
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT fra DL-F Østjylland 

Spændende diskussioner til foredrag om cannabis og kræft 

  

Nanna fra Kræftens Bekæmpelse besøgte HK Østjylland den 29. januar og 

fortalte om cannabis til medicinsk brug og alternativ behandling af kræft.  

En god flok deltagere var mødt op og der var en spændende diskussion 

undervejs, da folks personlige erfaringer med cannabis blev inddraget i 

foredraget.  

Vi blev blandt andet klogere på: 

• Hvad er medicinsk cannabis og hvordan virker det? 

• Hvordan arbejder Kræftens Bekæmpelse med alternativ behandling? 

• Hvilke overvejelser bør du gøre dig, inden du går i gang? 

 

Spørgelysten var stor og til sidst måtte vi stoppe selvom flere sad klar med flere 
spørgsmål, da vi allerede var gået næsten 30min over den planlagte tid. 

Vi sluttede aftenen af med et par gode sandwich og hyggesnak ved bordene.  

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen i 

DL-F Østjylland 

Formand 

Tenna Skinnerup 

Tlf: 22 64 94 00 

oestjylland@dl-f.dk 

 

Kasserer 

Nancy Jørgensen 

 

Bestyrelses-

medlemmer 

Lone Overgaard 

Vibeke Uhre 

Annalisa Tønnesen 

Lis Nielsen 

Dorte Olsson 

Suppleanter 

Emine Ata 

 

 

 

 

Sekretær 

Lisbeth Nielsen 

Tlf: 33 64 38 04 

25ln@hk.dk 

 

Ved spørgsmål 

angående 

tilmelding til 

arrangementer 

kontaktes 

formanden eller 

sekretæren. 

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om: 

• Spændende diskussioner til foredrag om cannabis og kræft 

• Op lille Hans – et foredrag om glæde i hverdagen 

• Besøg på Naturhistorisk Museum – OBS: få ledige pladser tilbage 

• En lille bøn fra bestyrelsen 

• Hvorfor reagerer mennesker forskelligt på infektionssygdomme? 
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NYT fra DL-F Østjylland 

Op lille Hans – et foredrag om glæde i hverdagen 

Er det glæden, der holder liv i lyset? For der er nogle, der bliver udbrændte. Hans 
havde heller ikke lyst til at stå op, før han skulle spille på tromme. 
 
Når vi er glade, er det lettere at komme i gang. Men hvor stor en rolle spiller vores 
følelsesmæssige kompetence egentlig for vores måde at lære på og udvikle os 
personligt? Hvad er glæde? Og hvordan får vi smilet frem hos alle i det sociale rum, 
og dermed giver dem lysten til at være med? 

Dato/Tid: Den 4. marts 2019 kl. 17-19 

Mødested: HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand 

  

 

Kjeld Fredens er en yderst rutineret og kompetent foredragsholder.  
Hans foredrag er afslappende og med en uformel stemning, hvor indholdet 
serveres humoristisk – uden at det går ud over budskabets seriøsitet. 
 
Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg 
Universitet. Han er uddannet læge og har været lektor (hjerneforsker) ved Århus 
Universitet. Derudover har han været rektor ved Skive Seminarium, samt 
udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i 
Kompetencerådet.  

De sidste 35 år har Kjeld brugt på at skrive om og forstå hvilke handlinger og 
tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet 
og samarbejde. Kjeld Fredens er forfatter til 187 artikler og 8 bøger blandt de 
seneste “Mennesket i hjernen” (2012), “Sundhedsfremme i hverdagen” (2011) og 
den nyeste “Læring med kroppen forrest”, Hans Reitzels forlag (2018). 
 
Tilmelding: Log ind på www.hk.dk og gå ind under Aktuelt og Se hele kalenderen. 
Arrangementet findes under datoen 4/3. Sidste frist for tilmelding er den 28. 
februar 2019. 

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

udløbet, skal du framelde dig på kwww.hk.dk og samtidigt sende en mail 

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

Besøg på Naturhistorisk Museum: OBS: Kun få ledige pladser tilbage 

Rundvisning på museet og deres aktuelle udstilling "Frihedens Værksted - 

Kløvedal og livet med Nordkaperen". 

 

Alle der er medlem af DL-F kan deltage. 

Mange laboranter er beskæftiget med naturvidenskabelige fag, derfor har DL-F 

Østjylland arrangeret et besøg med rundvisningen på naturhistorisk museum i 

Århus. Vi kan bl.a. få et indblik i, hvordan naturen beskyttes og hvordan man 

skal vogte sig for dens kræfter, hvordan gør vi os dygtigere og klogere på 

verden og dens ressourcer.  

 

Desuden får vi et unikt indblik i Troels Kløvedals liv, hvordan han har været 

med til at videreformidle sin livserfaring via. bøger, foredrag og ikke mindst 

TV-serier. 

 

Der er forskudt rundvisning, idet der er antal-begrænsning i frihedens 

værksted, så mens det ene hold ser frihedens værksted går det andet hold på 

opdagelse i de øvrige udstillinger og efter en time så bytter vi. 

 

Vi forventer at slutte senest kl. 20.30. Museet har åbent til kl. 21.00 og blev du 

ikke færdig med at gå på opdagelse, er du velkommen til at fortsætte på egen 

hånd. 

  

Dato/Tid: Den 4. april 2019 kl. 16:50-20.30 

Mødested: Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 
Universitetsparken, 8000 Aarhus C 

Tilmelding: Log ind på www.hk.dk og gå ind under Aktuelt og Se hele 
kalenderen. Arrangementet findes under datoen 4/4. Sidste frist for tilmelding 
er den 18. marts 2019. 

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

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

sende en mail til oestjylland@dl-f.dk. 
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Bestyrelsen i 

DL-F Østjylland 
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NYT fra DL-F Østjylland 

En lille bøn fra bestyrelsen 

Tusind tak for jeres store opbakning til vores arrangementer, det er dejligt, at så 
mange kan lide vores ideer - det tager vi som et signal om at vi rammer rigtigt 

😊 
Desværre er der også en bagside af medaljen, et kæmpe suk!  
Vi oplever alt for tit, at de tilmeldte glemmer at melde afbud, hvis de bliver 
forhindret i at møde op. Det er så ærgerligt, for vi har ofte venteliste især til 
vores arrangementer "ud af huset".  
Derfor vil det være en stor hjælp, hvis man husker at melde afbud i god tid, så vi 
har mulighed for at kontakte dem der står på ventelisten og kan glæde dem 
med oplevelsen.  

Hvorfor reagerer mennesker forskelligt på infektionssygdomme? 

  

Under forløbet af infektionssygdomme er der stor forskel på modtagelighed og 

alvorlighed af sygdommen. Mens nogle mennesker kan udsættes for smitte 

med virus eller bakterier uden at blive syge eller kun får meget beskedne 

symptomer, får andre et meget alvorligt sygdomsforløb med behov for 

indlæggelse på intensivafdeling og med et potentielt dødeligt forløb.  

Foredraget af professor MSO, læge dr. Med. Trine Hyryp Mogensen vil beskrive 

nyeste viden om genetik og immunologi, som forklarer infektionssygdommes 

forløb samt beskrive studier af patienter med immundefekter, som gør 

individer specielt sårbare for alvorlige infektioner med en række bakterier, virus 

og svampe.  

Dato/Tid: Den 2. maj 2019 kl. 17-20 

Mødested: Århus Universitet, Bygning 1170, Ole Worms Allé 3, 8000 Aarhus C  

Tilmelding: Log ind på www.hk.dk og gå ind under Aktuelt og Se hele 
kalenderen. Arrangementet findes under datoen 2/5. Sidste frist for tilmelding 
er den 24. april 2019. 

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

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

sende en mail til oestjylland@dl-f.dk. 
 

Vi slutter aftenen af med sandwich, sodavand og hyggesnak. 
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