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Pressinbjudan 
	

SEMINARIUM LUND 26 oktober: 

KVINNORS APTIT PÅ LIVET  

Den 26 oktober bjuder 1,6 & 2,6 miljonerklubben på ett seminarium om kvinnors aptit på livet. 
Ett hälsoseminarium om hur vi kan få ett bättre liv när det gäller aptiten på mat, sex och familj.  

Dag:  Torsdagen den 26 oktober kl 17:30 - 21:30 
Plats: Kulturen i Lund, Auditoriet, Tegnérplatsen 6, Lund. Entrén Vita huset. 

Professor Charlotte Erlanson Albertsson forskar om matens koppling till vår hälsa. Hon har forskat 
om hur maten kan påverka oss till att bli gladare och smalare. Christina Persson, gynekolog, talar om 
ofrivillig barnlöshet och vad som kan göras på en fertilitetsklinik och vad som är avgörande för att 
behandlingen ska lyckas. Seminariet avslutas med Maria Appelqvist, doktor i sociologi som berättar 
att bra sex gör dig till en bättre ledare. Helena Cewers, barnmorska och sexolog, berättar om 
betydelsen av att ha lust. Närhet, kärlek och sex finns kvar hela livet och det viktigaste är att ha kvar 
sin lust, även om förmågan kan svikta.  

PROGRAM: 
18.30 1,6 & 2,6 miljonerklubben 
18.40 Vad kan vi göra på en fertilitetsklinik – tekniker som tänjer gränser 
          Christina Persson, gynekolog, IVF kliniken Cura Öresund. 
19.10 Kvinnor o aptit! - Vet vi hur viktig maten är? 
          Professor Charlotte Erlanson Albertsson 
19.50 När det underbara underlivet sviktar!  
          Helena Cewers, barnmorska och sexolog. 
20.20 Kvinnans orgasm – myt eller möjlighet?  
         Maria Appelqvist, doktor i sociologi 
20.50 Musik med Pearl Jarl 
 
För mer information och kontakt: Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben: 0708-280911 
eller alexandra@alexandracharles.se eller Inger Söderholm tel 0709-969599 
 
Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben 
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 
miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen 
arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben 
fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer 
information: www.1.6miljonerklubben.com.  


