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En lille hilsen fra Støtteforeningen Arresødal Hospice 

Kære medlem 

Endnu et år går på held og den smukke vinter nærmer sig. På dette tidspunkt af året, er der mange af os, 
som tænker tilbage på det snart forgangne år, hvad har det budt os af glæder, men også af sorger og svære 
perioder, for sådan er livet jo også. Vi skal huske at give os selv tid og ro til eftertanke. 

Vi har i Støtteforeningen for Arresødal Hospice også brugt lidt tid på eftertanke, hvad har vi arbejdet med i 
2019? Vi arbejder løbende med tiltag som kommer vores patienter og pårørende til gode, for det er lige 
netop det vores hjerter brænder for. 

Vi er så heldige at have en rigtig fin kontakt til andre Hospice i Danmark, og vi kan altid lære/få ideer fra 
hinanden. Derfor har de frivillige på Arresødal Hospice været på en tur rundt i landet, for besøge andre 
Hospice. En god tur, med plads til både faglighed og snak mellem de frivillige. 

Hospice Forum Danmark afholdt den 9. november undervisningsseminar for alle bestyrelsesmedlemmer i 
støtteforeninger. Vores formand Mo, var indbudt til at holde et indlæg om Mig til Dig Stafet på Arresødal 
Hospice. Et arrangement vi med stor glæde kan fortælle om, idet der er så mange som år efter år bakker op 
om vores Stafet, vi er i støtteforeningen og på Hospice SÅ taknemmelige. Takket være alle jer som møder 
op, og alle vores sponsorer som år efter år støtter os, gav vores stafet igen i år et flot overskud, et overskud 
som vil blive brugt til glæde for vores patienter på Arresødal Hospice. I gør alle en stor forskel. 

Julen nærmer sig, en tid som er hyggelig, men også en tid som kan være hård, derfor er det vigtigt at gøre 
omgivelserne så hyggelige, rolige og rare som muligt, og vi vil derfor i år, købe en del smuk julepynt, som 
hvert år i december, kan pryde vores dejlige omgivelser på Arresødal. 

Vi kan allerede nu afsløre, at næste års Mig til Dig Stafet, traditionen tro bliver første søndag i oktober, så 
sæt allerede nu X i kalenderen søndag den 4. oktober 2020 

 

                                                      

 



Nyt år, er også ensbetydende med en Generalforsamling, og alle er naturligvis velkomne til 
denne, bestyrelsen informerer om året der gik, om året der kommer og fremlægger vores 
regnskab, der er selvfølgelig også mulighed for, at stille spørgsmål til os alle. 
 
Generalforsamlingen vil blive afholdt på Arresødal Hospice torsdag den 23/4.2020 kl. 19.00. 
 
Har du stadig lyst til at støtte vores Hospice og være medlem, så er det også snart tid til at 
indbetale kontingent. 
 
Kontingent for 2020 bedes indbetalt på konto nr. 3572-10084431 eller mobilepay 87652. 
Hust at opgive navn på indbetalingen. 
  
Kontingentet	er	Kr.	200	for	singler,	kr.	300	for	par	og	kr.	500	for	virksomheder. 
  
Der er mulighed for skattefradrag for bidrag op til 15.900 kr. Ægtefæller har ret til hver sit 
fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragyderen oplyser sit navn og 
cpr.nr. i forbindelse med indbetalingen, hvorefter beløbet vil blive indberettet til SKAT. 
Hvis	du	ønsker	skattefradrag	for	gave	beløb	skal	du	benytte	konto	2540-4394235089.	
	
Du kan løbende følge med i vores aktiviteter via vores hjemmeside, her lægger vi løbende billeder 
og nyt op. Skulle du have nogle spørgsmål eller ideer, er du altid velkommen til at kontakte 
bestyrelsen, vi kan også findes på nedenstående hjemmeside. 
 

https://www.stoetteforeningenarresoedal.dk/ 
 
 
Bestyrelsen ønsker du og din familie alt det bedste og Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. 
Vi takker af hele vores hjerte for alt den varme og støtte som bliver givet til Arresødal Hospice. 
 
De kærligste hilsner fra 
Støtteforeningen Arresødal Hospice 
 
Anette Bang	
 
 
 
  
 

 

 


