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Toksværd (NY ADRESSE) 
den 8. december 2022 kl. 18-20:30

Foredraget holdes i samarbejde med dansk terrierklub på adressen 
Lundebakkevej 4, 4684 Toksværd og klubben sørger for kaffe/the 
og kage. Pris 175 kr. per person. Ønsker du en sandwich koster den 
50 kroner og skal bestilles og betales ved tilmelding. Der vil være 
salg af soda- 
vand til fornuftige priser.

Max. antal deltagere 50 personer. 

Der vil være adgang fra kl. 17.30 så vi er klar kl. 18.00

Foredraget er åbent for alle uanset hunderace. 

Tilmelding - følg linket her 
https://kreds2.dansk-terrier-klub.dk/side.asp?ID=81225

Invitation til hundeejere 
– fyraftensmøde om allergi hos hund

    Vel mødt!!

 Julie Eilersen & Lene Boysen

Så har vi igen et foredrag af høj kvalitet til jer alle. Hudspecialist 
dyrlæge Lene Boysen og dyrlæge Julie Eilersen fortæller om allergi 
hos hunde i hhv. Toksværd og Kokkedal. 

Foredraget omhandler allergi hos hund med fokus på miljøallergi. Vi 
kommer blandt andet ind på, hvad allergi er, og hvordan det udredes. 
Ydermere fortælles om allergitest, hvilke muligheder der er, og hvad 
de bruges til. Sidst men ikke mindst beskrives behandling af allergi 
hos hund.

Kokkedal 
den 19. januar 2023 kl. 18-20:30

             .    Foredraget holdes på Hudklinik for hund og kat, 
    Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal.

  Der serveres kage og kaffe i pausen.

  Max. antal deltagere 35.

          . Prisen er 175 kr. per person.

    Foredraget er åbent for alle.

    Tilmelding – på mail info@dyrlaegeboysen.dk

Specialdyrlæge, ph.d. Lene Boysen

Dyrlægeeksamen i 1993 på Den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøj-
skole.

Jeg har arbejdet 5 år i smådyrspraksis 
i København og Nordsjælland. Derpå 
4 år med forskning i hudsygdomme 
hos mindre husdyr på Den Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole (nu 
KU SUND) og på Løvens Kemiske 
Fabrik.

Ph.d.-grad 2002 i hudsygdomme 
hos kæledyr.

Fra 2002 til 2004 arbejdede jeg på 
Utrecht Universitet i Holland med 
hudsygdomme hos kæledyr.

Jeg har forelæst i dermatologi på 
Københavns Universitet, og holder 
jævnligt kurser for dyrlæge-stude-
rende, veterinærsyge-plejersker 
og dyrlæger. 

Egen specialpraksis i hudsyg-
domme hos kæledyr fra juni 
2006 beliggende på Brøns-
holmvej i Kokkedal.

Dyrlæge Julie Eilersen

Dyrlæge fra januar 2022. 
I uddannelsesstilling på 
Hudklinik for hund og kat, 
hvor jeg tager patienter 
under vejledning af 
mine kolleger.


