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Seniormedlem i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark 
 

 
Senior – men stadig sygeplejerske 

 

Selvom du er gået på pension eller efterløn, kan du sagtens blive ved med at dyrke din 

sygeplejefaglighed. I Seniorsammenslutningen kan du gøre det i selskab med en masse 

andre seniorsygeplejersker. 

 

Seniorsammenslutningen er Dansk Sygeplejeråds tilbud til dig, der ikke længere er aktiv på 

arbejdsmarkedet. Du er automatisk medlem, når du beholder dit medlemskab af DSR. 

Sammenslutningen har ca. 8.000 medlemmer, der nyder godt af hinandens selskab og de 

mange forskellige aktiviteter som sammenslutningen arrangerer i årets løb. 

 
Kontaktudvalget i Esbjerg har udarbejdet forskellige aktiviteter for forår og efterår 2021, som 

du kan læse om i denne folder 

 

Har du idéer til emner, der egner sig til vores møder eller udflugter, hører vi meget gerne fra 

dig. 

 

Vi henviser til annoncering i ”Sygeplejersken” og til vores hjemmeside, hvor du altid kan 

holde dig opdateret – www.dsr.dk/kredssyddanmark/medlemsfordele/seniorisyddanmark  

 

Vi håber at du vil støtte op om vores arrangementer og få nogle udbytterige dage samt 

hyggeligt socialt samvær med seniormedlemmer i området. 

 

På gensyn, vi glæder os til at se dig. 

 

 

 

 
 
 

http://www.dsr.dk/kredssyddanmark/medlemsfordele/seniorisyddanmark
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Aflyst - Onsdag den 24. februar kl. 14.00 

 

AFLYST: Familieterapeut Pernille Jacobsen fra Autismecenter Fredensborg                                                                                        

Fortæller om autismespektrum forstyrrelse, diagnose, kendetegn og psykologi                                                             
Sidste frist for tilmelding 10. februar  

 

Onsdag den 24. marts kl. 14.00 

 
Jørgen Dieckmann Rasmussen og Inge Thygesen: ”Østerklev – et hus med en usædvanlig 

historie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ejet af Mødrehjælpen og fungerede fra 1947 -1975 som svangrehjem, hvor unge gravide piger 

kunne få et diskret ophold. Der er fokus på den periode i dagens foredrag, hvor en af pigerne 

fra dengang fortæller sin historie. Foredragsholderen vil gerne have en halv time ekstra til kl. 

16.30                                                                  
Sidste frist for tilmelding 10. marts 

 

Onsdag den 19. maj kl. 14.00 

 
Sygeplejerske Karen Margrethe Maglekjær: ”Sygeplejefortællinger fra en svunden tid”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Livet som sygeplejerske i en svunden tid, med indblik i en fascinerende verden – nærmest 

som et samfund i sig selv – krydret med personlige historier fra patienter og pårørende. Hun 

har sin bog med til salg.  
Sidste frist for tilmelding 5. maj 

 

Onsdag den 16. juni 

  

Sommerudflugten går til: Historiecenter Dybbøl Banke, med rundvisning af guide                                                         

I prisen er inkluderet kaffe og rundstykker på udvejen, og en to retters menu på Kværs Kro 

på hjemvejen. Drikkevarer er for egen regning .                                                                                                                                                      

Afgang fra Museumspladsen i Esbjerg kl. 7.45. Hjemkomst kl. 17.30                                                                                                                                                 
Sidste frist for tilmelding 16. maj 

 

Onsdag den 22. september kl. 14.00 

 
Anna-Grethe Østergaard: ”Storm P. kunst, humor og samfundssind”                                                                                                                                                                                                                                                                          

Billedforedraget er om Storm P. ’s liv, hans ægteskab og kunst. I skal høre om hans mange 

aktiviteter og frembringelser. Der gennemgås malerier, billeder, plakater, tegneserier, fluer, 

vittigheder og der læses lidt op af hans historier. I slutningen af 1920erne malede Storm P. 

malerier til Esbjerg Børnebibliotek.                           
Sidste frist for tilmelding 8. september      

 

Onsdag den 27. oktober kl. 14.00 

     

Torben Brink: ”På sporet af Emma Gad”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I godt 100 år har Emma Gad været svaret på korrekt opførsel med ”Takt og Tone”. Hun var 

mere end det: anerkendt dramatiker, kvindesagsforkæmper og Danmarks  første kvindelige 

journalist.                                                  
Sidste frist for tilmelding 13. oktober   
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Onsdag den 24. november kl. 13.00 

     

Julefrokost.                                                                                                                                                                                          

Når vi nærmer os tiden for frokosten kommer der flere oplysninger. 

 

 

Praktisk info  

 

Mødested: Møderne holdes på Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg                                                                                     

Lokale 1, kl. 14.00 -16.00 med  indlagt kaffepause                                                                                                                       

Pris: Kaffen koster 50,00 kr. 

 

Tilmelding til aktiviteterne kan ske til Tove Brinck tovebrinck@hotmail.com telefon 2927 

2374 eller til Nina Jacobsen telefon 3032 4337 

Ved tilmelding på mail oplys da venligst: navn, DSRnr., e-mailadresse, telefonnummer og 

postadresse. I vil derefter modtage en kvitteringsmail fra os  

 

Betaling til diverse arrangementer kan ske til Reg.nr. 1551  kontonr. 4450481926                              

(husk deltagernavn i Tekst) 

Hvis den betalingsform ikke er mulig, kan der afregnes med kassereren ved aktiviteten 

 

 

Kontaktudvalget 

 
Formand:                                                                                                                                                                        

Tove Brinck                             Tlf.  29272374   tovebrinck@hotmail.com   

Kasserer:                                                                                                                                                                             

Anne Lise Kristensen                     Tlf.   24265703    krale@esenet.dk                                  

Øvrige medlemmer:                                                                                                                                                                 

Nina Jacobsen                                Tlf.    30324337     ninabjarne49@gmail.com                     

Jette Andersen                                Tlf.    60663123     jettea53@gmail.com                          

Ellen Jensen                                     Tlf.    75140701     bej@svenet.dk                                                        

Lene Christensen                             Tlf.   29279245     lene-bredved@bbsyd.dk         

Sonja Rasmussen                              Tlf.    30115418    sonja.rasmussen@hotmail.com 

 

 

Ved ændringer af jeres adresser, tlf.nr., e-mailadresse ring eller skriv da venligst til formand 

Tove Brinck 

Det er ikke sikkert at alle mails på vores adresseliste passer. Skulle I høre om nogen, der ikke 

har fået programmet, så bed dem om at kontakte en i kontaktudvalget. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til en af ovenstående i 

kontaktudvalget. 
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