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Nyhedsbrev nr. 6 og invitation til workshop onsdag d. 13. marts 
. 
Første nyhed:  

Det vigtigste er at gøre jer opmærksomme på, at det er sidste gang, vi sender 
mails til tidligere medlemmer, da der ellers “går kuk “ i det for os med 
medlemslister. 
Fremover sender vi kun info og invitationer til medlemmer, der har betalt 
kontingent for 2019 .....og dem er der heldigvis allerede mange af: 140! hvilket 
er det hidtil højeste. 
Frivillige, der ikke tidligere har været medlem, kan tilmelde sig ved at gå ind 
på hjemmesiden www.hospicefrivillige.dk under indmeldelse. Samtidig med 
indmeldelsen bedes i indbetale kontingent 100 kr. til Reg.	nr.1551	kontonr.	
3719174604 
Husk: Skriv dit navn og navnet på det hospice, du er tilknyttet.  
Tidligere medlemmer, der endnu ikke har betalt men fortsat gerne vil støtte 
foreningen, kan nøjes med at indbetale de 100 kr.                                           
på Reg.	nr.1551	kontonr.	3719174604,	da vi jo har de nødvendige 
oplysninger om mail osv. 
 
Anden nyhed.  

Kommende netværksmøder: 
Vedhæftet er invitationen til maleworkshop på Hospice Sjælland. Desværre så 
hospice sig nødsaget til at ændre datoen fra den oprindeligt annoncerede. 
Datoen ligger nu fast onsdag den 13 marts. 
Desuden har Skt. Maria Hospice tilbudt at være vært ved et netværksmøde 
onsdag den 3. april med to hovedtemaer: 1.Musik som terapi -  2. Om 
forvirring hos alvorligt syge. 
Endnu et netværksmøde er planlagt på Hospice Søholm tirsdag d.29. 
oktober..... men herom senere. 
 
Til vore netværksmøder er frivillige og koordinatorer fra hele landet velkomne. 
Det har vi besluttet for at imødekomme ønsket om muligheden for et bredere 
netværk - og for at opleve flere hospicer. 
	

 

 

 



Tredje nyhed. 
 

Vi er glade for, at repræsentanter fra vores bestyrelse til efteråret mødes med 
koordinatorerne, som vi i øvrigt også håber at se ved forårets arrangementer. 
 

Fjerde “ nyhed ”.  

Vi har nu godt gang i forberedelserne til 10 års jubilæet tirsdag den 21. Maj på 
Broholm Slot. Vi håber mange nye som “gamle “ medlemmer vil være med i fejringen. 
Efter generalforsamlingen vil underholdningen bestå af forskellige indslag - både med 
professionelle og med bidrag fra egne rækker. I hører nærmere. 

 
P.S. Jeg vil gerne gøre især sjællandske hospicer opmærksomme på den 
anmelderroste forestilling ”Savn”, der spiller i maj på Marienlyst ved Helsingør. (ring for 
info: Tine Madsen: 30132445) 

 
Og så er der blot at sende mange venlige hilsner til alle og Husk at åbne vedhæftede 
workshopsinvitation. 

 
På bestyrelsens vegne.....Marianne Harboe 

 

 

																												 	

			

	


