Nyhedsbrev nr. 15 og Nytårshilsen

Kære medlemmer, koordinatorer og kunstnere.
Nytår! – Et nyt års bog har mange blanke sider, og vi må håbe for hinanden, at bogen i år vil blive fyldt
med en masse gode dage. De sidste par år er mange initiativer og oplevelser røget ud med badevandet
i Coronavasken, så nytårsønsket er : Det må ikke må ske igen!
Tak for i år til til foreningens “ Kunstnere i Hospice “ . En stor broget flok optrådte i Musikgalleriet
Mariehaven i november, og vi fik efterfølgende en række begejstrede tilbagemeldinger. Dagen blev en
stor succes, som også tjente det formål, at kunstnere og frivillige arrangører af koncerter på vore
hospicer fik kontakt til hinanden. Forhåbentlig får kunstnerne lejlighed til at komme rigtig meget ud til
patienter og pårørende i 2022.
Til medlemmer og koordinatorer:
I foreningens bestyrelse har vi p.t. tre møder i støbeskeen, som vi håber kan realiseres.
Mandag d. 7 Marts afholder vi netværksmøde på Hospice Sjælland med titlen :”Ord og tavshed
ved livets kant “.
Det er lykkedes, at få psykolog og supervisor på Hospice Sjælland Bo Snedker Boman til at dele sine
tanker og erfaringer med os vedrørende emnet.
Onsdag d. 11 maj planlægger vi at holde generalforsamling på Vejle Center Hotel,
hvor vi gør status over det forløbne år. Til årsmødet samme dag pønser vi på at give glæden og
optimismen plads .
Til efteråret vil Hospice Fyn være vært for det netværksmøde, der tidligere måtte aflyses. Emnet
her omhandler livstestamente , behandlingstestamente

og andet, vi mener, der er vigtigt at være informeret om .
I får nærmere informationer, når tiden nærmer sig, og vi ser frem til igen at mødes med mange af jer.
Medlemmer, der er ophørt eller holder pause fra hospice, er stadig velkomne, og naturligvis er vi glade
for alle de frivillige, der støtter vores arbejde – uanset om I har interesse i møderne eller ej.
Koordinatorer er som altid inviteret som gæster, og ellers kræver det medlemsskab at deltage i vore
møder. Vi har igen i år modtaget legater og donationer, så vi fortsat også kan refundere
transportudgifter.
At forny eller oprette medlemsskab er meget enkelt og kontingentet er også i år 100 kr.
Vi ønsker alle godt nytår og ser frem til gensyn
Bedste hilsner også fra Hans Dal – Bestyrelsen:
Susanne Tang , Ruth Syshøj , Kirsten Pedersen , Lena Løbner, Jette Vest og Marianne Harboe
P.S : Et lille hjertesuk: Tina Gyldmark – højt værdsat koordinator på Hospice Sjælland -har valgt at
stoppe, og vi vil savne hende, da hun fra første færd i den grad har bakket op om vores forening og
sammen med en flok frivillige deltaget i de fleste af vore møder gennem årene… Tak for et dejligt
samarbejde Tina.

Et par breve:
At være kunstner i Hospice er, forunderligt nok en meget positiv oplevelse. Jeg mærker – så snart jeg
træder ind ad døren – en stor kærlighed på stedet. Altid bliver jeg mødt med stor venlighed og glæde.
Inden jeg spiller min koncert, mærker jeg stemningen, rummet. Jeg udvælger mine instrumenter som
består af klokker, gonger, havtromme, Santur m.m. og skaber en improvisation, som er i dialog med
dem der lytter. Nogle gange er patienterne så dårlige, at de ikke orker at være der. Så spiller jeg på
gangene, hvor mine fuglefløjt og klokker er det primære lydbillede. Det er altid meget intenst – at skabe
lyd i den stilhed og ro der er – og bevidstheden om, at det måske er det sidste musik de lytter til –
skaber et særligt nærvær.
Birgit Løkke
Efter længere tids overvejelse har jeg nu besluttet mig for at stoppe mit engagement i foreningen.
Jeg har haft mange dejlige, rørende og værdifulde møder og er blevet godt modtaget når jeg har været
på besøg rundt omkring i landet af både beboere, personale, pårørende og frivillige. De sidste mange
år har jeg været på Sankt Lukas Hospice og Hospice Djursland i december og lavet julefortællinger.
Det er et stort og smukt arbejde foreningen laver, og det har som sagt været en stor glæde for mig at
være med.
Tak for mange dejlige år og oplevelser!
Sender de bedste hilsener og ønsker om et godt nytår!
Ellen Dahl Bang

Bedste hilsner også fra Hans Dal - Bestyrelsen :
Susanne Tang , Ruth Syshøj , Kirsten Pedersen , Lena Løbner, Jette Vest og Marianne Harboe
P.S : Et lille hjertesuk: Tina Gyldmark - højt værdsat koordinator på Hospice Sjælland -har valgt
at stoppe, og vi vil savne hende, da hun fra første færd i den grad har bakket op om vores
forening og sammen med en flok frivillige deltaget i de fleste af vore møder gennem årene...
Tak for et dejligt samarbejde Tina.

