
 

KREDS FYN arrangerer fyraftensmøde 
 

Onsdag 22. marts 2017 

Dialogmøde med DP-formand Eva Secher Mathiasen 
 

Kreds Fyn har den store fornøjelse at invitere til dialogmøde med vores formand.  Vi har bedt 
Eva om at komme uden et oplæg, da vi ønsker et møde, hvor der er tid til at debattere det, som 
optager Jer, som møder op. Der bliver derfor rig lejlighed til at bringe din nysgerrighed eller 
passion i spil. 
 

Hvor er DP på vej ? 
Er det en rigtig kurs at blande sig så meget i samfundsdebatter som Eva gør? 

Hvad kan der gøres for at flere får en specialistuddannelse? 
Er der udsigt til lønstigninger? 

Bliver der uddannet for mange psykologer? 
 

Ovenstående spørgsmål kan bringes i spil på mødet sammen med det, som du har på hjertet. 
Så mød op til en hyggelig og inspirerende aften sammen med dine fagfæller på Fyn. 
Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der lukkes for tilmeldinger ved 30 deltagere. 

 
Program:  

 16.30-17.00: Velkomst, kaffe og uformel snak 
 17.00-18.30: Dialogmøde med Eva 
 18.30-?: Kredsen er vært med sandwich 

 
Tid og sted:  
Onsdag 22. marts kl.16.30 på Baumgartensvej 46, 5000 Odense C.  
 
Deltagergebyr: 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Kreds Fyn. Øvrige medlemmer 400 kr. 
 
Tilmelding: 
Senest d. 15. marts. Tilmelding sker via mail til dp.kreds.fyn@gmail.com med oplysning om 
navn, medlemsnummer og om du ønsker at spise med, så vi kan afstemme indkøb af mad og 
drikkelse. Skriv venligst ”Eva” i emnefeltet på e- mailen. 
Vi anbefaler, at man tilmelder sig hurtigt, da der lukkes for tilmeldinger, når der er 30 
tilmeldte. 
 

Arrangører: DP Kreds Fyn v/ Maiken Christensen  



Fyraftensmøde med Eva Secher Mathiasen 
 

 

 

Hvor: På  Baumgartensvej 46, 5000 Odense C 

Tilmelding senest … til Mia Nielsen … Vi anbefaler, at man tilmelder sig hurtigt, da der lukkes for 

tilmeldinger, når der er 30 tilmeldte.  

 

 

 


