
 

 

Nyhedsbrev December2020 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. 
Her finder i et tilbageblik samt vigtige datoer   

 
CORONA 2020 
 
Corona har fyldt meget de sidste 9 mdr, ja det hele.  
Bestyrelsen håber alle har det godt i denne corona hverdag, hvor nye vejledninger 
kommer næsten dagligt, så vi hele tiden skal og har skulle være omstillingsparate 
med nye anvisninger.  
Ikke mindst den sidste restriktion hvor hele regionen er ramt og samfundet lukker 
delvis igen. 
 
I den forbindelse har der ikke været afholdt mange møder.  
19 møder i første halvår af 2020 og 10 møder i andet halvår, i jeres lokale grupper.  
Det er svært at holde møder, mange aflyser, mange er utrygge ved at møde op.  
Nærmest indtil den 7.12 har vi opfordret til, at der afholdes møder efter daværende gældende 
restriktioner.  
Det er vigtigt, at man gør det som føles rigtigt og trygt for dig og gruppen. 
Flere grupper har lagt plan for møder 2021. Det vil være ønskeligt at i, der ikke har lavet en plan, 
sætter datoer for møder i 2021  
 
Det bliver godt igen.  Så sikken en fest vi skal have! 
 
2021.   OBS ÅRSMØDE ER UDSAT TIL 27.AUGUST - SÅ NY DATO TIL KALENDEREN 
 
På grund af, at restriktionerne allerede nu er udsat til den 28.2 så vil vi kun kunne være halvdelen 
af hvad vi plejer.  
Begge undervisere kan den 27.august og ZOO har plads til os. 
Hold øje med FB og hjemmesiden. 
 
Dagens faglige underviser er Svend Aage Madsen.  
Som er psykolog, ph.d. og klinisk specialist se mere her Mænds sundhed - psyke i lyst og nød -  
Som altid, forsøger vi at holde en rød tråd gennem dagens program. I år har vi været heldige og 
fået tilsagn fra “Blærerøven” til at afslutte dagens undervisning med indlæg som vil være en 
provokerende peptalk.               
Denne dag om Mandeidentitet og mandeproblematikker 
 
 
 
 



 

 

ADMINISTRATION 
 
Jane Giessing er løbende i tæt samarbejde med administrationen som er opmærksom på 
betalingsfrister. 
Husk i kan altid kan rette henvendelse til Jane Giessing, hvis der er spørgsmål omkring udlæg, 
honorering og betalinger generelt. 
 
 
2020 GRUPPELEDERMØDET  
 
Endnu en gang nåede vi lige akkurat at afholde et RIV-møde, inden der kom nye restriktioner.      
Tak til jer der kom.  
Dagen blev afholdt hos Humanic på Islandsbrygge med alle restriktioner I FOCUS 
Vi var inddelt i hold af 6 personer, som var sammen hele dagen – i alt 24 deltager. 
I kan læse referat fra dagen her 
 
2020 FACEBOOK-GRUPPEN RIV-REGH 
 
Får jævnligt nye medlemmer. Lige nu er vi 382 i gruppen.  
 
Enkelte læger anmoder også om medlemskab, men deres anmodning afvises, men med info om 
at, de er velkommen til at sende en mail, så vil de også blive opdateret med nyheder.  Så har du en 
læge der gerne vil følge med, så send besked med deres mail på nina@riv-regh.dk 
 
Er du, eller har du kollegaer, der endnu ikke er med i RIV så kan vi fortælle at, der er stadig plads til 
flere. Meget info lægges der, men i finder det også på hjemmesiden. 
 
2020 HJEMMESIDEN 
 
Der arbejdes på ny hjemmeside, nyt design og nemmere at arbejde med.  
Til jer der sender evalueringer, udlæg mv vil få mulighed for at vedhæfte bonner i blanketten.  
 
 
Vi håber i vil videresende, eller printe denne julehilsen til lægerne så de også kan se der ER 
(corona) GANG i -RegH 
 
På Bestyrelsens vegne 
Nina Lakner  

 
 
 


