
Møteplassen 
Et tilbud for alle som er kreftrammet enten som syk, pårørende, eller etterlatt som ønsker å møte andre i samme situasjon. 
Målet med tilbudet er å skape rom for tanker, erfaringer og spørsmål knyttet til det å leve med kreftsykdom. 
 
Vi vil ta opp ulike temaer om kreft og det å  
leve med kreft eller sammen med noen  
som har kreft. 
Tilbudet er GRATIS, ingen påmelding.  
Møteplassen er et samarbeid mellom  
Vestvågøy kommune og  
Vestvågøy Frivilligsentral.    
Møteplassen arrangeres første  
torsdag hver måned  
Kl. 12:00 - 14:00  
Sted: Leknes Bo- og servicesenter  
4. etg. 
      

      

Kontaktpersoner 
Lone Skjerpeng  415 56950  
Kjellaug Guldal  415 39988  
Aud Karin Larsen 906 42335  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DATO TEMA

10 JANUAR Fysisk aktivitet og kreft, v/Stine Johansen

7. FEBRUAR Matprat ved ergoterapeut v/Terese Ingebrigtsen

7. MARS Besøk av sosionom Åse Myhre NLSH Lofoten

4. APRIL Kveldsarrangement 18:00 - 20:00   tema kommer

9. MAI Yoga, v/fysioterapeut Guri Winstad

6. JUNI Avslutning for sommeren, ved Lone og Bodil
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