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Årsmøtet 2018 ble avholdt 1. mars. Nytt styre etter kontinuering er:
Leder Wenche Bjørnarøy
Nestleder Eli Øvretvedt
Likepersonsleder Gudbjørg Bogsnes
Kasserer Per Arne Borsheim
Sekretær Anette Dürr Thomassen
Ungdomsrepresentant Trond Are Stensås
Vararepresentant Rune Kobbeltvedt
Årsmøteprotokoll finner du på hjemmesiden til NORILCO-Bergen
http://www.norilco.no/avdelinger/bergen

Videre kan du nå lese om
arrangementer og aktiviteter frem til og med september 2018

Til: Medlemmer av Norilco Bergen, Brystkreftforeningen i Bergen, Sarkomer Vest,
Prostatakreftforeningen Bergen samt pårørende og medfølgere i alle foreningene

Informasjonsmøte Om Montebellosenteret ved Maria Münster
Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med pårørende til informasjonsmøte 11. april
kl. 19.00
på Vardesenteret Haukelands Universitetssykehus (Parkbygget)
om Montebellosenterets tilbud til kreftrammede og pårørende.
Vi åpner dørene kl. 18.00 slik at alle kan gjøre seg kjent med de aktivitetene som forgår på
Vardesenteret og få en kopp kaffe med litt ved siden av.
Montebellosenteret på Mesnali ved Lillehammer drives av en uavhengig stiftelse og gir et
fantastisk godt faglig og sosialt tilbud til kreftrammede og pårørende inkludert familier.
Senteret ligger i flotte naturomgivelser og gir deltagerne tilbud om inne og uteaktiviteter
inkludert spesialtilpasset kost, trenings og avslapningsaktiviteter, samt turer og sosiale
aktiviteter.
Kursene dekkes normalt av HELFO inkludert reise og opphold for pasient og pårørende og
påmelding/henvising skjer gjennom fastlege/sykehus hvor også sykemelding skal dekke
pårørende.
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NORILCO-Bergen vil presentere seg og ha likeperson tilstede
Fullstendig invitasjon finner du på hjemmesiden til NORILCO-Bergen

Temakveld på sjukepleiehøgskulen i Førde 18. april kl 18:00-21:00
Norsk sjukepleierforbund sine faggrupper innan intensiv, urologi og kreftsjukepleie
arrangerer kvelden. NORILCO-Bergen vil være representert ved brukerrepresentant, som
vil snakke om «livet med stomi».
I tillegg vil det bli undervisning av stomisjukepleier Bodil Øyra frå Helse Førde.

Medlemsmøte 3. mai 2018
Kl 18.30
Krohnehagen (tidligere Dankert Krohn seniorsenter)
Kong Oscarsgate 54
➢ Denne kvelden har vi lagt opp til «Kor» (ansatte i Statoil) og samtaler
➢ Vi serverer rømmegrøt med tilbehør – husk påmelding (si fra om du vil ha noe
annet enn rømmegrøt)
➢ 125 kr pr medlem / ikke medlem 200 kr
Påmelding innen 20. april til elima@live.no tlf 92455439
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Bli med på dagstur lørdag 9. Juni
Turen går til Håheim gaard på Tysnes
Oppmøte kl 09:45 utsiden av bystasjonen ved Blomsterpaviljongen
Turen går via Tønnefabrikken på Tysse – omvisning – videre til Håheim gaard for lunsj kl
14:00 – retur til Bergen via Våge/Halhjem
500 kr pr medlem / ikke medlem 1000 kr
Bindende påmelding innen 4. mai til norilco.bergen@gmail.com
Eller på mobil till Wenche 91785621

Velkommen til tur

Høsttur til Kiel 14. til 16. September
Fly:
Bergen - Oslo-Gardermoen - Bergen
14SEP BGOOSL 0830 0925
16SEP OSLBGO 1450 1545

Color Line
Dag 1
Kl. 12.30 Oppmøte og innsjekk.
Kl. 13.15 Vi går om bord i skipet. Innsjekk på lugarene
Kl. 13.30. Lunsjbuffet i Grand buffet
Kl. 19.00 20.00 Show i showlounge for de som ønsker det
Kl. 20.00 3- retters middag i restaurant Oceanic
Dag 2
Kl. 07.00 - 09.45 Frokost
Kl. 10.00 - 14.00: Til egen disposisjon i Kiel.
Kl. 19.00 Show i showlounge – vi har forhåndsreserverest (Det fremføres forskjellig show
hver vei.)
Kl. 20.00 eveningbuffet i Grand buffet
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Dag 3
Kl. 07.00 - 09.45 Frokost
kl. 10.00 Ankomst Oslo
Pris pr medlem i 3- stjernes innvendig dobbeltlugar 3200 kr / enkeltlugar 3500 kr
For ikkje medlemmer 4750 i dobbellugar og 5600 i enkeltlugar
Oppgradering av lugar er mulig mot tillegg.

Pris inkluderer:
- Flyreise t/r Bergen-Oslo
- Båtreise Oslo - Kiel tur/retur i 3-stjerners innvendig dobbeltlugar
- 2 x frokostbuffet
- 1 x lunsjbuffet inkl 1 øl, vin eller mineralvann, samt kaffe/te
- 1 x coctail til showet en av kveldene
- 1 x 3-retters cruisemeny inkl ½ flaske skipets vin
- 1 x eveningbuffet inkl ½ flaske skipets vin

Ut på tur aldri sur 😊
Bindende påmelding innen 10 juni til norilco.bergen@gmail.com eller Wenche 91785621

Info
Vi ønsker å komme i gang med turgruppe.
Informasjon om turene vil du kun finne på vår hjemmeside.
Her legger vi ut hvor turen går og oppmøtested.
Vi starter med små turer og lager nye ruter etter hvert.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen
Hilsen styret

