
Kjcere deg berert av sarkom! 

Vi ensker herved a invitere deg til Den Store Kuledagen, Isrdag 12. september 2015, po 
Akershus festning i Oslo. Denne dagen arrangeres for deg scm har/har hatt sarkom og dine 
par0rende. 

Den Store Kuledagen ble arrangert for farste gang i 2010 og er na blitt et arlig 

arrangement. Etter tilbakemeldinger fra tidligere ar vii dagen inneholde bade forelesninger 

og hyggelig samvcer med mat og underholdning. Det vii ogso i or arrangeres fire parallelle 

forelesninger hvor vi deler oss i fire grupper me110m k114.45 og 16.00, for a dekke alles 

behov. Vennligst oppgi hvilken av de fire forelesningene du vii delta po nar du melder deg pa. 

Dagen f0r din/deres kuledag inviterer vi fastleger og fysioterapeuter til et fagseminar for 

at de skal fa mulighet a lcere mer om sarkom og hva de skal vcere oppmerksomme pa for a 

oppdage sykdommen tidlig. Bakgrunnen for at vi arrangerer denne dagen er at vi ensker 0 fa 

akr fokus po sarkom som sykdom. Dette tror vi vii bidra til at de som far sarkom i fremtiden 

skal fa oppdaget sykdommen sa tidlig som mulig. 

Etter forelesningene haper vi a ha en hyggelig ettermiddag/kveld sammen hvor vi spiser, blir 

underholdt og for mulighet a snakke sammen med andre som har opplevd det a vcere 

par0rende eller selv gjennomgatt behandling for sarkom. Arrangementet foregor innendar-s. 

Dagen er takket vcere gode samarbeidspartnere gratis for aile a delta pa. For mer 

informasjon og program kan du go inn po www.sarkomforum.no 

Vi har vcert sa heldige 0 fa sponset noen hotellplasser i Oslo sentrum som vi kan tilby dere 

deltagere, fortrinnsvis de som har lang reisevei. Ferstemonn til melle! 

Vi kommer til ci legge spesielt til rette for at du/dere kan ha med barn po arrangementet. Det 

vii VCEre aktiviteter for barna hele dagen og egne "barnevakter". Ingen aldersgrense. 

Har du/dere Iyst 0 bli med po Den Store Kuledagen 12. september, meld deg/dere po 

til fslgende e-postadresse: kuledagen@gmail.com INNEN 28. augustl 

Ved pamelding, vennligst oppgi f01gende informasjon: 
Antall personer du melder po og navn po aile 
Hvilken parallellsesjon den enkelte ansker a delta po (se vedlagt program) 
Alder pa barn (viktig for a legge til rette for aktiviteter som passer for aile) 
Spesielle behov (f.eks matallergier) 

- 0nske om hotellplass hvis aktuelt 

Har du sp0rsmal, send en mail til: anst iv@ous-hf .no eller cro@ous -hf.no eller ring Lotta 
Vade po telefon 22 93 50 10. 

Hjertelig velkommen! 

Arr: 
Sarkomforum for Sykep/eie og Fysioterapi ved OUS - Radiumhospita/et 
Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer 
Pasientforeningen Sarkomer - som er en pasientforening for de sam er berert 
av sarkom. Foreningen b/e startet 1. oktober 2011 og er no medarranqer av ku/edagen 
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