
 

   

 

  

 

Kom til valgmøde om sundhed 
Sundhed står øverst på dagsordenen hos vælgerne til det kommende folketingsvalg - og det 
gør det også hos os. 
 
Valgkampen er i fuld gang, og vi har inviteret alle 15 opstillede partier til valgmøde. 
 
Vi har allerede modtaget tilsagn fra et stærkt hold: Sygeplejerske og 
udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (Socialdemokratiet), medlem af både Folketing 
og Regionsråd og før det Aalborg Byråd Anne Honoré Østergaard (Venstre), Det Konservative 
Folkeparti stiller med enten tidligere sundhedsminister Jakob Axel Nielsen eller medlem af 
Folketing og Regionsråd Per Larsen, fra Nye Borgerlige kommer medlem af Regionsrådet og 
tidligere Rebild Byråd Kim Edberg Andersen og fra Frie Grønne jurastuderende Esra Ocak. 
 
Mandag den 26. september 
kl. 19.00-22.00 
Sofiendalsvej 3, 
9200 Aalborg SV 
Kom og stil spørgsmål og hør politikernes svar på, hvordan de vil løse krisen i 
sundhedsvæsenet. 
Tilmelding senest torsdag den 22. september. 
Hilsen 
Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Kost og Ernæring, Danske Psykomotoriske 
Terapeuter m.fl 

Tilmelding 

 

 

https://tilmeld.dsr.dk/26092022valgmoede


 

Tag baby med til barselscafé 
Kom til vores nye tilbud barselscafé - med oplæg: 
 
6. oktober, 9.30-12.00 
Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9220 Aalborg Sv 
 
Camilla Gaardbo er indehaver af Småliv.dk. Efter at have arbejdet fem år med 
multihandicappede børn og efterfølgende været sygeplejerske i ti år, heraf ni 
år på børnekræftafdelingen, har hun mødt mange forældre, som er usikre på, 
hvad de skal gøre, hvis deres bare en dag skulle komme ud for en ulykke. 
Camilla vil i en time fortælle om førstehjælp til babyer og børn. 
 
Tag endelig din baby med:-) 
 
Efter oplægget er der let brunch. 

Tilmelding til barselscafé 

 

 

Mary løb ikke af pladsen 
 

Egentlig ville hun have været maler, men ved sit 70-års jubilæum fortryder Mary Andersen fra 
Vorupør ikke et sekund, at hun i stedet blev sygeplejerske. Én gang sygeplejerske – altid 

https://tilmeld.dsr.dk/06102022barsel


sygeplejerske, som Mary Andersen sagde, da kredsforkvinden var forbi med blomster, 
chokolade og kransekage. 
 
Læs Marys historie om sygeplejehøjskole hos Indre Mission, om at sige De og frøken til sin 
værelseskammerat, om at skulle bede bestyrelsen om lov til at beholde sit job, da hun blev gift, 
om livet i Thy og om at blive alene med tre børn og skulle leve af lønnen som sygeplejerske. 
 
Stort tillykke med de 70 år i et fantastisk fag og med lige så mange års trofast medlemskab af 
vores faglige fællesskab. 

Læs artiklen om Mary 

 

 
Følg kredsen på Instagram 
Har du fundet vores profil på Instagram? Her kan du følge kredsens arbejde og se billeder fra 
aktiviteter. Og mon ikke der kommer flere konkurrencer - så er det en god idé at følge profilen, 
så du kan deltage. 

Sygeplejersker_DSR_Nordjylland 

 

 

 
 

 
  

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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