
Årsberetning 
fra 1. august 2021 og til 31. juli 2022. 

Fra Kontaktudvalget i Seniorsammenslutningen DSR Kreds Nordjylland. 

 

D. 18/8-2021  09.30-10.00 Extraordinært møde vedr. Julefrokost 2021 

D. 18/8-2021  10.00-12.00 Aktivitetsudvalgsmøde 

D. 31/8-2021  14.00-16.00. 42 seniorer var mødt op til foredrag ved forfatter Inge 
Pedersen, som fortalte om sin egen situation: At være barn af dansk mor og med tysk soldat som 
far i Danmark. Inge fortalte medrivende og faktuelt om sine oplevelser. 

Bagefter var der valg til Kontaktudvalget (det valg, der skulle have været afviklet i 2020, men som 
blev udsat på grund af corona. 2 nye blev valgt: Anne-Marie Ampe, Ulla Kold-Hansen. Den øvrige 
bestyrelse er genvalgt minus Birgit Hansen. 

Birgit Hansen ønskede ikke genvalg, så der var blomster og bog til Birgit, som har gjort et meget 
flot arbejde i Kontaktudvalget. 

D. 2/9-2021  09.00-11.00 Kontaktudvalgsmøde m.h.p. konstituering af det nye 
Kontaktudvalg samt fotografering af medlemmer i Kontaktudvalget. 

Formand blev AnnaLise Bonde 

Næstformand blev Anne-Marie Pedersen 

Referent: Aftalen blev, at i slutningen af hvert kontaktudvalgsmøde skulle vi aftale, hvem der er 
referent til næste møde. 

Kasserer: Annette Søndergård 

IT og PR: Kirsten Frendrup. 

D. 6/9-21  13.00-16.00 Sygeplejejubilæum afholdt på Aalborg Kongres og 

Kulturcenter. 165 h.h.v. 40--50 og 60 års jubilarer deltog. Ingen 70 års jubilarer. En dejlig 

eftermiddag med masser af snak, musik, sang og taler. Afgående formand for Kontaktudvalget 

modtog blomster og krus. Jytte Wester, formand for Kreds Nordjylland, orienterede om sin 

slutdato i Kreds Nordjylland. 



D.21/9-21                           10.00 -12.00 Aktivitetsudvalgsmøde. 

D. 23/9-21  10.00-13.00 havde 92 sygeplejersker taget imod kontaktudvalgets 

invitation til Brunch på KaffeFair Strandvejen 19 Aalborg. Der var mange nye og yngre seniorer. 

Der blev drukket mange liter kaffe, snakken gik lystigt, og der kom mange forslag til kommende 

aktiviteter. Aktiviteten kostede: GRATIS. 

D. 4/10-21  14.00-16.00. Foredrag v. Naturvejleder Carsten Hansen kendt som 

”Kortbuks” og TV-programvært. Carsten fortalte om Demokratiets fødsel set gennem et æble. 

Spændende og inspirerende dag, sammen med de 56 seniorsygeplejersker, som mødte op til 

foredraget. 

D.12/10 --21                           09.00 -12.00.Kontaktudvalgsmøde. 

D. 14/10 -21                           13.00 -15.00 Møde med Kredsformand Jytte Wester, Kontaktudvalget 

og Seniornetværk  Thisted – Morsø – Vester Han Herred. 

Der blev udvekslet kontaktoplysninger. 

Gensidig orientering og erfaringsudveksling som vi kan dele. 

Vi fik sammen afklaret flere ting. Bla. at Thisted netværksgruppe kommer til at være et 

selvstændigt Kontaktudvalg under Kreds Nordjylland. Det ændres efter valget i forår 2022. 

31.marts mødes 2 fra hvert af Kontaktudvalgene omkring håndbogen, hvor vi gennemgår de 

forskellige procedurer. 

Alle mødes igen i uge 41, torsdag 13.10 kl. 13 .00 – 15.00. 

D. 09 /11 -21                           14.00 -16.00 Foredrag ved Anne Helene Jensen. 

Et usædvanligt foredrag om en vandring fra Skagen til Kruså, med barnevogn med indhold. Anne 

Helene Jensen begav sig ud på gåturen efter en hjerneblødning med flere efterfølgende 

operationer. Der blev gået mange kilometer om dagen. 

Anne Helene Jensen beviste, at hun kunne kæmpe sig tilbage til at leve et normalt liv. 



68 Seniorsygeplejersker var mødt op til foredraget. 

d. 23/ 11-21                    10.00 – 12.00 Aktivitetsudvalgsmøde. 

d. 30 /11-21                    10.00 – 12.00 Kontaktudvaldsmøde. 

d. 07/12 – 21                  11.00 -15.00 Julefrokost holdes for 108 seniorsygeplejersker på Comwell 

Hvide Hus. Vi var på 15. etage, hvor der er en fantastisk udsigt over byen. Der var ventetid  inden 

vi kunne starte med frokosten - der var for lidt personale til at betjene så mange fremmødte. 

Maden var tilfredsstillende, der var fire heldige, der fik mandelgaven. På grund af corona ønskede 

de fremmødte ikke at synge de medbragte sange. Der var intet fremmøde fra DSR, men vi fik en 

rød indkøbspose og det nye program for foråret 2022. 

d.18/1 -22                    10.00 - 12.00  Kontaktudvalgsmøde. 

d.01/ 2-22                    10.00 - 12.00  Aktivitetsudvalgsmøde. 

d.01/3 -22                     10.00 - 13.00 Kontaktudvalgsmøde. 

d. 14/3-22                     14.00 -16.00. Foredrag ved Kredschef Ann Dahy og forfatter og præst 

Preben Kok. Hvad vil vores generation give videre til de kommende generationer. 50 

seniorsygeplejersker deltog i et spændende foredrag, hvor der blev stillet mange spørgsmål til 

foredragsholderne. 

Derefter var der valg til Kontaktudvalget - alle i bestyrelsen blev genvalgt. Konstituerende møde 

efterfølgende, alle forblev på de samme poster. 

d. 29/3-22                  10.00 – 12.00 Aktivitetsudvalgsmøde. 

d. 05/4-22                  14.00 -16.00 Foredrag ved tidligere Skoleleder og Journalist Flemming Retbøll 

fortalte om 25 år på TV2/Nord – Et liv med medierne. Der var 42 seniorsygeplejersker tilstede. 

d.10/5-22                    09.00 -16.00 Sommerudflugt til Lille Vildmose. Efter lidt afmelding af nogle og 

lidt tilmelding af andre fra ventelisten, drog49 seniorer afsted. Umiddelbart så vejret ikke 

strålende ud, men pyt. God stemning i bussen ned til Lille Vildmose, og busturen inde i Vildmosen 

havde vi guide med, så vi blev godt orienteret. Undervejs var der mulighed for at gå den lille 



rundtur sammen med guiden, og trods regn og kulde valgte de fleste at gå med rundt. 

Efterfølgende var der 2 stk. smørrebrød til hver inde i cafeen. Herefter fri til selv at gå rundt i 

centret og gå i ”biffen”. Til slut før afgang var der kaffe/ the og Lagkage. 

D 31/5-22               10.00 -12.00 Aktivitetsudvalgsmøde. 

 

26 juni 2022 

Kirsten Frendrup   IT ansvarlig. 

                       Godkendt af AnnaLise Bonde, formand. 


