
       
         15. august 2022 

Høstbrev til medlemmene 
Velkommen til høstens aktiviteter. Det er så hyggelig at vi kan samles igjen. 
 
Vi har valgt å ikke lage innbydelser til årets aktiviteter da alt står i brosjyren, men vi har lagt 
ved en oppramsing av det som skjer i høst. Husk at brosjyren også ligger på 
Brystkreftforeningens nettside under lokalforeningen Drammen. 
 
Årets høstmøte den 15.sept. er både medlemsmøte og jubileumsfest. Vi i styret ønsker å 
gjøre stas på alle medlemmene våre, både passive og aktive, brystkreftberørte og 
støttemedlemmer. Hva hadde foreningen vært uten dere? Det er heis i bygget så alle 
kommer greit opp til festsalen. Pent antrekk. Vi tar en symbolsk egenandel for dette 
arrangementet og ønsker alle hjertelig velkommen! 
 
Vi har 1 avbestilling på årets Chess-forestillingen den 24. august. Ring eller send meg en sms 
om du er interessert - mobil 450 66 320.  
 
Litt info fra Landsmøtet i vår: Det gamle hovedstyret ble gjenvalgt uten motkandidater. Nye i 
valg- og kontrollkomiteen. Nye vedtekter ble vedtatt på landsmøtet. Blant endringer er 
oppdatert ordlyd om formålet og at vara i lokalforeningene velges for ett år ad gangen. 
Endringene er lagt ut på nettsidene til Brystkreftforeningen. 
  
Jeg har vært i kontakt med Seniornett for å få til kurs for medlemmene om bruk av PC, brett 
og mobil samt bruk av digitale medier. Jeg har møte med dem den 24. august og skal se hva 
vi kan få til.  
 
Kunstkurset ble utsatt pga. sykdom på Drammen museum, men fullføres i løpet av høsten. 
 
Vårt lokallag trenger flere likepersoner. I dag har vi kun en. Styret har purret på 
hovedkontoret om kurs for å få flere kvalifiserte likepersoner i vårt distrikt. Og jammen fikk 
vi det til - søndag 23.oktober arrangerer vi heldagskurs for likepersoner. Kurset er for både 
hoved- og støttemedlemmer. Sett av datoen og meld deg på!  
 
Vår kasserer, som har ført regnskapet de siste 9 årene, ønsker å gi seg etter årsmøtet i 
februar 2023. Er det noen som kunne tenke seg denne viktige jobben? Regnskapet føres i 
Excel. Snakk med Berit på mobil 922 57 127 eller ta kontakt med valgkomiteen. 
 
Så ønsker jeg deg en fin høst og håper at vi ser deg på noen av arrangementene,  
 
Hjertelig hilsen 
Ana Maria 
Leder 


