
                               Invitation til netværksmøde  
                                Mandag d.7. marts 2022  
                                              Hospice Sjælland 
                                     Tønsbergvej 61. 4000 Roskilde 

Kære alle, 

ENDELiG! Kan og tør vi  igen tage hul på netværksmøder. Årets første bliver på 
Sjælland , hvor det snart er længe siden, vi har holdt møde. Allerede for to år siden 
havde vi aftaler med psykolog Bo Snedker Boman, og nu ser det da heldigvis ud til at 
lykkes. Bo har valgt en smuk titel på det oplæg, vi skal arbejde med på dagen:  
 
                                 “ Om ord og tavshed ved livets kant” 
“ Vi har tillid til hinanden og ordene mellem os og heldigvis for det. I kærlighed og i 
sorg bindes mennesker også sammen af ord. Men gør vi alle en tjeneste ved at tale om 
alle følelser - eller må noget forblive tavst? Oplæg til drøftelse”. 
Bo Snedker Boman, psykolog - gennem knap 25 år arbejdet med palliativ indsats 
 
                                       Dagens program  
 
Fra kl 10.00 vil I løbende kunne ankomme til kaffe og rundstykker.  
 
Kl 11.00 : Velkomst , morgensang ...og Bo introducerer dagens forløb. 
 
Kl 12. 30 - 13.45 Frokost  
 
13.45- 16.00  - Temaet fortsætter med Bo som vejleder. 
 

Inden vi skilles kl. 16.00 serveres eftermiddagskaffe. Vi slutter med en sang.  
For interesserede vil der herefter - forhåbentlig - blive rundvisning på hospice. 
 
Vi siger tak til Hospice Sjælland for at ville huse os -og give morgenkaffe.  
Frivillige Gudrun og Kirsten står for det praktiske arrangement med køkkenpersonale 
og lokale. Der er plads til 30 deltagere. 
 
Tilmelding senest 1 marts til Marianne Harboe: info@ harboedal.dk  
Skriv venligst dit fulde navn samt navn på det hospice du kommer fra.                            
I modtager efter d. 1 /3 en deltagerliste.  
 
OBS :  
Af hensyn til at der er flere nye navne, understreger vi, at alle vore møder er udgiftsfri 
for medlemmer og inviterede gæster - Medlemmer der holder pause - eller er ophørt 
ved hospice er også velkomne. Vi opfordrer som altid til samkørsel.  
 
Mange venlige hilsner og på glædeligt gensyn 
Gudrun Søgaard og Kirsten Hansen - frivillige på Hospice Sjælland  
På vegne af  “ Foreningen af Frivillige ved Hospice”   
Marianne Harboe ( formand) 


