Velkommen til
Generalforsamling og Årsmøde 2016
Hospice Forum Danmark indbyder herved til årsmøde med generalforsamling.
Ved generalforsamlingen er der adgang for medlemsrepræsentanter, personlige
medlemmer og passive medlemmer, mens alle er velkomne til at deltage i årsmødet.

Tid og sted
Lørdag den 9. april 2016 kl. 09.00 - 16.00
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Tilmelding

Bindende tilmelding sker pr. e-mail og
skal være sekretariatet i hænde senest
fredag d. 26. februar 2016 kl. 12.00.
For medlemmer bedes tilkendegivet,
hvorvidt man deltager i både generalforsamling og årsmøde.

Deltagerbetaling

Pris for medlemmer 400 kr. enten
man deltager i hele dagen eller kun i
Årsmødet
Pris for ikke-medlemmer 500 kr. for
deltagelse i Årsmødet.
Ved tilmelding efter fristen lægges 50
kr. på deltagerprisen. Betaling sker
efter modtagelse af faktura fra kassereren.
Efter tilmeldingsfristen kan deltagerbetaling ikke refunderes.

Hospice Forum Danmarks
Ildsjælepriser 2016
I forbindelse med Årsmødet vil Hospice Forum Danmark igen i år uddele to ildsjælepriser til nogle af de mange utrættelige
ildsjæle, der gør en forskel på hospice, i
palliativ indsats, i palliativt udviklingsarbejde og indenfor forskning.
Alle har mulighed for at indstille til priserne og dermed hjælpe Hospice Forum
Danmarks bestyrelse med at finde de to
ildsjæle, der skal anerkendes med årets
priser.
Læs mere om kriterierne for udvælgelse og
om, hvordan man indstiller på hjemmesiden.

Program
09.00 - 09.30:
		
09.30 - 11.20:

Ankomst, registrering, kaffe/
the m. brød
Ordinær generalforsamling

11.30 - 12.15:
12.15 - 13.15:

Samtalesalon
Frokost og fortsat samtale

13.15: 		
Officiel velkomst ved lands		formanden
13.20 - 14.30:
		
		
		
14.30 - 14.50:
14.50 - 15.20:

“Den tredje vej i eksistentiel
og åndelig omsorg i palliativt arbejde” ved professor
Finn Thorbjørn Hansen

Kaffepause
“Sidstehjælp” ved Hos-		
picechef, Birte Markfoged
15.20 - 15.40: Overrækkelse af Ildsjælepriser
15.40 - 16.00: Farvel og på gensyn!

Samtalesalon

Vi starter årsmødet med en samtalesalon - et rum, hvor deltagerne får
mulighed for at lære nye mennesker
at kende. Deltagerne får mulighed
for at udveksle tanker, ideer og
spørgsmål, samt skabe netværk.
Omdrejningspunktet for vores
samtaler vil være w Hospice w Frivillighed w Støtteforeninger w Livskvalitet w Døden på hospice.

Den tredje vej i eksistentiel og åndelig omsorg i palliativt arbejde

Finn Thorbjørn er professor i filosofisk og
dialogisk praksis på Center for Dialog og
Organisation, Institut for Kommunikation,
Aalborg Universitet og har stået i spidsen
for et større aktionsforskningsprojekt på
Anker Fjord Hospice. Her undersøgte man,
hvordan man kunne kvalificere personalets
evne til også at være i de eksistentielle og
åndelige samtaler gennem filosofiske og
undringsbaserede dialog- og refleksionsformer. På Årsmøde vil Finn Thorbjørn Hansen fortælle om projektet og dets resultater.
Læs mere om ham og projektet på hjemmesiden.

