
Hvor Danmark er smukkere ... 

Rebild er mere end lyngklædte bakker og eventyr-
lige skovsøer - her er skoven dybere, sagnene mere 
levende, kilderne mere blå ... 

I Rebild er der både store skove, heder, moser med 
kæruld, lyngklædte bakker, dalstøj, klare kilder og 
smukke søer. 

Rold Skov er ikke bare en af Danmarks største 
skove, den er også eventyrets Syvmileskov med et 
væld af natur oplevelser. 

Neonatalafdelingerne Århus og Aalborg

Reserver datoen!
21. -23. September 

2017

Aalborg Universitetshospital 

Reberbansgade  

9000 Aalborg

Tlf: 97 66 3441

Mail: ghro@rn.dk

Fax: 99663445

XXVI.
Neonatalsymposium
Comwell 
Rebil Bakker
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Kære Venner og Kolleger 

Det er en stor glæde at kunne invitere Jer til Neona-
talsymposium

Som tidligere foregår symposiet på Comwell Rebild-
bakker. 

Se evt www.cornwellrebilbakker.dk 

Vi håber at finde en god pris for deltagelse, overnat-
ning, spisning, fest og fri bar - så endnu flere kan 
være med. Mere om dette senere. 

Reserver allerede nu datoen:

21 - 23. September 

Starter torsdag kl. 11 og slutter lørdag ca. kl. 12.

Ideer og emner, der ønskes taget op på 
symposiet 

I år vil vi - i lighed med tidligere år- gerne indrette 
programmet efter særlige ønsker fra afdelingerne. Er 
der derfor emner, som du/I specielt brænder for at 
præsentere, eller er der temaer, vi bør diskutere på 
årets symposium, vil vi meget gerne have en tilbage-
melding allerede nu. 

Ideer og forslag bedes sendt til Tine Brink Henriksen 
på  
tine. brink. henriksen@xclin .au.dk  
senest 1. april 2017  

Planlægningen er dynamisk og ændres  dermed 
 løbende under hensyntagen til de indkomne  forslag og 
eventuelle vilkårsændringer. 

Foredrag

Frie foredrag er særdeles velkomne. Der er afsat tid 
til både sygepleje- og lægefaglige emner. 

En foreløbig tilkendegivelse bedes sendt på e-mail til 
Tine Brink Henriksen på

tine. brink.henriksen@xclin.au.dk 

senest 1. juni 2017. Sidste frist for tilmelding vil 
blive annonceret med den endelige invitation. 

Poster

I år vil det også være muligt at præsentere posters 
fra afdelingerne. Emnerne er frie. Gerne både læge-
faglige og sygelejefaglige emner. Så har I ikke allerede 
noget spændende I gerne vil vise os, er der mulighed 
for at nå at producere det inden september. Sidste 
frist for poster tilmelding vil blive annonceret med 
den endelige invitation. 

Endeligt program, invitation og                                          
tilmeldingsblanketter 

Forventes udsendt til afdelingerne primo juni 2017

Arrangementskomite 
Med venlig hilsen 

Helle, Jesper og Tine (Skejby). 
Ghita, Helle, Eva, Lars B, Pia og Finn  
(Aalborg). 
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