
 

 

 

 

Vil du med ud og gå for værdig pleje d. 26.-27. november? 

- eller sponsorere en af deltagerne?  

 

Hvad går det egentlig ud på? 
Formålet er at støtte DKS’ arbejde med udbredelse og italesættelse af Åndelig 
omsorg og værdigpleje i sundhedssektoren og gøre det sammen. 
Vi går forskellige steder i landet i weekenden d.26.27. November. 
Der er mulighed for at gå hver for sig eller sammen - på selvvalgte tidspunkter. 
Alle kan være med og man vælger selv hvor langt man vil gå. 
 
Det gør vi ved at 

•  ’gå sammen’ i samme weekend - og benytte turen til at gøre 
opmærksom på sagen undervejs (Der bliver sendt forskelligt som 
deltagerne kan printe og tage med (dele ud) eller sætte på tasken mv. i 
forbindelse med gåturen) - Der vil også blive meldt et bestemt tidspunkt 
ud både lørdag og søndag , hvis man gerne vil gå på samme tidspunkt og 
på den måde være fælles på tværs af landet. 

• Dele ’gå’ billeder med hinanden på egne sociale medier og på DKS’ 
Facebook side og gruppe. Den mest opfindsomme måde at lave PR for 
værdig pleje og åndelig omsorg bliver præmieret om mandagen. 

• betale et deltagergebyr på 100 kr.,  
• finde en personlig sponsor 
• blive sponsor 

 

Vil du motivere skridtene hos gå-deltagerne  og samtidig hjælpe DKS med 

de næste vigtige skridt? 
Som sponsor kan du ’gå med’ en deltager i weekenden. 
Du vælger frit om du vil give et engangsbeløb for deltagelsen, et beløb relateret 
til antal skridt - fx et beløb for hver dag man kommer over X antal skridt eller 
kilometer - hvad man tænker kan give mening. 
Du kan også se eksempel på sponsoraftale i vedhæftede fil. 



Sponsoratet går efterfølgende ubeskåret til DKS’ arbejde. 

Man kan altså støtte på følgende måder: 
1. ved at deltage 
2. ved at deltage og finde personlige sponsorer i sit netværk 
3. ved at støtte en udvalgt deltager og følge med fra sidelinjen. Sponsorer 

bliver også tilknyttet den særlige Facebook gruppe og kan her opmuntre 
hele holdet, og især den man sponsorerer. 

 

Vil du med ud og gå eller vil du melde dig som sponsor? 
Meld dig til her 

Har du spørgsmål så send en mail til kontakt@dks-forum.dk eller sms til 40445768 eller 
til Miriam Mortensen: miriam@kobb.dk 

https://danskkristelig.simplero.com/purchase/163085-Gaa-for-vaerdig-pleje
mailto:kontakt@dks-forum.dk

