Nyhedsbrev nr. 4 – december 2018

Kære medlemmer af “Foreningen af Frivillige ved Hospice”og koordinatorer.
I vores bog “Tæt på døden -Tæt på livet” er der en smuk historie, som skal være vores julehilsen til jer i år:
Hvad har vi dog gjort...
Det var en dejlig sommersøndag -himlen var blå, solen skinnede, og terrassedøren stod åben.
Vi sad omkring spisebordet. Tre patienter, et par sygeplejersker og en frivillig. Snakken gik, men et øjeblik var der helt
stille. Pludselig sagde en patient:”Hvad har vi dog gjort, at vi skal have det så godt?”- Patienten sad i kørestol, havde
kun et ben og afgik ved døden ugen efter .
Det er Kirsten Pedersen der skriver om sin oplevelse som frivillig på Hospice Limfjord -og er det ikke indbegrebet af,
hvad der gør det hele værd - at være frivillig?
Nu er det julen, der fylder hjerter og hjerner, så vi iler med dette nyhedsbrev nr 4- der også lægges på vores hjemmeside
www.hospicefrivillige.dk
Bestyrelsen.
Vi er i den nye bestyrelse glade for at være kommet rigtig godt ud af starthullerne. Vi har haft to bestyrelsesmøder,
holder os i tæt kontakt og ses igen den 28. februar for at planlægge jubilæet og generalforsamlingen den 21. maj 2019.
Netværksmøder :
Vi har afholdt kreativ workshop den 8. november på Gudenå hospice (referat kan i se på hjemmesiden) .Workshoppen
kommer til Hospice Sjælland den 20. marts 2019.
Skt. Maria Hospice har tilbudt at stå for et netværksmøde i foråret med musikterapi som hovedtema. Det planlægges i
samarbejde med områdeleder for Sydjylland og Fyn - Solveig Kalia. I det Nord - og midtjyske er der også planer om et
netværksmøde : Hospice Søholm har tilbudt sig, men også andre er en mulighed. Her er det Margit Uhrskov, der står for
at koordinere planlægningen.
Invitationer sendes til medlemmer og koordinatorer og lægges på hjemmesiden, når det hele er klappet og klart ...og
husk at møderne er åbne for frivillige medlemmer og koordinatorer fra hele landet.
Møde med koordinatorer :
Bestyrelsen har rettet henvendelse til koordinatorgruppen og spurgt, om Marianne Harboe og Hans Dal kan deltage i et
møde som repræsentanter for foreningen. Vi mener, at det vil være godt at drøfte vores projekter og forventninger med
hinanden - især Kunstnere i Hospice. Vi har fået et venligt svar og bliver inviteret til at deltage i et møde efter
sommerferien.
“Kunstnere i Hospice”
er stadig et vellykket projekt. Det er meget forskelligt, i hvor høj grad det bruges på vore hospicer, men vi
kan ud fra transportudgifter til kunstnerne se, at der afholdes stadig flere arrangementer. ( Orientering om
kunstnere se www. kunstnereihospice .dk )
Økonomi :
Undertegnede og Hans søger flittigt fondsmidler - desværre er fonde knap så flittige til at svare ... negativt
så vel som positivt ! - Vi er derfor ekstra taknemlige over de, der trofast støtter vores arbejde.
Kurser: Som medlem kan man søge støtte til kurser.
Medlemmer:
Medlemslisten vokser støt , men vi har ikke været gode nok til at gøre opmærksom på os selv - så i må
meget gerne hjælpe til !! - Medlemsskab gælder fra 1. januar og året ud (100 kr. ) - Selvom I måske ikke

bruger vore møder, er I med til at støtte de oplevelser patienter og pårørende får med Kunstnere i Hospice.
Primo januar sender vi opfordring til at I (gen)indmelder jer - så håber vi på opbakning.
Andet:
Mange af vore medlemmer - heriblandt tre fra bestyrelsen - deltog i Hospice Forums Frivilligseminar i
oktober - det blev en på alle måder meget vellykket dag. Apropos det så er mange i tvivl om de to foreninger.
I vores “ Foreningen af Frivillige ved Hospice” skal man personligt, aktivt melde sig ind ,og der er intet i vejen
for, at man er medlem af begge foreninger ,som inspirerer hinanden. - I vores forening har vi et mere
afgrænset fokus på den frivillige indsats i hospice, de frivilliges netværksmøder og Kunstnere i Hospice. Den
bedste information om de to foreninger får I på hjemmesiderne.
10 års Jubilæet
På Broholm slot på Fyn finder sted sammen med generalforsamlingen den 21. maj, og vi håber, at nye som
gamle medlemmer allerede nu vil reservere dagen - Vi planlægger en festligholdelse af den frivilliges
betydning snarere end en decideret kursusdag og modtager gerne forslag til underholdning fra jer - selvom vi
“ har noget i ærmet “.
Brochure:
Den eksisterende brochure om os vil bestyrelsen revidere inden jubilæet.
Persondataloven:
Vi håber at kunne bruge medlemslister og deltagerlister uden, at det skaber unødige problemer ...og vil
skitsere, hvordan vi griber det an i det nye år.
Hjemmeside og facebook. Vi har bedt vores webmaster informerer om brugen , så Rikke har ordet
”:Hjemmesiden har fået et løft og er blevet opdateret. Der er kommet et nyt element på forsiden, hvor man
kan se de seneste opslag, der har været på Facebook. Der er oprettet et forum ”nyt fra medlemmerne, som
skal bruges til relevant orientering. Send blot tekst og billeder til Marianne, og så sørger vi for at det kommer
ud til at alle medlemmer via Rikke.
På Facebook er der også sket en ændring. Foreningen på Facebook er gået fra at være en lukket gruppe til
at være en offentlig side. I forhold til brugen af siden, så er det hensigten, at medlemmerne kan udveksle
gode idéer og oplevelser med hinanden. Reglerne for brug af foto eller video i opslag er de samme som
altid. Husk at få samtykke fra de personer, som figurerer på billedet til at publicere materialet på facebook.
Mundtligt samtykke er tilstrækkeligt.
Den gamle gruppe er koblet sammen med facebooksiden lige pt, men gruppen vil blive lukket. Alle nyheder
fra bestyrelsen vil komme som nyhedsbrev, eller mail direkte fra bestyrelsen, og det vil blive annonceret på
Facebook, når der sker nyt i foreningen.”.

Mange venlige hilsner og på gensyn
På bestyrelsens vegne Marianne Harboe
P.S. Og så fik vi lige nu en meget velkommen julegave- 100.000 fra Trygfonden.
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