
 

 

Kære familieplejer i Kreds Nordsjælland                       
 
Styregruppen har fået sammensat et program 2022. 

Vi er derfor rigtige glade for at kunne præsentere jer 

for programmet.  

 

Lige nu hærger pandemien, men vi satser på, at vi igen 
kan mødes, når vi har årets første arrangement den 2. 
februar på Toldkammeret i Helsingør, hvor vi afholder 
vores første brunchmøde.  
 
Vi håber derfor, at I vil benytte jer af mulighederne, 
sammen med jeres kollegaer, at mødes til fællesskabet 
omkring vores foredrag, og ikke mindst det sociale 
hygge. 
 
Da vi i skrivende stund ikke ved hvordan fremtiden ser 
ud, i forhold til at afholde disse arrangementer, er det 
en god ide at holde øje med arrangementerne på vores 
hjemmeside. https://nordsjaelland.sl.dk under 
arrangementer-familiepleje-Nordsjælland. Det er også 
herinde I skal tilmelde jer. 
 
Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer og 
restriktioner.  
 
Vi glæder os til, at se jer til nogle spændende 
arrangementer/social hygge med faglige input. 
 
Til sidst vil jeg lige minde jer om, vores 
landskonference som kommer til at foregå den  
10-11 maj på Comwell i Middelfart. 
 
Med venlig hilsen  
På vegne af styregruppen i kreds Nordsjælland. 
Lotte Stæhr 

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE 

  
                     Arrangementer i 2022  

 
Brunchmøde i Helsingør. 

Onsdag den 2. februar kl. 10.00-13.00 
Toldkammeret.  Havnepladsen 1 

 
Brunchmøde i Frederikssund. 

Onsdag den 2. marts kl. 10.00-12.00 
Cafè Vivaldi Nygade 1 (Sillebroen) 

 
Lydterapi v/Helle Holfort 

Onsdag den 6. april kl. 17.00-20.00 
Afholdes i samarbejde med Storkøbenhavn 

Lindevænget 19, 3 sal, 2750 Ballerup. 
HUSK tilmelding, inkl. Sandwich. 

 
Brunchmøde i Gilleleje. 

Onsdag den 4. maj kl. 10.00-12.00 
Café Vaabengaard Nordre Havnevej 7 

 
Amalie – tidligere anbragt. 

Onsdag den 1. juni kl. 17.00-20.00 
Afholdes i samarbejde med Storkøbenhavn 

Roskildevej 10B, 3400 Hillerød. 
HUSK tilmelding, inkl. Sandwich. 

 
Digital sommerbanko. 

Onsdag den 10. august kl. 10.00-12.00 
HUSK tilmelding, der fremsendes 

et link/bankoplade på mail. 
 

EMDR v/Louise Skriver. 
torsdag den 1. september kl. 10-14 

Afholdes i samarbejde med Storkøbenhavn på 
Lindevænget 19, 3 sal, 2750 Ballerup. 

HUSK tilmelding, inkl. Sandwich. 
 

SL jurist Cathrine de Voss. 
Onsdag den 5. oktober kl. 10.00-13.00 

Roskildevej 10B, 3400 Hillerød. 
HUSK tilmelding, inkl. Smørrebrød. 

 
Cafemøde med sparring. 

Onsdag den 2. november kl. 10.00-13.00 
Roskildevej 10B, 3400 Hillerød. 

HUSK tilmelding, inkl. Smørrebrød. 
 

Julefrokost med bankospil 
Onsdag den 7. december kl. 10.00-14.00 

Roskildevej 10B, 3400 Hillerød. 
HUSK tilmelding, inkl. Juleplatte. 

 

 

https://nordsjaelland.sl.dk/

