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VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE 
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TORSDAG 26. AUGUST KL. 18.30 

 

 

 

 

 

Dur og Wold underholder. 

 
PÅMELDING TIL KJELL ERIK, TLF. 474 16306  

 

INNEN SØNDAG 22. AUGUST 



2 
 

 

 

LITT EKSTRA KOS! 
 
Det vil bli servert gryterett med tilbehør og én valgfri drikke. 
Det vil også bli anledning til å kjøpe mer drikke. 
Dur og Woll (Tom-Erik Tangen og Bernt Wold) underholder 
fra kl. 19.30. 
Det er de to som underholdt da vi hadde møte på Rena 
kulturhus 26. september 2015.  
De har et rikholdig Sandbeck - reportoar. 
Helseartikler vil også være representert på møtet. 
Vi er spente på om de har noen nyheter med i bagasjen 
etter ett år. 
I alle tilfeller er de klar til å svare på spørsmål. 
 
 
 

Hei alle sammen! 
 

Endelig har tiden kommet, slik at vi kan treffes igjen.  

Vår første fellessamling etter årsmøte skal nå avholdes på 

Kilde i Løten som kanskje vil bli en liten feiring av vårt 45 års 

jubileum! Tenk så fort som tiden går.  

Selv ble jeg medlem av foreningen i 1977 og har deretter 

hatt forskjellige verv i styret lokalt og innehatt sentrale verv.  

Husker ikke i skrivende stund når jeg ble med i styre lokalt, 

men det er uvesentlig.  

NORILCO Hedmark har vært en varm og god forening for 

oss som er opererte og ikke nok med det – ledsagere er 

også inkludert. Her finner vi fort ut at vi ikke er alene som 

opererte i fylket og det kan være vel så bra i mange tilfeller, 

men helt klart en liten forandring av selvbilde i ny og ne.  

For min del er jeg kjempefornøyd.  
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For å skrive litt om meg selv – så kan jeg med hånden på 

hjertet si at jeg fikk et helt nytt liv etter operasjonen som er i 

positiv forstand. Jeg kunne være med på mye mer enn før 

operasjonen. NORILCO Hedmark inviterte til medlemsmøter 

rundt om i «Hedmark» Fylke i tillegg til en weekendtur hvert 

år. Dette var noe som var en helt ny opplevelse for min del. 

Du blir kjent med likesinnede og samtidig få mulighet til å 

være sosial sammen med oss. 

Det som er aller viktigste for oss er likepersontjenesten vi 

utfører til nyopererte, i tillegg til informasjon til studenter 

ved apotekerlinja i Brumunddal og å synliggjør oss på 

Montebellosenteret i Mesnalia når det arrangeres kurs for 

mage tarmkreft.  

Til slutt har vi også samarbeid med Stomisykepleiere (SIS) 

med arrangement av kurs for nyopererte med pårørende. 

Dette er et tilbud som SIS drar i gang og vi er deltagende.  

Så tilbake til Medlemsmøtet på Kilde den 26. august klokka 

18.30.  

Som invitasjonen sier i dette Øss i Milla – må vi ha 

påmelding. Dette fordi vi må ha oversikt grunnet tiden vi er i 

og sist, men ikke minst blir det servert en gryterett med 

tilbehør som avdelingen dekker. 

Fortvil ikke Dere som kommer fra lengst sør i fylket. Vi må 

finne på noe tilsvarende i sørfylket i høst da vi ser at det er 

veldig lang reisevei for dere til Løten. Vi ønsker å få forslag 

til lokaliteter fra dere i sør.  

Til slutt ønsker jeg at flest mulig har lyst til å være med på 

Kilde den 26. august 2021 klokken fra klokken 18.30.  Nb! Vi 

kommer ikke til å ha noen utlodning denne kvelden.  

Inger Johanne Heggelund 

Leder 
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SYKKEL ELLER BUSS? 
 

 
Den stakkars eldre damen kom i veien for 

Pettersen da han kom syklende. 

Hun ble kastet ut i veikanten, men krøp opp igjen 

tydeligvis uten alvorlige skader. 

Nå var du jammen heldig, frue, sa Pettersen som 

hadde kommet seg opp på sykkelen igjen 

 

 

 

 

«Heldig»! brølte den gamle. 

«Kaller du dette heldig»? 

«Ja», svarte Pettersen «Vanligvis 

kjører jeg buss». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i NORILCO Hedmark 2021: 

Funksjon Navn Mobil e-mail 
Leder Inger J. Heggelund     951 82661 inj-gun@online.no 
Nestleder Birger Helstad   951 85481 anne-birger@fam-helstad.com 
Kasserer Svein Lillehovde 928 33942 svein.lillehovde@gmail.com 
Sekretær Kjell Erik Andersen 474 16306 kjerik-a@online.no 
Besøksleder Wenche Th. Rønningen 975 28815 
Styremedl Paula Kristine Alfsen         977 30270     johnnyalfsen@hotmail.com 
Styremedl. Gunnar Nordsveen 957 09096 g.nordsveen@live.no 
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