
 

Nyhetsbrev 

Vårt område er hele 
Vestland fylke 

Nummer 02 
mars 2020 
Årgang 8 

 

Å møtes på en dagkafé å ta en prat med gode venner er 
veldig koselig og det styrker det sosiale. 
Vi møtes på onsdagen i partalls uker i 2020 – uke 2,4,6 osv. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til våre aktiviteter 

INNHOLD 

Stomisykepleiere Irene Kyrkjebø og Elisabeth Nomerstad 
svarer på generelle spørsmål. 

Medlemsmøte 26. mars kl 18:30. 

Medlemsmøte 7. mai kl 18:30, husk påmelding. 
 

Dagkafé på Krohnhagen kafé og kultursenter kl 13:00. 

Underholdning: Stein Olav Stendal og Tor Olav Sønnervik 
med «Cohen og Eg». 

Bilder fra turen til Havråtunet på Osterøy 
Bilder fra turen til Stordalen 
Bilder fra julebordet på Hotel Terminus 
 
 

Gøy i 2019 

Valg av NORILCO Bergen sitt styre 2020 

Vi holder til i 

Bergen  

men vi har også 
et lokallag på  

Voss 

Års- og medlemsmøte 27. februar. 
 

Byvandring mandag 8.6. kl 18:00. 
. 

Aktiviteter 

Kreftforeningen presenterte sine tilbud ved Hilde Kleppestø 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En koselig kveld  

Års- og medlemsmøte 27. februar 

Styret i 2020 
 

  Gudbjørg Arne Wermer Wenche Eli Marie Anette Dürr 
  Bogsnes  Nernes Oset  Bjørnarøy  Øvretvedt Thomassen 
 

Styret blir konstituert på neste styremøte og resultatet kommer i neste nyhetsbrev. 

Etter årsmøte fortsatte vi med medlemsmøte og   kreft-
foreningen ved Hilde Kleppestø presenterte foreningen 
sine tilbud her i vårt nye fylke Vestland. Det var kjekt å få 
vite hvor mange steder de har sine aktiviteter - 
Vardesenteret på Haukeland Sykehus, treffpunkt 
i Bergen, Os, på Voss og i Sunnhordland, temakafeer 
i Odda, på Voss, i Sunnhordland, Nordhordland og Førde. 
I tillegg arrangerer de noe som heter Stafett for livet, og 
det skal skje i år i Førde og Odda. 
 
Tusen takk Hilde Kleppestø for en flott presentasjon. 
 
 



 

Vi startet med en veteranbuss fra Bystasjonen og kjørte til 
Havråtunet på Osterøy. Det ble en fantastisk opplevelse med 

informasjon om hvordan våre forfedre har levd sine liv. 

Turen avsluttet vi med lunsj på Osterøykroen 



Turen til Stordalen 

Julebordet på Hotell Terminus 

En koselig tur og om 
lørdagen besøkte vi 
Bjørn West museet i 

Matre. Vi hadde en plan 
å besøke 

Villmarksmuseet også 
men det ble avlyst pga 

dårlig vær og stengt vei. 

Veldig kjekt med god mat 
og drikke. 



Kommende 

medlemsmøter 

Medlemsmøte 7. mai, på Krohnhagen kafé og kultursenter, Kong Oscarsgate 54. 
 

Stomisykepleiere Irene Kyrkjebø og Elisabeth Nomerstad svarer på 
generelle spørsmål - praktiske og daglige utfordringer -– vi ber om korte 

og presise problemstillinger – send gjerne ditt spørsmål på forhånd til 
bergen@norilco.no - slik at stomisykepleierne kan forberede seg. 

Bindende påmelding innen 1. mai pga matservering. 
Ta kontakt med Eli M. Øvretvedt pr mail: elima@live.no eller tlf: 92455439 
 
 

Musikalsk innslag med Stein Olav Stendal og Tor Olav Sønnervik med 
«Cohen og Eg». Disse to er veldig flinke og underholder ofte på 

Senioruniversitet. 

Medlemsmøte 26. mars, på Krohnhagen kafé og kultursenter, Kong Oscarsgate 54. 
 



 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen  

Dagkafén 

Vi startet dagkafén vår den 5. juni 2019 og har 
hatt mange koselige møter. 

 

Antallet besøkende har økt betraktelig og vi 
fortsetter annenhver onsdag i partalls uker 

2,4,6,8,10,12 osv. 

Aktiviteter 

Jo Gjerstad tar oss med på en to timers vandring - 
tar utgangspunkt i Bergens jubileet 950 år. 

Kle dere etter været og bli med på en historisk 
vandring en juni ettermiddag/aften - kanskje 

avslutte med noe leskende om noen har anledning?! 
 

Byvandring mandag 8.6. kl 18:00. 
Vi møtes ved Snorre statuen i Dreggen (nedenfor 

Maria Kirken / ved Bryggens museum). 
 


