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Kur-ophold (5 dage for 4 dages pris)
Dygtige fysioterapeuter vil under opholdet give inspiration til 
fysiske aktiviteter med respekt for ens individuelle behov med
udgangspunkt i krop og fysik. Inkluderer: Pension, samtale ved 
fysioterapeut/læge, individuel fysioterapi og holdaktiviteter.

Fra DKK 7.000,- pr. person i dobbeltværelse DKK 8.600,- i enkelt-
værelse. Gælder i uge 51-52, (1 & 2 i 2008 med nye priser).

Nyhed! Vigør-ophold
”Nyd” et aktivt Vigør-ophold med personlig træner, hvor motion 
og sund gastronomi fra vores spa-køkken er i højsædet, krydret 
med afslappende spa-behandlinger.

Se priser på Vigør-opholdet og andre ophold på skodsborg.dk

AKTIVE OPHOLD
PÅ SKODSBORG

“Vi gik og ventede på lanceringen af Gardasil den 23. oktober sidste 
år,” fortæller Christine Felding, som er speciallæge i gynækologi i 
Rungsted. “Derefter havde vi travlt med at udskrive så mange recep-
ter, vi kunne nå. Jeg spørger altid mine patienter, om de har børn. 
Hvis de har det, udstyrer jeg dem med Gardasil-brochuren. Nogle 
forældre har spurgt mig, om ikke også drenge burde vaccineres. Og 
jo, det burde de egentlig. For drenge overfører Human Papilloma Vi-
rus, HPV, som er årsag til 75% af alle tilfælde af livmoderhalskræft.”

Vaccinerer unge piger, men også kvinder op til 
30 års alderen
“Jeg havde faktisk aldrig forestillet mig, at jeg som gynækolog 
skulle vaccinere. Men jeg har det sidste års tid vaccineret rigtig 

Vaccine kan spare samfundet for   mange penge
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Christine Felding er speciallæge i gynækologi og obestetrik, dvs. kvinde-
sygdomme og fødselshjælp. Christine Felding blev færdig som speciallæge 
i 1986. Hun har arbejdet på en række af de store sygehuse og hospitaler i 
hovedstadsregionen, i Sverige, Norge, Finland, Ungarn og Saudi Arabien. 
Siden 1996 har Christine haft egen klinik i Rungsted i Nordsjælland. Foruden 
sit arbejde med patienterne har hun en omfattende foredragsvirksomhed.

Gynækolog Christine Felding kunne slet ikke få armene ned, da Gardasil sidste år blev godkendt som den 
første kræftforebyggende vaccine. Gardasil forventes snart at blive en del af det gratis 12-års vaccinationspro-
gram til piger. Målgruppen er dog for begrænset, mener Christine Felding. Det danske samfund kunne spare 
enorme summer ved at tilbyde gratis vaccination af fl ere.
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