
 

   

 

 

Kvindernes Internationale Kampdag 

 

Kom og markér Kvindernes Internationale Kampdag med den nordjyske fagbevægelse og 
nordjyske kvindesagsforkæmpere. 
 
Kampen for kvinders frihed, rettigheder og liv er langt fra ovre. I flere lande er fraværet af 
kvinders rettigheder himmelråbende. De er frataget enhver chance for at føre et frit og 
anstændigt liv. Selv i Danmark kæmper vi stadig med ligestilling og ligeløn. 
 
Kom og markér din solidaritet med kvindesagen på Nytorv i Aalborg 8. marts kl. 16-17.30. 
 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) giver kaffe og kage, og der vil være sang, musik og 
taler. 
 
Foreløbigt program: 
Fællessang med Signe Olsen 
Poetry Slam 
 
Talere: 
Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund 
Boss Ladies 



Følg arrangementet på Facebook 

 

 

Temadag om KOL 
Der er stadig enkelte ledige pladser til vores temadag om KOL den 13. marts på kredskontoret i 
Aalborg. 
 
På denne temadag kan du få svar på dine spørgsmål og få ny viden om diagnosticering, 
behandling og livet med KOL. 
 
Afdelingslæge Helene Møller Frost og udviklings- og undervisningssygeplejerske, MSc Line 
Hust Storgaard vil holde oplæg om den nyeste viden og behandlingsmuligheder. 
 
Dagen tager udgangspunkt i KOL-forløbet både på sygehuset, i ambulatoriet og i hjemmet. 
 
Husk at vi har endnu en temadag - om sår - den 25. maj. 

Tilmelding 

 

 
Sofie Bio med Stille Hjerte 
Se den gribende film Stille hjerte af Bille August - og hør foredrag af tidligere sygehuspræst 
Ruth Østergaard. 
 
Både i Thisted (20. marts), Aalborg (21. marts) og Vendsyssel (22. marts). Alle dage fra kl. 17.00. 
 
Der er venteliste til Aalborg, men stadig ledige pladser i Thisted og Vendsyssel. 
 
Se mere og tilmeld dig via linket - senest 15. marts. 

Arrangementskalender 

 

 

 

https://fb.me/e/2vtDobxcl
https://tilmeld.dsr.dk/13032023kol
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/arrangementer


 

Barselscafé 13. april 
Tag baby med, hør gode råd om førstehjælp og ulykker, stil dine spørgsmål om barsel, ferie mv. 
og spis let brunch med andre sygeplejersker på barsel. 
 
Kort sagt - Kreds Nordjylland gentager efterårets succes med at invitere til barselscafé. 

Tilmelding 

 

  

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. 

 

 

https://tilmeld.dsr.dk/13042023barselscafe
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