
 

Nyhedsbrev nr. 16 

 

 



Taarbæk 8. december 2022 

Den mørkeste dag nærmer sig 

“Nu er det jul igen...Nu er det  jul igen ...og julen varer lige til påske.” Men inden påske har vi 

planlagt et større arrangement - en inspirationsdag med psykolog Bo Snedker Boman, som vi 

før har været begejstret for, da han har nye vinkler på temaer, der vedkommer os. Vi får plads 

til henved 150 deltagere onsdag d. 15 marts 2023.- og vil gennem koordinatorerne invitere alle 

frivillige, der  kunne have interesse i emnet .( Nærmere om dette i det nye år, hvor 

invitationerne bliver udsendt.) 

Frivillige og koordinatorer er altid indbudt som vore gæster . 

 

Men først lidt om “Foreningen af Frivillige ved Hospice “ hvor vi har valgt en enklere model:  

Vi har fået JA fra medlemmer til ændringsforslag i vedtægterne, der sammen med dette 

nyhedsbrev lægges på vores hjemmeside: www hospicefrivillige.dk  

 

VIGTIGSTE ændring : 

Vi ophører med medlemskab og dermed også med kontingentbetaling .  Begrundelsen er, at vi 

ønsker ,at give flere frivillige mulighed for at deltage i de møder, vi påtænker. 

Hvis du har været medlem,  og din betaling foregår automatisk over betalingsservice for 2023 - 

så stands den nu.  

Vi ser gerne nye i bestyrelsen i årene fremover og hilser evt. interesserede frivillige meget 

velkomne. Skriv eller ring til undertegnede, hvis du kunne tænke dig “jobbet .” Opgaverne er : 

planlægning af gratis møder for frivillige, “ Kunstnere i Hospice “ og forvaltning af de 

donationer, vi modtager. 

Bestyrelsen mødes et par gange årligt ,og vi har et godt fællesskab.  

Info@harboedal.dk - eller Marianne Harboes mobil: 21284285  

Seneste netværksmøde var på Hospice Fyn - et muntert , givende og alvorligt møde med jurist 

Pernille Bøgh . 

 

TRE AKTUELLE  INITIATIVER : 

Vi har spurgt hospicerne, om de fortsat ønsker at gøre brug af tilbuddet med “ Kunstnere i 

Hospice “ - og det er glædeligt, at så godt som samtlige har sagt ja. Desuden har vi 

en  opfordring ude for at få nye professionelle kunstnere til at melde sig under fanerne .. og 

modtager gerne ideer til kunstnere, der kunne have lyst til at være med. Vi er i den forbindelse 

meget taknemmelige for de frivillige , der tager sig af det praktiske ved kunstnernes optræden. 

Endvidere er vi ved at få overblik over koordinatornavne og tovholdernavne, da der i disse år er 

stor udskiftning .  

 

Vi beder jer, der er koordinatorer videresende dette nyhedsbrev til jeres frivilliggruppe  

 

Bestyrelsen ønsker  alle en glædelig Jul og et godt nytår.  

http://hospicefrivillige.dk/
mailto:Info@harboedal.dk


På gensyn i det nye år . 

Tak til alle - nu tidligere medlemmer - der forhåbentlig har haft glæde af vore mange 

sammenkomster og med jeres medlemskab har bakket os op, og tak til vore gavmilde fonde 

uden hvis støtte, vi ikke ville kunne eksistere. 

 

Mange venlige hilsner 

På bestyrelsens vegne 

Marianne Harboe (formand) 

  

Bestyrelse:  

Kirsten Pedersen, Hospice Limfjord 

Ruth Syshøj, Sankt Maria Hospice 

Jette Vest, Hospice Fyn 

Lena Løbner, Hospice Sjælland 

Else Krogh, Hospice Søholm 

Susanne Tang, Kasserer 

Marianne Harboe og Hans Dal 

 

 

Ps: Måske er de frivilliges bog: “Tæt på døden - Tæt på livet “ en julegaveide- med julerabat : 

150 kr . Kontakt  info@harboedal.dk 
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