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Ved spørgsmål 
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Kursus i GHS, REACH og CLP 

Kurset introducerer og genopfrisker de 3 systemer GHS, REACH, CLP og der 

undervises i bestemmelse af korrekt klassificering og mærkning af kemikalier og 

blandinger heraf. 

Som kursist kan man medbringe egne eksempler på kemikalier eller reagenser og få 

hjælp til opslag i kemikaliedatabasen, beregninger og bestemmelse af den korrekte 

mærkning. 

 

Indhold: 

• GHS (Global Harmonized System of classification and labelling of 

Chemicals). 

• REACH, (Registration, Authorisation and Restriction of Chemical 

substances), den fælles europæiske kemikalielovgining, formål og status 

anno 2019. 

• CLP (Classification, Labelling and Packaging), hvad går det ud på og hvordan 

bruges det. 

• Eksempler på klassificering og mærkning efter CLP. 

• Opgaver: Individuelle forespørgsler/opgaver/projekter 

Kurset varer 3 x 3 lektioner á ca. 45 minutter og er delt på 3 dage, hvilket giver 

plads til at arbejde med konkrete eksempler hjemme og få hjælp den efterfølgende 

kursusdag.  

Vi serverer på hver kursusdag sandwich og sodavand. 

Dato/Tid: Tirsdag den 29. Oktober, 5 og 12. November 2019 kl. 16-19 

Mødested: Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J 

Tilmeldingsfrist: Fredag den 18. Oktober 2019 

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 22315092 
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Virksomhedsbesøg på AffaldVarme 

DL-F Østjylland inviterer indenfor på affaldsenergianlægget på AffaldsCenter i 

Lisbjerg, hvor der hver time døgnet rundt brændes over 30 tons affald. 

 

Vi starter med et oplæg om affald, omstilling til grøn fjernvarme, forbrænding og 

miljø. Herfra går turen forbi den enorme modtagesilo, som modtager affald fra 

Aarhus og omegn. Så går vi videre forbi kontrolrummet, hvor vi styrer og overvåger 

hele forbrændingsprocessen. Vi slutter af med et kig ind i ovnene, som brænder 

affaldet ved ca. 1.000 grader. 

Deltagerne opfordres til at have praktiske, lukkede sko på samt passende overtøj, 

da vi undervejs i rundvisningen kommer til at gå noget af tiden udenfor. 

Dato/Tid: den 20. juni 2019 kl. 16.30-18.30 

Mødested: Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N (Lisbjerg) 

Max. 20 personer 

Når arrangementet er afsluttet, vil der blive udleveret en to-go sandwich og ½l 

kildevand til alle deltagere. Hvis vejret er fint, finder vi en græsplæne i nærheden 

og holder picnic.  

Tilmelding: Log ind på www.hk.dk og gå ind under Aktuelt og Se hele kalenderen. 

Arrangementet findes under datoen 20/6. Sidste frist for tilmelding er den 13. juni 

2019. 

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 dagen er det nok at sende en sms på mobil 

22649400. 
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Besøg på Naturhistoriskmuseum Aarhus den 1. april 

Der var fuldt hus - 50 glade laboranter deltog i arrangementet og vi fik et 

spændende indblik i Troels Kløvedals lange liv og livet ombord på Nordkaperen. Et 

liv ombord der kunne hedde “Kom hinanden ved”. 

  

De øvrige udstillinger blev nysgerrigt besøgt og for flere af os var det et 

spændende gensyn. Vi sluttede af med en sandwich og mens den blev spist, gik 

snakken lystigt, da der for flere var gensyn med tidligere kolleger. 

  

Tusind tak til de fremmødte og ikke mindst de positive tilbagemeldinger på DL-F 

Østjyllands arbejde og forskellige arrangementer. 
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NYT fra DL-F Østjylland 

Op lille Hans – et foredrag om glæde i hverdagen 

Den 4. april holdt DL-F Østjylland et foredrag med Kjeld Fredens. 

Et utroligt inspirerende og underholdende foredrag, hvor vi fik noget med hjem 

at tænke over. 

  

Foredraget handlede om positivitet, om at sige ja og de tankeprocesser der 

ligger til grund for tænkning. 

Kjeld Fredens er en uformel og humoristisk foredragsholder som på en meget 

personlig måde fik os inddraget i emnet.  
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NYT fra DL-F Østjylland 

Et foredrag om infektionssygdomme kørte af stablen den 2. maj 

Et fantastisk foredrag der gjorde os alle opmærksomme på hvor svært det er for 
lægevidenskaben at finde årsagen til hvorfor vi som mennesker reagerer 
forskelligt på f.eks. influenza. For nogle kan det betyde en uge i sengen og for 
andre kan det være livstruende. 

  

Nogle af de faktorer der har betydning for infektionssygdommes sværhedsgrad 
er bl.a. genetik, immunrespons, livsstil mm. 

Lægevidenskaben forsøger at identificere nye immundefekter som muligvis kan 
bevidne om virale infektioner i centralsystemet, og på den måde forklare og 
hjælpe personer/familier der har genetiske forskelle i immunsystemet. 

  

Tak for en dejlig eftermiddag hvor de små grå blev udfordret og samvær over 

aftensmaden gjorde det ekstra hyggeligt. 
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