
 
 
Kjære NBS-medlemmer 
Velkommen til årets lokale Kontaktmøte 2005 på Meråker 
 
Norsk Biokjemisk Selskap avd. Trøndelag skal ha sitt årlige seminar 31. okt. og 1. nov på 
Teveltunet fjellstue, Meråker (http://www.teveltunet.no/). Hensikten med seminaret er å 
samle forskningsmiljøene ved MTFS, Gløshaugen og St. Olav, samt andre interesserte fra 
NBS Trøndelag (http://www.biokjemisk.com/), for å utveksle erfaringer, knytte kontakter, og 
ikke minst ha en hyggelig tid sammen. Sett av to flotte dager på Teveltunet Fjellstue i 
Meråker med faglig og sosial påfyll. Foreløpig program er vedlagt. 
 
Praktisk informasjon: Pris pr person er 825 kr og inkluderer buss Trondheim-Meråker (t/r), 
overnatting, lunch og middag mandag, samt frokost tirsdag. Kost og losji betales av hver 
enkelt i resepsjonen på Teveltunet ved avreise tirsdag. Vi oppfordrer gruppeledere til å bidra 
med økonomisk støtte til sine deltagere.  
 
Dersom noen ønsker å smøre matpakke til lunch tirsdag 1. november kan dette gjøres mot et 
tillegg i pris på kr. 55. Maks antall deltagere på møtet er 85, så her gjelder førstemann til 
mølla. Bindende påmelding kan gjøres på http://www.biokjemisk.com/ (Trondheim) innen 21. 
oktobe. NBS-medlemskap kan tegnes via den samme nettadressen. 
 
Teveltunet Fjellstue er et førsteklasses sted med mange muligheter for utenomfaglige 
aktiviteter, som avslapping i utendørs badestamper, ridning eller en runde i Naturstien 
[badestamp koster kr 4000 for to stamper, og kr 5000 for 3 stamper; ridning koster kr 450 per 
person] 
 
Bussavgang til Meråker er mandag 31. oktober kl. 09.00 fra MTFS. Avreise fra Meråker 
mellom kl 15.00-16.00 tirsdag 1. november.  
 
I år som i fjor og forfjor blir det ”harry-tur” til Storlien (vi betaler mindre moms for bussturen om vi tar en svipptur 
til Sverige….). For bestilling av varer fra Systembolaget ringer du Storlien Konsum på telefon 004664770048. 
Se Systembolagets vareutvalg http://www.systembolaget.se/hem/ 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til arr. kom v/ Liv Thommesen (liv.thommesen@ntnu.no), Anita 
Skarstad (anita.skarstad@bio.ntnu.no) eller Torunn Bruland (torunn.bruland@ntnu.no) 
 

 
Med hilsen NBS Avdeling Trøndelag v/arr.kom.  
 
Ingerid Arbo, Anita Skarstad, Audun Bauer Hansen,  
Liv Thommesen og Torunn Bruland 
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        TEVELTUNSMØTE 2005 
 
 
 

Mandag 31. november  
 
09.00-10.30 

 
Buss fra MTFS til Teveltunet 

11.30-13.00 Lunch 
13.00-18.00 Faglig program  
20.00-???? Middag  
 
 

 

Tirsdag 1. november  
 
08.00-10.00 

 
Frokost 

10.00-11.30 Faglig program 
11.30-12.00 Utsjekking 
12.00-15.00(16.00) Valgfrie aktiviteter (fjelltur, fiske, ridning mm) 
15.00-17.30 (16.00-18.30)* Buss til Trondheim via Storlien 
 
*Avreise kan justeres etter aktiviteter som  
ridning o.l 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Høst i Meråker (Foto NRK)



Foredragsholdere Teveltunsmøte 2005 
(endelige titler og program legges ut snart på http://www.biokjemisk.com/
 
Det medisinske fakultet 
 
Astrid Lægreid 
System biology of the normal and diseased gastrointestinal system 
 
Finn Drabløs  
Computational discovery of regulatory motifs in DNA 
 
Svanhild Schønberg 
ER-stress induced by DHA in human colon cancer cells 
 
Trude Flo/Øyvind Halaas 
Iron, Infection and lipocalin 2 
 
Gløshaugen 
 
Svein Valla 
 
Waclaw Kusnierczyk 
 
Berit Johansen 
Kost og helse: Biokjemisk sammenheng 
 
Katarina Jørgensen 
 
St. Olavs Hospital 
 
Sidsel Krokstad  
Virusinfeksjoner I mage/tarm 
 
Wenche Sjursen 
 
Ketil Thorstensen 
Iron- to much or to little 
 
Andre 
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