
 

 

 
 

Nyhedsbrev sommer 2021 

 
Bestyrelsen har tænkt og tænker på jer alle i disse 

Corona-tider 
Vi begynder med en hilsen fra bestyrelsen,  

                         et tilbageblik samt vigtige datoer 
 

2021  JUNI MÅNED.   KÆRE ALLE RIV MEDLEMMER 
Endelig er der lys forude. Corona restriktioner lempes mere og mere. 
Der er begyndt så småt at komme evalueringer fra nogle af jeres grupper allerede. 
Det er bestyrelsens håb i allerede er i gang med at planlægge RIV møder efter sommerferien så vi 
fortsat kan sige ”Der er gang i RIV- med Relations opbyggende, Inspirerende, Vidensdeling.” 

Bestyrelsen finder i på hjemmesiden  

2021                                ÅRSMØDE  27.august   
Invitationen er på vej og vi glæder os til at byde velkommen  

"Manden som patient - Mandeidentitet og 
mandeproblematikker. e  

Dagen afholdes i Zoo, PanPan huset.  
Dagens underviser er 
Svend Aage Madsen  
Mads Christensen til at afslutte dagens undervisning med indlæg. 
Se mere i invitationen. 
KOM GLADE SOM I PLEJER. 

2021                                NY HJEMMESIDE  
Så er Hjemmesiden 2021 opgraderet. For at nævne ændringer:  
                                          Nyt design 

Mere brugervenlig. 
Mobilvenligvisning til mobiltelefoner og andre Devices. 
Afregning: her kan bilag vedhæftes. 
Mulighed for kontakt til bestyrelsen fra forsiden. 
Bestyrelsen har fået nye foto på hjemmesiden.   

 

2021                                 ØKONOMI – Diæter er sat op  

RIV-Bestyrelsen har netop vedtaget, at ydelsen til forplejning ved de lokale RIV-møder stiger fra kr. 
65/pers til kr. 100/ person resten af ÅR 2021. 
Om ydelsen skal fortsætte på det niveau, vil løbende blive revideret og meldt ud! 

http://www.riv-regh.dk./
https://riv-regh.dk/bestyrelsen/
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2021                                 BESTYRELSES arbejde. 
Noget for dig? 
Bestyrelsen har gennem de sidste 4 år arbejdet på et generationsskifte, og det vil løbende være en 
situation bestyrelsen skal tage stilling til. 

Kunne du være interesseret i bestyrelsesarbejdet i Riv-Regh?  
Eller blot høre mere om det, så hold dig ikke tilbage.  
Skriv til os evt. via kontakt feltet på hjemmesiden.  
 

2021                                  FACEBOOK-GRUPPEN  
RIV-regh får jævnligt nye medlemmer. I skrivende stund er vi 417 medlemmer.  
Den sidste måned er der tilmeldt 15 nye- VELKOMMEN til jer. 
Er du ny gruppeleder, assistent eller kontaktperson findes der også en FB gruppe 
 
Er du eller har du kollegaer der endnu ikke er med så kan vi fortælle, der er stadig plads til flere.    
Meget info lægges der, men i finder det også på hjemmesiden. 
 

2021                                  GRUPPELEDERMØDET     12. november     
Henriette og Anne-Julie står for arrangementet og siger : 
Glæd jer, vi kører ren HUMOR i år, det trænger vi til. 😊 
Sæt kryds i kalenderen. 😊 Tid og sted kommer senere. 😊Vi arbejder på højtryk 
på arrangementet til efterårets Gruppeleder møde. Så hold endelig dagen 
reserveret.  
Hold øje med sted og overskrift på Facebook og hjemmesiden. 

Hvem kan deltage? 
Det kan du som Gruppeleder / kontaktperson og eller assistent. Har du interesse for arrangementet 
så tag en snak med gruppens Gruppeleder. 
Der kan som udgangspunkt være 2 fra hver gruppe. 

2021                                  LEDIGE POSTER SOM GRUPPELEDER I VISSE OMRÅDER  

Helsingør og Hillerød er på banen igen med 2 nye gruppeledere – tak fordi i skrev  
Hvidovre, GHC, Søllerød og VIP – Er der nogen der er ansat i disse områder der vil høre mere. 
Stafetten er ledig.  Skriv endelig, så tager vi en snak om hvordan vi kan hjælpe jer og gruppen i gang 
igen. 

2021                                   STOFSKIFTEFORENINGEN 
Stofskifteforeningen er stiftet i 1997, har i dag godt 2.200 medlemmer. 
Stofskifteforeningen de kommer gerne ud i RIV grupperne med deres 
undervisning.  

• formidler evidensbaseret viden 
• i samarbejde med danske endokrinologer 
• dækker alle stofskiftesygdomme: højt, lavt, knuder, børn og cancer 

Læs mere her  
 

https://www.facebook.com/groups/1886496511610190/
https://riv-regh.dk/wp-content/uploads/2021/05/2021-Stofskifteforeningen-tilbyder.pdf
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2021                                   KAP-H 2021 Store Praksis dag 

Store Praksisdag 2021 er rykket til tirsdag den 5.oktober-   
RIV vil også være repræsenteret på en stand. Kom og hils på os. 
Tema for Store Praksisdag 2021 
Det teknologiske menneske – den teknologiske patient 

 
2021                                   PLO kurser og Lægedage  
Nu kan PLO-E igen holde kurser.  
Lægedage er tilbage i den sædvanlige Uge 46 - i år fra den 15. - 19. november i Bella Centeret. 

 
2022                            Årsmødet  11.03.22 
Sted: Nordisk film  
Emne: arbejdes der på  
Sæt X i kalenderen 😉 
 

 
Videresend eller print denne sommerhilsen til lægerne så de også kan se der  

ER GANG i RIV - RegH 

 

Med ønsket om er dejlig sommer. 

På Bestyrelsens vegne 

Nina Lakner 
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