
Forslag til generalforsamlingen 7. marts 2020: 

Skal DKS have nyt navn? 

Gennem det seneste par år har flere medlemmer opfordret til at overveje et nyt 

navn til DKS.  

Argumenter for og imod 

Der er begrundelser om, at ”det kristelige” i navnet kan afholde nogle fra at 

deltage i vores arrangementer eller at melde sig ind som medlemmer. I 

bestyrelsen har vi også oplevet, at nogle holder sig tilbage fra at samarbejde 

med os af samme grund. Og når vi har sendt pressemeddelelser og flyers om 

Omsorgsprisen eller om temadage til sygehuse, sygeplejeskoler, social- og 

sundhedsskolerne og hjemmeplejedistrikterne, har vi flere gange fået at vide, at 

de ikke kan distribuere informationerne, da de ikke informerer om ”religiøse 

aktiviteter”. 

Samtidig kan man sige, at vi skal vedkende os vores kristne ståsted og ikke gå 

på kompromis med vores holdninger. Men behøver et nyt navn at betyde, at vi 

kommer til at nedtone det kristne ståsted? Ville et nyt navn kunne ses som et 

udtryk for, at vi gerne vil øge indsatsen med at tydeliggøre kristne værdier i 

sygeplejen, fordi det åbner nye døre, hvor vi ellers ikke har taletid? 

Mange kristne organisationer bruger ikke ’det kristne’ i navnet, f.eks. Areopagos, 

Agape, Retten til Liv, Hjerte for liv.    

Derudover sker det, at vi bliver forvekslet med at være en fagforening, fordi 

forening optræder i vores navn. 

En stor beslutning 

Vi har brug for at høre, hvad I som medlemmer mener. 

Hvis vi skal skifte navn, skal det vedtages på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, f.eks. både ved generalforsamlingen i 2020 og i 2021.  



 

Det er et stort skridt, der skal tænkes grundigt igennem og som vil få betydning 

mange år ud i fremtiden, og derfor deler vi tanken for jer allerede nu, så vi 

eventuelt kan stemme om det første gang på generalforsamlingen den 7. 

marts. 

Mulige navne 

• ”Forum for værdig pleje”, som er det ”tilnavn”, vi allerede har, og som står i 

vores logo 

• ”Omsorg Med Holdning” – navnet på projektet, som fylder meget i 

arbejdet i disse år 

• Bibeholdelse af vores nuværende navn ”Dansk Kristelig 

Sygeplejeforening” 

• Alternative forslag fra jer. 

Hvis jeres forslag til navne skal behandles på generalforsamlingen, skal de være 

undertegnede i hænde senest den 7. januar.  

Vi hører meget gerne fra jer og glæder os til at samarbejde med jer på 

generalforsamlingen den 7. marts 2020. 

 
Bedste hilsener, 
 
På bestyrelsens vegne, 
Grete Schärfe 
gresch@nordfiber.dk 
Tlf. 23 32 06 30 
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