Invitation til SfE Årsmøde 2021

Fredag d. 1. oktober 2021 fra 09:00-16:00
Afholdes hos Landbrug og Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3, 1609 Købehavn V

Hovedtemaer:




Ernæringsvidenskabens historie
Gut-brain-axis: The interplay between the intestinal microbiota and mental health
Klimavenlig kost til små børn og ældre – muligheder og udfordringer

Program
09:00-09:30

Registrering
Kaffe/te og snacks

09:30-09:40

Velkomst
SfEs forperson Camilla Trab Damsgaard

Session 1

Ernæringsvidenskabens historie
Chairs: Morten Georg Jensen og Susanne Wolff

09:40-10:10

The development of nutrition as a science
Professor Inge Tetens, Klinisk og forebyggende ernæring, Institut for
Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Q&A
10:10-10:40

Mikronæringsstoffernes historie
Professor Susanne Gjedsted Bügel, Klinisk og forebyggende ernæring,
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Q&A
10:40-11:00

Pause

Session 2

Gut-brain-axis: The interplay between the
intestinal microbiota and mental health
Chairs: Morten Georg Jensen og Susanne Wolff

11:00-12:00

Keynote lecture ved Professor Robert Jan Brummer
Örebro Universitet, Sverige.
Afholdes på engelsk

Q&A
12:00-13:00

Frokost

Session 3

Ung forskerpris
Chairs: Susanne Wolff, Ellen Trolle og Armando Perez-Cueto

13:00-13:50
13:50-14:00

Korte foredrag ved unge forskere
Overrækkelse af Ung forskerpris

14:00-14:20

Eftermiddags kaffe

Session 4

Klimavenlig kost til små børn og ældre
Chairs: Camilla Trab Damsgaard og Armando Perez-Cueto

14:20-14:30

Introduktion og kontekst
Armando Perez-Cueto

14:30-15:00

Planterig kost til små børn - muligheder og udfordringer
Kim Fleischer Michaelsen, Professor emeritus, Børne- og International
ernæring, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Q&A
15:00-15:30

TBA
Q&A

15:30-16:00

Uimodståelige bælgfrugter
Christine Bille Nielsen, kok, PB i ernæring- og sundhed, madskribent og
formidler om mad og velsmag
Inspiration, kulinariske greb og smagsprøver

16:00 -

Networking og forfriskninger

Praktiske oplysninger
Sted
Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.

Pris




200 kr. for selskabets medlemmer
100 kr. for selskabets studerende medlemmer
400 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske online på hjemmesiden https://www.sfe.dk under ”Møder og
tilmelding” senest d. 20/9 2021.
Ved tilmelding bedes du indikere, om du vil betale via bankoverførsel eller om du
ønsker en elektronisk faktura (offentlige institutioner). Du vil inden for 5 hverdage
modtage en bekræftelse med yderligere information om betaling. Hvis du ikke har
modtaget en bekræftelse inden for 5 hverdage, bedes du kontakte os (sfe@sfe.dk).
Der er begrænset antal pladser. I tilfælde af flere tilmeldinger end pladser, vil pladser
blive besat i den rækkefølge, tilmeldinger kommer ind.

Ung forskerpris - Abstracts
Vi opfordrer alle bachelor-, kandidat- og ph.d-studerende samt postdocs til at
indsende abstracts. Abstracts på dansk eller engelsk (maks 250 ord) med angivelse
af forfattere og affiliationer.
Udvælgelse af abstracts til præsentation sker af et bedømmelsesudvalg nedsat af
SfEs bestyrelse. Deadline for indsendelse af abstracts er d. 10. september 2021 og
de skal sendes til sfe@sfe.dk.

Pris for bedste abstract
Der uddeles en pris for bedste abstract på 2000 kr. Prisen overrækkes på årsmødet.
Prisen kan kun tildeles personer, som er til stede under temamødet og som er
medlem af SfE.

