MEDLEMSMØTE FOR NORILCO ROMSDAL
Vi inviterer deg med eventuelt følge til medlemsmøte
Torsdag 23.mai Kl: 18.00
På Eldres kultursenter 2.etasje. Inngang fra Vektergata
(I bygget til Frivillighetssentralen i Kirkebakken 1.)

PROGRAM:
Stomisykepleier Margunn Austrheim, Kreftkoordinator Liv Skjørsæter Johansen og sykepleier Kathrine Rødseth
Nerland fra Boots vil også være til stede på møtet. Boots Apotek vil ha stand med diverse produkt som letter
hverdagen for de med stomi/reservoar. Vi vil også komme med noen ferietips og gode råd for de som skal
ut å reise.
Vi vil dele inn i gruppe etter stomitype, (Urostomi, Ileostomi, Colostomi) reservoar, diagnose
(Mage/tarmkreft, IBD) og pårørende.
I gruppene vil en få anledning til å møte likesinnede og få utveksle erfaringer og få gode råd fra andre i
samme situasjon som deg selv.
Stomisykepleier Margunn Austrheim, Kathrine fra Boots og
Kreftkoordinatoren vil sirkulere i gruppene og være med å
gi råd der det behøves. De som ønsker det kan få
enesamtale med stomisykepleier.
Det vil være likepersoner fra NORILCO til stede på møtet.
Loddsalg (Fint om du vil ta med en gevinst)
Kaffe og mat
Gi beskjed om eventuelle matallergier.

NORILCO Romsdal er med på

Prosjekt Tilhørighet

og Grasrotandelen (Tipping).

Skal du kjøpe sesongkort for 2019 eller tippe, setter vi pris på om du vil støtte NORILCO Romsdal.
Org.nr. 888890912
Pengene vi får inn på Grasrotandelen og prosjekt tilhørighet blir brukt til å sponse medlemmer på turer og
medlemsaktiviteter i NORILCO Romsdal. Dess flere som støtter oss, dess mer kan vi sponse deg på julemøtet, turer,
møter m.m
NORILCO er medarrangør på Kreftkafè på Sanitetshuset i Molde første onsdag i hver mnd.
Hvis du har en aktiv e-postadresse, hadde det vært fint om du kan sende oss den, så vi kan nå deg på e-post. Send
den til annlaug@norilco.no Skriv navn og e-postadresse i e-posten du sender.
Husk å gi beskjed ved adresseforandring og ny e-postadresse.
NORILCO Romsdal har egen Facebookgruppe. Det er også Facebookgrupper for NORILCO Ungdom,
Foreldregruppen og Midt i livet. Kreftkafeen har også egen Facebookgruppe.

Vennlig hilsen
Styret i NORILCO Romsdal

