
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT fra DL-F Østjylland 

Stor opbakning til ”Drabelig forskning” 

Den 8. maj mødte en kæmpe flok laboranter op på Erhvervsakademi Aarhus 

i Viby for at høre vores foredrag ”Drabelig forskning – en retsmediciners 

foredrag om drab” med Asser Hedegård Thomsen. 

  

Asser fortalte om hans arbejde med at kortlægge drab i Danmark gennem de 

seneste 25 år og tog også relevante sager fra aviserne med i hans 

fortællinger eks. Ubådssagen. 

Med så stor en flok laboranter var der selvfølgelig også en stor spørgelyst og 

efterfølgende blev der sludret med nuværende og gamle kolleger ved de 

små borde. 

Tak fordi i støtter op om vores arrangementer! 
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arrangementer 

kontaktes 

formanden eller 

sekretæren. 

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om: 

• Stor opbakning til ”Drabelig forskning – en retsmediciners foredrag 

om drab” 

• Fuldt hus til besøg på Danlind 

• Generalforsamling med oplæg om trivsel + konkurrence for 

deltagerne 

• Netværksmøde med julebanko i Randers 

• Besøg på Vikings Genetics udsat 
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Fuldt hus til besøg på Danlind 

Danlind ligger i Hammel vest for Aarhus. Vi besøgte virksomheden den 6. 

juni og var rigtig glade for at se at der i løbet af meget kort tid, blev oprettet 

venteliste til virksomhedsbesøget. Så vidste vi, at havde ramt plet 😊 

   

Vi startede med en god præsentation af virksomheden mens vi nød en 

lækker kage og bagefter blev vi iklædt sikkerhedsudstyr så vi kunne komme 

rundt og se hele produktionen og alle laboratorierne. 

Deltagerne kom rundt i kvalitetslaboratoriet, udviklings- og 

forsøgsafdelingen og fik fortalt hvilke typer produkter Danlind sælger og fik 

beskrevet hvordan deres vaskeforsøg med vasketabs foregår. 

Vi gik også flere gange igennem produktionen, hvor der var fuldt tryk på 

fremstillingen af de forskellige vasketabs og her kunne vi høre mere om 

tabletteringsmaskinerne, pakkeanlægget og deres forskellige kontroludstyr. 

Tak for et godt besøg! 

 

 

 

 

 

 

mailto:oestjylland@dl-f.dk
mailto:25ln@hk.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT fra DL-F Østjylland 

Bestyrelsen i 

DL-F Østjylland 

Formand 

Tenna Skinnerup 

Tlf: 22 64 94 00 

oestjylland@dl-f.dk 

Kasserer 

Nancy Jørgensen 

Bestyrelses-

medlemmer 

Lone Overgaard 

Bettina Bundgaard 

Vibeke Uhre 

Karen Margrethe 

Nielsen 

Suppleanter 

Emine Ata 

Annalisa Tønnesen 

Annie Gravgaard 

 

Særlig tilknyttet 

observatør 

Lis Nielsen 

 

Sekretær 

Lisbeth Nielsen 

Tlf: 33 64 38 04 

25ln@hk.dk 

 

Ved spørgsmål 

angående 

tilmelding til 

arrangementer 

kontaktes 

formanden eller 

sekretæren. 

Generalforsamling med oplæg om trivsel + konkurrence 

Nu er det igen blevet tid til ordinær generalforsamling i din lokale 
brancheklub DL-F Østjylland. Dagsordenen til generalforsamlingen vil 
være i henhold til vores vedtægter. 

Der vil blandt deltagerne til generalforsamlingen blive trukket lod om 2 

stk. biografbilletter. 

Vi sørger for kaffe/the og lidt frugt mens generalforsamlingen er i gang og 

bagefter vil aftensmaden bestå af en gourmet tapastallerken fra 
Stjernholm Slagter. 

Vores kontaktperson hos HK Østjylland Stine Skogberg slutter aftenen af 
med et oplæg med emnet ”Trivsel – ja tak!”. 

De fleste kender nogen der har haft stress tæt inde på livet og selvom 
stress ikke længere er tabu belagt som det var en gange og rigtig mange 
taler om stress, så ved vi at der stadig er mange fordomme om det. Stress 
er overbelastning gennem for lang en periode og det kan ramme alle. 
Selvom det rammer individuelt, så skal det løses i fællesskab og hvordan 
det kan gøres, vil vi give et indblik med dette oplæg. 

Vinklen i dette oplæg om stress er derfor lidt anderledes end de 
traditionelle og meget brugte foredrag om stress, som langt de fleste har 
hørt flere gange.  

Dato/Tid: Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 17.00 

Sted: HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand 

Tilmelding: Af hensyn til bestilling af mad m.v. skal i tilmelde jer via 
www.hk.dk, log ind, vælge Aktuelt foroven, Arrangementer og Kurser, Se 
hele kalenderen. Her findes arrangementet under datoen 25. oktober 
2018. 
Sidste frist for tilmelding er søndag den 21.oktober. 

Ved problemer ved tilmelding skriv til oestjylland@dl-f.dk.  

Afbud: Bliver du mod forventning nødt til at melde afbud efter 

tilmeldingsfristen er udløbet, skal du framelde dig på mithk.dk og samtidig 

sende en mail til oestjylland@dl-f.dk 
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NYT fra DL-F Østjylland 

OBS: Vi mangler DIN hjælp 

 

Vi søger aktivt efter laboranter som kunne tænke sig at blive en del af 

DL-F Østjyllands bestyrelse. Så hvis du synes at det lyder spændende, 

så kontakt gerne oestjylland@dl-f.dk og hør mere om hvad en 

bestyrelsespost indebærer og om det kunne være noget for dig. 

 

Netværksmøde med julebanko i Randers 

Vi starter med fællesspisning, hvor vi vil snakke om løst og fast, hvad der 

foregår inden for vores fag og på de østjyske arbejdspladser.  

Aftenen afsluttes af med vores traditionsrige bankospil med masser af 

præmier. Medbring 1 stk. gave til værdi af ca. 30 kr. 

Dato/Tid: Torsdag den 22. november 2018 Kl. 17.00 

Sted: Arrangementet foregår i HK Østjyllands lokaler på Østervold 18, 

8900 Randers (oven på Arbejdernes Landsbank). 

 

Kom og vær med til et virkelig hyggeligt arrangement. Vi glæder os til at 

se så mange som muligt til arrangementet. Tag dine kolleger under 

armen - eller kom alene. Det er i brancheklubben, du kan møde både 

gamle og nye kollegaer. 

Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 13. november 2018 

Afbud: Bliver du mod forventning nødt til at melde afbud efter 

tilmeldingsfristen er udløbet, skal du framelde dig på www.hk.dk og 

samtidigt sende en mail til oestjylland@dl-f.dk . Ved afbud på selve 

dagen send da også en sms til 28919001. 
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