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GÓÐAN DAGINN !!
Afmælismálþingið fór fram þann 5. nóvember síðastliðinn og
tókst með ágætum. Undirbúningur hafði staðið lengi, salurinn
var t.d. pantaður í byrjun árs og fyrirlesarar bókaðir með góðum
fyrirvara. Dagskráin var Ɵlbúin snemma hausts og allt virƟst ætla
að smella vel saman. En það var nú ekki alveg svo goƩ. Tveimur
dögum áður en afmælisblaðið áƫ að fara í prentun, kom hinsvegar í ljós að salurinn sem við áƩum pantaðan á Grand Hótel
virkaði bara alls ekki fyrir okkur. Þá voru góð ráð dýr og ekkert
annað í boði en að finna nýjan stað fyrir málþingið í einum
grænum hvelli, því boðskorƟð var prentað á síðu tvö í blaðinu.
Á sama ơma fengum við að vita að sjálfur heiðursgesturinn,
Ásgeir Theodórs læknir, gæƟ ekki mæƩ á málþingið vegna
læknaráðstefnu erlendis. Svo var það heilum þremur korterum
áður en málþingið áƫ að hełast, sem veislustjórinn sjálfur
boðaði forföll vegna veikinda. Málþingið fór því fram á öðrum
stað en var búið að auglýsa í rúmt hálŌ ár, heiðursgesturinn
var łarverandi og enginn veislustjóri.... :-) Það sem mestu máli
skipƟ var þó að fyrirlesararnir okkar; Einar, Páll, Svava og Úlfur,
stóðu algerlega fyrir sínu, fluƩu góða fyrirlestra og veiƟngarnar
voru mjög góðar. Um 100 manns höfðu skráð sig á þingið og réƩ
tæplega 80 manns mæƩu. Við prufuðum að taka fyrirlestrana
upp sjálf og þeir verða seƫr á neƟð innan skamms.

Nú líður senn að jólum, hlaðborðum,
tónleikum og öllu því skemmƟlega stússi
sem fylgir jólahaldinu. Við í stjórninni
ætlum að slaka aðeins á og taka það rólega á aðventunni. Kveikja á kertum, fara
í jóga og baka smákökur. ÞeƩa fréƩabréf er því það síðasta á þessu ári og við
heyrumst næst í janúar, endurnærð eŌir
goƩ frí, góðan mat og jólabókalestur.
NæsƟ félagsfundur hjá CCU verður því
aðalfundurinn sem verður (ef allt gengur
eŌir áætlun) 23. febrúar í sal Vistor,
Garðabæ :-)
Seinni fræðslufundurinn næsta vor er
áætlaður um miðjan apríl. Báðir fundirnir
og fundarefni verða nánar auglýsƟr síðar.

N ÝJ U S T U F R É T T I R

TEIKNIMYNDASAGA
Í lok októbermánaðar skrifaði CCU undir
samning við Medikidz um útgáfu
teiknimyndasögu um Crohns og ColiƟs
Ulcerosa. Við sjáum um þýðingu á
textanum en Medikidz sér um útgáfu og
prentun. ÞeƩa er spennandi verkefni og
verður skemmƟlegt að takast á við það.
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Hl áturi nn er l í ka msæf i ng sem er mjö g gagn leg
hei l sunni .
A ristoteles
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