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Liv
laga

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:
• få den omsorg de trenger
• bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
• føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid
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Innmeldingsblankett

Innmeldingsblankett

(Du kan også melde deg inn på liv-laga.no)

o Jeg ønsker mer info om Liv laga
o Jeg vil bli vanlig medlem! eller …*
o … støttemedlem uten stemmerett
Fullt navn:
Fødselsår:
Adresse:
Postnr:		
Epost:

(Du kan også melde deg inn på liv-laga.no)

Sett på
frimerke

o Mann o Kvinne
Sted:

Vil du ha medlemsblad?: o Ja o Nei
Vil du ha informasjon elektronisk eller
per post? o e-post o post
Evt. verver:
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Liv laga
c/o Bendixen Stærk
Kanonhallveien 14a
0585 OSLO
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* Ønsker du å vite medlemskap og betingelser
se liv-laga.no eller be om mer informasjon.
Kontingent 2009: 200 kr, støttemedlem 100 kr.
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