I forbindelse med den første Internationale TCM kongres 6. – 9. september 2007

afholdes Forum Dag inden for

Traditionel Kinesisk
Medicin – Akupunktur

”Hvad kan akupunktur gøre for
dig og din sundhed!”
Lørdag den 8. september 2007 - kl. 13.00 – 17.00
Rønnes Hotel Slettestrand Jammerbugten
Laksevej 8, Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 71 50, www.roennes-hotel.dk

Der vil være foredrag indenfor Traditionel Kinesisk Medicin med forskellige undervisere, både
læger og terapeuter med vinkel på hvad akupunktur kan gøre for et menneske i sygdom eller
i sundhed. Der vil blive sat fokus på de perspektiver Kinesisk Medicin rummer, lige fra smerte

Program:
Marian R. Nielsen Joos, TCM Lectures
”En eftermiddag i akupunkturens tegn”
Mogens Gade, Borgmester
Jammerbugten
”Velkommmen til sundhed på
Nordjysk”

Nigel Ching, Akupunktør
”Kinesisk medicin – 4000 års historie og
tradition“
Elsebeth Lægaard, Læge
„Hvordan kan TCM med udgangspunkt i graviditet og fødsel bidrage til kvinders sundhed”

terapi til hovedpine/migræne og astma eller allergi og til at behandle bivirkningerne ved kemo
terapi samt historien og filosofien bag. Alt sammen med det formål at informere og oplyse om
faget Traditionel Kinesisk Medicin, herunder især akupunkturen som har stor effekt på menne
skets sundhed og velvære.

Mogens Jørgensen, TV2Nord
”Mit første møde med Kinesisk
Medicin og min erfaring med
akupunktur”

Pris:
TCM Forum: 100.00 kr. – køb af billetter ved nedenstående Turistbureauer.
TCM Forum: 125.00 kr. – køb af billetter ved indgangen lørdag den 8. september.
TCM Messen: 50.00 kr. – betales med indgangen for messen.

Jammerbugt Kommune

Generelt:

Leif Rønne Nielsen
Slettestrand
DK- 9690 Fjerritslev
Tlf. +45 98 21 71 50
Fax +45 98 21 74 95
www.roennes-hotel.dk

Døren åbnes kl. 12.00 for TCM Forum dagen med billet salg ved indgangen.
Kaffe/te og kage er inklusiv prisen ved TCM Forum samt gratis adgang til messen.
Yderligere information check website: www.tcm-kongres.dk

TCM Messen:
Åben alle 4 dage: torsdag fra kl. 14.00 og søndag til kl. 16.00 ellers
kl. 10.00 – 17.00. Messestande: forhandlere af TCM udstyr, sundhedsorganisationer, virksomheder med salg af urter, akupunktur foreninger, TCM skoler,
kursusudbyder og mange flere. Adgang til messen er inklusiv TCM Forum dagens
billet om lørdagen.

Billetsalg:
Turistbureauer: Fjerritslev, Brovst, Blokhus, Aalborg, Løkken, Hjørring, Thisted,
Nykøbing Mors, Hobro. Deres adresser check: www.tcm-kongres.dk

Birte Nielsen, Formand PA
”RAB-ordningen, et godt
pejlemærke for forbrugerne”

Pause med kaffe/te og kage
Lars Sandrini, Akupunktør
”Akupunkturens historie fortalt på en anderledes måde”
Madjid Ebrahimi, Akupunktør
„Akupunkturs virkning på immunforsvaret hos
patienter med lungecancer under kemoterapi”
Hamid Montakab, Læge
“Søvnløshed behandlet med akupunktur”

Lauge Byrum, Akupunktør
”Forstå hvad kroppen fortæller
dig”

Carsten Vagn Hansen,
Læge og Sundhedkonsulent
”Tilbage til naturen.
Alternativ behandling og TCM”

www.tcm-kongres.dk

TCM Lectures Danmark
Marian Rønne Nielsen Joos

