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Vi startede året med at lægge et arbejdsprogram.  Vi besluttede at have et fokus i at danne et 

overblik/indsigt i de aktuelle emner der rør sig indenfor sundhedsfremme, og derved finde frem til enkelte 

emner vi året der kom kunne dykke mere ned i. 

På første møde også Anne velkommen i bestyrelsen. Anne fortalte på et bestyrelsesmøde os spændende 

om sit arbejde med at udføre forbyggende hjemmebesøg samt om sin virksomhed ”Lev hele livet” med 

undervisning på aftenskoler med fokus på den 3. alder. 

Vi valgte at have fokus i år på Mentalt sundhed og inviterede Peter Thybo som oplægsholder i efteråret. 

Han var dyr, men vi valgte at prioriterer sådan, for at se om et kendt navne kunne trække flere til vores 

arrangementer. De sidste vi har arrangeret var vi nødt til at aflyser på grund af ingen tilmeldte. Det 

dobbelte KRAM blev en succes tilmeldingsmæssigt, og de fremmødte var tilfreds med aftenen. I 

bestyrelsen var der dog lidt skuffelse over diskrepansen i hvad han havde lovet at fremlægge, og det han 

fremlagte.  

På de sidste bestyrelsesmøde drøftede vi kort Sundhedsstyrelsen, Ældre profil 2019, og om der var 

emner/fokuspunkter i denne som var relevante at forholde sig til.  

Sluttelig har vi så aften hørt Michele Petersen, Lise Berthelsen og Christina Jessen-Winge fortælle om deres 

arbejde med Gør noget – få det godt til mennesker med kræft”. Er et aktivitetsorienteret ergoterapeutiske 

program, udviklet til at støtte mennesker med kræft i at opnå aktivitetsbalance gennem en forståelse for 

forandring baseret på begreberne aktivitet, person og omgivelser (APO).  

Det sidste punktum for året der gik er et sørgelig punktum. Sunnleif, forlader os. Vi har været utroligt glade 

for dit arbejde og deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Du skal have et stort tak og et applaus.  

 

  God vind fremover med dit virke i det færøske  

 



 
 

 

 

 

 

 

 


