
       
       
      

  
 

 

Årsberetning for Brystkreftforeningen Bergen 2020 

 

 

 
Vi har 805 medlemmer i kategori 1, 75 medlemmer i kategori 2, 2 firmamedlemmer og 1 

æresmedlem pr. desember-19 

 

Brystkreftforeningen Bergen har hatt 10 styremøter i 2020. I tillegg flere korte jobbeøkter i 

forbindelse med utsending av post, fordeling av Rosa sløyfemateriell osv. 

På styremøtene har bare medlemmer deltatt på de fleste grunnet restriksjoner i forbindelse 

med Corona. Vi har også på flere møter i tillegg hatt restriksjoner på antall styremedlemmer 

som har kunnet delta på kontoret. På slutten av året har møtene foregått på Teams. 

 

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 og SIB på Årstad.  

Vi har deler av året hatt tilbud om varmtvannstrening på Haukeland, og også på Aktiv 365 på 

Paradis. Dette har vært veldig populært blant medlemmene, men har deler av året vært avlyst 

pga smittesituasjonen. 

 

Vi har gjennom året ikke kunnet ha åpent kontor på Engen.  

 

19. januar 

Day retreat i Hot Yoga sine lokaler i gamle Eidsvåg fabrikker. Her deltok 7 stykker. 

 

10. februar 

Årsmøte. Det var 27 stemmeberettigede til stede.  

 

16 februar 

Fotball-aktiviteter i Huseklepp Arena. Her deltok 80 personer. 

 

12. mars 

Hudpleiekurs. Her var det to kurs og det deltok til sammen 11 personer. 

 

27.-29. mars 

Her skulle vi ha hatt velværehelg på Panorama Hotell på Sotra, men det måtte vi dessverre 

avlyse pga Corona-situasjonen. 

 

29. april 

Byvandringen med Jo Gjerstad ble avlyst grunnet Corona-situasjonen. 

 



9.mai 

Familiedag på Sætregården. Denne måtte utgå pga smittesituasjonen. 

 

13. mai 

Det var planlagt en koselig kveld på Toppe Gartneri for å lage dekorasjoner til nasjonaldagen, 

men dette måtte også utgå pga Corona-situasjonen. 

 

8.-15. juni 

Vi hadde planlagt en flott tur til Salou i Spania, men måtte avlyse denne pga Corana-

situasjonen. 

 

19. august 

Byvandring med Jo Gjerstad. Denne gangen fra Sandvikskirken mot Stølen. Det var 19 

påmeldte. 

 

30. august 

Dagstur til Bekkjarvik. Denne turen ble det heldigvis noe av. Det var en kjempeflott tur hvor 

det var påmeldt 50 personer. 

 

9. september 

Krittekurs på Bryggen. Her deltok 9 stykker. 

 

Rosa sløyfe 

Det ble ikke arrangert stand på kjøpesentrene pga smittesituasjonen. Vi solgte pin, krus og 

løpevesker privat. Ellers anmodet vi folk om å kjøpe via nettbutikken til Kreftforeningen. 

 

4.- 11. oktober 

Det ble arrangert digitalt Rosa sløyfe-løp. Folk løp i sitt nærområde og sendte inn bilder og 

film. 

 

16. oktober 

Vi fikk 40 billetter til middag og show med Truls Svendsen på Ole Bull Scene i gave fra 

Lonevåg Beslag. Denne kvelden var det 40 damer som virkelig koste seg. 

 

26. oktober 

Den årlige basaren vår ble avlyst. Vi solgte likevel masse lodd, og de fleste tok lodd for de 

innbetalte inngangspengene. Vi satt hos kasserer en hel dag og trakk loddene. 

Inntekten ble kr. 71.040,00, vi hadde kostnader på kr 45.225,92, noe som ga et overskudd på kr. 
25.814,08 

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

 

29. oktober 

Show med Dagfinn Lyngbø. Dette var et av få arrangementer som vi fikk delta på. Det var en 

liten lette i restriksjonene på den tiden. Her hadde vi 50 billetter. 

 

8. desember 

Førjulskonsert i Grieghallen med Sissel Kyrkjebø ble dessverre avlyst grunnet Corona-

situasjonen. 

 

 



Deltagelse på kurs, møter, mm: 

• 29. juni: Anita og Marianne deltok på digitalt Rosa sløyfe-møte. 

• 17. oktober: Marianne deltok på digitalt møte med Mary Kay. 

• 3. oktober: Hildborg deltok på Face time-møte med dr. Eikesdal. 

• 21. november: Edel og Marianne deltok på digitalt landsmøte 

 

 

 

Styret i Brystkreftforeningen Bergen har i 2020 bestått av:  

 

Leder:    Marianne Michaelsen 

Nestleder:   Anita Üstün 

Sekretær:   Elisabeth Kjøsnes 

Kasserer:   Edel Johannessen 

Styremedlem:   Grethe Sjursæther Landsvik 

Styremedlem:   Hildborg Mandiussen 

Styremedlem:   Marianne Ness 

Varamedlem:   Marit Monsen Huseklepp 

Varamedlem:   Norma Syse 

Varamedlem:  Ragnhild Fryd Fredriksen 

 

 

 

Leder        Sekretær 

 

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

 

 

 

 

 


