Medlemsarrangement
lø. d. 29 marts 2008 i Middelfart
på Severin Kursuscenter .
Vores arrangement i år var lidt mindre besøgt end de plejer at være. Dog fik vi hygget os
meget og fik snakket med de nyeste tilmeldte i vor forening. Det var rigtigt rart at få lært
folk at kende. Vi startede med en sandwich og fik snakket lidt med hinanden.
Derefter kom Annette Bygum og fortalte om Iktyosis og de nyeste resultater af
Iktyosisprojektet. Det
et var spændende at få genopfrisket viden inden for arvelighed samt de
forskellige diagnosers kendetegn og yderst vigtigt at få formidlet disse ting til de nye.
Det var også rigtigt interessant at høre om de forskelle der var i forekomster i DK og
Sverige samt at høre om de udfordringer der var i projektet.
Derefter kom Vibeke Estrup fra Urtegaarden. Hun slæbte kogeplader, gryder og massere
af ingredienser til vor forestående cremeproduktion.

Til en start synes det noget uoverskueligt, men Vibeke Estrup
Estrup fik sat lidt skik på tingene og
vi fik delt os ind i grupper og startede med en creme ad gangen. Det viste sig at blive
rigtigt sjovt og ikke mindst hyggeligt. Vibeke havde på forhånd lavet og testet opskrifter på
cremer efter beskrivelser af vore behov hun havde fået på forhånd.
Vi fik os nogle snakke over en gang røren i skåle og gryder. Det endte med at blive nogle
cremer og scrubs som var meget individuelle alt efter hvilke ingredienser, virkning og duft
man ønskede. Det gav masser af viden og inspiration
inspiration til hvad de forskellige ingredienser
gør for konsistens, virkning og farve.
Som rosinen i pølseenden fik vi afholdt vores ordinære generalforsamling. Anne fik fortalt
om seneste nyt om foreningens arbejde og Vibeke og Helene fik fortalt om den
spændende
dende tur til den første dermatologiske verdenskongres om Ikyosis i Münster. Vi fik
her fortalt om det nye ENI (European Network on Ichthyosis) som vi var med til at stifte
ved denne lejlighed.

Vi siger tak til dem der kom til dette arrangement og tager udtrykte
udtrykte ønsker om gerne at
ville yde noget til foreningen med os.
Mange hilsner
Vibeke

