
       
       
      

  
 

 

Årsberetning for Brystkreftforeningen Bergen 2017 

 

 
Vi har 719 medlemmer i kategori 1, 85 medlemmer i kategori 2, 3 firmamedlemmer og 1 

æresmedlem pr. desember-17. 

 

Brystkreftforeningen Bergen har hatt 10 styremøter i 2017. I tillegg 1 jobbelørdager og flere 

korte jobbeøkter i forbindelse med utsending av post, fordeling av Rosa sløyfemateriell osv. 

 

Aktiviteter og sosialt samvær 

Vi har fremdeles et meget godt trimtilbud hos Turn- og Idrettsforeningen Viking. 

Vi har også et godt tilbud til medlemmene våre hos Nr1 Fitness, Elixia på Laksevåg og SIB 

på Årstad. 

 

13. februar 

Årsmøte. Det var 22 stemmeberettigede til stede.  

 

24. april 

Temamøte på Vardesenteret om senskader. Her deltok 26.  

 

9. mai 

Vi hadde byvandring på Nordnes og Nøstet. Her deltok 23.  

  

27. mai 

Familiedag på Sætregården. Vi gjentok suksessen fra i fjor, og det var 16 stykker som var 

med på dette arrangementet. 

 

16.-18.. juni 

Vi hadde en flott tur til Flor og Fjære, samt til Kulleseidkanalen. På denne turen var det 53 

stykker med.  

 

9. september 

Yogadag på Birkebeinersenteret. Her var det 7 som deltok. 

 

13. september 

Medlemsmøte i Kreftforeningens lokaler med fokus på Rosa sløyfe-arrangementene i oktober. 

Det var også besøk fra Boots apotek, de snakket om proteser, undertøy og behandling av arr 

og stråleskadet hud. I tillegg hadde vi en liten utlodning. Det var 28 tilstede på dette møtet. 

 

 27. september. 

I år var vi å så revy med Marit Voldsæter. Det var 70 stykker med denne kvelden. 

 

 



5. oktober 

Felles temamøte på Vardesenteret i regi av oss og Kreftforeningen. Temaet var senskader. 

Det var samtidig kick off for Rosa sløyfe denne kvelden. Denne kvelden var det 150 som 

deltok. 

 

 

Oktober 

Vi hadde stand på følgende kjøpesentre i oktober: 

 

7.oktober 

Sartor senter  

Lagunen 

Åsane senter 

Informasjonsbussen på Torgalmenningen 

 

14. oktober 

Sletten senter 

Bergen Storsenter 

Oasen 

 

18.oktober 

2 stand på Haukeland Universitetssykehus 

 

19. oktober 

Rosa sløyfeløpet.. 

 

26. oktober 

Den årlige basaren var en suksess som vanlig.   

Denne gangen var vi på Hotel Ørnen, og vi var 108 tilstede. Det var god mat og drikke, og 

upåklagelig stemning som vanlig. 

Inntekten denne kvelden ble kr. 93659, noe som ga et overskudd på kr 62221,74 

Vi takker alle som kom med gevinster, store og små.  

 

4. november 

Jubileumsfest på Hotel Ørnen. Denne kvelden var det 65 som deltok.  

 

12. november 

Yogadag på Brattetaule gård. Her var det 5 som deltok. 

 

5. desember 

Byvandring med historiker Jo Gjerstad. Denne gangen var vi i områdene i Marken, og det var 

16 påmeldte, men 6 stykker som deltok.  

 

Deltagelse på kurs og møter:  

• Hildborg, Mai-Britt, Anita, Marit Paulsen og Ella Bahus var på likepersonskurs i 

Trondheim. 

• Edel, Marianne M. og Elisabeth var på tillitsvalgtkurs i Trondheim. Det var denne 

helgen også jubileumsfest. 

• Edel har gjennom året vært på mange møter angående nye vedtekter i 

hovedforeningen. 



• Det har vært samarbeidsmøter med Kreftforeningen, og også Rosa sløyfe-møter. 

• Anita vært på landsmøtet for Brystkreftopererte under 40. 

• Vi har deltatt på felles temamøte på Vardesenteret.  

• Marianne M. og Anita deltatt på Pink Monday med Mary Kay, og fikk overrakt en 

sjekk til Rosa sløyfe.. 

• Anita deltatt på utdeling av forskningsmidler på Haukeland. 

• Mai-Britt, Elisabeth og Marianne M. stått på stand på SIB sitt treningssenter i 

anledning Råsterk mot Kreft. 

• Edel, Marianne M. og Anita deltok på ekstraordinært landsmøte 1. desember. 

• Marianne M., Hildborg og Grethe deltok på tur i Fjellveien med Pink Ladies, og fikk 

overrakt en sjekk til foreningen.  

 

 

 

 

Styret i Brystkreftforeningen Bergen har i 2017 bestått av:  

 

Leder:    Marianne Michaelsen 

Nestleder:   Anita Üstün 

Sekretær:   Elisabeth Kjøsnes 

Kasserer:   Edel Johannessen 

Styremedlem:   Mai-Britt Værø 

Styremedlem:   Hildborg Mandiussen 

Styremedlem:   Marianne Ness 

Varamedlem:   Grethe Landsvik  

Varamedlem:   Gerd Sviggum 

 

 

 

Leder        Sekretær 

 

Marianne Michaelsen (sign.)     Elisabeth Kjøsnes (sign.) 

 

 

 

 

 


