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Kære medlem af Støtteforeningen 
 
Du ønskes et rigtig godt nytår og vi håber at se dig til vores generalforsamling den 
7.marts 2023 på Hospice Djursland  
 
Støtteforeningen er kommet aktivt gennem 2022 efter Corona udfordringerne de sidste 2 
år. 
Vi er nu en aktiv bestyrelse, der har fået opdateret og mangfoldiggjort vor lille folder med 
oplysninger om foreningen. 
 
Vi har økonomisk støttet op omkring frivilligheden, - bl.a. således at koordineringen 
omkring de frivillige fungerer optimalt via en frivilligkoordinator. Der er ansat en ny 
frivilligkoordinator i efteråret som er ved at komme godt ind i tingene. 
Derudover har vi bidraget til bl.a. udsmykningen på hospice, indkøb af nødvendige 
hjælpemidler og en ’slikkasse’ til Strandbakkehuset. 
 
Vor støtteforening er blandt de støtteforeninger i Danmark med den største 
medlemstilslutning – det er vi dig meget taknemmelig for at du bidrager til. 
  
Det giver os mulighed for, at støtte den meget store gruppe frivillige på Hospice Djursland 
og Strandbakkehuset med kurser, foredrag og møder der ’efteruddanner’ de frivillige til 
deres opgaver. 
Derudover gør det os muligt at bidrage til Frivilligkoordinatorens løn samt at støtte Hospice 
Djursland og Strandbakkehuset i det omfang det er os muligt. 
 
Behovet for frivillige og økonomiske ressourcer er vokset efter ibrugtagningen af 
Strandbakkehuset, så derfor er din støtte og opbakning af stor betydning. 
 
De frivillige er ikke en del af personalenormeringen og udfører ikke lønnet arbejde. 



De frivillige udfører en hel række opgaver, som højner kvaliteten af opholdet for patienter 
og pårørende: 
 

❤ Skaber en hjemlig atmosfære – bager, klipper, klistrer 

❤ Værter ved måltider, koncerter, højtider og arrangementer 

❤ Vågekoner m/k 

❤ Besøgsvenner, spiller kort, ser TV, bibliotekarfunktion 

❤ Vedligeholdelse af udeområdet, sansehaven og legepladsen 

❤ Blomsterudsmykning i og af husene 

 
 
 
 
 
Generalforsamling afholdes den 7. marts 2023 kl. 19 på Hospice Djursland. 
 
Som indledning til generalforsamlingen har vi fået tidl. Praktiserende læge Peder 
Olesgaard til at fortælle om ”Fra Plovfure til praktiserende læge” 
 
Vi ser frem til generalforsamlingen og opfordrer alle interesserede til at deltage i 
generalforsamlingen og stille sig til rådighed for valg til bestyrelsen 
 
Vores hjemmeside er opdateret og vi opfordrer jer til at gå ind på hjemmesiden og få de 
sidste nyheder. www.s-hd.dk  
 
 
Godt nytår ønskes alle Støtteforeningens medlemmer. 
 
P.S. Hvis du får kendskab til at et medlem ikke har modtaget nytårsmailen, kan du 
opfordre medlemmet til at sende mailadressen til mig: Mail: ej-grenaa@stofanet.dk.  
 
Mange venlige hilsner 
Bestyrelsen for Støtteforeningen 
Egon Jensen / sekretær  
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