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NORILCO-BERGEN

Et blad for Hordaland og Sogn & Fjordane

Returadresse:

Vårmøte 2017

NORILCO - Bergen
Postboks 6125
5892 Bergen

Husk å melde adresseendring så unngår du forsinkelse i utsendelser.
Meld ifra til: NORILCO - Postboks 4 - 0101 OSLO
Telefon: 02013 - E-post: post@norilco.no

Styret i NORILCO-Bergen
NORILCO-Bergen,
Postboks 6125, 5892 Bergen.
Det nye styre som ble valgt på årsmøte 02.03.17:
Leder: Wenche Bjørnarøy

Valgt for 1 år Tlf.: 917 85 621

Nestleder: Eli Øvretvedt
Likepersonleder: Gudbjørg Bogsnes
Styremedlem: Anette Dürr Thomassen
Styremedlem: Gøril F Aasgaard
Styremedlem: Per Arne Borsheim
Ungdomsrepres.: Trond Are Stensås
Vararepresentant: Christel Nåmdal

norilco.bergen@gmail.com
Valgt for 2 år Tlf.: 924 55 439
E-mail: elima@live.no
Valgt for 2 år Vakt telefon: 907 73 776

Valgt for 2 år
Har 1 år igjen
Har 1 år igjen
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år

Dr. Chinh Khac Le,
hudlege v/HUS

Blåtur i september!
Styret inviterer til blåtur den 9. september. Hvor? Vi får se.
Dato/tid: Lørdag 9. september, kl. 09:30
Oppmøte: Bergen Bystasjon,
v/Blomsterpaveliongen.
Priser:
Medlemmer kr 300.
Ikke-medlemmer kr 700.

- Bergen
Dette kortet kan du
klippe ut og bruke
selv, eller gi det til
noen som ønsker å
støtte
NORILCO - Bergen.
Mange har aldri registrert noen mottaker
av Grasrotmidlene.

Vårmøtet ble avholdt på Grand Hotel Terminus med rømmegrøt og spekemat, alt i god tradisjon.
På medlems- og vårmøte 4. mai deltok 34 medlemmer og det er gledelig å se nye ansikter.
Vi hadde med oss dr. Chinh Khac Le, hudlege på Haukeland universitetssykehus. Han holdt foredrag om solens betydning, om hvor viktig det er å beskytte huden ved soling, og hvordan forebygge skader som solen kan forårsake og hvor viktig det er å forebygge hudkreft – Norge ligger dessverre dårlig an på verdensbasis. Han snakket om solkrem, hva som var viktig å se etter når velger
merke bla UVA og UVB merking.
Etter foredraget var det 2 elever fra Langhaugen videregående skole som underholdt med sang og gitarspill.
Før vi avsluttet kvelden
fikk vi servert rømmegrøt
med tilbehør og tradisjonen tro hadde vi også
lotteri.

NB! Bindende påmeding!

Vil du støtte oss med din Grasrotandel?
Org.navn:

NORILCO - Bergen

Org.nr:

991 298 959

32774991298959

Vi tar en tur ut i det blå, hvem vet hvor turen går. Litt
info må dere få, lunsj blir det klokken to.
Vi er tilbake til Bergen ca kl seks. Håper du har lyst å
bli med oss.
Oppgi navn og mobilnummer ved påmelding.
PÅMELDING: Bindende påmelding innen 10. august til Eli Øvretvedt:
tlf. 924 55 439, eller e-post elima@live.no

4

Medlemsmøte 7. september.

Vestlandstreffet 2017, en suksess.

N O R I L C O i n v i t e r e r t i l f e l l e s mø t e s a m m e n me d P R O F O * .
Vi får besøk av Are Saastad som er daglig leder i Reform – ressurssenter for menn. Reform er
landets eneste likestillingssenter med et hovedfokus på gutter og menns situasjon. Senteret holder
til i Oslo og har et nasjonalt ansvar, og menn og helse er en av Reforms hovedaktiviteter. Are er
utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang fartstid i helsevesenet.
Han vil snakke om Livsmestring etter alvorlig sykdom for menn. Om menn og helse. Når sykdom
rammer, gjør det menn til mindre menn?
Ikke la deg lure av tema, det er absolutt også en kveld for damene.
MØTESTED:
FFO sine lokaler, Vestre Strømkaien 7-9, 3etg. (Vis a vis Bystasjonen)
MØTE STARTER: Kl 18:30
Det blir enkel servering, kaffe/te og kringle. Utlodning som sedvanlig.
*) PROFO = prostatakreftforeningen.

D e t t e s ma k t e a v g j e n t a g e l s e . O g v æ r e t v a r p å v å r s i d e .
I år inviterte Sør-Rogaland til Vestlandstreff. De ville gjerne
vise frem litt av hva Jæren har og by på. Vi hadde vår base i
Jærens hovedstad og Jærens egen lille by, Bryne. Foruten
landbruk, strender, steingarder og tomater, er Jæren kjent for å
ha mye vær. Og det merket vi, den kjølige havvinden selv i
strålende solskinn. Så godt kledd og skodd dro vi på tur lørdag, langs strender og innland.
Ved noen av stoppene ble det servert kaffe og leskende drikke
med chips og kjeks og litt frukt.
Men la oss begynne fra begynnelsen. 54 personer var med, og
den største kontingenten var NORILCO-Bergen. Alle kom ned
fredag og ble samlet til felles middag om kvelden med etterfølgende prat og hygge.
Lørdag sto bussen klar
fore å ta med rundt til de
mange severdighetene.
Først Jærens strender med
innlagt spasertur, og så
videre til Hå Gamle Prestegård , med blant annet utstilling under temaet ‘Bier’. Vi fikk
muligheten til å se prestegården, utstillingene og besøke
Kunstbutikken på loftet.
Turen videre gikk mellom drivhus og slått, og syklister som
Hå Gamle Prestegård
deltok i Nordsjørittet, før vi endte opp på Vitengarden. En
fantastisk samling av jordbruksredskaper, tablåer og informasjon om jordbrukets utvikling.
På Vitengarden ble vi servert en deilig kjøttsuppe i flere omganger etterfulgt av kaffe, før vi tok fatt på den utomhus omvisningen.

Medlemsmøte 2. november.
D a t o , k l o k k e s l e t t o g t e m a e r f a s t s a t t , me n s t e d e r i k k e a v k l a r t .
Til møtet kommer Hege Bjørgan fra Dansac/Holister med nye produkter som hun viser og snakker
om. Det blir også samtalegrupper. Hvor møte skal være er ikke avklart. Se neste blad!

Julebord 1. desember
Sett av datoen for årets høydepunkt, NORILCOS julebord.
Hvor julebordet skal være er ikke avklart. Invitasjonen kommer i neste blad med sted og pris.

Kurs for deg med permanent colo- og ileostomi.
Kurset som arrangeres av NORILCO og LMS er også for pårørende.
Kurset på Lærings og mestringssenteret (LMS) er for deg med permanent Colo- eller Ileostomi.
Tema er ‘Hvordan leve med Stomi’.
Du finner mer informasjon om kurset og søknadsprosess på NORILCO-Bergen sin hjemmeside,
eller på Helse Bergen (www.helse-bergen.no).
Mandag 6 november. Kurset vil også være åpent for pårørende. Du må ha henvisning fra lege!
LMS ligger i Ulriksdal 2, samme avkjørsel som til Haraldsplass.

En sulten gjeng!

Turgruppe
Styret i NORILCO-Bergen vil gjerne få i gang en turgruppe i vår avdeling og ønsker derfor å
komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å være med på noe slikt. Vi ser for oss en turgruppe som vil ha en fast turdag - enten en gang i uke eller hver 14 dag. Vi foreslår at det blir på ettermiddagstid. For å få dette til, er vi avhengig av at noen kan stille som turleder. Vi setter opp en
turnus for turlederne. Turene blir annonsert på nettsiden
vår med informasjon om hvor sted og hvem som er turleder.
Vi ber deg som har lyst til være med på dette om å ta
kontakt, fortrinnsvis på mail:

norilco.bergen@gmail.com

Ønsker du å ringe/snakke med oss, ber vi om at du gjør
dette etter kl 1600
Tlf til Wenche: 91785621 eller Anette: 92607650
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Så bar det det ‘hjemover’ til Bryne Kro og Hotel for en liten hvil før aftenens festmiddag. Før
middag inviterte Else-Lill til bursdagsfeiring med sjampanje og snacks. Gave ble høytidelig overrukket av Eli.
Festmiddagen var en absolutt ‘høydare’ med forrett, surstek til hovedrett og en deilig dessert til
avslutning. Det ble underholdning fra toastmaster og gjester, før under og etter middagen. Og så
ble det dans med musikk av Aina Størksen med gitarist.
Vi gir all ære for det flotte arrangementet til NORILCO-SørRogaland, og Marianne Reve med
sine dyktige medhjelpere.
Takk for oss!

NORILCO-Bergen gjengen
minus fotografen.

Klar for festmiddag.
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