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Kære medlemmer og koordinatorer,   juni 2018 

Den 3. maj blev en god dag for vores forening, da vi på 
generalforsamlingen med glæde kunne konstatere, at et overvældende 
flertal ønskede foreningens fortsatte beståen, og ingen ønskede den 
nedlagt. 
Både I der deltog og I, der ikke var med, kan læse udførligt om dagens 
forløb på vores hjemmeside www.hospicefrivillige.dk. På vores anden 
hjemmeside: www.kunstnereihospice.dk kan I få inspiration til 
kunstnerbesøg. 

 
Vi har nu en helt ny bestyrelse, der mødes første gang i morgen d. 5/6 . 
Beslutningsreferat fra dette møde lægges på vores hjemmeside. -Vi 
modtager gerne fremover forslag og ideer til bestyrelsens arbejde, der   
sendes til undertegnede ( Marianne Harboe), der igen er formand : 
info@harboedal.dk  
Mit ærinde nu er først og fremmest at opfordre jer til at bruge 
hjemmesiden for at følge med i aktuelle informationer om kommende 
arrangementer m.m. og til selv at deltage med indlæg, hvis I har noget på 
hjerte. 

Vi har allerede datoer og hospiceværter til 3 kommende netværksmøder. 
Der bliver tale om kreative workshops, bl.a. med nogle af maleudstyrets 
muligheder.  

Vent med at gå på hjemmesiden til vi hører fra Rikke Storm.  ( omkring 
Skt. Hans) Hun  er vores webmaster, og vil orientere os yderligere om, 
hvordan vi kan bruge den reviderede hjemmeside, som i øvrigt også har 
egen Facebook gruppe. 

 
Vi vil snarest sende jer den senest opdaterede medlemsliste, som I bedes 
tjekke! 
Til slut blot dette: Det er jo “ vores allesammens “ forening, så vi tager 
med glæde mod forslag fra jer  bl.a. om følgende:   

1: Emner og værtshospicer til kommende netværksmøder i 2019— Selv 
vil jeg allerede foreslå: ”Livsfortælling i ord og billeder”, da temaet både 
for mange af os personligt og  for nogle patienter/ pårørende, kan være 
relevant.  



2: Et godt( billigt ) sted - helst på Fyn - til 10 årsjubilæet, hvor vi kan 
være os selv, og hvor der er plads også til kunstnerisk underholdning. 
Datoen følger senere.  

3 : I den forbindelse kan I sende forslag til kunstnere, der kan gøre dagen 
festlig. Send til Hans Dal: Info@harboedal.dk 

 
Men brug hjemmesiden - og os i bestyrelsen! Det gælder både 
medlemmer og koordinatorer, hvis støtte og hjælpsomhed vi er 
taknemlige for. 

Mange venlige hilsner.  

Med ønsket om en god sommer  

på egne og bestyrelsens vegne  

Marianne Harboe-- info@harboedal.dk  

tlf 21284285  

p.s. En rigtig god nyhed: Vi har netop i dag modtaget en donation på kr. 
75.000 til foreningens fortsatte arbejde  

	


