Pressemelding/Årsrapport Ås Maltesergruppe
10. februar 2018

Bildet: Fra venstre Skattmester Trond Emil Berger, Hospitaler Trond Simarud, Representant fra styre i
Barnekreft foreningen Oslo og Akershus, Leder Frank Jakobsen, Kansler Truls Kleven, Medieansvarlig
Jan Kalvik, Webmaster Are Kristensen og frivillig Johan Dyrhaug.

Aktivt år for Ås Maltesergruppe
Onsdag ble det avholdt Årsmøte i Ås Maltesergruppe. Ås Maltesergruppe har åtte faste
medlemmer, og en stab av 15-20 assistenter som trår til under aktivitetene. - Hos oss er det vanlig
at hele familier stiller opp som hjelpere når det arrangeres store aktiviteter for barn, ungdom med
kreft, forteller leder Frank Jakobsen.
- En av de ivrige er Max, bare 8 år, som er en gledesspreder og leker med barna, og vi har mange
flinke ungdommer som hjelper til, understreker Jakobsen.
Sterke samarbeidspartnere
- Våre hovedsamarbeidspartnere gjennom året(ene) er Radiumhospitalet ved Fritidsleder Thora
Kollenborg, Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS Radiumhospitalet,
Barnekreftforeningen Oslo og Akershus, Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, SFO «Lillefryd»
Sjøskogen skole, Redd Barna Ås, Jernbanepersonalets turkomite, Coop Extra Raveien Ås, Thorsen
Biovital Ås, Oscarsborg Festning, RIB.no Ås, Nor Aviation Ås, samt mange hjelpsomme
næringsdrivende, og frivillige organisasjoner i Follo og Oslo område.
Høy aktivitet
I 2017 hadde vi de faste aktivitetene som Oscarsborg dagen, med RIB, Helikopterturer, grilling og
andre aktiviteter for kreftsyke barn, ungdom og familier sammen med Barnekreftforeningen Oslo og
Akershus.
I september hadde Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS Radiumhospitalet sin faste dag
på Akershus Festning for sarkom kreft pasienter, etterlatte og pårørende, det var 6 år vi hjalp til med
å gjennomføre dagen.
Vi var også assistenter/bidragsytere under Jernbanepersonalets turkomites firedagers tur til
Kristiansand.
Desember er fast med julekalender, gaver til de barna, ungdom som er inne til behandling på
Radiumhospitalet.
Hovedfokus har vært som tidligere år å skape trivselsfremmende aktiviteter for kreftsyke og dere
familier.
I 2017 ble det sendt 550 sekker tøy, sko, leder og utstyr til barnehjem, skoler og fattige i
Latvia. Gavene kom fra Redd Barna Ås, Grendehuset Liahøi i Nordby, Ås Arbeidskirkes marked, skoler
og private.
Hjertelig takk!
- Vi takker alle våre mange givere, samarbeidspartnere lokalt i Follo, og Oslo, sier leder Frank
Jakobsen, som understreker at "...uten deres støtte ville vi ikke hatt mulighet til å holde et slikt
aktivitets- og kvalitetsnivå".
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