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Velkommen som støttemedlem i DKS 

Rigtig hjertelig velkommen som værdifuld støtte til Dansk Kristelig 
Sygeplejeforening og stor tak for din indmeldelse. 

Som nyt medlem deltager du samtidig i konkurrencen om 5 bøger og et 
ophold for to på hotel Kolding fjord. Vinderen udtrækkes d.17.9. 

Vi er taknemlige for din opbakning til vores arbejde. Du er med til at gøre 
en forskel for DKS og dermed for patienter, pårørende og 
sundhedspersonale rundt omkring i landet.  

Der er brug for lige den opbakning som støttemedlemmerne giver, ved 
både at være medlemmer og også at fortælle om vores arbejde i eget 
netværk. 

Der sker rigtig meget i DKS lige nu, og vi er forundrede og taknemmelige 
over de mange muligheder, der løbende viser sig. Det kan du læse mere 
om på vores hjemmesider og forundre dig sammen med os: 
www.dks-forum.dk   eller www.aandeligomsorg.dk 

Se også aktuelle arrangementer i kalenderen her 

Du kan også orientere dig i vores medlemsmails, som du vil modtage ca. 12 
gange årligt, nogle gange hyppigere.  Det nyeste vil du modtage snarest. 

Kommende medlemsarrangementer: 

Det næste arrangement er landsmøde del 2, hvor det overordnede tema er 
’Livet er værdifuldt.’ Temaet udspringer af DKS' arbejde med klangbund i 
det kristne menneskesyn og værdibaseret omsorg: ’Hvert eneste 
menneske er værdifuldt, elsket og dyrebart.’ 

Dagen efter mødes både frivillige og ansatte medarbejdere og også 
potentielle frivillige, for at inspirere og udvikle DKS sammen. Her er du 
også meget velkommen. 

Læs mere om det hele her  

Facebook: 

Du kan også følge os på vores Facebook side, hvor der er ugentlige 
opdateringer. 

Kontingent 

http://www.dks-forum.dk/
http://www.aandeligomsorg.dk/
https://dks-forum.dk/kalender/
https://dks-forum.dk/landsmoede-3/
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Hvis du ikke allerede har indbetalt de 150 kr. et støttemedlemsskab koster 
årligt, kan du gøre det enten via bankoverførsel til: 
Reg.nr. 9340. Konto 6612193612 eller på Mobilepay: 29140 

 

Som noget helt nyt, arbejder vi på to initiativer;  
1. En helt særlig genbrug med fokus på fællesskab, studerende og 
bæredygtighed – Læs mere om tankerne bag genbrugstikken i 
vedhæftede. 
2. Virksomhedsponsorater – Hvor vi allerede nu har indgået en aftale med 
OK benzin, som betyder at OK benzin støtter DKS, hver gang man tanker 
med et OK benzin kort, der er knyttet til DKS - Læs mere om sponsorater 
og OK kortet her . 

 

Hvordan kan man hjælpe? 
Til begge initiativer har vi brug for hjælp fra især støttemedlemmerne til for 
eksempel  
- til at tænke med og komme med nye ideer eller blive frivillig  
- at finde mulige sponsorer i eget netværk og være behjælpelige med at 
skabe kontakten til virksomheden - se vedhæftede info om at være 
sponsorambassadør 
- at udbrede kendskabet til muligheden for at knytte OK kortet til DKS. 
 

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål og 
idéer du gerne vil dele med os, eller hvis du vil give os en ekstra hånd i 
forbindelse med de mange opgaver: Regnskab, praktisk hjælp, 
hjemmeside, korrektur, PR, undervisning eller hvad du nu brænder 
allermest for. Hvis du vil have tilsendt PR materiale - pjecer eller postkort til 
uddeling i dit netværk - så hører vi også gerne fra dig. 

 

 

Hent via link Foreningens vedtægter og privatlivspolitik  

Håber at se dig til nogle af vores arrangementer og endnu engang 
velkommen som støttemedlem. 

 

 

De bedste hilsner udviklingskonsulent  Annette Langdahl 

https://dks-forum.dk/sponsorer/
https://dks-forum.dk/sponsorer/
https://dks-forum.dk/wp-content/uploads/2021/06/Vedt%C3%A6gter-for-DKS-Godkendt-2021.pdf
https://dks-forum.dk/privatlivspolitik/

