
 

 

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 13.30 Folkehjem, Haderslevvej 7, 

6200 Åbenrå 

Musik og fællessang med Nikolaj Andersen. 

Tidligere højskolemand/musiker Nikolaj Andersen vil fortælle, spille 

og synge og der er lejlighed til fællessang. 

Emnet er Benny Andersen/Poul Dissing. 

Pris: 85 kr. for arrangement, kaffe/kage afregnes på dagen. 

Tilmelding senest 15. marts til Doris Klockmann 

 

 

Mandag den 8. maj 2023 kl. 13.25 til 16.15 Dansk Gigthospital, 

Engelshøjgade 9a, 6400 Sønderborg 

Virksomhedsbesøg på Dansk Gigthospital.   

Hospitalschef Thue Boye Hvorslev og konsulent Annemette Juul 

Bladt giver os en introduktion til gigthospitalet og til de nye fysiske 

rammer. Vi får en rundvisning i huset, hvor der bl.a. er muligheder 

for at se et par interessante detaljer i udsmykningen og byggeriet. 

Pris: Gratis 

Tilmelding senest 1. maj til Elisabeth Jessen, max 30 deltagere - 

arrangementet er derfor kun for seniorsygeplejerssker der er 

medlem at DSR. Der afholdes valg til landsbestyrelsen for 

seniorsygeplejersker i forbindelse med arrangementet. 

 

 

Tirsdag den 6. juni 2023 ¨Flugt¨, Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl 

Udflugt til flygtningemuseum i Oksbøl.  

HVOR TAL BLIVER TIL MENNESKER. Hvad det vil sige at være 

flygtning. Vi kommer på det nye museum med på en menneskelig 

rejse på tværs af tid og sted og møder de mennesker, der har måttet 

sige farvel til alt det, de kender og drage på flugt. 

Afgang i bus 8.30 fra SFS-hallen i Sønderborg, Borgmester 

Andersensvej 100, med opsamling i Rødekro samkørselsplads 9.00. 

og Hammelev samkørselsplads (OK tanken) 9.30.  

 

Udflugt fortsat - 

Vi får kaffe/te og rundstykker undervejs.  

Ankomst til ¨Flugt¨ 11.30.  

Pris: 330kr. Ikke-medlemmer: 425 kr. inkl. fælles introduktion, 

audioguides og frokost (ikke drikkevarer). 

Tilmelding senest 26. maj til Lillian Kolmos. 

 

Onsdag den 27.september 2023 kl.13.30 Folkehjem, 

Haderslevvej 7, 6200 Åbenrå 

Foredrag ved Eva Hoffmann, sygeplejerske Ph.d. - ”Pårørende 

som forhandlere”. 

Eva vil fortælle om sin sygeplejeforskning, som handler om 

samarbejdet med pårørende til kritisk syge på akut medicinsk 

afdeling. Oplægget vil opleves relevant på flere måder, da vi alle 

er sygeplejersker, pårørende og mulige patienter på samme tid.  

Pris: 85 kr. for arrangement, kaffe/kage afregnes på dagen. 

Tilmelding senest 20. september til Elisabeth Jessen. 

 

Onsdag den 29. november 2023 kl.12 til ca. 16.  

Restaurant Knapp, Stennevej 79, 6200 Aabenraa.  

Årets julefrokost å æ Knapp. Stedet har været et yndet 

udflugtsmål i flere århundreder. Man fornemmer stadig historiens 

vingesus i de smagfuldt indrettede lokaler. Vi skal hygge os med 

frokost, sang og måske en fortælling om stedet. 

Medbring en pakke til ca. 30 kr. til pakkespil. 

Pris: Oplyses senere 

Tilmelding senest 8. november 2023 til Lillian Kolmos 

 

Oplysninger om kontaktudvalget, som du skal bruge i forbindelse 

med tilmelding og evt. betaling, finder du på bagsiden. 

 



 Nyttig information 

Arrangementerne bliver alle annonceret på DSR's hjemmeside, samt i 
tidsskriftet Sygeplejersken, og som noget nyt nu også på Kreds 
Syddanmarks Facebook profil.   

Eventuelle aflysninger af arrangementer bliver annonceret på 

hjemmesiden.  

Betaling for udflugt og julefrokost sker til: 

Nordea Reg. 2720 Kontonr. 9024722330. 

Ledsagere betaler fuld pris ved de arrangementer, hvor DSR yder 

tilskud til medlemmer. Dette vil fremgå af invitationen.  

Ved tilmelding på mail eller SMS: Oplys navn og mailadresse eller 

telefonnr.  

Husk at melde ændring til formanden, hvis du får nyt telefonnr. eller ny 

mailadresse.  

I foråret 2023 er der valg til Landbestyrelsen for Seniorsygeplejersker. 

Alle seniorsygeplejersker, som er medlem af DSR, er valgbare.  

I er altid velkommen til at kontakte kontaktudvalget. 

 

 

Kontaktudvalg 

Doris Klockmann, formand dorisklockmann@yahoo.dk            2183 7070 

Alice Meng, næstformand meng42@mail.dk                              2615 9045 

Lillian Kolmos, kasserer lilliankolmos@yahoo.dk                        2295 9838 

Bente Reggelsen, sekretær reggelsuffe@gmail.com                  5238 7785 

Marianne Truelsen, marianne_truelsen@hotmail.com             2166 9345 

Elisabeth Hørlück Jessen, ehjessen2020@gmail.com                2537 4173 

 

Program 2023 

Seniorsammenslutningen i Syd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsmykning Dansk Gigthospital 

Museet ’Flugt’ 

 

 

 

 


