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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 Syd har udarbejdet forskellige aktiviteter, 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: Torsdag den 4.3 kl. 13.30 i Stubbæk Forsamlingshus 

 

På grund af forsamlingsforbud frem til 28.2 er arrangementet desværre aflyst. 

Foredrag ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev. Marianne er en kendt og 

spændende foredragsholder (emnet offentliggøres senere) 

Tilmelding senest 23.2 til Marianne Truelsen, mail:marianne_truelsen@hotmail.com 

eller tlf. 21669345.  

Pris kaffe/ kage: 60 kr. 

 

Onsdag den 5.5 kl. 10.30 Brunch Restaurant Under Sejlet, Aabenraa 

 

Pris for medlemmer: 160 kr. og 210 kr. for ikke-medlemmer. 

Tilmelding senest 20.4 til Ellen Hammeleff Hansen, mail: ellenhammeleff@gmail.com 

eller tlf. 23464938 

Indbetaling til Reg.nr. 4183, Konto nr. 0012509103 (husk deltagernavn i tekst) 

 

Tirsdag den 8.6 Udflugt til Den Fynske Landsby 

 

Bussen starter med at samle op i Sønderborg og returnerer til samme sted ved 

aftenstide. Opsamlingssteder og tider, samt pris for udflugt med fortæring kommer 

senere. Indbetaling til Reg.nr. 4183, Konto nr. 0012509103 (husk deltagernavn i tekst) 

Når alle er i bussen, finder vi et sted, hvor der serveres kaffe/ rundstykker 

Tid i Den Fynske Landsby, derefter frokost i restaurant Skovkanten. 

Tilmelding senest 21.5 til Lisbeth Pind, mail: lisbethhedvigpind@gmail.com eller  

tlf. 51684407. 

Eller til Lillian Kolmos, mail: lilliankolmos@yahoo.dk eller tlf. 22959838 
 

Mandag den 11.10 kl. 13.30 i Stubbæk Forsamlingshus 

 

Privat sygeplejerske Elisabeth Hørlyck vil fortælle om sit arbejde som selvstændig 

sygeplejerske, hvilke arbejdsopgaver og udfordringer der er. 

Pris kaffe/kage: 60 kr. 

Tilmelding senest 1.10 til Doris Klockmann, mail: dorisklockmann@yahoo.dk, eller 

tlf. 21837070. 

 

Mandag den 29.11 kl. 12.00 Folkehjem Aabenraa 

 

Julefrokost i hyggelige og flotte omgivelser hvor vi vil hygge os nogle timer med god 

mad og drikke, mandelgave til et par heldige samt kaffe/ the. 

Fællessang og måske en lille julehistorie. 

Medbring en pakke til pakkeleg til ca. 30 kr. 

Pris følger senere.  

Tilmelding til Ellen Hammeleff Hansen, mail: ellenhammeleff@gmail.com eller tlf. 

23464938. 

mailto:ellenhammeleff@gmail.com
mailto:lilliankolmos@yahoo.dk
mailto:dorisklockmann@yahoo.dk
mailto:ellenhammeleff@gmail.com
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Generelt 

 

Ved aflysning af et arrangement, vil det blive lagt på hjemmesiden og I er altid 

velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen.  

Vi håber covid-19 går i ro, så vi atter kan samles. 

 

 

Nyttige adresser og kontaktinfo 

 
 
Stubbæk Forsamlingshus: Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 Aabenraa  

Restaurant Under Sejlet, Flensborgvej 15, 6200 Aabenraa 

Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa 

 

Indbetalinger venligst til Reg.nr. 4183, Konto nr.0012509103 

(husk deltagernavn i Tekst!) 

 

Ved tilmelding på mail oplys da venligst: navn, e-mailadresse, tlf. nr. og postadresse. I vil 

derefter modtage en kvitteringsmail fra os. 

 

Ved ændring af Jeres adresse, tlf. nr., e-mailadresse, ring eller skriv da venligst til Doris 

Klockmann, så vi kan få kartoteket opdateret.  

 

Ledsagere betaler fuld pris i de tilfælde, hvor DSR ellers betaler tilskud til medlemmer – 

f.eks. til julefrokost eller brunch, og udflugt. 

 

 

Kontaktudvalget 

 

Doris Klockmann, formand dorisklockmann@yahoo.dk   2183 7070  

Lillian Kolmos, kasserer Lilliankolmos@yahoo.dk   2295 9838  

Ellen Hammeleff Hansen  ellenhammeleff@gmail.com   2346 4938  

Lisbeth Pind    lisbethhedvigpind@gmail.com   5168 4407  

Alice Meng    meng42@mail.dk    2615 9045  

Marianne Truelsen   marianne_truelsen@hotmail.com  2166 9345 

 
 

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

har fået programmet, så bed dem kontakte én fra Kontaktudvalget.  

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at rette henvendelse til én af ovenstående 

kontaktudvalgsmedlemmer. 

 

Vi vil i øvrigt gerne henvise til Seniorsammenslutningens velkomstpjece på DSR-seniorernes 

hjemmeside, du finder den under 

www.dsr.dk/kredssyddanmark/medlemsfordele/seniorisyddanmark 

mailto:dorisklockmann@yahoo.dk
mailto:Lilliankolmos@yahoo.dk
mailto:ellenhammeleff@gmail.com
mailto:lisbethhedvigpind@gmail.com
mailto:meng42@mail.dk
mailto:marianne_truelsen@hotmail.com
http://www.dsr.dk/kredssyddanmark/medlemsfordele/seniorisyddanmark

