Mødetemaer

På bestyrelsens vegne
Marianne Harboe – Formand
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Vi har været taknemmelige for at kunne afholde
de fleste netværksmøder på landets hospicer, hvor
vi får indblik i, hvor forskelligt opgaverne gribes
an. Som eksempler på temaer kan nævnes:
• Den gode samtale med hospiceindlagte og
deres pårørende
• Brug af symboler og musik i hospice
• Livsbrikker og Livsfortællinger
• Italesættelse af døden
• Hvorfor er man frivillig, og hvilken forskel
gør en hospicefrivillig
• Om børnehospice
• “En god død “- film som diskussionsoplæg
• Workshop med maleri
• “Den morsomme bedemand.”
• Opgaver for en forløbskoordinator for kræftramte.
• Indsatsen for pårørende
• Digitale minder
• Det udkørende palliative teams arbejde
• Det frugtbare møde. At være i det svære
• “Så er Thomas væk “- bog om tab af ægtefælle
• Betydning af sanseindtryk for alvorligt syge.
• Overvejelser ved etablering og udsmykning
af Hospice
• Traditioner ! - og om vejledningstimer for
frivillige
• Musikterapeutens arbejde
• Forvirring /Delirium hos døende
• Kursus i “sidstehjælp.”
• Når to bliver til en ....omsorg for efterladte
• Om at lytte med hjertet

Foreningen af Frivillige
ved Hospice
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Foreningen af Frivillige ved Hospice

Foreningens historie

Kunstnere i Hospice

Tanken med brochuren er at gøre frivillige opmærksomme på “Foreningen af Frivillige ved
Hospice”. Det er en forening af - og for frivillige.
Måske har du lyst til at blive medlem. Du kan
læse om foreningens formål, historie og gøremål
på hospicefrivillige.dk

Foreningen blev stiftet i 2002 - blev landsdækkende i 2009 og har medlemmer fra samtlige
hospicer. Frivillige støtter vores arbejde dels i
form af medlemskab - dels ved at deltage i foreningens arrangementer. Nogle medlemmer gør
som tovholdere en uundværlig indsats ved at
arrangere ”Kunstnere i Hospice”.

Alle landets hospicer tilsluttede sig projektet,
som Marianne Harboe og Hans Dal søsatte i
2010. Nu stiller over 100 kunstnere sig gratis til
rådighed. Hans fik tilslutning fra musikere, sangere, skuespillere og fortællere, og Marianne fik
medlemmer til, som tovholdere, at stå for alt det
praktiske.

De tre vigtigste tiltag er:
• Netværksmøder og generalforsamling/
årsmøde
• “Kunstnere i Hospice”
• Bogen “Tæt på døden - Tæt på livet”

Fondsmidler dækker kunstnernes transportudgifter, og vi håber på fortsat at kunne give hospicepatienter og pårørende disse små oaser med
kunstneriske oplevelser.
Vi har udgivet to kataloger. De kunstnere, vi nu
har, finder I på: www.kunstnereihospice.dk

Du kan tilmelde dig og samtidigt betale kontingent for et år - 100 kr. Se hjemmesiden under :
Indmeldelse. Du er velkommen til at maile til
foreningens formand (p.t. Marianne Harboe :
info@harboedal.dk)
I bestyrelsen håber vi, at nye såvel som gamle
medlemmer vil bakke op om - og få glæde af
foreningen.
Vedtægternes primære formål er : ”At styrke og
uddybe kvaliteten i de frivilliges arbejde” samt
”direkte og indirekte at yde støtte til projekter, der
er til gavn for patienterne”.
Vi er især private fonde stor tak skyldig, da
midlerne muliggør, at små og store ideer til glæde
for patienter, pårørende og frivillige kan realiseres.

Vi har to hjemmesider : hospicefrivillige.dk
Og kunstnereihospice.dk
Vi modtog i 2013 “Liv og Død”s pris.

Møder
Der afholdes flere årlige netværksmøder, hvor du
som frivilligt medlem er velkommen. Her drøftes
temaer ud fra oplæg afholdt af internt personale
på hospice eller udefrakommende foredragsholdere, og vi har mulighed for erfaringsudveksling,
inspiration og uformelt samvær.
Den årlige generalforsamling med årsmøde har
stor tilslutning. Vi forsøger at få spændende
indslag i form af foredrag og kunstnerisk underholdning.Ved samtlige møder betaler foreningen
traktement og transport.

“Tæt på døden - Tæt på livet”
Bogen har bidrag fra 65 frivillige, der beretter
meget personligt om deres oplevelser og erfaringer på hospice. Den er smukt illustreret med
danske kunstneres malerier, fotos, skulpturer og
tegninger, og den fik mange anmelderroser. Marianne Harboe stod for initiativet som redaktør og
medforfatter. Alle hospicer har fået et eksemplar.

Foreningens hjemmeside
På hjemmesiden kan du holde dig ajour og har
mulighed for at komme med bidrag i form af
tekst og billeder.

