Nyhedsbrev 12
Nytårshilsen
Kære medlemmer og koordinatorer.
I disse dage ønsker alle hinanden: “GODT NYTÅR “! - og det er som om ordene og de gode
ønsker i år har en særlig vægt og dybde. Nogle er ramt både fysisk, psykisk og økonomisk
hårdt, og vi kan kun håbe for verden - og hver enkelt af os - at det nye år må blive lettere at
bære.
Som alle andre foreninger blev også vi berørt. Vi havde forberedt et netværksmøde på hospice
Fyn, som vi heldigvis nåede at afblæse lige inden Danmark lukkede ned d. 11/3. Også
generalforsamlingen i maj måtte vi aflyse, men i september stod Kirsten Pedersen for et meget
vellykket og velbesøgt netværksmøde på Hospice Limfjord.
Mange hospicer har måttet vælge at undvære frivillige, og frivillige har savnet deres gang på
Hospice. Det samme gælder kunstnerne fra “ Kunstnere i Hospice “, hvor arrangementerne har
været få, små ... og udendørs.
Og hvad så nu...?
På alle områder har vi vænnet os til at aftaler, planer og projekter med kort varsel kan gå i
vasken, men det, vi håber, er:
Først og fremmest, at frivillige kommer tilbage til hospice, og at kunstnere også igen får lov at
være med til at skabe gode dage rundt om i landet.
Vi håber, at alle medlemmer fortsat vil støtte os, og vi satser foreløbig på at gennemføre
tidligere planlagte møder:
Generalforsamling og årsmøde på Vejle Center Hotel onsdag d .19/5 2021
Netværksmøde på Hospice Fyn (som skulle have været d 11/3 - 20). Ny dato senere.
Netværksmøde på Hospice Sjælland. (Aflyst 3/3 - 21 ). Ny dato senere.
Vi krydser fingre for, at det lykkes.
Vi fik for nogle år tilbage fondsmidler til et genoptryk af bogen: “ Tæt på døden - Tæt på livet
“, som hurtigt blev udsolgt, og da der er tilstrækkelig interesse og forudbestillinger,
genoptrykkes den nu, så den ligger parat i foråret.
Vi er glade for foreningens gode økonomi, som - takket være trofaste fondes donationer - går
til medlemmers og kunstneres transport samt mødeudgifter.
Vi er også taknemmelige for, at antallet af kunstnere, som optræder gratis, er stabilt - for også
de har savnet at komme ud til patienter og pårørende. Tak til tovholdere som forhåbentlig
snart kan gå i gang med diverse arrangementer, og endelig
takker vi koordinatorgruppen, for at videresende vore nyhedsbreve til deres frivillig gruppe, og
for deltagelse i vore møder. Vi er kede af, at to koordinatorer er holdt op: Helle Ahrenkiel fra
Randers Hospice og Lisbeth Wejdemann fra Hospice Søholm, som vi begge har haft et virkelig
godt samarbejde med.

Vores hjemmeside www. hospicefrivillige.dk orienterer om nyheder, og I er altid velkomne med
indslag.
MEDLEMSSKAB fornyes i januar ved indbetaling af kontingent: 100kr på konto:
Reg.1551 konto 3719174604. Husk: Fulde navn - samt navnet på Hospice.
Nye medlemmer : Se www.hospicefrivillige.dk/ indmeldelse - og udfyld alle felter.
Medlemskab følger kalenderåret, og når I har betalt, er I registrerede på listen.
ET GODT og GLÆDELIGT NYTÅR ønsker vi for jer alle
Vi vil se frem til gensyn.
Med hjertelig hilsen
Fra “Kunstnere i Hospice” - Hans Dal.
Og bestyrelsen:
Kirsten Pedersen, Ruth Syshøj, Susanne Tang, Solveig Kalia, Lena Løbner
Marianne Harboe.

Mange har gået mange, lange ture i år. Her fra en dejlig tur på den jyske hede.

