6/4 - 2019

Nyhedsbrev nr.7
Kære medlemmer, måske medlemmer og koordinatorer.
Det vigtigste i dette nyhedsbrev er at gøre jer opmærksom på, at jubilæet (
med generalforsamling og årsmøde) er flyttet til
Hotel Faaborg Fjord - datoen er fortsat tirsdag den 21/5
De aftaler, vi havde med Broholm Slot, viste sig uholdbare, og vi vil nødigt stå
med fletningerne i postkassen dagen før! Så derfor er vi glade for at have
fundet et i alle henseender dejligt alternativ, hvor vi føler os i gode hænder.
Medlemmer
Hvis du fortsat vil være medlem i 2019 men endnu ikke har betalt 100 kr. i
kontingent, kan du betale på Reg. Nr. 1551 konto 3719174604 - gerne nu!
Husk at skrive dit navn på overførslen.
Hvis du vil deltage i jubilæet, er sidste frist for indbetaling d.19/4.
Evt. nye medlemmer
Hvis du skulle have kendskab til andre frivillige, der gerne vil være med i
foreningen, skal de udfylde kontaktformularen under indmeldelse på
hjemmesiden www.hospicefrivillige.dk og samtidig indbetale kontingent
- så sker registrering automatisk.
Hvis du er ophørt som frivillig, men fortsat gerne vil støtte os med dit
medlemskab, kan du blive i foreningen og er velkommen til tiårs jubilæet.
Vores kasserer Susanne Tang er i Australien og kan først besvare
henvendelser efter den 20. april.
Invitation til 21.maj

Den 20/4 får kun betalende medlemmer tilsendt invitationen til tirsdag den
21/5, hvor også koordinatorer inviteres som vore gæster. Det vil fremgå af
invitationen, hvordan du tilmelder dig.
Kort nyt
Der var fulde huse til netværksmødet med maleworkshop på Gudenå
Hospice, men vi aflyste gentagelsen på Hospice Sjælland, da der ikke var
nok tilmeldte. Den 30. april holdt Hospice Forum generalforsamling og
årsmøde. Jeg deltog, og det var en meget fin dag. Vores egen forening havde
netværksmøde på Sct. Maria Hospice den 3. april : Musikterapi og delirium
hos alvorligt syge var på programmet, og det blev en både bevægende,
lærerig og berigende oplevelse. Ruth Syshøjs referat fra dagen vil blive lagt
på hjemmesiden. Der var rekordstor interesse - 36 tilmeldte - og flere var
glade for, at vi nu har åbnet mulighed for deltagelse fra hele landet ved vore
møder.
Arrangementet var super godt organiseret og fik mange fortjente roser med
på vejen.
På de frivillige tovholderes vegne har Hans skrevet til samtlige fra “ Kunstnere
i Hospice “og bedt dem oplyse, hvorvidt de tager ud i hele landet eller kun i
deres “nærområde”, så tovholderne slipper for at henvende sig forgæves.
En sidste god nyhed : Vi har modtaget kr. 75.000 til fordeling over de næste
tre år fra Beckett –fonden.
Det var alt for nu - og i bestyrelsen glæder vi os til at se rigtig mange af jer
tirsdag d.21. maj på Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg
På gensyn
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Marianne Harboe

