
 

   

 

 

Julemand på hårdt arbejde 

 

Nissepiger, nissedrenge, Tinka-huer, små nissehuer og halvanden meter lange nissehuer. 
 
Der var nisser i alle afskygninger, da Kreds Nordjylland i går havde indbudt til julehygge på 
kredskontoret. 
 
Julemanden dukkede op og indbød til dans og sang om juletræet. Hvorefter han måtte svare på 
alverdens spørgsmål fra de mange nissebørn: 
- Hvor er rensdyrene henne? 
- Hvorfor er noget af dit skæg rødt? 
 
Som De Nattergale synger: It’s Hard to be a Nissemand. 
 
En af nissepigerne tilstod også, at hun havde hugget noget slik i en af skålene. Men heldigvis 
var der masser af både slik, æbleskiver og gløgg og saftevand til alle. 
 
Dansk Sygeplejeråd står nu også bag et utal af juledekorationer hos både sygeplejersker og 
nissebørnenes bedsteforældre – for der var gang i værkstedet hele eftermiddagen. 
 
Tilbage er bare at sige: Glædelig jul! 
 
PS: Find en masse billeder fra en skøn eftermiddag på vores profil på Facebook eller på 
hjemmesiden via linket herunder. 



Billeder fra julehygge 

 

 

Storbymøde for akademiske sygeplejersker 
I et samarbejde mellem Kreds Nordjylland og Kreds Midt var 40 sygeplejersker med akademisk 
baggrund samlet til en aften om, hvordan øget fokus på forskning og formidling kan styrke 
sygeplejen såvel internt som eksternt. 
 
- Det var en udbytterig aften, der også viste perspektiverne i at arbejde sammen på tværs af 
kredsene i Dansk Sygeplejeråd. Det skal vi helt sikkert have meget mere af, siger 
kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund fra Kreds Nordjylland. 

Læs mere 

 

 

 

To job hos Kreds Nordjylland 

Faglig konsulent 
Har du lyst til at prøve kræfter med 
en fagpolitisk organisation i 
forandring og udvikling, og trives du 
med forskelligartede opgaver, en 

 

Administrativ 
medarbejder med flair for 
økonomi 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/julemand-paa-overarbejde-paa-kredskontoret
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/sygeplejen-og-vilkaar-i-fokus-hos-akademiske-sygeplejersker-paa-storbymoede


dynamisk hverdag, og på en 
arbejdsplads med høj faglighed, 
gode arbejdsforhold og dygtige 
kolleger? 
 
En af vores dygtige konsulenter har 
valgt nye udfordringer. Vi har derfor 
en ledig stilling som faglig konsulent 
til tiltrædelse snarest muligt. Vores 
fælles opgave er at varetage 
medlemmernes faglige, løn- og 
ansættelsesmæssige, 
arbejdsmiljømæssige samt 
organisatoriske interesser. 
Se opslag som faglig konsulent 

 

Har du lyst til at prøve kræfter med 
en fagpolitisk organisation i 
forandring og udvikling, og trives du 
med mangeartede administrative 
opgaver, en dynamisk hverdag, og 
på en arbejdsplads med høj 
faglighed, gode arbejdsforhold og 
dygtige kolleger? 
 
En af vores administrative 
medarbejdere har valgt at gå på 
pension. Vi har derfor en ledig 
stilling som administrativ 
medarbejder på 32 timer ugentlig 
med tiltrædelse snarest og senest 1. 
februar 2023. 
Se opslag som adm. medarbejder 

  

 

 
Genvalg til FH-bestyrelse 
Kreds Nordjylland er også fremover repræsenteret i bestyrelsen for FH Nordjylland - i denne 
uge blev forkvinde Christina Windau Hay Lund valgt til endnu en periode. Tillykke:-) 
 
Hun blev blandt andet valgt på disse ord: 

https://dsr.career.emply.com/ad/dansk-sygeplejerad-kreds-nordjylland-soger-faglig-konsulent/zirhlq
https://dsr.career.emply.com/ad/dansk-sygeplejerad-kreds-nordjylland-soger-administrativ-medarbejder-med-flair-f/xl2y5d


 
"Fagbevægelsen står overfor mange udfordringer, herunder vores egen organisering. Jeg vil 
gerne være med til fortsat at bidrage til et stærkt fællesskab, hvor vi sammen er med til at sætte 
nogle vigtige dagsordner for lønmodtagere, bl.a. i forhold til uddannelse og 
kompetenceudvikling, arbejdsret og arbejdsliv. 
 
Samtidig er vores velfærdssamfund – ikke mindst sundhedsvæsenet – under pres. Det er også 
en vigtig opgave for fagbevægelsen af sikre, at sundhed, omsorg og velfærd er tilgængeligt for 
alle. Sammen er vi stærkest.". 

 
 

 

 
 

 
  

Kontakt 
Telefonisk og personlig hjælp 
Mandag-onsdag: 09.00-12.00 og 
13.00-15.00 
Torsdag: 13.00-15.00 
 
Fredag: 09.00-12.00 
Telefon: 4695 4850 
E-mail: nordjylland@dsr.dk 

Send en mail 

 

 Adresse 
Sofiendalsvej 3, 
9200 Aalborg SV 
 
Husk at din TR er DSR på 
arbejdspladsen – helt tæt på dig 

Min Profil på 
dsr.dk 

 

 Nordjyske nyheder 

 

Kredsens 
Facebookside 

 

Kredsens hjemmeside 

 

Følg kredsen på 
Instagram 

  

 
  

Din mail er sammensat ud fra de oplysninger, vi har om dig. Er der sket ændringer i dit arbejds- eller 
studieliv, bør du opdatere din profil. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du opdatere 
dine indstillinger. 

 

  

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via hjemmesiden www.dsr.dk . Du kan til enhver tid 
afmelde nyhedsbrevet. Bliv medlem af sygeplejerskernes fællesskab i Dansk Sygeplejeråd nu. 
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