Årsmøde Århus
4. oktober 2014
Årets sidste årsmøde bliver afholdt i Århus d. 4. oktober 2014, hvor vi har planlagt en spændende dag til jer under
temaet “ Fremtiden med endometriose.” Endometriose Foreningen ser frem til at dele en række spændende oplæg
om forskning i Danmark og nyt fra udlandet med jer.
Vi får bl.a. besøg af Lone Hummelshøj, der er medstifter af Endometriose Foreningen og World
Endometriosis Research Foundation (WERF).
Lone vil fortælle os om, hvad der sker med endometriose i udlandet.

Karina Ejgaard Hansen vil holde et oplæg om Endometriose Foreningens forskningsprojekter – hvilke projekter har
Endometriose Foreningen sat i gang eller ydet støtte til? Hvilke tanker og argumenter ligger der bag de projekter, vi
har valgt? Hvordan skaffer vi penge til forskning?
Vi får desuden besøg af Mads Riiskjær og Anne Egekvist – forskere ved Aarhus Universitet – som vil fortælle om
deres forskningsprojekter.
Sidst men slet ikke mindst vil en læge fra Aarhus Universitetshospital opdatere os om det sidste nye om
endometriose.
Der er begrænset antal pladser til årsmødet, derfor gælder først til mølle princippet. Husk, at I er meget velkomne til
at tage et ubegrænset antal pårørende med.
Prisen er kr. 100,- for medlemmer/støttemedlemmer og kr. 300,- for ikke-medlemmer.
Prisen dækker mad og lokaler. Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden.
Årsmøde i Århus lørdag den 4. oktober 2014 kl. 10.00-15.30
Sted: Auditorium B v/Hovedindgangen, Aarhus Universitetshospital (Skejby), Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus
Der vil blive serveret en sund endometriosevenlig frokost, vand og frugt.

Online tilmelding på
www.endo.dk
Program
10.00-10.05 Velkommen ved Anne Hovmøller
10.05-10.30 Endometriose Foreningens forskningsprojekter v/ Karina Ejgaard Hansen
10.30-11.00 Generalforsamling
11.00-11:15 Pause
11.15-12:15 Forskningsprojekter v/ Mads Riiskjær og Anne Egekvist
12.15-13:00 Frokost
13:00-14:00 Endometriose i udlandet v/ Lone Hummelshøj
14:00-14:10 Pause
14:10-15:30 Om Endometriose v/ Læge fra Aarhus Universitetshospital
15:30
Tak for i dag!

Tilmeldingsfristen er:
25. september 2014
Begrænset pladser!

