1,6millionklubben inviterer til møde om OVERGANGSALDER
Kære alle interesserede,
1,6millionklubben vil gerne invitere alle fantastiske kvinder 40+ 50+ og 60+ til en aften om overgangsalderen
og om, hvad der sker i kroppen. Vi kvinder i overgangsalderen har livserfaring, selvtillid, vi kender vore
svagheder og vor styrke, men alligevel er overgangsalderens kvaler ofte et tabu.
Mange står søgende overfor problemet med hormoner. Skal - skal ikke? Vi vil gerne hjælpe vore medlemmer
med at tage den rigtige beslutning. Den beslutning, der passer netop dem.
Vi har derfor inviteret to eksperter, der vil belyse området fra alle vinkler.
TORSDAG DEN 5. APRIL 2018 KL. 18.00-20.00
Anette Tønnes Pedersen, Ph.d. og overlæge på Rigshospitalet taler om:
”Overgangsalder - Hvad skal vi med de hormoner? ”
- Hvilke symptomer og ubehag får man?
- Hvordan vil de føles for mig?
- Hvilke forandringer kan det medføre for ens livskvalitet?
Efterfulgt af
Gynækolog Christine Felding der vil tale om:
- Lokalbehandling af underlivsgener.
- Tørre slimhinder.
- Inkontinens.
- Alternativ behandling i forbindelse med overgangsalderen.
Det vil blive serveret en let forfriskning efter de to foredrag. Pris for foredrag og forfriskning: 240,- kr. for
medlemmer, 275,- kr. for andre. Aftenens eventuelle overskud går til arbejdet for 1,6millionklubben.
Alle er velkomne og ikke-medlemmer kan købe medlemskab i løbet af aftenen.
Beløbet for at deltage den 5. april kan indbetales på:
MobilePay 3131 4201 eller på Klubbens konto i Danske Bank nr. 9570-0011567622.
Tilmelding til klubbens sekretær Sissel Gross på sipogross@gmail.com senest den 2. april.
Det er meget VIGTIGT, at I noterer jeres fulde navn og e-mailadresse ved indbetalingen.
1,6millionklubben glæder sig til at se så mange, som muligt til denne superinteressante foredragsaften.
Husk – det er vigtigt at passe på sig selv.
Seminaret finder sted i Svenska Gustafskyrkan (Den Svenske Kirke), Folke Bernadottes Allé 4, 2100
København Ø. Kirken ligger cirka 150 meter fra Østerport Station. Bus nummer 26 kører næsten til døren, og
Bus nummer 1 A holder ved Østerport.
Der er mulighed for parkering udenfor kirken fra kl. 18.00 med Easypark. Man kan også parkere på
Grønningen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i 1,6millionklubben v/ Anne Marie Münter

