1

Årsberetning fra 1. august 2018 til 31. juli 2019

Fra Kontaktudvalget i Seniorsammenslutningen - Dansk
Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland
Tirsdag d. 21. august 2018 møde med Jytte Vester, Lilli Lykkegaard,
Kontaktudvalget og Seniornetværket Thisted, Morsø og Hanherred .
Tirsdag d. 4. september kl. 09.30 mødtes 24 spændte seniorsygeplejersker, vi
skulle på udflugt til Vingården ALDERSLYST ved Dronninglund.
Det var en rigtig dejlig tur og vejret var godt.
Vi fik først en grundig gennemgang om vindyrkning i Danmark, og her er vindyrkning
bestemt ikke en let opgave. Derefter var der vinsmagning og en lækker frokostbuffet.
Der var mange spørgsmål og der blev købt vin og andre lækre produkter.
Stedet kan varmt anbefales, der kan modtages 10-40 personer.
Tirsdag d. 11. september kl. 10.00-12.00 Kontaktudvalgsmøde.
Tirsdag d. 11. september kl. 12.30-14.30 Aktivitetsudvalgsmøde.
Onsdag d. 12. september kl. 12.30-16.00
Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland og Seniorsammenslutningens Kontaktudvalg i
Nordjylland havde inviteret medlemmer af DSR til 40, 50, 60 og 70 års jubilæum.
Der kom 97 indbudte, og lige fra starten gik snakken. Der var 70 års jubilarer, men
ingen fremmødte.
Der var fællessang, tale af Kontaktudvalgets formand Birgit Hansen, Tale af
Kredsformand Jytte Wester, skøn sang og guitarspil af Charlotte ( sygeplejerske med
4 år på bagen). Vi blev trakteret med smørrebrød og vin, Othellolagkage og kaffe.
Til at føre os gennem den dejlige eftermiddag havde vi Iben Gravesen, og hele
tjenerstaben var ansatte fra Kredsen. Tak for en dejlig dag.
Tirsdag d. 9. oktober kl. 13.30-16.00.
Foredrag med Journalist Frode Muldkjær som fortalte om Håndholdte øjeblikke
vekslende med fællessang.
56 Seniorsygeplejersker havde taget imod dette tilbud, og vi havde en superfin
eftermiddag. Mange sjove anekdoter/oplevelser flød ud af Frodes mund, og alt
sammen krydret med masser af fællessang fra Højskolesangbogen. Det var rigtig
dejligt at se mange nye ansigter blandt de fremmødte.
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Tirsdag d. 23. oktober kl. 17.15-22.00 Generalforsamling i Aalborg Kongres- og
Kulturcenter.
Dørene blev åbnet kl. 17.15, hvorefter der var forfriskninger, udstillinger og levende
musik med Perlefar. Kontaktudvalget for seniorsygeplejersker havde en velbesøgt
stand.
330 var tilmeldt til Generalforsamlingen, og knap 300 var stemmeberettiget.
Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgdahl kom med et festligt indslag omhandlende OK
18.
Formand for DSR Grethe Christensen var med som gæst.
Der var uddeling af Nordjyllands Sygeplejerskepris 2018. To gevinster på gavekort til
Koldingfjord, på stemmekortene, og 2 biografbilletter på konkurrenceindslag.
En dejlig aktiv Generalforsamling hvor deltagerne fik 5 minutter til aktiv drøftelse ved
bordene, ud fra konkrete spørgsmål i Beretningen.
Tirsdag d. 6. november kl. 10.00-12.00 Aktivitetsudvalgsmøde.
Tirsdag d. 6. november kl. 12.30-14.30 Kontaktudvalgsmøde.
Tirsdag d. 13. november kl. 14.00-16.00 Foredrag.
59 seniorsygeplejersker kom og deltog i dette foredrag , hvor der blev fortalt om
Tabu, tavshed og trang til trøst. Foredragsholder Cand. Pæd/familieterapeut
/sygeplejerske Inge Kaldahl.
Tirsdag d. 4. december kl. 11.00-15.00 JULEFROKOST.
88 seniorsygeplejersker havde takket ja, til at deltage i julefrokosten i Aalborg
Kongres & Kulturcenter. Super fest med traditionel mad, og Ris á la Mande med 2
mandler, og de heldige fik hver en flot mandelgave. Jytte Wester kredsformand,
Christina Lund 1. Kredsnæstformand og Bitten (nyslået mormor) Bitten er i
Receptionen, kom forbi og hilste på. Jytte havde en Quiz med, som udløste gaver når
der var Banko. Forårsprogrammet blev uddelt. Vi sang Julesange. Årets billede blev
uddelt til Tove Christensen. Der er to mere der skal have årets billede, de var dog ikke
til Julefrokosten (Jytte Andersen og Jytte Jakobsen).
D. 12/12-18, så fik Jytte Jakobsen Årets Billede, og i eftermiddag d.
13/12-18 kommer Jytte Andersen forbi og får Årets Billede.

Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 13.00-15.00 Kontaktudvalgsmøde.
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Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 11.00-13.00 Kontaktudvalgsmøde.
Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 14.00-16.00 Foredrag ved Thomas Mølgård.
Emnet var ” Til fods fra Mexico til Canada”. Der deltog 63 seniorsygeplejersker til
dette spændende foredrag. En levende fortæller og utrolig smukke billeder.
Tirsdag d. 9. april kl. 14.00-16.00.
Besøg på Aalborg Kloster som blev stiftet år 1431, hvor Maren Hemmings stiftede
Aalborg Helligåndshus.
Vi var 57 Seniorer som i dag fik den store fornøjelse af at blive vist rundt, af Aalborg
Klosters nye forstanderpar, som begge har en sygeplejerskeuddannelse bag sig. Den
ene Flemming Møller Mortensen Sundheds- og forebyggelsesordfører for S, og den
anden Erik Elgaard Sørensen Professor i Sygepleje. Begge fortalte levende og med
stor viden om klostret baggrund og om egne fremtidsvisioner for klostrets fremtid.
Spørgelysten var stor og tiden løb, de sidste var klar til at forlade klostret kl. 16.45.
Tirsdag d. 30. april 10.00-12.00 Kontaktudvalgsmøde.
Tirsdag d. 14. maj kl. 09.00-16.00 47 Seniorer tog på udflugt til Mariager Saltlager.
Nogle valgte at bruge tilbuddet om at bade i saltvandsbassin. Efter orientering og
rundvisning, kørte vi til Hvidsten Kro, hvor vi spiste flæskeæggekage, groft brød og
sennep. Solen var fremme, så mange benyttede sig af bænkene, og sad og nød solen.

D. 20/5-2019 AnnaLise Bonde, næstformand.
Godkendt af Birgit Hansen, Formand.

