TIL F RIVILLIGE PÅ
HOSPICE SJÆLLAND
NYHEDSBREV
MARTS 2019

Kære alle,
Så har vi fået plantet nye planter i de krukker ved patientdørene, som trængte til en udskiftning.
Vi holder malerworkshop her på hospice den 13.03.2019. Det er Foreningen af Frivillige på
Hospice som afholder dagen.
Tirsdag den 02.04.2019 tager vi afsted og besøger to hospice på Fyn. Der er 6 ledige pladser, hvis
nogen har lyst og endnu ikke har fået meldt sig til. Arrangementet er gratis for den enkelte, det er
Hospice Sjællands Støtteforening, som donerer pengene.
Tak til jer som har meldt jer til at strikke karklude, efter jeg skrev om det i nyhedsbrevet. De bliver
som sagt revet væk, når de bliver lagt til salg i kurven.
Så er det snart sommerferietid, I må meget gerne allerede nu maile til mig – eller selv skrive det på
sedlen – om hvornår I holder sommerferie.
I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse om
 Månedens supervision
 Foreningen af frivillige på Hospice, årsmøde og workshop
 Forårstur med frivillige til Fyn – kom med og besøg to hospice
 Årsmøde i Frivilligforeningen
 Musikarrangementer
 Aften for efterladte
 Nyt fra frivillige
 Nyt fra Hospice

Supervision fredag 29.03.2019
klokken 10-12 :
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Supervision, et frirum, hvor man åbent kan fortælle om de oplevelser, man har haft, dem
der har gjort indtryk, hvor man måske går og tænker, om man skulle have gjort noget andet.
Men også gode oplevelser, udveksling af erfaringer m.m.
Coach og terapeut Anne-Sophie og jeg sidder parat med overskud til at tage fat på store så
som små emner.
Månedens emne : Der er intet emne denne gang.
Så hvis I har lyst til at blive klogere på jer selv og opleve en kærlig, favnende stemning, så kom til
vores supervision. Specielt alle jer som er nye, vil jeg opfordre til det.

OBS- DATOEN ER ÆNDRET:
Foreningen af frivillige ved Hospice
afholder workshop på Hospice Sjælland
13.03.2019 – et heldagsarrangement:
Alle hospice har fået en malerkasse af Frivilligforeningen, så nu er der
mulighed for at prøve selv. Jeg håber flere af jer vil deltage og hjælpe til
vores arrangement. Måske nogen af jer på sigt vil have lyst til at gå
rundt med malerkassen og tilbyde patienterne at male?
Invitation fra foreningen:
Kære medlemmer og koordinatorer
Vi håber nogle af Jer har lyst til at deltage i workshoppen, hvor vi vil arbejde med
malekassens udstyr. Vi vil også drøfte, hvilke aktiviteter patienter og pårørende tilbydes i
jeres hospice, samt overvejelser af etisk og praktisk art.
Trille Abel – frivillig på Hospice Sydfyn og Marianne Harboe, foreningens formand er
ledere af workshoppen.
Hos Trille arbejder I abstrakt i små formater på spontan og meditativ vis.
Hos Marianne fabulerer I over blomsten som motiv og eksperimenterer med
malematerialer og collage med henblik på at lave “kærlige hilsner” mellem patienter og
pårørende.
Deltagerne er i to grupper på skift hos os begge. Alle kan være med ! Du skal ikke være
kunstner!- Vi skal tale, tegne og male sammen, og vi håber, I får inspiration, som I vil
fortsætte med at afprøve I eget hospice.
Vi ved naturligvis, at kun et fåtal på hospice kan få glæde af det kreative, men hver enkelt,
der får en god oplevelse, mener vi, er det hele værd.
Tilmelding
I bedes tilmelde jer til os begge:
Marianne: info@harboedal.dk - Trille: trille@svendborgmail.dk
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Tekst: Undertegnede ønsker at deltage i netværksmøde på Hospice Sjælland
onsdag den 13.marts - efterfulgt af ,hvilket hospice du kommer fra, dit
tlf.nummer... og dit navn.
Alle får besked, om de er på deltagerlisten, så snart den er booket. I vil blive
noteret efter først til mølle princippet, og tilmelding skal ske senest den 1.marts.
Derefter får I deltagerliste med nærmere beskrivelse af kurset. (Kursus og transport
er gratis for medlemmer)
Hold jer I øvrigt orienteret om foreningen på hjemmesiden: www.hospicefrivillige.dk
Med venlige hilsner
På Hospice Sjællands og foreningens vegne
Trille Abel og Marianne Harboe
Vi ser frem til en hyggelig og givende dag sammen

OBS: tilmelding direkte til Foreningen, men I må gerne skrive jer på
sedlen hos mig også, så jeg ved, hvem der kommer
Flg. kommer: Karen Margrethe,, Ingelise Møller, Hannelore og Tina

Forårstur til to Hospice på Fyn
tirsdag 2. april 2019 – kom med og besøg
hospice i Odense og Svendborg.
Vi kan max være 30 deltagere, så det er først til mølle princippet, der
gælder. Konceptet bliver, at vi fordeler os i 7-8 biler, får kaffe og brød på
Hospice Fyn i Odense og spiser frokost på Hospice Sydfyn.
Tak til Hospice Sjællands Støtteforening som betaler for bropenge, kmpenge, samt forplejning.
I må godt allerede nu melde tilbage, om I er interesseret I at komme med,
og om I vil lægge bil til. Der er 6 ledige pladser.
Til jer der allerede er tilmeldt, så har jeg lagt en biloversigt i
plastiklommen, så I kan se, hvem der kører med hvem.
Flg. har allerede skrevet sig på: Boye, Inge Woller, Inge Møllehave,
Marianne Klitte, Judith, Hannelore, Vivi, Mogens, Ruth Thomsen, Karen
Margrethe, Kirsten Hansen, Inger P., Gudrun, Pia Lund, Kirsten
Lindeschou, Hanne P., Lissi Madvig, Karin Schunck, Ingelise Møller,
Cidde Kristensen, Ulla, Anne Wibe, Anne-Sophie og Tina.
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Generalforsamling og årsmøde i
Foreningen af frivillige ved Hospice den
21.05.2019 på Broholm Slot på Fyn:
Nu er det tid til at forny medlemsskabet eller hvis man er ny frivillig, så er
det nu man kan tilmelde sig Foreningen. Indmeldelse sker via
hjemmesiden www.hospicefrivillige.dk og årsabonnement koster kr. 100,-,
som betales til konto 1551 – 3719174604.
Foreningen giver mulighed for at møde frivillige fra andre hospices i
Danmark, både ved netværksmøder, samt ved årsmødet. Derudover er
Foreningen tovholder på ”Kunstnere i Hospice”, et katalog hvor kunstnere
tilbyder at komme og spille og underholde gratis på hospice mod at få
transporten betalt. Sidstnævnte sørger foreningen for, så det er gratis for
det enkelte Hospice.
Foreningens årlige generalforsamling og årsmøde afholdes i år på Broholm
Slot på Fyn, hvor Foreningens 10 års jubilæum samtidigt behørigt fejres.
OBS: I skal selv tilmelde jer via hjemmesiden, men det er vigtigt, at I
melder til mig, om I skal med, da vi skal koordinere kørsel.
Foreløbig er følgende tilmeldt: Hanne P., Judith, Marianne Klitte, Grethe
Villadsen, Inge Møllehave og Hannelore og Tina.

Arrangementer – hvem vil hjælpe?
2-3 hjælpere pr. arrangement vil være
dejligt – gerne nye som har lyst til at prøve.
Blanketten ligger i skuffen – I kan også ringe eller maile, så skriver jeg jer på.
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Onsdag 06.03.19

Lisbeth Von Spurr læser
historier højt i Orangeriet,
samt på værelserne hvis
det ønskes

14.00 til
15.00

Lisbeth står selv
for arrangementet

Tirsdag 12.03

De frivilliges sangkor
”hver fugl synger med sit
næb” med akkompagnement
af John Jensen

15.30

De syngende
frivillige står selv
for arrangementet

”Mig og Cornelius”.
Mandag 25.03.2019 Musiker Steen Svanholm
synger og spiller nogle af
Cornelis Vreeswijk mest
kendte sange

15.30

Karen Margrethe

Onsdag 03.04.19

Lisbeth Von Spurr læser
historier højt i Orangeriet,
samt på værelserne hvis
det ønskes

14.00 til
15.00

Lisbeth står selv
for arrangementet

Tirsdag 09.04

De frivilliges sangkor
”hver fugl synger med sit
næb” med akkompagnement
af John Jensen

15.30

De syngende
frivillige står selv
for arrangementet

Onsdag 24.04.2019

Klassisk koncertpianist
Vivian Brøndum

15.30

Ingelise
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Påske
Torsdag 11.04.19

Der pyntes til påske og hvis
der er børn i huset males
der æg

14.00

Ruth Thomsen
Karen Margrethe
Hannelore
Annelise

Onsdag 08.05.19

Lisbeth Von Spurr læser
historier højt i Orangeriet,
samt på værelserne hvis
det ønskes

14.00 til
15.00

Lisbeth står selv
for arrangementet

Tirsdag 14.05.2019

De frivilliges sangkor
”hver fugl synger med sit
næb” med akkompagnement
af John Jensen

15.30

De syngende
frivillige står selv
for arrangementet

Mandag 27.05.2019 Lise Bursfelt m/pianist
synger danske sange

15.30

Hannelore

Tirsdag 11.06.19

De frivilliges sangkor
”hver fugl synger med sit
næb” med akkompagnement
af John Jensen

15.30

De syngende
frivillige står selv
for arrangementet

Onsdag 13.06.19

Lisbeth Von Spurr læser
historier højt i Orangeriet,
samt på værelserne hvis
det ønskes

14.00 til
15.00

Lisbeth står selv
for arrangementet

15.00

Marianne Klitte
Inge Møllehave

onsdag 19.06.2019

Hospice Sjællands
Fødselsdag 13 år
Lagkage og kaffe
Lonni Thostrup kommer
sammen med Jon Hollesen
og pianist Carsten
Engstrøm.
De synger revyviser.
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lørdag 23.06.19

Sct. Hans hygge i
Orangeriet. Der tændes op
i bålfadet og i fakler ved
beboernes terrasser og der
serveres lidt mundgodt.
Inge Møllehave skriver
båltale

19.00
Mødetid
17.30

Ingelise
Hannelore
Karen Margrethe

HUSK: jer der passer til arrangementer at
fjerne plexiglas plade fra puslespillet og sæt
bakken med brikker og skilt på plads igen.
Aften for efterladte, gerne 3-4 hjælpere:
Torsdag
04.04.2019

Aften for
pårørende,
der har
mistet i
perioden
01.01.201928.02.2019

Mødetid
kl. 16.45 lave
kaffe/te/isvand/
borde/
deltage i
oprydning.
Der vil være
aftensmad til
de frivillige

Nyt om frivillige
 Frivillig Erik Dahl er tilbage igen og vil tage en lørdag aften om
måneden.

 Ny frivillig Tonni Kaas, som vil komme adhoc.
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Nyt Fra Hospice:
 Ernæringsassistent Susanne Christensen har sagt sit job op pr.
28.02.2019.
 Sygeplejerske Gitte Hansen har sagt sit job op pr. 31.03.2019.
 Sygeplejerske Gitte Kildebro har sagt sit job op pr. 31.03.2019

Foto:
Nyt projekt, vi ændrer foto af personale og frivillige til at være sort/hvide
foto, som fremover vil stå på en hylde ude på gangen i en lille hvid ramme.
Rigtig mange er allerede blevet fotograferet, det bliver dejligt, når de
sidste er på plads. De af jer, som er i aftenvagt og weekend, må meget
gerne selv – hvis muligt – tage et foto med mobilen, redigér det til
sort/hvidt og sende det på mail til mig. Foto bliver taget ved
hovedindgangen op ad skodden. I kan se på de foto, der allerede er taget,
hvor tæt på I skal.
Vi har samtidig også fået en ny opslagstavle på gangen, det er blevet så
pænt.

Ny reol på kontoret:
Hurra, jeg har fået ny reol.
Se lige hvor pænt mapperne står.
Lågerne kan låses

Kærlig hilsen til alle,
Tina
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