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Kære medlemmer og koordinatorer
"Foreningen af Frivillige ved Hospice "har i 2019 eksisteret i ti år som landsforening, og vi
håber på en festlig fejring af jubilæet til næste år i smukke rammer. Hvor står foreningen nu ?
Og hvad har vi opnået de forgangne år ? - Vi vil på den kommende generalforsamling gerne
have en tilkendegivelse fra medlemmerne om interessen for foreningen ...derfor dette
nyhedsbrev forud for bestyrelsens invitation til generalforsamling/ årsmøde den 3.maj.
I kan i øvrigt orientere jer på vore to hjemmesider: www. hospicefrivillig.dk.... og
www.kunstnereihospice.dk - hvor kataloget nu ligger digitalt med nyheder.
Her vil jeg forsøge at beskrive det væsentligste i foreningens arbejde:
Vore bestræbelser er primært at bidrage til at kvalificere den frivillige indsats til glæde og
gavn for patienter og pårørende.
Foreningens hjertebørn har været "Kunstnere i Hospice " , netværksmøder, årsmøde og de
frivilliges egen bog: ”Tæt på døden – Tæt på livet”. Derudover har vi medvirket til at påpege
nødvendigheden af koordinatorordning, vejledning /supervision og kurser, hvilket ikke var en
selvfølge, dengang frivillige blev en del af hospice. - Nu har alle landets hospice selv etableret
disse goder på forbilledlig vis, og vi koncentrerer os om Kunstnere i Hospice og
netværksmøder.
"Kunstnere i Hospice " er siden 2010 blevet positivt modtaget over hele landet, hvor
medlemmer med andre frivilliges hjælp står for arrangementerne ... så det kører, men vi
sætter pris på, at de frivillige ved deres medlemskab bakker os op.
Medlemstallet ligger stabilt, og det samme gør deltagelsen ved vore møder. Netværksmøderne
har haft meget varieret indhold, men altid med sigte på erfaringsudveksling, ny viden og
inspiration. Vi har været glade for koordinatorernes interesse og støtte, så de inviteres også til
vore møder, ligesom vi ofte har været indbudt til at afholde netværksmøder på mange
hospice.
Foreningens projekter har vi hidtil fået tilstrækkelige fondsmidler
til.
I år blev en undtagelse mht. netværksmøder. Vi plejer at arrangere tre, men i år var der for
første gang ingen. Det råder vi nu bod på ved i 2018 og 2019 allerede at have planlagt
workshops på Sydfyn, Gudenå og Sjællands Hospice, der alle lægger hus til. Det bliver kreative
dage, bl.a. med det maleudstyr, vi i efteråret forærede hospicerne.
I år blev bestyrelsen desværre også ramt. Tre medlemmer har af personlige grunde måttet
trække sig, hvilket er beklageligt, men for alles vedkommende forståeligt. Bestyrelsen er
uundværlig og for at bevare kontinuiteten, har jeg og Kirsten Pedersen besluttet at stille op
som kandidater til bestyrelsen. (Jeg har tidligere været formand og Kirsten var medstifter af
foreningen og sad en årrække i bestyrelsen). Vi håber, at andre ved generalforsamlingen vil
stille op - også som suppleanter. –
Ligeledes er det vores håb, at I den 3. maj vil møde talstærkt op og gerne få nye medlemmer
med.
Foreløbig ser vi frem til, at vi sammen i maj 2019 kan fejre foreningen.
Med venlig hilsen Marianne Harboe

