
 

 

Frederiksværk 2018-03-13 

Nyhedsbrev nr. 2 

Kære medlem 

Så er 1st kvartal af 2018 ved at være gået, og vi er på vej imod foråret.  

Som lovet i vores Nyhedsbrev nr. 1 – bestræber vi os på, at sende dig lidt ny information 1 gang i kvartalet, 

så du ved, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og på Arresødal Hospice. 

Vores nye hjemmeside er gået i luften, nyt design, nye tiltag. Det vil via vores nye hjemmeside blandt andet 

være muligt for dig at følge med i kommende aktiviteter, se smukke dejlige billeder fra hverdagen på 

Arresødal Hospice, samt andre relevante informationer som kan være interessante for dig. 

Vi håber, at du vil give dig tid til at gå ind på siden og følge med.  

https://www.stoetteforeningenarresoedal.dk/ 

De frivillige gør en kæmpe indsats på Arresødal Hospice, og vi er så taknemmelige for at de er der, men vi 

må desværre også erkende, at vi mangler frivillige, så skulle du sidde og tænke ” det kunne jeg godt tænke 

mig” eller måske kender du en, som kunne være interesseret i det, så tøv ikke med at kontakte vores Frivillig 

koordinator Lone Clemen – du kan enten kontakte hende pr. tlf 20 53 49 45 eller via vores hjemmeside 

https://www.stoetteforeningenarresoedal.dk/kontakt/. 

Så er det også ved at være tid til årets generalforsamling. Den afholdes på Arresødal Hospice  

Onsdag den 18/4-2018 kl. 19.00 – og du skal være meget velkommen.  

Arresødal Hospice ledes af et fantastisk menneske, Lisbeth Due Madsen, måske har du hilst på hende.  

Lisbeth har skrevet et smukt indlæg til dette nyhedsbrev, og med det vil bestyreslen for Arresødal 

Støtteforening ønske du og din familie en rigtig Glædelig Påske.  

På vegne af Støtteforningen 

Anette Bang 
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Ledelse af Arresødal Hospice 

Det er et privilegium at få lov at skrive om ledelse af Arresødal hospice i dette nyhedsbrev. Ledelse er her på 

stedet ledelse af mennesker, der arbejder med mennesker. 

Vi arbejder hele tiden med at hospice skal opleves som et sted med liv og håb, tæt ved livets grænse. Som et 

godt sted at være for patient og pårørende, men det stopper ikke der. Det skal også være et godt sted for 

alle medarbejdere, ansatte som frivillige. De skal mødes, hver på deres måde, så de er i stand til at møde 

patienter og pårørende, med de behov de har.  Det er et stort privilegium at få lov til at være med i andre 

menneskers liv og være med til at gøre en forskel.  De mennesker, vi får kontakt med på Arresødal Hospice 

har noget til fælles.  Deres livssituation er blevet ændret. De er i en situation, hvor levetiden er begrænset. 

Erkendelsen er måske fulgt med, eller kommer efterhånden som erfaring med svigtende kræfter og 

udvikling af sygdommen tager til. Det kræver både viden og indsigt at vide, hvornår og hvordan man skal 

følge med og hvornår man skal tage over.  

Vi tilstræber alle at gøre os umage og gøre vores bedste.  Derfor er en anden del af vores vision også, at 

Arresødal Hospice er kendt som et sted med høj faglighed, et sted hvor der anvendes ny viden og hvor vi er 

med til at udvikle og udbrede viden, eller trække på andres viden. Vi drøfter holdninger, giver hinanden 

feedback og arbejder hele tiden med en anerkendende kultur.  

Når man spørger medarbejderne, hvorfor de arbejder på Arresødal Hospice kommer svaret prompte: 

patienterne. Bedre kan det ikke siges. Opgaven at arbejde med mennesker er en fælles opgave, for ansatte 

som frivillige. 

Lisbet Due Madsen  

Hospiceleder 

 

 

 

 


