
Vi inviterer deg med eventuelt følge til Høstmøte 

Mandag 31.oktober 2022 kl. 18.00 

Sted: Rød Bare Blå på Hotel Molde (Storgata 19) 2.etasje 

Program: 
Lev aktivt med sykdom  
Stomisykepleier Margunn Austrheim, Krefkoordinator Liv Skjørsæter Johansen og sykepleier fra 
Boots Kathrine Rødseth Nerland vil informere om hvordan de jobber for det beste for målgruppen 
vår. Om mulig vil vi dele inn i grupper ut ifra stomitype, diagnose og pårørende. Det er mulig å få 
stille spørsmål og snakke med fagpersonene som er til stede. 
Det blir stand der du får se på ulike typer utstyr og ernæringsprodukt både for deg med stomi og 
uten stomi.  
Det blir tid til sosialt samvær der dere får mulighet til å bli kjent og å få kunne snakke sammen 

Loddsalg 

For de som har behov for det, vil det bli anledning til å få snakke med likepersoner fra 
NORILCO Romsdal. 

Påmelding til Annlaug Årflot e-post: annlaug@norilco.no / 994 54 022 eller Tor Åge Langås 
tlf.: 909 92 638 snarest og innen 26.oktober 

 
 

Onsdag 30.november skal vi ha julemøte på Scandic Hotel Alexandra. Invitasjon kommer om ikke så lenge, 
så sett av dagen til hyggelig samvær med likesinnede og god julemat. 

NORILCO Romsdal er med på Prosjekt Tilhørighet   og Grasrotandelen (Tipping).  
Skal du kjøpe sesongkort for 2023 eller tippe, setter vi pris på om du vil støtte NORILCO Romsdal. 
Org.nr. 888890912   Med sesongkort på stadion får du 5 fotballkamper gratis. Du får også førsterett til billetter til 
cupkamper og eventuelt Europa League-kamper. 
Midlene vi får inn fra Grasrotandelen og Prosjekt tilhørighet går til å sponse medlemmene på møter, arrangement og 
turer. 

NORILCO Romsdal er medarrangør på Kreftkafè på Sanitetshuset i Molde første onsdag i hver mnd. Det er Kreftkafe 
onsdag 2.november. 

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. 

NORILCO Romsdal har egen Facebookgruppe. Det er også Facebookgrupper for NORILCO Ungdom, Foreldregruppen 
og Midt i livet. Dialog/Kreftkafeen har også egen Facebookgruppe. 

Mvh 
Styret i NORILCO Romsdal  
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