
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET 
 

september – oktober 
          
 

Föreläsning om tarmfloran 
Mag- och tarmföreningen i Göteborg har bjudit in professor Fredrik 

Bäckhed den 26 september för att föreläsa om sin forskning om 

tarmfloran. Temat på föreläsningen blir:  

Tarmfloran – en middagsbjudning med biljoner gäster.   

Tarmfloran kan anses som ett glömt ”organ” som koloniserar vår tarm 

redan vid födseln. Forskningen har nu funnit att dessa 

mikroorganismer kan påverka oss i hälsa och sjukdom. Föreläsningen 

”Tarmfloran – en middagsbjudning med biljoner gäster” kommer belysa hur tarmfloran 

påverkas under livet och hur ändrad tarmflora kan bidra till uppkomsten av sjukdomar.  

Datum: Tisdag 26 september 2017 kl 18.30 - 20.00  

Plats: Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 

Föreläsningen är öppen för alla och är kostnadsfri. Föranmälan är obligatorisk.  

Anmälan senast 19 september till e-post: goteborg.magotarm@telia.com eller 

telefon 031-12 10 03. Antal platser är begränsade. 

 

Medlemsträff 

Kom och besök oss och träffa andra medlemmar samt några ur styrelsen för utbyte av tankar 

och erfarenheter.  

Datum: Torsdag 12 oktober 

Tid: 18.30 - ca 20.00 

Plats: lokal Älvsborg, plan 2, Dalheimers Hus, 

Slottsskogsgatan 12, Göteborg. 

 

Vi bjuder på fika. Ta gärna med en vän eller anhörig! 

Anmälan senast den 5 oktober till vårt kansli på tel.  
031-12 10 03 eller via mejl: goteborg.magotarm@telia.com 
 

 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com


Barn- och föräldradag  

 

 
 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet bjuder in till en familjedag 

för Er som har barn med IBD.  

Datum: Lördagen den 11 november 

Tid: 10.00 -15.00 

Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 

Lokal: Kungen, plan 2 

Betalparkering finns i garage i huset samt på gatan utanför Dalheimers Hus. 

Dagen är kostnadsfri och vi har inget krav på medlemskap i föreningen. Vi bjuder på fika och 

lunch. Medan barnen bakar och pysslar tillsammans med några av oss så håller 

Brukarstödscentrum en föreläsning med information om vad föräldrar som har kroniskt sjuka 

barn under 16 år har för rättigheter.  

Kaffe och smörgås finns från kl. 09.30. 
 

Program: 

 10.00  Föreläsning för föräldrar 

 10.00  Bak och pyssel för barnen 

 12.30 Gemensam lunch 

 13.30 Samkväm med fika 

 ca 15 Avslutning 

 

Specialkost: Glöm inte meddela detta vid anmälan!  

Anmälan: Senast torsdagen den 26 oktober till kansliet på telefon 031-12 10 03 eller  
e-post goteborg.magotarm@telia.com.   
 
Vi välkomnar även syskon och vänner. Vill föräldrar komma utan barnen går det givet också 
bra. 
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Enjoy Bonusguide 
Föreningen kommer även i år att sälja Enjoy Bonusguiden. Den finns på kansliet från och 
med november. 

 
Dags att boka julbord! 
Som en tradition går vi till Hamnkrogen på Liseberg och äter ett julbord 
inspirerat av västkustens mat.  
 

 
 
Datum: Söndagen den 10 december  

Tid: 11:45 – 15:00, vi träffas vid trappan, till vänster om den stora entrén. 

Plats: Hamnkrogen, Liseberg, Göteborg  

Pris: 370 kr (Ord. pris 495 kr)  

Anmälan gör du till vårt kansli senast den 25 oktober på tel. 031-12 10 03 eller på  
mejl: goteborg.magotarm@telia.com. När du har fått bekräftelse på att du får plats betala in 
370 kronor till vårt postgiro: 72 57 15-7.  
 
OBS! Bindande anmälan. Begränsat antal platser. 
 
 

Inbjudningar  

HSO Göteborg bjuder in till föreläsning om 1177 Vårdguidens e-tjänster och en studiecirkel 
om användandet av sociala medier i föreningsarbetet. Som medlem i vår förening får du gå 
på HSO Göteborgs aktiviteter kostnadsfritt.  
 

Föreläsning om 1177 Vårdguidens e-tjänster 
Den 19:e september hälsar HSO Göteborg sina medlemsföreningar välkomna till en  
föreläsning om 1177 Vårdguidens e-tjänster. På 1177 Vårdguidens hemsida kan man logga 
in och använda personliga e-tjänster för sin kontakt med vården, för att till exempel boka tid, 
förnya recept eller ta del av sin e-journal. Föreläsningen hålls av företrädare för 1177 
Vårdguidens e-tjänster och Västra Götalandsregionens projekt Journal via nätet.  
Klicka här för fullständig inbjudan med mer information. Ett tips är att gå in på sin e-journal 
innan föreläsningen och bekanta sig lite med den så kanske frågor dyker upp som du kan 
ställa till föreläsarna.  
 

http://gbghso.us16.list-manage.com/track/click?u=219aac3803027ee2c91f6c858&id=c0a2e6cb32&e=4f38b1d258
http://gbghso.us16.list-manage.com/track/click?u=219aac3803027ee2c91f6c858&id=853981e032&e=4f38b1d258


Lär dig använda sociala medier i föreningsarbetet!  

Studiecirkel med start den 16 oktober kl. 17.00–19.30. 

Lär dig använda sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube i 
föreningsarbetet! Under fyra studiecirkelträffar går vi igenom bland annat marknadsföring, 
påverkansarbete, policy och säkerhet. Inga förkunskaper krävs! Studiecirkeln är kostnadsfri 
men har begränsat antal platser. Klicka här för fullständig inbjudan med mer information. 
 
Patientmakt 
Har vi makt över den vård vi behöver? HSO Västra Götaland har fyra temakvällar under 
hösten då bland annat Pia Nordström och Mary Ahlström från Kunskapscentrum för jämlik 
vård kommer att berätta om det senaste inom VG-regionens arbete gällande vårdfrågor. Den 
19 september kommer dem till Göteborg. Som medlem i vår förening får du gå gratis.  

För anmälan och för att få veta mer gå in på http://hso-vg.se/ eller ring 033-10 66 44,  
e-post: info.hso-vg@telia.com.    

 

 
 
 
 

Fläskfilé med örtagårdssås  

Här kommer ytterligare ett välsmakande recept från Mag- och tarmförbundets kokbok Näring 
& njutning för ömtåliga magar. Boken går att köpa på kansliet för 100 kronor. 
 
Fläskfilé som man steker eller grillar med minsta möjliga fett, blir mager festmat utan att det 
tar en mycket tid. Rätten kan också lagas i förväg och värmas i sin sås.  
 
2 port  4 port 
300 g  600 g fläskfilé 
1 krm  2 krm salt 
½ krm  1 krm svartpeppar 
1 tsk  2 tsk flytande margarin 
 
Sås: 
1 dl  2 dl vatten 
½ msk  1 msk kalvfond 
1 krm  2 krm dragon 
1 krm  2 krm salvia 
½ krm  1 krm svartpeppar 
2 tsk  4 tsk mjöl 
1 dl  2 dl matlagningsyoghurt 
1 msk  2 msk hackad persilja 
 

 Skär fläskfilén i 1 cm tjocka skivor, platta ut dem lite och krydda. 
 Stek köttet i teflonpanna tills det är genomstekt. 
 Vispa ihop alla ingredienser till såsen utom yoghurten och persiljan i en kastrull. 
 Koka ett par minuter. 
 Tillsätt yoghurt och persilja före servering. 

 
Servera med potatis eller ris och med en blandad grönsallad. 
 
En portion ger 240 kcal (1010 kj), 10 g fett och 0 g fibrer. 
En portion med potatis och sallad ger 400 kcal (1680 kj), 10 g fett och 3 g fibrer. 

 

http://gbghso.us16.list-manage2.com/track/click?u=219aac3803027ee2c91f6c858&id=c082dd49e4&e=4f38b1d258
http://hso-vg.se/
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Kansli 

 

 

Utskick på mejl? 

Vill du få våra lokala utskick på mejl istället för per post?  

Vi sparar miljö, porto och arbetstid. Glöm inte att höra av dig till oss om du 

byter adress, tel.nr eller e-postadress. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 
 
Skicka aktuell mejladress till goteborg.magotarm@telia.com  
Ange att det gäller våra utskick.  

 

Bli familjemedlem! 
Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i din familj (boende på samma adress) är 

medlem kan du bli familjemedlem till en reducerad avgift på 50 kronor. 
 

 

 

 Besök och gilla gärna vår sida på Facebook! 
https://www.facebook.com/magotarm.goteborg/  

 

 

 
Unga Magar på Facebook!  
Gå med i Unga Magar Göteborgs Facebookgrupp för alla upp till 30 år i Göteborgs- 
området.  
 

http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg 

unga.magar.gbg@gmail.com 

 

 
 

 
 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 
 

Kansliet är bemannat måndag, onsdag och torsdag kl. 10 -13 och tisdagar kl. 13 – 16. Övriga 

tider finns telefonsvarare. 

Tel: 031-12 10 03. 
 

goteborg.magotarm@telia.com,  

www.magotarm.se/goteborg- 
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