
 

 

 
Deltager ved 10 års jubilæet den 21. maj 2019 
 
Kære alle,  
Midsommer - den smukkeste, man kan tænke sig, og om et par timer tændes Skt. Hans bålene -feriestemningen rører 
på sig! 
Nogle af jer fortsætter jeres gang på hospice hen over sommeren, andre holder fri, men uanset hvad, er det tid til en 
sommerhilsen.  
Foreningens 10 års  jubilæum med generalforsamling og årsmøde blev en vellykket dag med rigtig god stemning, hvor 
cirka halvdelen af vore medlemmer troppede op. Både formandsberetning, referat og den lille historie om de ufødte 
børns tanker om livet efter fødslen har Rikke Storm nu lagt på hjemmesiden. På hjemmesiden -og også vedhæftet her - 
kan I se nogle af Jeanette Eggers fotos fra dagen. 
Vi har fået en helt ny brochure om foreningen. Deltagerne fik nogle eksemplarer med hjem med henblik på at give videre 
til eventuelt interesserede kolleger. Alle fik også digtsamlingen:" Ord til trøst og eftertanke”-Både bog og brochure vil 
medlemmer, der ikke deltog, få senere enten via koordinatorer, vore tovholdere eller ved netværksmøder. 
Foreningens økonomi : Lige før generalforsamlingen modtog vi en donation på 100.000 kr.... og lige efter modtog vi 
50.000 kr. i legat .... så vi ligger lunt i svinget,  og regner med at afholde tre netværksmøder i løbet af året. Det første kan 
I allerede notere bliver på Hospice Søholm ( Aarhus )  tirsdag den 29. oktober. ( arrangører: Lisbeth Wejdemann og 
Margit Uhrskov ). Solveig Kalia vil stå for et på Fyns Hospice til foråret. Selv kunne jeg måske foreslå en workshop med 
udgangspunkt i den nye bog:” Samtaler, der kræver mod  “- spørgsmålet er hvem i Sjællandsområdet, der kunne have 
lyst til at være vært? Hvis ikke det lykkes det kommende år, så får vi til gengæld på Hospice  Sjælland den 3.marts 2021 
den meget efterspurgte foredragsholder Bo Snedker Boman, som har spændende synspunkter på sorgsamtaler. 
“ Kunstnere  i Hospice “ går fortsat vældig godt, og vi kan hilse og sige, at kunstnerne er glade, når også frivillige er 
publikum. Vi prøver i øvrigt at samle nogle små beretninger om oplevelser fra disse arrangementer, som vi kan lægge på 
hjemmesiden til efteråret ...såvel I som kunstnerne er velkomne til at skrive til os. Det gælder i øvrigt også, hvis I gerne 
vil dele ideer til mødeemner eller  forslag til litteratur, film etc. 
Og så er der blot at at sige tak for opbakning og opfordre til, at I holder jer ajour med foreningen på hjemmesiden 
(www. hospicefrivillige.dk) -hvor I i øvrigt har mulighed for at bidrage med tekst og billeder - og hvor I nu kan se den nye 
bestyrelses sammensætning. 
 
Fra bestyrelsen ønsker vi jer alle en rigtig GOD SOMMER! 
 
Mange venlige hilsner  Marianne Harboe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 


