Taarbæk januar 2019

Kære medlemmer.
GODT NYTÅR!
Nu er tiden kommet, til at I forhåbentlig har lyst til at forny jeres medlemsskab i vores forening.
Susanne Tang ( vores kasserer) ønsker godt nytår med denne opfordring :

Det er i januar måned ,der indbetales 100 kr. og det er meget vigtigt, at I
skriver navn samt navnet på det hospice i er tilknyttet. Skriv det i
tekstfeltet ,så vi kan registrere betalingen. I kan forkorte jeres navn.
Eksempelvis: S. Jensen- Sydfyn –
Medlemsskabet er hermed noteret hos os.
Vi er i bestyrelsen glade for, at stadig flere bakker op om og er med til at støtte vores aktiviteter, og
vi håber på gensyn med mange af jer i 2019, hvor 3 netværksmøder og 10 årsjubilæet er på
programmet. (Det første er kreativ workshop på Hospice Sjælland den 20.marts)
Vi takker tovholdere og de frivillige, der engagerer sig i Kunstnere i Hospice, og vi kan hilse fra
mange kunstnere, som er glade for, at også frivillige overværer arrangementerne og medvirker til
en god stemning.
Vi udsendte i december nyhedsbrev nr. 4, som for en sikkerheds skyld også er lagt på vores
hjemmeside: www. hospicefrivillige.dk
Vi vil gøre opmærksom på årets møder, både ved at maile til medlemmer og ved at lægge
orientering om tid / sted m.m på hjemmesiden.
Vi holder bestyrelsesmøde den 28. februar, og hvis der er noget, I gerne vil have, vi behandler,
kan I skrive til : info@harboedal.dk
SPECIELT TIL TOVHOLDERNE : Flere frivillige kender ikke vores forening, så vi vil bede jer om -i
samarbejde med jeres koordinator- på kommende frivilligmøde at fortælle om os og henvise til
hjemmesiden ...så får også nye mulighed for at tilmelde sig. Tak !
Vær i øvrigt opmærksom på hjemmesiden: www.kunstnereihospice.dk, da vi løbende får nye
kunstnere - og nogle må melde fra. Vi takker i den forbindelse Rikke Storm for at føre
hjemmesiderne ajour i samarbejde med os.
Fra bestyrelsen og “Kunstnere i Hospice” ønsker vi jer alle et glædeligt nytår:
Susanne Tang ,Kirsten Pedersen ,Solveig Kalia ,Margit Uhrskov ,Marianne Harboe og Hans Dal
PS : Denne medlemsopfordring lægges også på foreningens hjemmeside.

