Program, turer og aktiviteter
våren 2022

Vi er en aktiv forening med medlemmer i alle aldre –
fra ca 20 år til 90+.
Medlemmene møter flittig opp på medlemsmøtene der vi hygger
oss med god mat, foredrag, prat og foreningssaker.
Vi arrangerer også spennende turer og arrangementer .

Ønsker du å bli medlem?

Da kan du melde deg inn på nettsiden: brystkreftforeningen.no
eller ta kontakt med en i styret lokalt.

Velkommen

Samhold gir støtte, glede og styrke.

Medlemsmøter våren 2022
Mandag 14. februar

Årsmøte på Brukerhuset kl 19.00.
Foredrag av Psykiater Bjarte Stubhaug.
Hvordan formidle sin helsetilstand når man har
(bryst) kreft
Inngang kr 100,- Bevertning

Torsdag 24. februar

Kveldstur til Høyevarde Fyrhotel
Se eget avsnitt i heftet

Mandag 21. mars

Brukerhuset kl 19.00
Vi får besøk av Haugesund Turistforening som vil
orientere om foreningens aktiviteter i 2022.
Inngang kr 100,- Bevertning

Onsdag 6. april

Påskeverksted.
Se eget avsnitt i heftet.

Mandag 23. mai

Sommerutflukt til Plassabakeriet i Vikebygd
Se eget avsnitt i heftet.

Søndag 29. mai

Hageselskap hos Solfrid i Suldal.
Se eget avsnitt i heftet.

11 – 15 juni

Hovedstaden med mange opplevelser
Se eget avsnitt i heftet.

Brystkreftforeningen under 45 år
Er du under 45 år og medlem i Brystkreftforeningen blir du automatisk
medlem av denne gruppen. Gruppen under 45 år er landsdekkende og har
samling en gang i året.

Strikkekafè
Strikkekafè på Brukerhuset kl 11.00.-.14.00
Datoer for 2022 er ikke fastsatt ennå, men blir lagt inn på vår
facebookside .

Bading/vanntrening på Havnaberg
Vi leier bassenget på Havnaberg hver mandag kl 14.00 – 15.00.
Enkle vannøvelser i deilig varmt basseng. Kr 50,- pr gang
Kontaktperson: Nora Rygg, Tlf 99 24 66 57

Yoga
i Skudeneshavn og Haugesund

Skudeneshavn: Rita Svendsen arrangerer Yoga kurs på RO i Skudeneshavn
tirsdager kl 17.00 .
Medlemspris kr 600,- (6 ganger)
Oppstart tirsdag 18/1-2022
Haugesund: Sissel J Mannsåker arrangerer Yoga kurs på Solvang
onsdager kl 17.30 – 18.40
Medlemspris kr 1.200,- (8 ganger)
Oppstart onsdag 19/1-2022
Nærmere informasjon og bindende påmelding til
Gunn Marit Sørensen Tlf 95 84 86 59
Mail: gunnmsorensen@gmail.com

Bli med Brystkreftforeningen Haugaland til kurs i
LIVSSTYRKE på Stord Hotel 21-22 januar 2022
Kjenn DIN EGEN LIVSSTYRKE og få tilgang til ditt eget potensiale.
Livet setter seg i kroppen gjennom alle livets faser og erfaringer. Det viser seg
på uendelig mange måter i et menneskes liv og hverdag– bl.a. som fysiske og
psykiske utfordringer og belastninger.
Livsstyrke: Den kraft som er iboende hver enkelt. Alle ressurser og muligheter
– hele ditt uendelige potensiale.
Sammen skal vi oppdage LETTESTE VEIEN til DIN LIVSSTYRKE.
Ved bruk av enkle øvelser, gjenkjennbare metaforer, latter og det viktigste av
alt; din oppmerksomhet i NÅET vil du få tilgang til:
o Mer energi
o Større kreativitet
o Økt bevisst tilstedeværelse – mindfulness
o Bedre fokus
o Større tillit til dine egne valg
o Å slippe taket i gamle og utslitte tankemønstre og strategier
o Å få tro på eget, til nå, urealiserte potensial
o Din livskraft som styrker din forståelse av hvem du er
Reis fra kurset, lettere, sterkere, klarere og med en styrket tro på DEG
Et kurs i LIVSSTYRKE handler om å sette seg selv i førersetet og begynne å ta
større styring over eget liv og helse.
o Er du klar for å åpne for dine muligheter og få tilgang til det som er
ditt?
Jorun Kvithyll er utdannet Livsstyrketrener og veileder, har Bachelor i
Vernepleie, er lærer i helsefag, samt energi- og muskelterapeut. Har i en
årrekke tatt imot deltakere til kurs og samlinger innen mindfulness,
selvutvikling og til behandlinger.
2 dager:

21-22/1-22
Kr 1.700,- tillegg for enk.rom kr 300,Inkl. buss t/r, 1 overnatting m/frokost, middag fredag kveld,
kurs og lunsj lørdag
Dagskurs: 22/1-22 Kr 850, Inkl. kurs og lunsj lørdag. Om ønskelig buss på returen
Bussavgang fra Flotmyr fredag 21 januar 2022 kl 14.00
Påmelding innen 6/1-2022 til Solveig Nilsen
Tlf 99 22 90 02 / solveig.nilsen@haugnett.no

BRYSTKREFTFORENINGEN HAUGALAND
Spennende arrangement våren 2022

Høyevarde Fyrhotell - torsdag 24. februar 2022

Høyevarde fyrstasjon ble opprettet i år 1700 og har vært et viktig fyrtårn i
Karmsundet – tidligere kalt Nordvegen. Selve Høyevarde fyr som det står i
dag er fra 1858 og består av en fyrvokterbolig, «tollstasjon», naust og et
vedfyrt bakeri . I år 1700 fikk Heinrich Petersen Ysted den kongelig bevilling
til å drive fyret på Høyevarde.
Høyevarde er omtalt i engelske historiebøker. Jarlen av Bothwell – dronning
Maria Stuarts elsker – ble tatt til fange på Høyevarde etter flukten fra
Skottland.
Vi skal flotte oss og ha en eksklusiv aften med 3-retters middag på dette
spennende stedet. Det er begrenset plass – så førstemann til mølla!!
Transport fra Flotmyr kl 18.00 / retur ca kl 22.30

Medlemspris Kr 800- pr person

(inkl. 3-retters middag, aperitiff, transport )
Drikkevarer betales av hver enkelt.
Bindende påmelding snarest og innen 20 februar til
Solveig Nilsen tlf/melding 99 22 90 02
Mail: solveig.nilsen@haugnett.no

Dette er en unik mulighet til å oppleve et besøk
på Høyevarde Fyrhotell.
Gå ikke glipp av denne spesielle kvelden !!!

Sommerutflukt til

PLASSABAKERIET I VIKEBYGD
23. MAI 2022

Plassabakeriet ble bygd i 1842 av Georg Gautesen. Vikevik hadde landhandel og
bøkkerverksted i tillegg til bakeriet, og kundene var i tillegg til å være lokale folk,
fiskere. Når fiskerne skulle på brislingfiske kjøpte de med seg en hel tønne med brød.
De som arbeidet i bakeriet var bakermesteren, en lærling og en ekstra hjelper av og
til. Den siste lærlingen på Plassabakeriet het Einar Eidsvåg. Han kom roende over
fjorden fra Sveio og gikk i lære de siste to årene det var i drift. Etterpå dro han til
Sauda og startet eget bakeri der. Han fikk noen sønner og en av de heter Bjørn
Eidsvåg som vi alle kjenner til

Avgang fra Flotmyr kl 17.00 (retur i Hgsd ca kl 22.30)
Medlemspris kr 500,Inkl: bussturen, aperitiff og deilig mat på plassabakeritet
Bindende påmelding innen 31. mars 2022 til
Solveig Nilsen tlf 99 22 90 02
Mail: solveig.nilsen@haugnett.no

Brystkreftforeningen Haugaland
«Vårens vakreste eventyr»
Tur til Suldal søndag 29. mai 2022

Solfrid Wannberg – som er medlem i vår forening – har i flere år arrangert
«Vårens vakreste eventyr» med hattefest i sin egen hage i Suldal.
Arrangementet er i samarbeid med Suldal Hagelag og her blir det servert
kaffe og kaker, salg av blomster, utlodning og koselig samvær i hagen.
Inntektene på dette arrangementet blir hvert år tildelt Brystkreftforeningen
Haugaland – noe vi setter utrolig pris på.
Vi hadde en dagstur til dette arrangement for noen år siden og vil gjenta
turen i år. For å gjøre det enkelt så tar vi utgangspunkt i private biler, men
viser det seg at det blir mange påmeldt så setter vi opp en buss.

Arrangementet varer fra kl 15.00 – 17.00
Avgang fra Flotmyr kr 12.30
Prisen setter vi når vi vet hvor mange som blir med. Vi legger ikke
inn middag da det er mulig å kjøpe kaker og kaffe hos Solfrid.
Vi kan arrangere en middag på hjemturen dersom det blir ønskelig.
Bindende påmelding innen 20. mai til Solveig Nilsen
Mail: solveig.nilsen@haugnett.no
Melding til 99 22 90 02

Vær turist i vår vakre hovedstad
11. – 15. juni 2022

OSLO – Vår spennende hovedstad!
Dagene i Oslo byr på mange spennende opplevelser.
Noen ganger er du kanskje i Oslo på privat besøk eller i
jobbsammenheng og da blir det ikke alltid tid til å få med seg
hovedstadens mange kulturelle aktiviteter. På denne turen skal vi
besøke flere spennende hus – noen plasser har vi med oss en guide
som forteller, noen steder går vi rundt på egen hånd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bysightseeing med buss/lokalguide
Besøk og omvisning på Stortinget
Omvisning på Munch Museet
Omvisning i Operaen
Besøk på Hadeland Glassverk
Besøk og omvisning på Kistefoss Skulpturpark på
Jevnaker
Besøk på Bærums Verk
3-retters middag på Ekeberg Restaurant
3 – 2 retters middager på restauranter i Oslo
4 overnattinger m/frokost på sentralt hotell
Lunsj underveis første og siste dag
Egen buss som er med på hele turen

Et fullstendig «dag for dag» program blir utarbeidet senere, men her
ser du allerede nå hva du opplever og hva som er inkludert.
Det skal også bli tid til shopping.
Medlemspris kr 8.800,- pr person i dbl.rom
Tillegg for enk.rom kr 1.250,Bindende påmelding innen 15. mai til Solveig Nilsen
Mail: solveig.nilsen@haugnett.no
Melding: 99 22 90 02
Teaterforestillingen «Så som i himmelen» som går på Oslo Nye
Teater har siste forestilling 11. juni. En herlig forestilling,
full av tårer og glede.
Vi har mulighet til å nå denne forestillingen, så dersom noen ønsker
billett, kan vi forsøke å få bestilt.
Prisen er ca kr 550,- (må bestilles snarest)

Strikkekafè
Strikkekafè på Brukerhuset onsdager kl 11.00.-.14.00
Datoer for 2022 er ikke fastsatt ennå, men blir lagt inn på vår
facebookside .

Bading/vanntrening på Havnaberg

Vi leier bassenget på Havnaberg hver mandag kl 14.00 – 15.00.
Enkle vannøvelser i deilig varmt basseng. Kr 50,- pr gang
Kontaktperson: Nora Rygg, Tlf 99 24 66 57

Besøkstjeneste

Brystkreftforeningen Haugaland har besøkstjeneste (likepersoner)
på Haugesund Sykehus.
Likepersonene går også på hjemmebesøk så dersom du
kjenner til noen som har behov for besøk så ta kontakt.
Leder for denne gruppen
Solveig Nilsen, tlf 99 22 90 02 mail: solveig.nilsen@haugnett.no

Brukte proteser
Brukte proteser kan leveres på medlemsmøter eller til en i styret.
Disse vil bli sendt videre til land der det er mangel på proteser.

Grasrotandelen
Brystkreftforeningen Haugaland kan støttes gjennom Grasrotandelen hos
NORSK TIPPING. Bruk organisasjonsnr: 9956502881

Hjemmeside: ffbhaugaland.blogspot.no
Her prøver vi å oppdatere alt som rører seg i foreningen fortløpende.

Facebookside:
Brystkreftforeningen Haugaland

Her blir det lagt ut evt endringer i programmet - påminninger om turer og
arrangementer og det som ellers rører seg i foreningen.

Kreftomsorg Rogaland KOR
Det handler om hjelp til å leve, ikke bare overleve når kreft rammer. Kreftomsorgs visjon
er “Livskvalitet - når livet endrer seg”.
Kreftomsorg Rogaland ble stiftet 16 november 2006.
Ildsjeler så nødvendigheten av et lokalt omsorgssenter og etablerte Kreftomsorg
Rogaland. Våren 2007 ble organisasjonens første kreftsykepleier ansatt i Stavanger.
Kreftomsorg Rogaland utvidet med kontor i Haugesund i 2008, og kontor på Bryne i
2015.

Kompetanse
I Kreftomsorg Rogaland møter du erfarne fagpersoner med tid og kompetanse til å
møte deg. Har du behov for samtale individuelt, som par, familie eller med andre som
står deg nær, kan våre ansatte være der for deg. Vi tilbyr også veiledning, kurs og
undervisning til bedrifter, ansatte i barnehage, skole og helsepersonell.
KREFTSYKEPLEIER – SOSIONOM – STRÅLETERAPEUT –
FAMILIETERAPEUT – SEXOLOG

Kreftomsorg Rogaland i Haugesund
Kreftsykepleier:
Stråleterapeut:

Målfrid Eide
Silje Kristiansen

Mob: 47 52 39 30
Mob: 47 50 04 04

KOR er en stiftelse som jobber for ALLE med kreft og ALLE pårørende
på Haugalandet. De har egne grupper for barn og unge og de
fleste tilbudene er gratis.

Kreftkoordinator
Du finner kreftkoordinator i de fleste kommunene på Haugalandet.

Styret i
Brystkreftforeningen
Haugaland 2022

Leder:

Olaug Mortensen

Mob: 90 93 22 81

Nestleder:

På valg

Kasserer:

Solveig Nilsen

Mob: 99 22 90 02

Sekretær:

Gunn Marit Sørensen

Mob: 95 84 86 59

Styremedlem: Nora Rygg

Mob: 99 24 66 57

Styremedlem: Siri Lokna

Mob: 97 73 19 70

Varamedlem:

Mob: 90 11 52 96

Bente Pawells

Vår kontoradresse
Brystkreftforeningen leier lokaler og vi har medlemsmøter på
Brukerhuset (Worum bygget), Karmsundgt. 77 i Haugesund

