
Årsmøde og generalforsamling 2018 

Der indkaldes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling i foreningen. 

 

Tidspunkt: 

Lørdag den 10. og søndag den 11. marts 2018. 

 

Sted: 

Hornstrup Kursuscenter, 

Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. 

 

Program for årsmødet 

Lørdag 

Tema for hele lørdagen vil være: 

Det gode liv... på trods af vores små eller store handicaps 

09.00–09.30 Ankomst. Kaffe og brød 

09.30 Velkomst v/formand Ulla Rasmussen 

09.40–10.40 Medlemmernes egne erfaringer med AN 

Mit liv som opereret v/Berit Brolund og Lisbeth Holmkvist 

Schack Christensen 

Mit liv som strålet v/Anne Mengel 

Mit liv som ”vent og se” v/Birte Lambert Andersen 

10.50–11.30 Balancevest v/fysioterapeut og ejer af Skodsborg Fysioterapi Jan Ove Myklebust. Se evt.: 

www.Balancewear.dk 

11.30–12.00 Hjælpemidler til øjenproblemer v/Ulla Rasmussen 

12.00–13.00 Frokost 

13.00–ca. 17.00 Naturbaseret terapidag 



 

v/naturvejleder og forsker Simon Høegmark og kropsterapeut Sigurd Hartvig, VI NATUR. 

 

- Intro øvelser 

- Naturopmærksomhed/naturvejledning 

- Sanseøvelser 

- Kropsfornemmelser 

- Forskning 

- Støttemiljøer 

- Åndedræt 

 

Læs mere om ideerne bag eftermiddagens program på www.vinatur.dk 

HUSK varmt og praktisk tøj og fodtøj, da det foregår udendørs. 

19.00 Middag og hygge 

 

Søndag 

07.00–08.00 Morgenmad 

08.00–08.45 Generalforsamling 

08.45–09.00 Morgensang 

 

09.05–10.00 Viceforstander for Center for Kommunikation Ole Arndal, Her-ning. Vejledning i brug af 

høreapparater og andre hjælpemidler. 

 

Alle opfordres til at tage deres høreapparater og hjælpemidler med. Der vil måske blive tid til rådgivning. 

 

10.00–10.30 Kaffepause 

10.30-11.15 Høreforeningen v/formand Majbritt Garbul Tobberup. 



11.15–12.15 Klinik lektor og læge Martin Nue Møller. Ny i teamet i Øre-, næse-, halskirurgisk og Audiologisk 

Klinik. Operationsmetoder. 

12.15–13.15 Frokost 

13.15–14.15 Overlæge, speciallæge i neurokirurgi Jacob Springborg er ny i teamet i Neurokirurgisk 

Klinik.Han vil bl.a.fortælle om resultaterne ved firhåndsteknik, som de bruger ved vores operationer. 

14.15–15.15 Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer. De nye bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig. 

Den nye formand vil fortælle om foreningens fremtid. 

15.15 Farvel og tak – kaffe og kage 

Der kan ske mindre ændringer i programmet efter at bladet er trykt, så hold øje med foreningens 

hjemmeside. 

 

 


