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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Med dette tredje nyhedsbrev
ønsker bestyrelsen Alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Samtidig vil vi gerne takke for
det år, som nu snart er gået, og
som har ført os et skridt videre
et Hospice for alle i Kolding.
Denne gang kan du blandt
andet læse Formandshilsenen
med status på medlemmer. Nyt
fra Gæstehuset på Vesterløkke, om festen
for frivillige samt meget andet. Vi ser frem til
et godt og spændende samarbejde med alle
i det nye år.

FORMANDSHILSEN
Julen og det nye år nærmer sig med hastige
skridt. Vi gribes af travlhed, der er så meget
vi skal nå inden jul. Julen der er hjerternes
fest og julen der er fyldt med minder. Det er
også ofte en tid med tilbageblik på det
forgangne år. I Støtteforening for Hospice
Kolding kan vi kigge tilbage på et
begivenhedsrigt år. Vi har haft mange bolde i
luften og udforsket de muligheder der er, for
at vi får vores ”allesammens” Hospice til
Kolding. Som vi siger i bestyrelsen: ”Vi
arbejder for de døende, men er en levende
forening”.
Det kræver tålmod og ikke travlhed, at være i
gang i mere end 10 år. Gennem årene er der
tænkt mange tanker, drømt mange drømme,
arbejdet i mange timer og kreativt samlet
penge ind for at støtte foreningen og dens
formål. Det vil vi ydmygt sige tak til ALLE for
de gennem årene har troet på det og støttet
gennem medlemskab, pengegaver eller
anden vis.

Som noget nyt er det nu også muligt at tegne
et erhvervs medlemskab, det
har mange hilst velkommen
og vi glæder os til at udvikle
på det i det nye år.
Der kommer løbende nye
medlemmer til og det viser
den interesse der fortsat er,
for at få et Hospice til
Kolding. Det er helt
fantastisk og det glæder os

og giver energi til det fortsatte arbejde. Det
er SÅ betydningsfuldt og vigtigt at vi møder
det enkelte menneske og kan være med til at
give det en værdig afslutning på livet.
Ligesom det er vigtigt at alle med behov, får
mulighed for at komme på Hospice. Vi ser
ind i 2023 med forventning og mod og
gennem nyhedsbrevet, der udkommer 4
gange om året, glæder vi os til at holde jer
orienteret om det der sker. Vi håber at se
mange af jer til generalforsamlingen i foråret.
Med  ønsket om en Glædelig og Fredfyldt
Juletid og et Godt Nytår.
Lissen I. Schougaard

NYT FRA GÆSTEHUSET
Daghjemmet i Gæstehuset har fortsat åbent
en gang ugentlig hver tirsdag mellem 10 –
13. Med baggrund i et godt samarbejde
mellem Vesterløkke, de frivillige og
støtteforeningen for Hospice Kolding er det
lykkedes at fastholde et fungerende
daghjem. Der tegner sig dog et billede af at
uhelbredeligt syge borgere, der bor i eget
hjem, ikke benytter sig af stedet i lige så stort
omfang som før coronaen.
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Med det som afsæt arbejder parterne nu
med nye ideer og indsatser.
Heldigvis er der altid borgere
på Vesterløkke, der gerne vil
besøge gæstehuset, være
en del af noget, opleve ro,
samvær og snakke. Her
forsøger de frivillige at møde
hver enkelt besøgende i den
dagsform, de måtte være i og
på den måde komme lidt ind
på deres liv og tanker.
Her tegner der sig et billede
af, at selv om man selv har sygdom og
svækkelse at kæmpe med, så er empati og
respekt for den anden altid til stede.
Kender du derfor en uhelbredeligt syg
borger, så er hun eller han, altid meget
velkommen i Gæstehuset. Det samme
gælder, hvis du har lyst til at være frivillig. Du
er også meget velkommen til at give
opfordringen videre til uhelbredelig syge,
deres pårørende eller mulige frivillige.

GLAD OG AFKLARET
Hen over efteråret har Daghjemmet i
Gæstehuset blandt andet holdt et
arrangementet med præsten Maria
Frederiksen. Her fik deltagerne mulighed for
at møde et glad og afklaret menneske som
med stor erfaring og stort engagement
møder mennesker i den sidste levetid.

FEST FOR FRIVILLIGE
Kolding Kommune arrangerer hvert år i
forbindelse med den landsdækkende
frivillig dag en hel uge med fokus på
frivillighed.
Støtteforeningen Hospice Kolding deltog i
Markedspladsen på biblioteket, hvor vi
havde en stand hele ugen som vi
bemandede torsdag. Vi fik ikke mange nye
medlemmer. Derimod fik vi talt med
repræsentanter fra mange af de andre
frivillige foreninger og fik oplyst lidt om,
hvem vi er. Ugen sluttede med en fest på

Innovationsfabrikken, hvor årets frivillige
forening og frivillige ildsjæl blev hyldet.

TAK FOR INDSATSEN KIM
Vores næstformand Kim
Olin har valgt at trække
sig fra bestyrelsen.
Helbredet driller.
Kim har været en
uvurderlig hjælp både i
bestyrelsen og i
Gæstehuset på
Vesterløkke, hvor han har
gjort en kæmpe indsats
for få Gæstehuset op at
stå. Kim har været vores
koordinator for de frivillige og samarbejdet
med personalet på Vesterløkke.
Vi ønsker Kim alt det bedste.

_____
side 2



Nyhedsbrev december 2022

ERHVERVSKLUBBEN
Hospice Kolding Erhvervsklub mødes tirsdag
den 7. marts 2023 kl. 16.00 – 17.30. Status
og diverse indlæg er på dagsordenen.
Støtteforeningen og
virksomheden/kontorfællesskabet FirsHub,
Dalbygade 40A, 6000 Kolding er vært for
arrangementet. Se lidt om FirstHub her

Program mv. samt tilmelding
vil tilgå primo det nye år.

Erhvervsklubben har på
rekordtid fået STOR
opbakning og flere kommer
til hver uge. Virksomhederne
støtter etableringen af et
hospice i Kolding området.
Samtidig har medlemmerne mulighed for at
netværke, vidensdele og få ny viden.
Virksomheder der ønsker at blive medlem af
Hospice Kolding Erhvervsklub kan melde sig
ind her

Pva. Erhvervsklubben
Lars Thomasen og Claus Warming

GENERALFORSAMLING
Kom og høre om
foreningens arbejde til
generalforsamlingen
onsdag den 12. april 2023.

NÆSTE NUMMER
Næste nummer af Støtteforeningen Hospice
Koldings nyhedsbrev bliver udsendt onsdag
den 15. marts 2023. Har du forslag til indhold
til nyhedsbrevet er du velkommen til at
sende dem til Nils Sjøberg senest søndag
den 12. marts 2023 på
sjoeberg.nils@gmail.com

Teksten er skrevet og indhentet af
bestyrelsesmedlem Nils Sjøberg
(Ansvh. efter presseloven)
Kilde: billeder er fra private og fundet på google
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