
Brystkreftforeningen Drammen
Vi er en selvstendig pasientforening som representerer 
brystkreftrammede og pårørende. Lokallaget drives av frivillige.

Når et menneske får kreft, skaper det angst og bekymring hos 
den som blir syk. Mange har behov for å møte likesinnede. 
Brystkreftforeningen Drammen ønsker å: 

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

institusjoner og andre.

Brystkreftforeningen Drammen har medlemmer fra Drammen 
og omegn. 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. 

Facebook: Brystkreftforeningen Drammen

Hovedkontoret: www.brystkreftforeningen.no for innmelding 
og andre nyheter om brystkreft.

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 er det viktig 
at du sender oss din e-postadresse. 

Dersom du ikke bruker e-post 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. Alle mottar brosjyren 
i posten en gang i året. Hvis du kun ønsker å være medlem 
uten å få informasjon fra lokalforeningen, er det viktig at du 
informerer oss om dette.

Styret i Brystkreftforeningen Drammen i 2022:
Ana Maria Bing (leder)   450 66 320
Torgunn Skaalen Berg (nestleder)  900 31 306           
Berit Stokke (kasserer)   922 57 127

Styremedlemmer:
Eva Martinsen    416 79 250                          
Elisabeth Follestad    979 88 794
Ninnie Elisabeth Bjørnland   906 66 326
Kari Ølstad Morberg    901 06 528
Hanne Halden (vara)    959 41 244

Rosa Sløyfe kontaktpersoner i styret
Kari Ølstad Morberg 
Elisabeth Follestad                                            

Revisor:
Kirsten Anette Stokke  951 12 142  

Valgkomite:
Inger Randi Themte, Greta Helfjord

Arbeidskomite:
Hanna Fuhlendorff, Grethe Skau Lian, 
Marit Horne Johansen, Berit Stokke

Loddkomite:
Tone Lise Skogheim.

Vi under 45:
Terese Lie (leder)   954 83 491
E-post: under45@brystkreftforeningen.no

Vi vil gjerne ha dine innspill 
Kontakt en av de ovennevnte hvis det er ting du lurer på, 
eller om du har ideer til foredrag, turer eller trimaktiviteter. 

Medlemmer
Drammen har 394 medlemmer som har betalt medlems-avgiften 
pr 31.12.2021. Vi setter stor pris på at du er medlem.

Grasrotandelen 
Org.nr. 996 644 316. Foreningen har 301 spillere som gir 
medlemmene økonomi til å skape gode møteplasser,  
hyggelige turer og rimelig egenandeler. Tusen takk!

Program 
2022

Hipp hipp hurra! 
Vi fyller 30 år i 2022

DRAMMEN

DRAMMEN

30 år i 2022



Ukentlig Kafétreff: 
Tirsdager kl. 12:00-14:00.
Du blir møtt av våre vertinner. 
Se etter bordet med 
Kreftforeningens flagg.
Dette tilbudet er for alle som 
er kreftrammede og deres 
pårørende. Det er et tilbud 
Kreftforeningen startet opp 
og som vår forening har 
drevet videre i mange år. 
Sted: Kafé Lyche på 
Magasinet, Drammen.

Svømming/ Yoga/ Fysisk 
aktivitet
NYTT: Refusjon for fysisk 
aktivitet. Tidligere har vi 
støttet de som deltar på 
svømming og yoga. Nå 
utvides tilbudet, og vi støtter 
også de som deltar på annen 
fysisk aktivitet.
Gjelder kun brystkreft-
rammede som er medlem 
i Brystkreftforeningen 
Drammen. 
Inntil kr. 550,- pr. halvår 
refunderes for inneværende 
år.  De med metastatisk kreft 
refunderes inntil kr. 800,- pr. 
halvår for inneværende år.
Kvittering sendes kassereren 
for refusjon hvert halvår, og 
siste innen 31. des d.å.

Trening i 
varmtvannsbasseng 
i samarbeid med 
Revmatikerforeningen
Sted: Drammens Bad
Ta kontakt med Tove 
på tlf.: 930 09 030
for informasjon.
Si at du er fra 
Brystkreftforeningen.

Bowling 
Siden dette er en 
innendørsaktivitet, så 
ser vi an situasjonen før 
vi starter opp igjen.
Egenandel kr. 200,- pr halvår.

Vårmøte
Onsdag 16. mars 2022 
kl. 18:00.
Sted: Håndverkeren i 
Drammen. 
Tema: Likepersonsarbeid.
Loddsalg – hyggelig om du 
tar med en gave til utlodning. 
Enkel og gratis bevertning. 
Påmelding innen fredag 
11. mars.

Kunstkurs 
Drammen Museum
Foredragsserie med 
omvisning - maks antall 
15 stykker.
Onsdag 30. mars - Vårens 
utstilling; onsdag 27. april - 
Det faste galleriet og  
onsdag 1. juni - Hageanlegget 
kl 17:00-18:00
Oppmøte på Drammens 
museum. 
Egenandel: kr. 100,-  
Påmelding/ innbetaling innen 
fredag 25. mars.

Rosa sløyfe lunsj
Lørdag 3.september inviteres 
alle som var med på fjorårets 
stands og nye interesserte til 
lunsjmøte. Vi får nyhetene fra 
Rosa Sløyfe, ser årets pins og 
hører om årets tema.
Enkel og gratis bevertning.

Høstmøte
Torsdag 15. september 
kl.17:30-18:30.
Sted: Håndverkeren 
selskapslokaler. 
Foredragsholder: Overlege og 
forsker Kathrine F. Vandraas.
Tema: Seneffekter - kognitive 
endringer og frykt for 
tilbakefall.
Loddsalg – hyggelig om du 
tar med en gave til utlodning.
Påmelding innen 
8.september.

Etter medlemsmøtet 
inviterer styret til 
Jubileumsfest
Kl. 18:30-22:00.
Flott tre-retters middag med 
sanger og taler.
Vår forening har 15 personer 
som har vært medlem siden 
starten for 30 år siden, og 
disse ønsker styret å gjøre litt 
stas på.
Egenandel kr. 100,-.
Påmeldingsfrist med 
innbetaling senest torsdag 8. 
september.

Oktober – Rosa Sløyfe 
stands 
Vi står på stands på CC i 
Drammen, Eiker senter, 
Brystdiagnostisk senter.
Gode hjelpere lyser opp 
kranene på Drammen havn, 
lys under bru fra Statens 
vegvesen og Drammen 
kommune som lyser opp 
fontenen midt på Bragernes 
Torg. Styret tar gjerne imot 
forslag til nye steder vi kan 
stå eller kan lyse opp. Hvis du 
har lyst å bli med eller lurer 
på noe, så ta kontakt med en 
i styret som har ansvaret for 
Rosa Sløyfeaksjonen.

Sopptur
Til høsten - vi samles og går 
sammen med en soppkyndig 
ute i skogen. Væravhengig. 

Teatertur/ Musikal
Forestillingen Chess på 
Folketeateret i Oslo, en gang 
etter sommeren.
Styret finner et hyggelig sted 
å spise sammen.
Egenandel kr. 400,-. 
Innbydelse sendes ut når alt 
er ordnet.

Lær å spille golf - 
i samarbeid med
Kjekstad Golfklubb
Hver mandag kl 13:00 –15:00. 
Gratis utlån av utstyr. 
Utendørsaktivitet.
Oppstart mandag 2. mai.
Sted: Kjekstad Golfklubb  
i Røyken.
Pris: kr. 425,- pr halvår.
Refunderes kr. 200,- pr halvår 
for brystkreftrammede. 
Kvittering sendes kassereren 
for refusjon.
Påmelding:  
anders.floistad@outlook.com 
eller mob: 915 43 311. 
Innen 20. april. 

Julemøte 
Torsdag 1. desember kl. 18:00.
Foredragsholder/tema p.t. 
ikke fastsatt.
Sted: Folkets hus 
Selskapslokaler.
Juletallerken – hjemmelaget 
mat og karamellpudding.
Loddsalg – hyggelig om du 
tar med en gave til utlodning.
Innbetalingsfrist 24.november. 
Egenandel: kr 200,-.

Nyttårskonsert Januar.
Egenandel kr 150,-.
Mer informasjon kommer i 
egen innbydelse.

Mannekengoppvisning 
i samarbeid med 
Selenasøstrene
Holdes på Hotvedt Gård med 
kaffe og hjemmelaget kaker. 
Innsamlede midlene går til 
Brystkreftforskning.
Inngangspenger kr. 30,- og 
loddsalg. Vårmøte ikke 
planlagt, men muligens til 
høsten. 

Årsmøte
Onsdag 8. februar 2023 
kl. 18:00.
Sted: Håndverkeren 
Selskapslokaler i Drammen.
Årsmøte med godkjenning 
av foreningens regnskap, 
budsjett, beretning og valg. 
Enkel og gratis bevertning.

FOREDRAG OG SOSIALE AKTIVITETER VÅREN 2022 

Påmelding til gratis arrangementer 
Ring på telefon eller send sms til 

Kari Ølstad Morberg mobil: 901 06 528 eller 
Hanne Halden mobil: 959 41 244.

Arrangementer der det er egenandel  
Innbetaling gjøres til konto 2200.62.04582 hvor du fører opp 

navnet til den som skal være med.
Din innbetaling er din påmelding til arrangementet, og det er 

ingen refusjon.

Sommertur
En enkel lunsj og omvisning på Ramnes 

gård, Hvitsten. Etterpå reiser vi til Jeløya og 
spiser en deilig middag på Refsnes Gods.

Lørdag 11. juni 2022.
 

Avreise Drammen busstasjon kl. 08:30. 
Forventet retur kl. 20:30.

Egenandel kr. 500,-. 

Din innbetaling er din påmelding.
Påmeldingsfrist med innbetaling senest 

torsdag 12. mai. 

Vi ønsker alle nye 
og gamle medlemmer 
hjertelig velkommen!


