Solopgang Øresund jan.

Solnedgang Vejle Fjord jan.

Taarbæk 7. januar 2020
Nyhedsbrev nr. 9
Kære medlemmer og koordinatorer
LIDT HAR OGSÅ RET ! - og vi kan nu glæde os over, at dagen er tiltaget med nogle få
minutter, og at lyset får mere og mere magt.
Landet over kommer der i disse år flere nye frivillige og også af hensyn til dem, vil jeg
bruge nytåret som anledning til at gøre kort foreningsstatus, men først det aktuelle ved
nytårsskiftet og lidt om det forgangne år.
MEDLEMSKAB OG
ÅRET DER GIK
Medlemskabet følger kalenderåret, så vi håber, I vil forny det nu i januar ved indbetaling
af kontingent på 100 kr. Vi minder om proceduren :
Indbetaling på konto: Reg. 1551 konto 3719174604
Husk at skrive dit fulde navn - og navnet på det Hospice, hvor du er frivillig.
Nye medlemmer : Gå ind på www.hospicefrivillige.dk / indmeldelse og udfyld alle felter.
Velkommen i foreningen.
( Hvis I har ønske om at stå anonymt på medlemslisten, må I give besked ).
Når der er betalt, er du registreret som medlem.
Tak til alle, der gennem deres medlemskab støtter os.
For ikke at komme med lange udredninger om det forgangne år,
opfordres I til at gå ind på vores hjemmeside, hvor I kan orientere jer mere udførligt.
Her får I et kort overblik.( For overskuelighedens skyld følger vores beretning fremover
kalenderåret og ikke som tidligere året fra generalforsamling til generalforsamling ) :

Fondsmidler: Vi har i 2019 modtaget 250.000 kr. fra 5 fonde.
Netværksmøder og Nyhedsbreve. Se hjemmesiden.
Nye planlagte arrangementer:
Generalforsamling/ årsmøde : Tirsdag d. 19.maj 2020 på Vejle Center Hotel.
Netværksmøde : Første møde bliver onsdag d.18.marts på Hospice Fyn.
Bestyrelsen holder møde den 23. januar - så skriv nu, hvis der er noget, du ønsker
behandlet .Ruth Syshøj ( Skt. Maria Hospice ) som har været suppleant erstatter nu
Margit Uhrskov Johansen, som har valgt at trække sig. Vi vil på mødet planlægge årets
sammenkomster.
Lidt af hvert
Beretninger fra kunstnere, frivillige og tovholdere er opmuntrende læsning på
hjemmesiden og send os gerne små indslag, der kan have interesse.
Ida Rasmussen ( Arresødal Hospice ) er venlig også i år at tage sig af justeringer på
medlemslisten. Eventuelle rettelser sendes til Ida Rasmussen: ier@youmail.dk
Vi holder løbende tovholderlisten ajour, og ændringer kan ses på hjemmesiden.
Vi håber i øvrigt at kunne få et lidt tættere samarbejde med jer, der er
hospicekoordinatorer i det nye år, da jeres holdning til foreningen har stor betydning for
frivilliges kendskab til foreningen og dens virke.
Vi skrev et julebrev til jer alle i december. Hans og jeg skrev samtidig en julehilsen til de
ca.100 kunstnere, og vi har modtaget mange varme tilbagemeldinger som udtrykker
deres glæde over at komme rundt hos jer. En stille bøn er dog at invitere lidt flere af de
”ukendte”, da de gerne vil bruges.
Vi tæller stadig på knapper med hensyn til genoptryk af bogen
“ Tæt på døden -Tæt på livet. “ Blandt andet i støtteforeninger og på plejehjem har der
vist sig en vis interesse for opkøb af bogen som gave til personale og frivillige.
Hvis I, der er koordinatorer, vil have ulejlighed med at svare mig, om jeres hospice (og
evt. støtteforening ) kunne være interesseret, ville det give os et fingerpeg og være til
stor hjælp.
STATUS:
Lidt har også ret ! minder mig om tilblivelsen af vores forening I 2002. Dengang var
koordinatorordninger så godt som ikke eksisterende, men mange frivillige var
nysgerrige efter at vide, hvordan andre greb deres opgave an, og hvordan vi kunne
støtte hinanden og dermed bidrage til gode dage for patienter og pårørende.
Vi var en håndfuld frivillige på Skt. Lukas Hospice, der fik etableret en forening. Bl.a
takket være fondsmidler - fik foreningen mulighed for at gøre godt på mange forskellige
områder.
Vi er nu omkring 150 medlemmer fra landets hospicer, som bakker op om de to
kerneopgaver, vi har set som vore væsentligste : Møder for frivillige - ( hvor hensigten
har været inspiration, erfaringsudveksling og ny viden om hospicearbejdet ) - og
“Kunstnere i Hospice”. Denne ordning kunne ikke eksistere uden de frivillige

arrangørers medvirken og var heller ikke mulig uden kunstnernes gratis optræden.
Samtlige transportudgifter til kunstnere, medlemmer og koordinatorer dækkes af
foreningen.
Vi har i 2020 ikke ambitioner om at være en “stor “forening, men vil i bestyrelsen være
glade for fremover at holde fokus på møder for interesserede medlemmer - samt de
oplevelser kunstnerne kan give på vore hospicer. ( Vær opmærksom på at kun på de
hospicer, hvor vi har medlemmer, kan vi tilbyde kunstnerordningen ).
Vi håber, at koordinatorer og medlemmer vil gøre alle frivillige bekendt med vores
folder/ brochure, så de har mulighed for at vælge os til eller fra. Folderens / brochurens
fulde ordlyd kan printes fra hjemmesiden (se under litteratur ). Vi sender også gerne
flere eksemplarer til jer, hvis det ønskes.
Så er der kun tilbage på bestyrelsens, Hans Dals og egne vegne at ønske jer alle og
jeres hospice: Godt Nytår.
Med mange venlige hilsener
Marianne Harboe formand
Bestyrelsen fra venstre øverst: Ruth Syshøj , Kirsten Pedersen, Lena Løbner
Nederst: Marianne Harboe, Solveig Kahlia, Susanne Tang

PS. Hvis koordinatorerne vil være venlige at videresende dette nyhedsbrev til deres frivilliggruppe, vil det
være en stor hjælp for foreningen.

