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Velkommen som støttemedlem i DKS 

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

Du er med til at støtte et vigtigt arbejde og fællesskab for sygeplejen i 
Danmark. 

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 Carstensens te. 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. 

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. 

Aktiviteter: Du kan læse om vores forskellige aktiviteter på vores 
hjemmeside: www.dks-forum.dk  

Interesserer du dig for åndelig omsorg, kan du læse mere her: 
www.aandeligomsorg.dk 

Nyhedsmails 

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

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

Kontingent 

Hvordan betaler du? 

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

på: Reg.nr: 9070 Konto: 6612193612 eller Mobile pay: 29140 

http://www.aandeligomsorg.dk/
https://dks-forum.dk/nyheder/
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Ønsker du at give en gave? 

Bankoverførsel:  Reg.nr: 9070 Konto: 2077613482 eller Mobilepay: 420611 

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. 

 

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

 

 

De bedste hilsner udviklingskonsulent  Annette Langdahl  

 

 

 

Vedlagt foreningens vedtægter mv. 

https://dks-forum.dk/sponsorer/
https://dks-forum.dk/sponsorer/
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