Af Signe Leschly Blegvad, professionsbachelor i ernæring og sundhed, projektkoordinator i Tønder kommune, formand i bestyrelsen for ESDA og Nina
Hildur Nielsen, klinisk diætist, Fredericia og Kolding Sygehus, næstformand i bestyrelsen for ESDA.

ESDA - ny dimittendforening i Århus

Den 7. juni 2006 blev Ernæring og Sundheds Dimittend-

Bliv medlem

forening Aarhus, ESDA, stiftet. Det er en forening for dimit-

Vi opfordrer alle førnævnte dimittender til at melde sig ind i ESDA.

tender fra uddannelsen Professionsbachelor i Ernæring og

Vi understreger, at foreningen ikke kun er for nyuddannede.

Sundhed fra JCVU Aarhus og dimittender fra den 1-årige
overbygning til Klinisk diætist på specialekurserne ved
Aarhus Universitet.

Som medlem kan du deltage i ESDA’s arrangementer og foredrag
gratis eller til reduceret pris. I dimittendåret koster det 100 kr. at
være medlem, hvorefter kontingentet er 200,- kr. årligt. Indmeldelse skal ske via hjemmesiden www.esda.dk - eller du kan skrive

Formålet med foreningen er at bevare kontakten mellem JCVU

til foreningen på esda@esda.dk med oplysning om navn, adresse,

Aarhus og dets tidligere studerende i et forum med inspirerende

telefonnummer, e-mail, dimittendår og linie (de kliniske diætister

faglig sparring og netværk på kryds og tværs af interesser.

fra den 1-årige overbygning bedes venligst angive dette).

Dannelsen af ESDA

På vores hjemmeside www.esda.dk kan du blandt andet læse om

Det første hold fra JCVU Aarhus dimitterede i slutningen af januar

kommende arrangementer. Ved indmeldelse i ESDA modtager du

2006, og i marts måned gav uddannelsesleder Karen

et brugernavn og password, som giver dig adgang til en side kun

Søndergaard tilsagn om økonomisk tilskud til opstart af ESDA. En

for medlemmer. Her kan du blandt andet debattere med andre

opstartsgruppe gik i gang med de indledende forberedelser, og

medlemmer i vores forum.

foreningen har nu fået foreningsvedtægter, logo, hjemmeside og
gjort en masse tanker om foreningens formål og kommende

Samarbejdspartnere

arrangementer.

Det er ESDA’s ambition at samarbejde med fagforeningerne, bl.a.
Foreningen af Kliniske diætister og Kost- og Ernæringsforbundet.

ESDA har gennem de sidste ca. 1½ år afholdt forskellige arrange-

ESDA samarbejder allerede med Suhr’s Seminarie Samfund, SSS,

menter og foredrag; her kan bl.a. næves foredrag om netværks

som har eksisteret i mange år og været inspirationen til at starte

opbygning og videreuddannelse samt chokoladekursus og

ESDA. Medlemmer af ESDA kan deltage i arrangementer ved SSS

ølsmagning.

på lige fod med deres medlemmer og vise versa.

Bestyrelsen

Kommende arrangement

Efter den årlige generalforsamling i marts 2007 består bestyrelsen

24. januar 2008 kl. 19.30-21.30 på JCVU, Høegh Guldbergsgade

af seks medlemmer, hvor de tre linjer human ernæring, klinisk

6, 8000 Århus C. Pris 30,- for ikke medlemmer, gratis for med-

diætetik og catering ledelse er repræsenteret. Bestyrelsen er først

lemmer. Foredrag ved Phd-studerende Miguel Romero Mikkelsen

fuldtallig ved syv medlemmer, så vi opfordrer derfor alle dimitten-

fra Forskningsenheden for Almen Praksis, København.

der fra Ernæring og Sundhedsuddannelsen fra JCVU Aarhus og

Foredraget handler om sundhedsfremme i børns hverdag – mad,

dimittender fra den 1-årige overbygning til klinisk diætist, der har

motion og daglige rutiner. Fokus er, hvordan børns udvikling af

lyst og interesse, til at melde sig ind i bestyrelsen, så den kan bli-

sundhedsfremmende færdigheder og kompetencer sker i samspil

ve fuldtallig. Vi hører også gerne fra dig, hvis du blot har lyst til at

med deres sociale og fysiske omgivelser.

tilbyde din hjælp til mindre opgaver, fx i forbindelse med arrange-

Tilmelding på esda@esda.dk.

menter, eller vil høre mere om ESDA.

32

Os imellem

Diætisten nr. 90 - 2007

