
Aktivitetskalender 2022 og informasjon

Brystkreftforeningens formål er å gi hjelp og støtte til personer 
som har fått en brystkreftdiagnose eller påvist mutasjon i bryst-
kreftgener, og å ivareta deres interesser. 

Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen, 
og sammen arrangerer vi Rosa Sløyfe-aksjonen.

RANA OG OMEGN



Brystkreftforeningen Rana og omegn er 
en av 56 lokalforeninger.  Pr. 01.01.22 har 
vi 106 hovedmedlemmer, og 32 støtte-
medlemmer.  Som medlem hos oss kan 
du delta på blant annet medlemsmøter,  
kafè-treff, julebord og turer.

Vi har en informasjonsside og en lukket 
gruppe på Facebook, der all informasjon 
deles. Søk oss opp!

Ettersom ikke alle bruker Facebook,  
sendes viktig informasjon også ut pr. 
e-post og sms.

Personvernopplysningene beskytter deg, 
og vi vet ikke hvem som til enhver tid kan 
ha nytte av å møte oss.
Vi håper derfor at du tar kontakt, enten 
det er spørsmål om medlemskap, likeper-
sonstjenesten eller medlemsaktiviteter. 

FYSISK AKTIVITET 
Brystkreftforeningen bidrar økonomisk 
til Aktiv trening ved Family Sport Club Mo 
i Rana, et gratis tilbud til alle kreftpasi-
enter under og etter behandling, og ikke 
bare for medlemmer i Brystkreftforenin-
gen. Begrenset plass. Ukentlig påmelding 
må gjøres i Facebook-gruppen «Trening 
og kreft - Mo i Rana».

En av våre største støttespillere lokalt er 
Rana Turmarsjklubb. 

De har ukentlige turer i lokalområdet, 
og arrangerer også Rosa Sløyfe-marsj, 
der inntekten går til vår forening/Rosa 
Sløyfe-aksjonen.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å 
gå sammen med Turmarsjklubben!

Vi vil bidra mer! 
Ta kontakt om det er tilbud du ønsker, vet 
om, eller selv kan tilby.

MEDLEMSKAP
300,-/år for hovedmedlemmer og støttemedlemmer
500,-/ år for firmamedlemmer.
Innmelding kan gjøres på www.brystkreftforeningen.no.

MEDLEMSFORDELER
Helse og Velvære Byporten:   
10% rabatt på form/farge av vipper/bryn hos Lise for alle medlemmer. 

Støtt opp om lokalforeningen din, og registrer Grasrotandelen 
på Brystkreftforeningen Rana og omegn. 

AKTIVITETSKALENDER  
2022
22. FEBRUAR  KL. 19:00 
Medlemsmøte med loddsalg
Møteplassen, Frivillighetens Hus

29. MARS KL. 19:00 
Medlemsmøte med loddsalg
Denne gangen møtes vi på  
Bakeribygget
 
26. APRIL KL. 19:00 
Medlemsmøte med loddsalg
Vi får besøk av Maske  
Bandagisten. Denne gangen  
møtes vi på Bakeribygget.

31. MAI KL. 19:00
Medlemsmøte med loddsalg
Møteplassen, Frivillighetens Hus

17. – 19. JUNI
Medlemstur til Mosjøen

30. AUGUST KL. 19:00
Vi får besøk av Kreftkoordinator 
Synnøve Edvardsen Valla.
Medlemsmøte med loddsalg
Møteplassen, Frivillighetens Hus

27. SPETEMBER KL. 19:00
vi får besøk avMartin Kildal
Medlemsmøte med loddsalg
møteplassen, Frivillighetens Hus

1. OKTOBER
Lokalt rosa sløyfe løp i Klokker-
hagen i regi av foreningen, og 
ildsjelene Lena Westman og 
Lene Frøysa.

7. OKTOBER KL. 12:00-16:00
Kampanjehengeren blir å finne 
ved COOP OBS!  Rosa Sløyfe-
aksjonen pågår hele oktober.

25. OKTOBER KL. 19:00 
Medlemsmøte med loddsalg 
Rosa Sløyfe-kake!
Møteplassen, Frivillighetens Hus

26. NOVEMBER  
Julebord for alle medlemmer på 
Fyrhuset i Langneset. 
Påmelding. Info kommer!

31. JANUAR 2023 KL. 19:00  
ÅRSMØTE
Vanlige årsmøtesaker
Pizza
Møteplassen, Frivillighetens Hus

28. FEBRUAR 2023 KL. 19:00 
Medlemsmøte med loddsalg.
Møteplassen, Frivillighetens Hus

INFORMASJON OM LOKALFORENINGEN



MEDLEMSMØTER
Siste tirsdag hver måned (Unntatt 
skoleferier) Sosialt og trivelig, med 
noe godt til kaffen. 
Loddsalg (kun kontant betaling). 
Inntekt fra loddsalget går til drift  
og medlemsaktiviteter.  
Alltid likeperson tilstede.

KAFÈ-TREFF
Andre onsdag hver måned (unntatt 
skoleferier) Uformell «kaffepause»  
på OBS Kafe, 2 etg. kl. 12 – 14.
Alltid likeperson tilstede

LIKEPERSONSTJENESTEN
En likeperson er et medmenneske som 
har erfaring med kreft.
Alle likepersoner i Brystkreft-
foreningen har taushetsplikt, og 
forholder seg til Brystkreftforenin-
gens retningslinjer.

Trenger du noen å snakke med? 
Ta gjerne kontakt med oss:
Elin Ramstad 
Tlf. 957 44 959
Trine-Mari Aavitsland
Tlf. 948 94 896

NETTVERK FOR MEDLEMMER 
UNDER 45 ÅR, OG NETTVERK FOR 
MEDLEMMER MED  
METASTATISK BRYSTKREFT
Lokalforeningen ønsker å legge til 
rette for at medlemmer i like  
situasjoner kommer i kontakt med 
hverandre, møtes og deler  
erfaringer. Lokallagsleder kan  
formidle kontakt dere imellom!

ANDRE LOKALE TILBUD:

TEMAKAFÈ FOR ALLE SOM ER 
BERØRT AV KREFT – RANA
Temakafèen er et møtested for alle som 
er berørt av kreft på en eller annen måte, 
og som ønsker å treffe andre mennesker, 
kreftrammet, pårørende eller etterlatt.  Lo-
kale pasientforeninger innen kreft samar-
beider med Kreftomsorg Rana Kommune, 
Termik Rana og Kreftforeningen om dette 
lavterskeltilbudet.
Ta kontakt med Termik Rana for mer 
informasjon: Tlf: 950 20 066/termik@
termikrana.no

TREFFPUNKT
Treffpunkt Mo i Rana er for barn og unge 
mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom 
i familien, eller som har opplevd at noen 
som står dem nær er død. På Treffpunkt 
kan barna få et pusterom fra sykdom, men 
også mulighet til å snakke. Ta kontakt med 
Termik Rana for mer informasjon:  
Tlf: 950 20 066/termik@termikrana.no

STYRET I LOKALFORENINGEN
Leder Trine-Mari Aavitsland
Tlf. 948 94 896 /
rana@brystkreftforeningen.no 

Nestleder Evy Skaug Johansen 
Tlf. 402 40 245 /evy.skaug@online.no

Kasserer Tore Johansen
Tlf. 908 74 915 ,  E-post: t-j9@online.no 

Sekretær Gunn Leirånes 
Tlf. 971 19 782 / sekretaer.rana@ 
brystkreftforeningen.no  

Styremedlemmer 
Elin Ramstad, Anita Wang,  
Toril Dahlen, Lone Thrane

Bankkonto:  4510.12.56263

Org.nummer: 893.827.722


