Velkommen til
Generalforsamling og Årsmøde 2017
Hospice Forum Danmark indbyder herved til årsmøde med generalforsamling.

Program

Ved generalforsamlingen er der adgang for medlemsrepræsentanter, personlige
medlemmer og passive medlemmer, mens alle er velkomne til at deltage i årsmødet.

09.00 - 09.30:

Registrering & kaffe m. brød

09.30 - 11.20:

Ordinær generalforsamling

På generalforsamlingen skal der vælges ny landsformand, da Tove Videbæk stopper.

11.20:		

Velkommen til Årsmøde

11.25 - 11.50:

Farvel til Tove Videbæk

Lørdag den 1. april 2017 kl. 09.00 - 16.00

11.50 - 12.30:

Vi ser fremad: 1. Ø-HOP

Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

12.30 - 13.15:

Frokost

13.15 - 13.40:

2. Ø-HOP

Tid og sted

Tilmelding

Bindende tilmelding sker pr. e-mail og
skal være sekretariatet i hænde senest
torsdag d. 16. februar 2017 kl. 12.00.
For medlemmer bedes tilkendegivet,
hvorvidt man deltager i både generalforsamling og årsmøde.

Deltagerbetaling

Pris for medlemmer 425 kr. enten
man deltager i hele dagen eller kun i
Årsmødet
Pris for ikke-medlemmer 525 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 2017
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 på hjemmesiden om kriterierne
for udvælgelse og om, hvordan man indstiller.

13.40 - 14.10: 3. Ø-HOP
		
14.10 - 14.30: Overrækkelse af Ildsjælepriser
14.30 - 14.50:

Eftermiddagskaffe

14.50 - 15.50:

Foredrag v. Sofie Klingberg

15.50 - 16.00:

Afrunding v. Ny landsformand

Foredrag v. Sofie Klingberg

Ø-HOP

Vi siger velkommen til en ny formand
i år og ser sammen frem i vores
indsats både lokalt, regionalt og
nationalt.
Vi tager på ”Ø-HOP”: sætter kikkerten mod fremtiden, bruger
kompasset til gensidig inspiration,
indstiller GPS´en på netværk.
Vi tager fat på opgaver og udfordringer på en ny måde: vi tager på Ø-HOP.

Journalist, dokumentarist og foredragsholder. Kendt fra programmerne: “Mor er død - men
det taler vi ikke om...”
Hvad siger man lige til et menneske i dyb sorg? Kan man
sige noget forkert? Og hvad nu, hvis man kommer til at
gøre noget, der får den sørgende til at bryde ud i gråd?
Døden og sorgen er svære samtale-emner for rigtig
mange mennesker, til trods for, at døden er et grundvilkår i livet...
Da jeg som 16-årig mistede min mor til kræft, blev jeg
meget alene og isoleret med min sorg, og det er desværre virkeligheden for rigtig mange børn og unge, der
mister.

