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Tisdag den 31 januari kl. 1600  

 

Kvinna, passa på dig själv riktigt 

bra! 

 
Hur äter du dig till ett längre liv? 
Den mycket eftertraktade Dietisten Jonna Sylow 

har vi lyckats övertala att komma till Svenska 

Kyrkan och hålla ett föredrag för oss mogna 

kvinnor i Quick. 

Kroppen ställer andra krav till kosten, när man 

kommer lite upp i åldern, bl.a. för att styrka ben 

och muskler.   Vi skall också tänka på att det inte 

är hälsosamt att bli alltför smal. 

Jonna kommer att svara på en massa frågor, så 

har ni något på hjärtat – kom med det! 

Vi serverar en sund sallad samt ett glas vin. 

Plats: Svenska Kyrkan, Folke Bernadottes Allé 4 

Kostnad: 150  kr 

Anmälan senast torsdagen den 26 januari till  

Liselott mob. 2081 5759 

eller liselottnellemann@gmail.com 

 

 

Torsdag den 9 mars kl. 17 – 19.00 

 

Symposium 
 

Tillsammans med 1.6 millionklubben 

anordnar vi ett symposium med 3 

framstående forskare som berättar om  

deras cancersjukdomar. Om HPV-

virus och livmoderhalscancer, om 

cancer i livmodern och om äggstock- 

och äggledarcancer . 

 

Plats: Copenhagen Business School, 

auditorium SC033, Dalgas Have 15 

Frederiksberg.  ( Metro: Lindevang). 

Prisen er 195  kr/pers, som indsættes 

senast 2 mars på 1,6 millionklubbens 

konto:  9570-0011567622  eller via 

Mobile Pay 2533 3094 för föredrag 

och vin. 

 

 

 

 

 

 

Anmälan också till Ingrid.hanell.karlsson@gmail.com 
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Onsdag den 26 april kl. 16.00-17.30 
 

 Muslim i Danmark, 
föredrag och besök i Moské 

 
Plats: Dorthevej 45 Köpenhamn NV 

Buss 21 till Birkedommervej eller 

Buss 5A till Hulgårds Plads 

Pris: gratis 

 

Efteråt går vi och äter en bit mat på en 

etnisk restaurant i närheten på egen 

bekostnad. 

Anmälan senast 20 april till mob.       

6171 2595 eller eva@ornfelt.com 
 

 

  

”Dette foredrag handler om, hvorfor man praktiserer sin tro i 

denne tid, samt om muslimers hverdag, bidrag til samfundet, 

forhold til ikke-muslimer osv. Kan man være dansk og 

muslim? Er det muligt at overholde religionens anvisninger 

uden at gå på kompromis? Hvordan oplever vi debatten 

vedrørende Islam og muslimer?” 

Möjlighet att ställa frågor efter föredraget. 

 
Eftermiddagskonsert hemma hos Mogens 

Dalsgaard och vår medlem Anni.  

 

Tisdag den 30 maj kl. 14.00 

Vårens program avslutas med en 

eftermiddagskonsert med den kände pianisten 

Mogens Dalsgaard i hans hem i Virum. (Läs 

mera om MD: www.pianist.dk ) 

MD berättar mycket upplysande och 

humoristisk om komponisten och musiken han 

spelar, vilket gör konserten till en speciell 

upplevelse.  

I pausen njuter vi av ett härligt kaffe/te-bord i 

den underbara trädgården. Skulle vädret inte 

tillåta detta, blir det inomhus. 

Plats:  Malmmosevej 79,  2830 Virum, 

Samköring ordnas 

Kostnad:  200,- 

Anmälan senast tisdagen den 23 maj till Bodil 

mobil 20201236 eller bodilasm@hotmail.com 
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