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Nyhedsbrev  

Kære medlem 

Sommeren står atter for døren, vi har i Støtteforeningen for Arresødal været lidt stille i en periode, 
det betyder dog ikke, at vi ikke har foretaget os noget, tværtimod, vi har løbende fokus på nye 
tiltag til fordel for patienter og pårørende på Arresødal Hospice. 

Men nu er det tid til en lille hilsen og opdatering fra Bestyrelsen. 

I 2018 gennemførte vi igen vores Mig til Dig Stafet, og igen var det en stor succes, med stor 
opbakning, omkring 600 personer mødte glade op og gik en dejlig tur, til fordel for Arresødal 
Hospice. 

Stafetten var præget af masser af musik og hygge. Udover Alex Nyborg Madsen og musiker og 
sanger Andreas Langvad havde deltagerne Helsingør Pigegarde i front og blev mødt i målet af 
gospelsang fra gruppen “Happy Hour” 

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen for den kæmpe opbakning af vores arrangement. 

Vi har derfor besluttet, at vi igen i år, vil afholde Mig til Dig Stafet, den vil igen i år blive afviklet den 
første søndag i Oktober. Søndag den 6/10-2019 

Vi er nu igang med at foreberede dette års Stafet, så skulle du have lyst til at støtte vores 
arrangement, eller kender du måske en virksomhed som gerne vil være med, er du meget 
velkommen til at kontakte vores Formand Mo Olofsson på tlf. 4046 1018. Vil du støtte vores 
tombola med en gave, så er det vores Bestyrelsesmedlam Inge Jønson som har anvaret  for dette, 
Inge kan kontaktes på tlf. 40405350. 

 

Støtteforeningen har bl.a ydet støtte til: 

• Et dejligt børnehjørne som benyttes meget, og tanken er at udvide hjørnet med 
originaltegninger af Esben Hanefeldts malerier, som specifikt er malet til og hænger på 
Arresødal Hospice. Tanken er at få lavet 10 originale tegninger, som kan kopieres og gives 
til børn på besøg. Tegninger, der ligner malerierne eller har nogle af de samme motiver, så 
børnene kan sidde i børnehjørnet og male og hygge sig. 



• Indkøb af garn til Hæklegruppen (tøjdyr til børn), som uden honorar hækler disse tøjdyr. 
• CD’er til opholdsstuens samling 
• Appelsin/citrustræ til opholdsstuen. 
• Lyskæder til udendørs juletræer 

 

I samarbejde med Arresødal Hospice, er de frivillige begyndt at lave arrangere nogle hyggelige 
arrangementer i Fællesstuen på Hospice. F.eks har vi haft nogle eftermiddage hvor der er blevet 
malet på sten. Her har patienter som har haft lyst og overskud deltaget sammen med de frivillige. 

Der er musik og sang hver fredag med kunstnere der optræder frivilligt. 
 

Et par gode mediative timer, hvor tankerne, kreativiterne og samvær står i fokus. Vi har musik og 
sang. En gang om måneden har vi inført Andagt med vores Præst Pia Niebuhr. 

Den 29/4.2019 afholdt vi Generalforsamling på Arresødal Hospice. Her blev valgt og konstitueret 
en ny bestyrelse. 

Bestyrelsen består nu af nedenstående personer. 

Formand – Mo Olofsseon 

Næstformand – Anette Bang 

Kasserer – Joan Østergaard 

Sekretær – Ulla Brun Madsen 

Bestyrelsesmedlem – Inge Jønson 

Suppleanter – Inge-Lise Oster og Mia Larsen. 

Vi takker alle for valget, og sætter en meget stor ære i, at forsætte vores arbejde til fordel for 
Arresødal Hospice. 

Støtteforeningen vil også benytte lejligheden, til at sige en stor tak til jer som har indbetalt beløb 
til vores forening, eller som bliver medlem af vores forening, hvert et bidrag gør en kæmpe forskel 
for Arresødal Hospice, for patienter og pårørende. 

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive medlem og derigennem støtte foreningens arbejde. 
Indmeld dig, via nedenstående link. 

https://www.stoetteforeningenarresoedal.dk/du-kan-stoette/ 

Kontingent for 2019 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 gavebeløb skal du benytte konto 2540-4394235089. 
 

Støtteforeningen får løbende opdateret vores hjemmeside, en rigtig god og hyggelig måde, at 
følge med i, hvad der sker på vores Hospice og kommende arrangementer. 

https://www.stoetteforeningenarresoedal.dk/ 

Vi vil ønske du og din familie en rigtig dejlig sommer. 

 

De kærligste hilsner fra 

Støtteforeningen Arresødal Hospice 

Anette Bang. 

 


