TIL F RIVILLIGE PÅ
HOSPICE SJÆLLAND
NYHEDSBREV
SEPTEMBER 2020
Kære alle,
Vi åbner nu helt op for frivillige på hospice fra september. I må nu godt gå på stuerne med behørig
afstand og afspritning. Der kan igen tilbydes hyggesnak, kaffe, gåtur, ud at ryge m.m.
Vi lægger dog op til, at hvis patienterne er oppegående, at I så inviterer dem på kaffe og snak i
fællesrummet eller på terrasserne, hvis vejret er til det. Hvis de er sengeliggende og har brug for
selskab, så vil det også være muligt med behørig afstand.
Sangkor og musikarrangementer er startet op igen. Lisbeth kommer igen og tilbyder højtlæsning 1
gang om måneden, og vores frivillige flygelspillere spiller. Som noget nyt har vi fået en
sangfrivillig, som hver anden fredag vil tilbyde hyggestund med sang fra højskolesangbogen..
Vi er nu op på 5 cykelpiloter og en mere på vej, dejligt at så mange har meldt sig til at køre med
patienterne.
Vores hoveddør er stadig låst, så vi har tjek på, hvem der kommer ind på hospice. Vi har stor glæde
af jer, som har meldt sig til vagten ”reception med telefonpasning og døråbning”.fra klokken 14.3017.00. Det er en stor succes, sygeplejerskerne er så glade for denne aflastning. Ligeledes er I som
kommer lørdag og søndag også søde at tage telefonen og åbne døren. Da flere af receptionsvagterne
nu går tilbage til deres gamle vagter, vil det være dejligt hvis andre har lyst til denne vagt.
Den fælles temadag er skåret ned til et meget lille antal deltagere, så kun to frivillige har kunnet
deltage, se længere nede i nyhedsbrevet.
Så har jeg aflyst vores egen temadag 26.09, se længere nede i nyhedsbrevet.
I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse om








Aflysning af temadag 26.09.20 på Hospice
Temaeftermiddag for ansatte og frivillige på Hospicegården Filadelfia
Sæt kryds ved disse datoer
Musikarrangementer – hvem vil passe
Allehelgensaften i Trekroner Kirke
Aften for efterladte
Nyt fra frivillige
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AFLYST:
Vores temadag lørdag 26. september
2020 Klokken 9.30 – 15.00 med
foredragsholder Charlotte Bork Høvsgaard.
20 af jer har skrevet jer på til denne temadag, som jeg nu har besluttet
mig at aflyse. Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg ikke har lyst til at
sidde tæt i vores mødelokale i 5½ time under de nuværende forhold, så
derfor tænker jeg, at flere af jer heller ikke har lyst.
Jeg har derfor aftalt med Charlotte at vi finder en dag i foråret 2021,
hvor vi så afholder temadagen.

Temaeftermiddag for ansatte og frivillige
fra 3 hospices på Hospicegården Filadelfia
onsdag den 30.09.20 om Hospicefilosofien:
Deltagerantallet er skåret meget kraftigt ned, så af de 7 frivillige, der
havde meldt sig, er der kun 2 der kan deltage. Det er blevet Hanne P. og
Marianne Klitte.

Sæt kryds ved følgende datoer:
AFLYST: 21.10.2020 Hospice Forums
Temadag for frivillige i Fredericia .
Ny dato bliver 27.10.2021.
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Tirsdag 19.04.2021 Generalforsamling
og årsmøde i Frivilligforeningen i Vejle.
Her er den nye dato. Jeg er blevet bedt om at holde foredrag. Jeg håber
mange igen i år vil tage med, det kræver at man er medlem. Skriv jer på listen, jeg
har liggende, så koordinerer jeg med kørsel.

Onsdag 03.03.2021 vi er værter for
Frivilligforeningens netværksmøde med
foredrag af Bo Snedker Boman.
Arrangementet vil være fra klokken 13-16.
Dejligt hvis nogen af jer vil være medværter
sammen med mig og stå for kaffe og
borddækning.
Arrangementer – hvem vil hjælpe? – gerne
nye som har lyst til at prøve.
Blanketten ligger i skuffen – I kan også ringe eller maile, så skriver jeg jer på.
Søndag 06.09.2020 Tivolitoner
4 musikere fra det
tidligere
Promenadeorkester i Tivoli
spiller musik af bla. H.C.
Lumbye med mere.
Tilbud via mail
Høstfest m/ tre retter
Onsdag
mad. Kun for patienter,
30.09.2020
personale og frivillige
Hvem vil komme og pynte?
Torsdag
Clara Vuust og Francesco
29.10.2020
Sang og musik
3

15.30

Vibeke
Birgit

Ingelise

Ingelise

15.30

Hannelore

Halloween
lørdag 31.10.2020
Torsdag 19.11.2020
Julepyntning
Fredag 27.11.20
Første søndag i
advent 29.11.20

Juletræet pyntes
Fredag 04.12.20
2 søndag i advent
06.12.20

Køkkenet ønsker hjælp til
oppyntning med sjov og
ballade samt borddækning
Annette Svabæk, Lollands
troubadour synger og
spiller
Hospice julepyntes,
Roskilde Gospel Singers
med dirigent Randi Bech
Højgaard og pianist Emil
Christensen
Bagefter Gløgg og
æbleskiver
Juletræet pyntes. Brian
sætter træ op, lyskæder
og stjerne
Cecilie Glenthøj

15.30

10.00
15.00

10.00

15.00

Annelise

HUSK: jer der passer til arrangementer at
fjerne plexiglas plade fra puslespillet og sæt
bakken med brikker og skilt på plads igen.
Allehelgensaften, gerne 3-4 hjælpere:
Søndag
01.11.2020

Mindeaften i
Trekroner
Kirke kl. 19.00
For pårørende
der har
mistet i
perioden
01.10.19 til
31.09.20

Mødetid hospice
kl. 17.00 .
Kaffebrygning og
kørsel af
termokander,
sukker, mælk, saft
og engangskopper til
Trekroner Kirke.
Ved døren
afkrydsning af hvem
der kommer samt
deltagelse i
gudstjenesten.
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Karen Margrethe
Mogens
Birgit Rasmussn

Aften for efterladte:
Den 25.11.2020 er aflyst.
I stedet vil næste gang være 03.02.21, som
vil dække pårørende der har mistet i
september, oktober og november 2020.

Nyt om frivillige
 Morten Sillesen er stoppet. Morten skal i gang med en 2-årig
master-uddannelse ved siden af sit arbejde.
 Ny Cykelpilot Trine Glem
 Ny frivillig Anna Jeppesen, som vil komme weekend, samt også vil
cykle

 Ny sang frivillig: Rebecca Gren Bonde. Rebecca vil kommer hver

anden fredag klokken 11-12 og gå rundt med højskolesangbogen på
stuerne og spørger, om nogen har lyst til at høre en sang. Eller
samle et par patienter i Orangeriet til en lille sangstund.

Med venlig hilsen
Tina Gyldmark

5

