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Kære nye medlem 
   
Vi vil ønske dig rigtig mange gange velkommen i DKS.   
Fordi du har valgt at melde dig ind nu, deltager du også i konkurrencen om et ophold 
for to på Hotel Kolding Fjord med halvpension, flere bøger fra Eksistensen, Forlaget 
Grønningen 1 og te fra Carstensens te handel. Vinderne udtrækkes d. 15.juni og får 
direkte besked. 
Ønsker du at have endnu et lod i konkurrencen er det muligt at give et medlemskab 
som gave og både du og det nye medlem deltager i konkurrencen. 

Kommende medlemsarrangementer 

Vi glæder os over vores nye medlemmer, og vil gerne hilse på jer til en af vores 
arrangementer. Vi har løbende arrangementer i hele landet, og her er du mere end 
velkommen! Alle er velkomne til arrangementerne i DKS - og man behøver ikke at 
være medlem for at deltage. Kom og få et fagligt input, tag en kollega med og hils på 
både nye og kendte ansigter. 
Du kan se nærmere information om vores arbejde på www.dks-forum.dk.  
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os.  

Nyhedsmails 

Du kan også orientere dig i vores medlemsmails, som du vil modtage ca. 8 gange år-
ligt, nogle gange hyppigere.  Det nyeste vil du modtage snarest. 
Derudover kan du følge med i nyheder på hjemmesiden 

Særlig interesseret i Åndelig omsorg?   

Deltag i ’Åndelig omsorg i praksis – forløbet  

'Kurset har virkelig været en øjenåbner for nogle behov, som jeg har haft svært ved 
helt at kunne se hos borgere og har givet mig nogle værktøjer, som jeg har manglet i 

forhold til at kommunikere med borgerne om det eksistentielle.’ 

Sådan siger én af kursisterne efter at have deltaget i forløbet. 
Forløbet afholdes to gange årligt, samt som særligt tilrettelagte forløb på den enkelte 
arbejdsplads. 
Næste kursus er stater d. 14.9 på Mødestedet, Sankt Lukasstiftelsen, Hellerup 

Læs mere på hjemmesiden under fane ’vi tilbyder eller: https://dks-forum.dk/aandelig-
omsorg-kursus/ Se også mere om åndelig omsorg på vores hjemmeside om åndelig 
omsorg: www.aandeligomsorg.dk   

http://www.dks-forum.dk/
https://dks-forum.dk/nyheder/
https://dks-forum.dk/aandelig-omsorg-kursus/
https://dks-forum.dk/aandelig-omsorg-kursus/
http://www.aandeligomsorg.dk/
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Facebook: 

Du kan også følge os på vores Facebook side eller melde dig ind i vores Facebook 
gruppe: Forum for værdig pleje.  
Derudover er der en anden gruppe som DKS er associeret med; Jeg er kristen 
sygeplejerske og SOSU, her er du også meget velkommen. 
  
Lokale grupper: 
Vi arbejder på at oprette lokale grupper og arrangementer forskellige steder i 
landet, hvor man kan drøfte nogle af de særlige ting, der er på spil som 
sundhedspersonale og her få sparring samt også bruge sin tro som ressource - så sig 
endelig til hvis det kunne have interesse. Læs mere om lokale grupper på 
hjemmesiden under netværk. 
 
Vi hører også gerne fra dig, fx. hvis du har gode ideer til et arrangement eller 
spørgsmål.  
 
Kontingentet for uddannede er 350 kr./ pensionister og studerende 150 kr./årligt 
Som nyt medlem, får du medlemskabet til halv pris i 2022. 
 
Hvordan betaler du? 

Det nemmeste er allerede nu at etablere en fast bankoverførsel til betaling på: 

Reg.nr: 9070 Konto: 6612193612. 

Du kan også betale på mobile pay: 29140 

Er du studerende? 

Så får du særlige rabatter til de forskellige arrangementer. 

 -Se også de særlige tilbud til studerende på hjemmesiden. 
 
Vi håber du får rigtig meget glæde af dit medlemskab, og at vi ses på Facebook eller i 
forbindelse med et af de kommende arrangementer, hvor du har mulighed for at 
deltage til medlemspris. 
 
Vedlagt foreningens vedtægter og lidt information om foreningen. 
 
 
 
Med venlig hilsen  Annette Langdahl 

Udviklingskonsulent i DKS 


