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CALARs 18. årlige minisymposium 

24. september 2021 kl. 13-17 
 

For 18. gang glæder det os at kunne invitere forsøgsdyrsfolk til vores årlige CALAR symposium. 

I år har vi som gæstetaler inviteret professor i veterinær virologi, Lars Erik Larsen, som har arbejdet med 

virusinfektioner i produktionsdyr i de sidste 20 år. Han er leder af forskningsgruppen for enzootisk / zoonotisk 

virus på Københavns Universitet og vil fortælle om infektioner hos dyr; infektioner med potentiale til at 

udvikle sig til pandemier. 

Naturligvis har vi også nogle af CALARs ph.d. studerende og speciale-studerende på banen. De vil alle 

fortælle om deres projekter og nyeste resultater. Sidst - men ikke mindst - vil Axel Kornerup give sin 

traditionsrige opsummering af indlæggene. Naturligvis vil vi også sørge for en god, lang kaffepause og 

mulighed for at få hilst på venner og kolleger ved After-Symp-baren 

 
Program 
 
13.00 – 13.10 Velkomst v/ Axel Kornerup Hansen 
 
13.10 – 14.00 Hvorfor smitter nogle virus mellem dyr og mennesker og hvad kan vi gøre ved  
 det? v/ Lars Erik Larsen 
   
14.00 – 14.20 Refinement af en rottemodel for artritis; Optimering af induktionsvolumen og 

induktionssted v/ Christian Peter Hansen  
 

14.20 – 15.00  Pause med kaffe, te og kage 
 
15.00 – 15.20 Forfinelse af en rottemodel for artritis v/ Mie Berke 

 
15.20 – 15.40 Tarmflora som redskab til reduktion af gruppestørrelser v/ Valeriia Bondarenko og 

Cecillie Reynolds Løkke 
 
15.40 – 16.00 Fighting low responders in diet induced obesity studies (foredraget holdes på dansk) 
 v/ Caroline M. Juncker Mentzel  
 
16.00 – 16.10 Afslutning v/ Axel Kornerup Hansen  
 
16.10 – 17.00 After-symp’ i Konsistoriums mødesal. CALAR byder på en øl/vand  

 

Hvor:  

Symposiet finder sted fredag d. 24. september 2021 kl. 13.00 – 17.00 på Københavns Universitet, 

Campus Frederiksberg, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Symposiet vil finde sted i det gamle 

Festauditorie A1-01.01. 

Det vil være muligt at afhente en p-billet ved auditoriet fra kl. 12.45. 
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Tilmelding 

Symposiet er gratis og alle med interesse kan deltage. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne 

have en tilbagemelding på hvem, der forventer at komme. Vi har plads til 140 personer og 

tilmeldingen foregår efter det simple først-til-mølle princip. Tilmeld dig direkte på CALARs 

hjemmeside ved hjælp af dette link: Ivh.ku.dk/calar-symposium 

 

Det er ikke muligt at tilmelde sig på andre måder end ovenstående. Dog vil tilmeldinger leveret 

personligt til Dorte Bratbo af en trænet ravn ved solnedgang blive accepteret. 

Der åbnes for tilmelding på CALARs hjemmeside fredag d. 27. august. 

Seneste frist for tilmelding er fredag d. 17. september kl. 16:00.  

 

Skulle du have tilmeldt dig og alligevel være blevet forhindret, bedes du huske at melde fra ved at 

sende en mail til Helle Vinberg (hvin@sund.ku.dk). Undlader du at melde fra, vil jeg tilmelde dig 

som frivillig til Knivkaster-akademiet Bulls Eye i Skive, som endnu engang søger personer, der kan 

medvirke ved den afsluttende træning og eksamen for eleverne.  

 

Kontakt venligst Dorte Bratbo på brat@sund.ku.dk for yderligere info om symposiet. 
 

 

  

https://ivh.ku.dk/calar-symposium
mailto:hvin@sund.ku.dk?subject=Afbud%20til%20CALAR
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Foredragsholderne 
 
Axel Kornerup Hansen, CALAR, Dyrlæge, Professor, Faggruppen for Eksperimentelle 
Dyremodeller, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 
 
Christian Peter Hansen, Dyrlæge, tidligere specialestuderende i Afdeling for Eksperimentel 
Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.  
 
Caroline M. Junker Mentzel, MSc. PhD., Postdoc, Faggruppen for Eksperimentelle Dyremodeller, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 

 
Valeriia Bondarenko, Dyrlæge, Faggruppen for Eksperimentelle  
Dyremodeller, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. 
 
Cecillie Reynolds Løkke, Husdyrvidenskab, Akademisk medarbejder, Forskningsgruppen for 
Fødevareallergi, DTU Fødevareinstituttet 
 
Mie Berke, Dyrlæge, Ph.d. studerende, Afdeling for Eksperimentel Medicin, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 

 
Dorte Bratbo Sørensen, Dyrlæge, Lektor, Faggruppen for Eksperimentelle Dyremodeller, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet  
 
 
 


