
 
 
 

Påminnelse om planlagte arrangementene for høst 2022. 
I høst sender vi ikke ut noen invitasjoner slik som tidligere, da alt står i brosjyren. Men vi 
kommer her med en liten påminnelse om høstens aktiviteter. 

• Tirsdagskaféen, Café Lyche på Magasinet Drammen,  
starter opp tirsdag 23. august kl. 12:00 – 14:00 

• Rosa Sløyfe-lunsj lørdag 3. september kl. 12:00 – påmelding pga. bestilling av mat -til 
Kari (901 06 528) eller Elisabeth (979 88 794). Sted velges når vi vet hvor mange vi 
blir. Alle som har stått på stands og nye interesserte inviteres. Du får info og blir blant 
de første som får se årets pins. 

• Høstmøte og Jubileumsmiddag- Håndverkeren Selskapslokale 
Torsdag 15. sept kl. 17:30. 
Foredrag med overlege og forsker Kathrine Vandraas. Tema: Seneffekter. 
Etterpå blir det jubileumsfest med middag, sanger og taler.  
Innbetalingsfrist torsdag 8. sept. Egenandel kr. 100,-. Pent antrekk. 

• Kjekstad Golfklubb – lær å spille golf hver mandag- ring Anders (915 43 311) 

• Trening i varmtvannsbassenget fra 22. August. Mandager kl. 15-16 og kl.16-17, 
samme tider tirsdager. Onsdager og fredager kl. 17-18. Du får giro på første trening. 
Tove tar imot din påmelding på mobil 930 09 030. Husk å si at du er fra 
Brystkreftforeningen Drammen.    

• Julemøte – OBS!  Folkets Hus, torsdag 1. des kl. 18:00. 
Hjemmelaget juletallerken og loddsalg. Hyggelig om du tar med en gave til utlodning. 
Innbetalingsfrist 24. november. Egenandel kr. 200,-. 

• Nyttårskonsert- Oslo konserthus - torsdag 19. januar 2023. 
Schönsbrunn Slottsfilharmonika - kammerorkester fra Wien. Egenandel kr.150,-.  

Send SMS til  Ana Maria ( 450 66 320), om du vil være med slik at vi vet hvor mange 
billetter vi skal kjøpe. Innbetaling/påmeldingsfrist 30.september.  

• Det blir mannekengoppvisning til inntekt for Brystkreftsaken arrangert av 
Salenasøstrene i høst. Pr. idag har Salenasøstrene ikke satt noe dato. Når datoen er 
satt kommer invitasjonen til å bli sent ut kun på e-post. (Ring meg hvis du ønsker å 
delta, men har ikke e-post. Ring i begynnelsen av september.) 

• Sopptur holdes når ferien er over.  
 
 
Det ble gjenglemt et par sorte hansker fra forrige julemøte. Si ifra hvis det er dine. 

 
Innbetaling av egenandel til kto.2200.62.04582 med navnet til den som skal være med.  


