
Årsberetning fra 1. August 2019 og til 31/7-2020. 

Fra Kontaktudvalget i Seniorsammenslutningen Dansk Sygeplejeråd 

Kreds Nordjylland. 

D. 19/8-2019 12.30-13.30 møde med Lili Lykkegård, Jytte Vester og Seniornetværket for Thisted 

og Hanherred. Samme dag holdt Aktivitetsudvalget møde. 

D. 27/8-2019 kl. 10.00-12.00 Kontaktudvalgsmøde. 

D. 3/9-2019 kl. 09.00-16.30 Efterårsudflugt til Moesgaard Museum. 54 seniorer var tilmeldt til 

denne skønne udflugt. Der blev lidt forsinkelser på grund af trafikuheld i Tunnelen, men pyt, vi fik 

en guidet tur på museet, lækker frokost i Cafeen og en dejlig kop kaffe udenfor i solskin. Tid til at 

se nærmere omkring på museet og butikken på egen hånd, var der også. Flere kom og sagde tak 

for et godt arrangement. 

D. 9/9-2019 kl. 11.00-16.00  40 års Jubilæumsfest . 76 jubilarer mødte op til deres eget Jubilæum, 

arrangeret af Kredsbestyrelsen og Kontaktudvalget for Seniorsygeplejersker. Der blev inviteret på 

fællessang, smørrebrød/vin, lagkage/kaffe og frugt. Birgit Hansen Formand for kontaktudvalgt og 

Jytte Wester Kredsformand holdt flotte taler og der var fin musik af Par2. Mange tak til hele 

personalet ude i DSR, i gjorde som vanligt et kæmpe flot arbejde for at fejre jubilarerne. 

D. 1/10-2019 kl. 14.00-16.00 Foredrag ved Centerleder Hanne Hostrup Rehabiliteringscenter 

Aalborg, som ligger ved Mou. 29 Seniorer deltog i denne orientering om Centrets Målsætning, der 

har udgangspunkt i Højskoletanken, hvorfor også patienterne kaldes Kursister. Fordi målet for 

opholdet er at kursisten gerne skal opnå et tidligere tilstand af bedring, er patienter som f.eks. 

Sclerose og Parkinson ikke med i målgruppen, da deres sygdom er kronisk og ikke 

rehabiliteringsmulig ???  Samme formiddag havde Aktivitetsudvalget møde. 

D.10/10-2019 kl.12.30-16.00 50-60-70 års jubilæum. Ingen var tilmeldt til 70 års jubilæum. 7 kom 

til 60 års jubilæet, og 21 til 50 års jubilæet. Der var straks en rigtig god stemning med 

gensynsglæde og latter. Både Jytte Wester og Birgit holdt tale, og vores dejlige unge sygeplejerske 

Charlotte underholdt med sang og guitarmusik. Som sædvanligt gjorde hele personalet i DSR et 

kæmpe arbejde, for at få en god jubilarfest. Tak for det. 

D.29/10-2019 kl. 10.00-12.00 Kontaktudvalgsmøde. 

D. 5/11-2019 kl. 14.00-16.00   32 Seniorsygeplejersker kom for at høre sygeplejerske Henriette 

Jensen fortælle om sygeplejeforskning ” Når der bygges bro mellem primær og sekundær sektor”. 

Et projektarbejde vedr. plejen af patienter med nyrekateter. Spændende. 



D.3/12-2019 kl. 11.00-15.00 Så kom årets Julefrokost i Papegøjehaven. 97 Seniorsygeplejersker 

kom for at dele denne dag med Kontaktudvalget og hinanden. Sædvanlig traditionel julefrokost, og 

nok til alle.  

Sangstemmerne blev også sat på prøve, og det lød fantastisk med 97 stemmer. 

Årets billede blev givet til Elin Grønning og Anette Heise. 4 var heldige og fik en mandel og dermed 

også en mandelgave. 

Program for foråret 2020 blev uddelt. 

Kredsbestyrelsen med Formand Jytte Wester, 1. Næstformand Christina og Receptionist Bitten 

kom med sædvanligt godt humør og kufferterne fyldt med gaver til de dygtige Quitzvindere. 

Alle fik før de gik hjem, en kop med Dansk Sygeplejeråds Logo. 

D. 7/1-2020 kl. 10.00-12.00 Kontaktudvalgsmøde. 

D. 3/3-2020 kl. 14.00-16.00 Foredrag v. sygeplejerske Hanne Hvingelby, som fortalte om sin tå 

måneders udsendelse med Læger uden grænser, i forbindelse med Ebola udbrud i Sierre Leone. 

Hanne fortalte flot og motiverende om både da hun var udsendt og nu hvor hun på ny har besøgt 

samme sted, for at se hvordan forholdene er nu og gense tidligere patienter. 56 seniorer deltog i 

denne eftermiddag. 

   COVID 19. 

D. 8/6-2020 kl. 10.00-12.00 Ju- hu, endelig sammen igen til Kontaktudvalgsmøde. 

D. 28/7-2020 10.00-12.00 møde i Aktivitetsudvalget. 

 

 


