
 

Nyheder fra din dyrlæge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dig en god sommer! 

 
Personalenyt 

Byd velkommen til vores nye dyrlæge, Valeska 

Wonnenberg!  

Valeska kommer fra Tyskland og er blevet 

fastansat hos os. Hun har mere end 15 års 

erfaring som dyrlæge og har arbejdet i 

kvægpraksis de sidste mange år. Efter 

sommerferien vil hun starte på 

danskundervisning, indtil da kommer besøgene 

til at foregå på tysk eller engelsk. Vi håber I vil 

være behjælpelige med, at hun får en rigtig 

god start hos os og i Danmark.  

Sommervikaren i år, bliver et kendt ansigt.  

Ole Caspersen, har sagt ja til at hjælpe med 

formiddagsbesøg et par uger hen over 

sommerferien. Vi håber selvfølgelig også, at I 

vil tage godt imod Ole, når han kommer ud til 

jer. 

 

 

 

X Sæt kryds i kalenderen 

– vi udbyder nemlig to kurser i juni 

Det første kursus henvender sig til udenlandske medarbejdere der malker. Vi sætter fokus på 

korrekt malkning og alle de andre ting der følger med før, under og efter malkning.  

Kurset afholdes d. 14. juni og det er endnu muligt at tilmelde sig. Tilmeldingsfrist d. 9. juni på 

74 74 35 30. Se mere her 

Vi udbyder også kursus i medicinhåndtering  

Kurset henvender sig til alle, der har behov for at kunne behandle landbrugsdyr og heste (der 

ikke er udtaget fra konsum), med udleveret eller ordineret medicin fra dyrlægen. 

Kurset er lovpligtigt og omhandler alle dyrearter. Det er også aktuelt for økologiske 

landmænd, der bl.a. ønsker at behandle mod parasitter. 

Hvis du har mere end 6 måneders erhvervsmæssig erfaring med medicinhåndtering fra 

før d. 1/2-2007, er kurset ikke et krav.  

Kurset finder sted d. 28. juni. Tilmeldingsfrist d. 17. juni på 74 74 35 30. Se mere her  
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https://www.sønderjyskkvægpraksis.dk/wp-content/uploads/2022/05/Malkekursus14062022invitation-2.pdf
https://www.sønderjyskkvægpraksis.dk/wp-content/uploads/2022/05/Kursus-i-medicinhaandtering-2022.pdf

