Invitasjon til deg som har eller har hatt kreft og pårørende

11. - 13. mars 2022
Sjusjøen Natrudstilen

Et arrangement i samarbeid mellom

11.-13. mars 2022 arrangerer Kreftforeningen og Montebellosenteret
Kreftsakens vinterleker for aller første gang.
Vi inviterer deg som har eller har hatt kreft og dine pårørende.
Du kan komme alene eller ta med noen du vil tilbringe helgen
sammen med, som partner, barn, barnebarn, venn eller
andre, til en opplevelsesrik helg med morsomme
vinteraktiviteter i skiløypa eller bakken, felleskap og mye moro!
Det er gratis å delta.
Du får mulighet til å prøve ut ulike aktiviteter som skiskyting, alpint,
trugetur, snowboard, skileik og alpinrodel. Aktivitetene foregår i grupper,
ledet av våre dyktige aktivitetsledere. Vi tilpasser aktivitetene til alle nivåer.
I varmestuen serveres lunsj og varmt drikke, og du kan slappe av
og få varme i kroppen igjen.
Innkvartering denne helgen er på hyttene og lodges på Natrudstilen.
Dere deler hytten, men bor på egne rom.

Vi ønsker å skape en opplevelsesrik helg med
mestringsfølelse, glede og motivasjon!
Program 11.-13. mars*
Fredag 11. mars:
Ankomst deltakere
Innsjekk på hyttene fra kl. 16.00
18.00- 20.00: Åpning av Kreftsakens
vinterleker på Montebellosenteret med enkel
servering, underholdning og kanefart.
Lørdag 12. mars:
10.00- 16.00: Kreftsakens vinterleker 2022
19.00- 22.00: Festmiddag i flerbrukshallen,
med underholdning
Søndag 13. mars:
Utsjekk innen kl. 11.00 og hjemreise.
* Med forbehold om endringer.)

Er dere en barnefamilie?
Kreftsakens vinterleker er for store og
små, og vi ønsker at alle skal få gode
opplevelser. Barnefamilier har mulighet
til å komme torsdagettermidddag.
På fredag skal dere få en familiedag på
Mesna Islandshestesenter med ridning,
hilse på dyrene, og hundespannkjøring.
Familiene følger videre det oppsatte
programmet 11. - 13. mars.
Dere vil bli innkvartert på Tyrilitunet i Mesnali. Familiene bor på egne rom.

Utstyr til aktivitetene
Har du eget utstyr til aktiviteter. er det fint om du tar med dette.
Hvis ikke, kan du bestille gratis lån av utstyr ved påmelding!

Påmelding og mer info om Kreftsakens vinterleker
finner du på nettsiden til kreftforeningen:
https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftsakens-vinterleker-2022/

Kurs 9-22 «Kreftsakens vinteruke»
på Montebellosenteret
Søndag 6. mars – søndag 13. mars
Vi arrangerer kurset Kreftsakens vinteruke i forkant til
Kreftsakens vinteleker for de som har eller har hatt kreft fra 15 år og eldre.
Kursprogrammet vil være variert og innholdsrikt med fokus på friluftsliv,
vintersportsaktiviteter, matlaging, sosialt felleskap og mye moro.
Deltakelse på Kreftsakens vinterleker er en del av kurset.
Se vår nettsiden montebellosenteret.no for mer info og hvordan du søker.
Kurset kan søkes alene eller sammen med en pårørende.

tlf 62 35 11 00 - post@montebello-senteret.no - montebellosenteret.no

