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Välkommen till Medlemsmöte
17 november kl 18:30
Vart: Vagnhallen, föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.
Ämne:
 Forskare Erik Tesselaar och
specialistsjuksköterska Helen Salgado Willner
talar om hudbiverkningar efter
strålbehandling.
 Birgitta Israelsson ger en information om
ansiktszonterapi.
 Bodyline kommer och presenterar
underklädesmode.
 Serveras frukt i pausen!
Varmt välkommen!

Varmt välkommen till Må bra kväll i Linköping
”Look good feel better” - 26 november
Du som ska genomgå, genomgår
eller nyligen har avslutat en
cellgiftbehandling, är varmt
välkommen till en makeup och hår
kväll hos Hårteknikerna, Göran Dyks
gata 1 i Linköping.
Kvällen kommer handla om hår och
makeup, ”Look good, feel better” där
vi får tips om vad vi kan göra för att
känna oss lite piggare och fräschare.
Hårfrisör Richard, från
Hårteknikerna som har avtal med
Landstinget kommer och informera
bl.a. om olika möjligheter inom
peruker, ögonfransar mm.

Therese Lindh från Makeup store
kommer att visa oss lite tips på hur vi
med enkla tips kan se piggare ut,
hon visar även hur man målar
ögonbryn etc.
Deltager gör även vara Gunilla
Holmblad som presenterar sitt eget
utvecklade BH-inlägg.
Inbjudan gäller alla oavsett
cancersjukdom och du
behöver ej vara medlem.
Varmt välkomna!

Tid: Torsdag 26 November kl. 18:30
Plats: Göran Dyks Gata 1, Linköping
Anmäl dig snarast till Anita Aktanius mobil 0766-359 355 eller
sekr@moa-lina.se
hemsida: www.moa-lina.se

facebook: Bröstcancerföreningen Moa-Lina

e-post: moa-lina@fontanen.org

plusgiro: 92580-0
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Info stödpersoner
Stödpersoner i Moa-Lina Bröstcancerförening finns för dig som
nyss fått besked om eller behandlas för bröstcancer.
Inga Ekström

-32

013-15 51 25

Elizabeth Åkesson

-60

070-550 82 98

Sofia Weineholm
Petra Hellqvist

-76
-79

070-835 98 70
073-364 18 05

elizabeth@moa-lina.se
sofia@moa-lina.se
petra@moa-lina.se

Vi har även en närståendestödjare som du som anhörig kan vända dig till.
Han heter Carl Gustav Pettersson och nås på 0121-107 09 / 070-576 98 31

Välkommen till Moa-Linas Julfest
Onsdag 2 december kl 18:00 på Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping







Vi serverar jultallrik, glögg och kaffe.
Underhållning med sång, musik och lekar
Kostnad 60 kr per person
Ta med en julklapp för ca 50 kr
Anmälan senast 22 november till
Britta Hagren, 013-15 47 04 / hagrens@hotmail.se

Varmt Välkomna!
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