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Nyhedsbrev Nr. 3
Kære medlem
Så er det tid til en lille hilsen fra Støtteforeningen på Arresødal Hospice. Vi har haft en fantastisk sommer i
Danmark i år, nu går den på held og det smukke efterår nærmer sig.
Arresødal Støtteforening arbejder hele tiden på nye tiltag, så vi fortsat kan hjælpe og støtte patienter og
pårørende hvor der er behov. Vi forsøger også løbende at gøre det hyggeligt og rart på Arresødal Hospice.
Denne sommer har vi købt nogle flotte og hyggelige møbler til haven, så patienter og pårørende har kunne
sidde udenfor og nyde haven,naturen og den friske luft som gør os alle det så godt.
Vi tænker, at du/I allerede har hørt om de nye EU-regler set i forhold til hvordan personoplysninger skal
behandles. Det skal vi i Støtteforeningen natuligvis også forholde os til.
Du/I behøver ikke selv at gøre noget, Vi informerer om dette, så du/I ved, at vi lever op til de nye regler og
fortsat passer godt på dine oplysninger. De eneste oplysninger vi har er din/jeres mailadresse, således at vi
kan sende denne nyhedsmail.
Skulle du/I ikke længere ønske disse Nyhedsmail, kontakt os endelig via vores hjemmeside
https://www.stoetteforeningenarresoedal.dk/
Så vil vi naturligvis slette dig/jer med det samme.
Når vi siger efterår, så siger vi også Mig til Dig Stafet 2018, og denne dag arbejder vi på højtryk med.
Vi håber at der igen i år vil være stor opbakning til arrangementet, det har gjort en stor forskel for rigtig
mange mennesker, og vi vil gøre alt for, at alle får en rigtig dejlig dag på alle måder. Igen i år vil der Bl.a
være mulighed for at købe kaffe, kage og sodavand, og vi griller lækre hjemmelavede pølser. Også i år vil
der være Tombola, med fine præmier, som vi har modtaget fra virksomheder som ønsker at støtte
Arresødal Hospice.
Vi har i år valgt at lave en 2 km rute og en 5 km rute, så der er mulighed for alle at deltage

Så X i kalenderen den 7. oktober 2018 Kl. 11 til årets Mig til Dig Stafet.

Arresødal har fået nye ejere – Arresødal Hospice består uændret
Arresødal Slot er blevet solgt til OK fonden.
Dette får ingen betydning for hverken patienter, pårørende, personale eller frivillige,
da Arresødal Hospice vil fungere på samme måde som nu, med samme bestyrelse, blot med nye ejere.
OK fonden ejer også Hospice Søndergård, de har noge rigtig fine og gode menneskelige værdier, så vi er
meget glade for denne løsning.
I vores kommende nyhedsbreve vil vi have et lille indlæg ” Stjernestunder fra Hospice” – et lille kort indlæg
fra hverdagen på Arresødal Hospice. Det kan være en lille fortælling fra personalet på Arresødal Hospice,
eller fra en frivillig, måske en pårørende som har lyst til at dele nogle tanker med os. Så skulle du/I sidde
med en Stjernestund fra Arresødal Hospice, skriv endelig en mail til os, vi er alle til at finde på vores nye
hjemmeside.
https://www.stoetteforeningenarresoedal.dk/

Hjemmesiden er iøvrigt også et besøg værd – og her vil det også være muligt at følge med i hvad der sker
og vil komme til at ske på Arresødal Hospice.
Vi vil benytte lejligheden til at sige mange tak for den interesse du/I viser Arresødal Hospice, ved at ønske
dette Nyhedsbrev, og ønsker en rigtig dejlig eftersommer.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen Støtteforeningen Arresødal Hospice.

Nye fine møbler til patienter og
pårørende. De er blevet flittigt
benyttet i denne fantastiske sommer

