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Så er det tid til årets sidste nyhedshilsen, hvor vi har samlet lidt forskellig information 

med direkte links (alle links er markeret med blåt)  

 
Julen er den tid på året, hvor vores følelser bliver forstærket…. Sådan skriver Britta 

Eckhardt i sin julerefleksion og hun fortsætter: ”Når vi siger, at julen er hjerternes fest, 

så skal vi være opmærksomme på, at alle hjerter er til stede ved denne fest. Ikke kun 

de flettede, strikkede, klippede, quiltede, syede, bagte eller hvad de nu er lavet af.” 

Læs hele refleksionen ved at  klikke på billedet nedenfor: 

  
 
 
 
 
 
 

 

Julekalender 
I julen vi bliver mindet om, at lyset kom til jorden, og 
glæden blev født. 

Derfor har vi lavet en film med et bud på juleglæde som 
optakt til DKS’ julekalender. I julekalenderen finder du 
daglige citater og adventsgaver, som også kan deles med 
andre. 
Følg med hele december måned på hjemmesiden under 
nyheder og på Facebook siden - læs mere om 
julekalenderen her  og se den her 

 
Rigtig god fornøjelse! 
 

https://youtu.be/ijayh8BzNLE
https://dks-forum.dk/2019/11/30/foelg-med-i-dks-julekalender/
https://dks-forum.dk/category/julekalender/
https://dks-forum.dk/wp-content/uploads/2019/12/Julen-er-hjerternes-fest.pdf


’Omsorg Med Holdning’ på vej ind i fase 2 

Her sidst på året kan vi se tilbage på endnu et begivenhedsrigt og aktivt år i Projekt 

’Omsorg Med Holding.’ Projektet er på vej over i ’fase 2’ fra marts 2020 – marts 2021. 

Fase 2 handler bl.a. om at få de mange forskellige erfaringer og aktiviteter forankret og 

sikre, at aktivitetsniveauet fortsætter og bliver bæredygtigt. 

Det betyder, at bestyrelsen har mange overvejelser omkring hele organiseringen 

fremover. Efter mange opfordringer fra medlemmer og samarbejdspartnere, stiller 

bestyrelsen forslag til årets generalforsamling om at ændre navn.  

Skønne øjeblikke i DKS’ maskinrum – en helt særlig generalforsamling 

På landsmødet 2020 vil der på 

generalforsamlingen være 

mulighed for at komme helt 

med ind i DKS’ maskinrum. 

Kom her med forslag, nye 

vinkler og input og vær med til 

at skrue på knapperne for et 

fælles DKS på vej ind i fase 2.  

Vi vil bl.a. drøfte, om vi skal 

skifte navn, organisere os 

anderledes, ansætte frivillige 

medarbejdere, og hvad vi kan 

gøre for medlemmerne. 

 

Skriv gerne til os om jeres tanker om dette eller om forslag til et nyt navn – og mød 

op på generalforsamlingen, så vi kan få en god drøftelse. 

Og /eller brug nogle minutter på at udfylde det elektroniske spørgeskema:  

Hvad kan vi gøre for dig?   

TAK for hjælpen! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewoJcD7k1ao_IyP33zhmOwCWXkp0E3EPJD7y7F09xVvpaWew/viewform?usp=sf_link


Flere skønne øjeblikke i DKS 
Inspireret af Sine Maria Herholdt-Lomholdt, der kommer og holder oplæg på 
temaeftermiddagen og hendes tanker om skønne øjeblikke i sygeplejen, er temaet for 
hele landsmødet ’skønne øjeblikke’. Dem vil vi gerne have mange af i DKS.   
    

 

Vi ønsker at skabe rammerne 
for at opleve skønne øjeblikke 
i et fællesskab om fag og tro, 
hvor vi bare er sammen og 
mødes både i det, der er 
svært, og i det, der er godt.  

Hvor tiden står stille, og hvor 
man kan trække vejret frit og 
føle sig hjemme. 
 
Rigtig hjertelig velkommen til 
vores forskellige aktiviteter og 
arrangementer. 
 

 

 

Kalender – vigtige datoer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se også Århus gruppen og Københavnergruppens programmer samt  
Det stressforebyggende online forløb ’Bevar mig vel’ 
 
Rigtig glædelig adventstid ønskes du af 

DKS’ bestyrelse, Grete Schärfe, formand og Annette Langdahl, udviklingskonsulent 

Februar: 
D. 19.2 Arrangement i SYD: Plads til omtanke?  
 -  Om at være hele professionelle i en hverdag med mange udfordringer oplæg og 
drøftelse ved sygeplejerske Noomi Mortensen og udviklingskonsulent Annette Langdahl 
Marts 
D.6.3 Kaffe med Kari kl. 10.00 – for studerende 
D.6.3 Skønne øjeblikke i sygepleje med Sine Maria Herholdt-Lomholdt 
D.6-7.3 Flere skønne øjeblikke – DKS’ landsmøde -se program 
April: 
Startdato Åndelig omsorgskurser : 17.4, kl. 10-15 (15.5 og 12.6)  
D. 22.4. Temaaften: ’Når Skam fylder i hverdagen’ med Psykolog og forfatter Krista Bojsen, 
Herning Sygehus 

Maj 
D. 13.5. ’Hvad gør teknologien ved os? Om teknologiens udfordringer i et accelereret 
sundhedsvæsen med antropolog og sygeplejerske Inge Langdahl 
 
 
 
 
 
 

https://dks-forum.dk/wp-content/uploads/2019/11/DKS-Tema-eftermiddag-2019.pdf
https://dks-forum.dk/landsmoede/
https://dks-forum.dk/aarhus/
https://dks-forum.dk/koebenhavn/
https://dks-forum.dk/stressforebyggende-onlineforloeb/
https://dks-forum.dk/sydjylland/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://dks-forum.dk/kaffe-med-kari/
https://dks-forum.dk/wp-content/uploads/2019/11/DKS-Tema-eftermiddag-2019.pdf
https://dks-forum.dk/landsmoede/
https://dks-forum.dk/wp-content/uploads/2019/12/DKS-Landsm%C3%B8de-2020-program.pdf
https://dks-forum.dk/aandelig-omsorg-kursus/
https://dks-forum.dk/wp-content/uploads/2019/12/Flyer_-N%C3%A5r-skam-fylder-i-hverdagen-1.pdf
https://dks-forum.dk/aarhus/

