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MIDSOMMERHILSEN 

Kære medlemmer og koordinatorer 

Kun få fly på himlen - kun få Sankt Hans bål tændes -kun få grænser åbnes - og kun få hospicer, hvor frivillige er ved at vende tilbage. 

Heldigvis ser det nu ud til at lysne. Hospicer har savnet de frivillige, og frivillige har savnet deres hospice - og måske det vigtigste ..pårørende og 
patienter kan igen være hinanden nær. 

Nu ser vi også i foreningen frem til at genoptage det, der har måttet ligge stille, så her følger lidt orientering om, hvad vi planlægger:  

NETVÆRKSMØDER: 

På Hospice Limfjord arrangerer Kirsten Pedersen et netværksmøde torsdag den 17. september 2020. Der arbejdes hårdt på en spændende ide. 

På Hospice Sjælland, kommer Bo Snedker Boman onsdag d. 3. marts 2021. Tina Gyldmark og jeg engagerede ham for over et år siden ,da han er 
meget efterspurgt. 

På Hospice Fyn måtte vi i i sidste øjeblik aflyse mødet d. 11. marts. Solveig Kalia vil i samarbejde med hospice finde en ny dato. Emne og 
foredragsholder bliver som tidligere annonceret .(.Da deltagerlisten lå parat, har de dengang tilmeldte førsteret til en plads ved det kommende møde.) 

GENERALFORSAMLING 2021. 

Vi håber, at kunne afholde generalforsamling i maj på samme sted : Vejle Center Hotel- ( Ruth Syshøj aftaler med dem)- og koordinator Tina Gyldmark 
fra Hospice Sjælland - beder vi igen om at være dagens hovedtaler, 

Vi udsender invitationer med nærmere indholdsbeskrivelse , når tiden nærmer sig. Information lægges også på hjemmesiden www hospicefrivillige.dk 

af vores ny webmaster Morten Buch. 

KUNSTNERE I HOSPICE 

Mange af vore kunstnere har givet udtryk for, at de savner at komme igang igen , -og der har været enkelte vellykkede forsøg med at spille uden for 
patientstuerne - så 

det vil være en god ide at fortsætte med dette hen over sommeren.(Se hjemmesidens link med de kunstnere I kan få glæde af ). Tak til de mange 
trofaste tovholder , der får kunstnere til deres Hospice. 

ØKONOMI 

Nu i maj modtog vi 75.000 kr. -dels til møder dels til Kunstnere i Hospice . Vores kasserer Susanne Tang kan fortælle, at vores konto er på ca 260.000 i 
skrivende stund ,så vi er godt dækket ind. 

MEDLEMMER  

Vi er er taknemmelige over, at i fortsat bakker op om vores arbejde - både med Kunstnere i Hospice og med jeres interesse for og deltagelse i vore 
møder. Vi beklager selvfølgelig årets aflysninger, men håber at se jer igen i 2021, hvor vi vil tage revanche med arrangementer....(. I er til enhver tid 
velkomme med ideer til bestyrelsen).SOMMERHILSNER - Fra alle i bestyrelsen ...Og et par beretninger fra Ruth Syshøj Kirsten Pedersen Lena Løbner.... 
og Kunstnere i Hospice fra Hans Dal. Velkomstflag er fra Sankt Maria Hospice. Tresserfest er fra Limfjord Hospice. 

                Beretninger er sendt i pdf fil  



Med ønsket om en god sommer for jer alle og med venlige hilsner fra bestyrelsen 

Marianne Harboe Formand 

 

 

 

 

 


