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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, som ikke længere er aktiv på 

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

Du er velkommen til at deltage i de planlagte arrangementer, når du er fyldt 55 år. 

 

Kontaktudvalget i Esbjerg har udarbejdet forskellige aktiviteter for forår og efterår 2023, 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/senior  

 

Mange synes, det kan være svært at finde vores hjemmeside, så en nem adgang til 

hjemmesiden er: På google’s forside i søgefeltet skrive DSR seniorsammenslutningen Esbjerg 

og klik for søgning. 

 

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/senior
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Onsdag den 22. februar kl. 14.00 

 
Peter Petersen:” Sangeftermiddag” 

Hyggelig eftermiddag, hvor Peter spiller /synger og fortæller om sangene, og hvor vi kan 

synge med. Der er sange fra bl.a. Højskolesangbogen og De Grå Synger.                                                             

sidste frist for til melding 15. februar  

 

Onsdag den 22. marts kl. 14.00 

 
Advokat Sten Kirk Larsen: ”Et vestjysk liv med rod i Indre Mission” 

Denne eftermiddag vil Sten fortælle om sit vestjyske liv, om en opvækst i Indre Mission og 

om oplevelser undervejs fra Hvide Sande til Esbjerg 
Sidste frist for til melding 15. marts 

 

Onsdag den 26. april kl. 14.00 

 
Sygeplejerske Christian B. Kummerfeldt: ”Livet som udsendt i Afghanistan” 

Har i to omgange 2008 – 2009 været udsendt med Forsvaret som traume - og intensiv 

sygeplejerske til feltsygehusene i det sydlige Afghanistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sidste frist for tilmelding 19. april 

 

Onsdag den 14. juni 

  
Sommerudflugt, sted og beskrivelse af udflugten følger senere.       

 

Onsdag den 20. september kl. 14.00 

 
Journalist Kurt Leth: ”Almindelige menneskers ualmindelige historier” 

Kurt er en legende fra både TV Syd og TV Østjylland med udsendelserne ” Kaffe med Kurt” 

og ”Kurt kommer forbi”                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sidste frist for til melding 13. september      

 

Onsdag den 25. oktober kl. 14.00     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Præst Ingelise Wensel: ” Et arbejde med indsatte og udsatte”                                                                                                                                  

Har i mere end 40 år været præst, og som sognepræst, socialpræst og arresthuspræst, har det 

budt på mange forskelligartede oplevelser. Ingelise har bl.a været formand for Kirkens 

Korshær i Esbjerg og formand for De Hjemløses Venner 
Sidste frist for tilmelding 18. oktober   

 

Onsdag den 29. november kl. 13.00 

     
Julefrokost.                                                                                                                                                                                          

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

 

 

 



 
4 

 

Praktisk info  

 

Mødested: Møderne holdes på Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg – lokale 1                                                                                   

kl. 14.00 -16.00 med indlagt kaffepause                                                                                                                       

Pris: 50 kr. for arrangement, kaffe og kage. 
 

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

2374 eller til Nina Jacobsen telefon 3032 4337. Tilmelding senest en uge før arrangementet. 

Ved tilmelding på mail skal oplyses navn. I vil så modtage en kvitteringsmail fra os. 

 

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

deltagernavn i tekst og med MobilePay nr. 568360 

Hvis en af de betalingsformer ikke er mulig, kan der afregnes med kassereren ved 

aktiviteten. 

OBS: Man er ikke automatisk tilmeldt ved betaling, dette sker særskilt. 

 

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 Bredtved Christiansen             Tlf.   29279245     lene-bredtved@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 kontakte en i kontaktudvalget. 

 

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

kontaktudvalget. 
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