Invitation 100 års jubilæum på Koldinghus
Kære __________________________________________
Du/I inviteres hermed til jubilæum på Koldinghus d. 1. november 2016
i anledning af, at vores klinik VASE, JUHL og HANSEN kan fejre
et unikt 100 års jubilæum.
Klinikken har det særlige kendetegn, at en af de første kvindelige læger i Danmark,
Vilhelmine Nielsen startede klinikken i 1916, hvorefter den har været drevet af
kvindelige læger i en ubrudt linje.
Jubilæumsdagen fejres ved et spændende program med forskellige foredragsholdere,
der, i varieret grad, vil havde fokus på køn, den almene lægepraksis og
emnet frivillighed og sundhedsvæsenet.
Vi håber at du/I har lyst og mulighed for at deltage i dette unikke jubilæum.
Venlig hilsen
KLINIK 100 ÅR & Lægerne Astrid Vase, Finn Olav Hansen og Inger Uldall Juhl
S.U. senest d. 15/10-2016 til Inger Uldall Juhl på tlf. 4036 5076 el. inger.u.j@icloud. com
Vores kliniks historie afspejler, ud over udviklingen i faget almen medicin, også den generelle læge-faglige udvikling samt
den kønspolitiske historie i Danmark. Denne historie belyser vi ved en kvinde- og kulturhistorisk udstilling, som på dagen
kan ses i Kirkesalen på Koldinghus.
Udstillingen og en tilhørende publikation er blevet mulig gennem økonomisk støtte fra
flere sponsorer samt ved hjælp af frivillige der gennem projekt ”Klinik 100 år” har ydet
en stor indsats for at udstillingen og jubilæet er blevet en realitet.

Program – 100 års jubilæum
10.00 – 11.00
Rundvisning på Koldinghus for de interesserede
11.00 – 11.15
Velkomst
v/Inger Uldall Juhl, almen praktiserende læge , Klinik 100 år
11.15 - 11.30
Klinik 100 år - hvad har vi haft gang i og hvorfor?
v/Dorthe Christiane Zinck Iversen, frivillig og lektor i pædagogik
11.30 – 11.45
100 år, fire kvinder, én klinik – en udviklingshistorie
v/ Helle Juhl, frivillig og journalist, forfatter
11.45 – 12.15
Er feminisering af almen praksis et forældet eller
et aktuelt spørgsmål?
v/ Bibi Hølge Hazelton, ph.d., forskningslektor i
Forskningsenheden almen praksis, København
12.15 – 13.00
Frokost buffet
13.00 – 13.05
Intro til ”oplæg til forvandlingskuglen”
v/ Dorthe Christiane Zinck Iversen
13.05 – 13.30
”Kønnets betydning for sundheden”
v/Karin Garde, Speciallæge i psykiatri
13.30 – 13.45
Musik – Vesselil
13.45 – 14.10
Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger og
har det brug for patientinddragelse?
v/Mads Koch Hansen, Lægelig direktør på Sygehus Lillebælt
14.10 – 14.40
Kaffe og skærkawe
14.40 – 15.05
Hvad er almen praksis særlige kvalitet i forhold
til det resterende sundhedsvæsen?
v/Heidi Bøgelund, Etnolog, Ph.D. og koordinator for Team Sydpol
15.05 – 15.20
Musik - Vesselil
15.20 – 15.30
Tak for i dag
v/Inger Uldall Juhl, almen praktiserende læge, Klinik 100 år

