hatt brystkreft bør få 
tilbud om gratis mammografi også etter at de er passert dagens aldersgrense. Samfunnet har 
endret seg siden mammografiprogrammet ble lansert, og alderssammensetning er annerledes i 
dag. Folk lever lenger. Så vi håper å kunne påvirke til endringer her. 
 
Tirdagskafeen er et flott møtested, som vår forening har holdt i live siden Kreftforeningen 
satte den i gang for mange år siden. Det er våre medlemmer som setter seg på liste for å være 
vertinner og som ønsker nye ansikter velkommen. Dette er en utrolig fin møteplass for både 
kreftrammede og pårørende. Tidligere hadde DTBB en side med ”Hva skjer?”, hvor vi kunne 
sette inn en gratis annonse. Nå tar de bare imot betalte annonser, og det blir for dyrt å 
annonsere hver uke. Så vi må finne andre løsninger for å reklamere for tirsdagskafeen. Vi har 
satt inn en annonse i menighetsbladet til Frogner menighet i Lier for å prøve oss litt fram, og 
samme annonse er også sendt inn til hovedkontoret for å annonsere i Athena. Pga vår 
forespørsel, bestemte redaksjonen at de skal gi lokalforeningene en side hvor de kan 
annonsere aktivitetene sine gratis.  Så sjekk ut når neste Athena kommer i posten. Vi legger 
ved en annonse for tirsdagskafeen som du kan bruke som du vil f.eks. oppslag på 
legekontoret. 
 
Og så vi har sendt informasjon/ annonse til alle kreftkoordinatorene i vårt nærmiljø, og har 
fått hyggelig tilbakemeldinger fra Drammen, Øvre Eiker og Asker. Vi har også sent den til 
Brystdiagnostisk senter. 
 
Skrivekurs: Vi har vært i kontakt med hovedkontoret som skal holde et skrivekurs for å skrive 
innlegg m.m. slik at det kommer på trykk i avisene. Dette blir et digitalt kurs sammen med 
Kongsberg. Maks 5 stykker. Send meg e-post hvis du er interessert. 
 
Datakurs: Vi ble kastet ut i den digitale tsunami da alt ble stengt. Vi har inngått et samarbeid 
med Pensjonistforbundet Buskerud som skal holde datakurs for oss. Vi har mange 
medlemmer som ikke kunne være med på de digitale årsmøtene våre pga manglende 
datakunnskap, og det er ikke demokratisk. Dette er et lavterskeltilbud for dataopplæring, og 
gjelder også nettbrett og smarttelefon. Si ifra til meg hvis dette kan være interessant for deg. 
 
Vi legger ved innbydelsen fra Kjekstad Golf og sommerturen. Egenandel for sommerturen er 
kr 500,-. 
 
Men først er det vårmøte allerede onsdag den 16. mars. Meld deg på for matbestillingen og si 
ifra om det er noen allergier. Påmeldingsinformasjon står i brosjyren. 
 
Dette var litt nyheter og litt oppdatering.  
Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med noen i styret.  
 
På vegne av styret ønsker vi deg hjertelig velkommen til årets program. 
 
Med vennlig hilsen 
Ana Maria Bing 
Leder 
Brystkreftforeningen Drammen 
 
OBS: Etter at brevet var skrevet, har DTBB begynt med en kulturkalender som vi kan bruke 
gratis. 


