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Kære medlemmer 
 
Velkommen 'tilbage' 
 

Så er vi i september - De fleste er tilbage fra ferie,  
og det er vi også i DKS. 
 
Sommer, ferie og ’fri’ tid byder på en følelse af frihed 
og tid til at gøre ’ingenting’ – med masser af ledige 
øjeblikke og livgivende pauser. En mulighed for at få 
ladet lidt op, hvilet og også lagret sommerens og 
solens energi i vores depoter. 
 

Når vi er stille og gør ingenting, så sker der noget nyt 
og anderledes. Vi hører og mærker alting på en ny og 
forunderlig måde og får et særligt gehør for alt det der 
sker i øjeblikket. 
 

Måske er det især her efter ferien, hvor vi har haft tid til 
at få mærket ordentligt efter, hvordan vi egentlig har 
det, at vi giver dét at blive bevaret i en hektisk hverdag 
en ekstra tanke. 

 

Hvordan kan vi bevare noget af ’feriefølelsen’  
i hverdagen i stedet for at give slip på den  

og dermed også noget af det,  
vi ind imellem længes allermest efter,  

og som gør, at vi faktisk kan mærke os selv? 
 

Mange af aktiviteterne i DKS har fokus på lige netop at 
skabe små oaser i hverdagen, hvor der er mulighed 
for at standse op, være stille og blive ladet op. 
Det og meget andet kan du læse mere 
på hjemmesiden www.dks-forum.dk  eller ved at 
klikke på nogle af de forskellige links i denne mail. 

 
 
 
 
Hvem vandt konkurrencen? 

Mange af jer har været aktive i forbindelse med vores hvervekampagne og i 
mellemtiden har vi udtrukket vinderne. Se hvordan de blev udtrukket, og hvem 
der vandt under nyheder på hjemmesiden. 
 

TAK for deltagelsen og VELKOMMEN til de 34 nye medlemmer og 19 
støttemedlemmer! 

http://www.dks-forum.dk/
https://dks-forum.dk/2019/09/04/hvem-vandt-sommerens-konkurrence/
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 HVAD SKER DER MON LIGE NU I DKS? 

 
Livgivende pauser i Kolding  er startet op igen med forårstemaet: 'Når det store 
kommer i det stille' og hvor bl.a. Lotte Lyngby kommer d.1.10 og holder 
oplægget: 'Når Martha løber stærkere end Martha har godt af'. 
 
Livgivende pauser i Herning:  
Oplæg om skam til marts 2020 med Krista Korsholm Bojesen samt oplæg om 
åndelig omsorg i efteråret - Program og datoer ikke endelig fastlagt. 
 

Livgivende pauser i Kolding  er startet op igen med forårstemaet: 'Når det store 
kommer i det stille' og hvor bl.a. Lotte Lyngby kommer d.1.10 og holder 
oplægget: 'Når Martha løber stærkere end Martha har godt af'. 
 
Bevar mig vel forløbet er klar i en ny og forbedret udgave 

Åndelig omsorgs kurset er på vej. 
 
Oplæg om 'Skønne øjeblikke i sygeplejen' med Sine Maria Herholdt-Lomholdt  - 
D.6.3.20 - læs mere her 

 

Læs mere om det hele på hjemmesiden: www.dks-forum.dk under nyheder 

 
Ny fag & tro-publikation:  'Hjerteslag' No 1  
Hverdagsrefleksioner om fag & tro. Udkommer til oktober! 
 

 
Om publikationen:  
 
Hjerteslag #1 er den første i en serie 
af publikationer, som alle handler 
om det, vi brænder for i DKS: Vores 
hverdag i sygeplejen.  
Hvordan oplever vi den? 
Hvilke glæder og udfordringer 
bringer den?  
Hvordan ønsker vi, den skal være? 
Hvordan spiller fag og tro sammen 
for den enkelte?  
Og hvordan bliver vi bevaret som 
hele mennesker i en hektisk 
hverdag? 
Læs mere om publikationen eller 
forudbestil på hjemmesiden.  

https://dks-forum.dk/livgivende-pauser/
https://dks-forum.dk/2019/07/04/naar-martha-loeber-staerkere-end-martha-har-godt-af/
https://dks-forum.dk/livgivende-pauser/
https://dks-forum.dk/2019/07/04/naar-martha-loeber-staerkere-end-martha-har-godt-af/
https://dks-forum.dk/2019/08/14/ny-forbedret-udgave-af-bevar-mig-vel-forloebet-klar/
https://dks-forum.dk/aandelig-omsorg-kursus/
https://dks-forum.dk/landsmoede/
http://www.dks-forum.dk/
https://dks-forum.dk/2019/09/05/ny-publikation-hjerteslag-1-hverdagsrefleksioner-om-fag-tro-udkommer-til-oktober/
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Vil du med til international konference i Denver i 2020? 

Så er det nu muligt at se program og overveje mulighederne for at komme 
med. 
 
Hvor og hvornår 

International NCFI-konference i 2020 i Denver Colorado fra d.13-17 juli 2020. 
Tema: Opportunities and Challenges in Nursing Today: A Christ Centered 
Response 
 
OBS! Hvis du overvejer at deltage med en Abstract så er fristen her allerede 
d.15.9.19 
 
Se mere om temaer og tilmelding på: https://ncfi.org/congress-2020-at-a-
glance/  
 
 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Kontakt 
DANSK KRISTELIG SYGEPLEJEFORENING 
V/ udviklingskonsulent Annette C. Langdahl, Hoptrup Hovedgade 9, 6100 Haderslev 
Mobil: 49 44 57 68 – Mail: kontakt@dks-forum.dk  
Hjemmesider:  www.dks-forum.dk  / www.aandeligomsorg.dk 

 

Håber at se dig til nogle af arrangementerne 

 

https://ncfi.org/congress-2020-at-a-glance/
https://ncfi.org/congress-2020-at-a-glance/
mailto:kontakt@dks-forum.dk
http://www.dks-forum.dk/
http://www.aandeligomsorg.dk/

