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KÆRE MEDLEMMER 

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle vores 

medlemmer for jeres fortsatte støtte til HPN – 

Foreningen via jeres kontingent indbetalinger. 

En varm velkomst skal også lyde til de 18 nye 

medlemmer som indtil nu har meldt sig ind i år. 

Det er meget glædeligt – tusinde tak for jeres 

støtte og interesse. 

Også en stor tak til vores firma sponsorer for jeres 

flotte bidrag til foreningens fortsatte arbejde. 

Jeres bidrag har stor betydning for, at vi kan 

igangsætte vigtige projekter det kommende år. 

ET NØD RÅB FRA KASSEREN! 

Alle indbetalinger i år er blevet registreret til og 

med september måned, og herefter kan vi 

konstatere, at vi forsat mangler kontingent 

indbetalinger fra 27 medlemmer for 2020. 

Det svarer til ca. 26% af vores medlemmer eller i 

manglende kontingent indtægter ca. 6.750 kr. 

Disse penge mangler altså i vores langsigtet 

arbejde med at udbrede kendskabet til vores 

forening og de udfordringer vores medlemmer 

står overfor.  

Der kan være mange årsager til de manglende 

indbetalinger – vi håber det bare er en simpel 

forglemmelse – så kære medlem – tjek lige jeres 

e-mail (måske vi er kommet i jeres spam filter). Vi 

NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN 

Bestyrelsen havde invitereret til 

Corona-venlig generalforsamling 

31/8 – og denne forløb ganske 

tilfredsstillende. Vi er stolte over 

at have fået 2 nye 

bestyrelsesmedlemmer: 

Velkommen til Henning A. Hansen 

og Kathrine Gyrup Andersen. 

Henning er vores rejseleder og har 

tidligere siddet i bestyrelsen, 

Kathrine er vores første 

bestyrelsesmedlem som er 

pårørende til HPN-bruger. 

Derudover stort velkommen til de 

to nye suppleanter; Ingelise 

Lauridsen og  Marina Larsen 

 

Kontakt os 

HPN-foreningen 

Web: https://hpn.dk/ 

Mail: info@hpn.dk 

 

Rådgivning: Du kan ringe eller skrive til 

en af vores rådgivere. Se mere på 

hjemmesiden under ”Kontakt” 

https://hpn.dk/kontakt/  
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har tilladt os at fremsende en lille ”reminder/påmindelse” ud via e-mail d. 28. august 

sammen med en faktura på kr. 250 i kontingent for 2020. HUSK, at I kan indbetale via 

bankoverførsel til vores konto i Danske Bank eller via Mobile Pay og I bedes skrive 

jeres navn og medlemsnummer på indbetalingen, så det kan blive registreret korrekt.   

TJEK DINE STAMDATA 

Det er også vigtigt at I kontrollerer, at jeres oplysninger (stamdata) i foreningens 

medlemsregistre er opdateret, her tænkes specielt på jeres e-mailadresse, da al vores 

kommunikation med medlemmerne sker via e-mail. Men også jeres adresse og med 

jeres e-mail eller medlemsnummer og derefter jeres adgangskode. Har I glemt koden, 

kan I trykke på ”glemt kode” og få tilsendt den igen.   

Hvis I har rettelser til jeres stamoplysninger eller I har spørgsmål, så er I velkommen 

til at skrive til os på: info@hpn.dk.  

Kh. Kaspar, kasserer i HPN-foreningen 

 

” Vær dig selv, alle andre er alligevel optaget”  Oscar Wilde 

I disse tider med Corona, bliver mange udfordret på grund af selvisolation og ændrede 

regler for det sociale samvær. Ovenstående notat af Oscar Wilde synes vi er meget 

inspirerende til at huske på, at vi alle bag masken stadig er den samme, og selvom 

smilet nogle gange kan være sværere at få øje på, så har vi alle brug for at smile og få 

et smil, også under masken. 

 

PROJEKTER 

Bestyrelsen har sat flere projekter i søen, blandt andet disse: 

• Ansøge om medlemskab af Danske Patienter 

• Mulepose med velkomstmateriale og nyttige små gaver til nye, indlagte HPN-

patienter 

• Udbredelse af foreningens medlemmer og aktiviteter til Fyn og Jylland 

• Digital formidling og kommunikation  

mailto:info@hpn.dk
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LÆSØ KALDER 

Nu varer det ikke længe før de rejselystne drager mod Læsø onsdag 7. oktober. 

Henning og Anne-Grethe har arrangeret en helt fantastisk livsnyder-tur til Læsø, for 

foreningens medlemmer. Vi glæder os alle sammen til at høre rejseberetningerne om 

jomfruhummere, vinsmagning, sydesalt og knyttede venskaber. Hold øje med 

hjemmesidens nyheder, hvor I vil kunne se udvalgte fotos og rejsedagbog. 

 

ORIENTERING FRA BESTYRELSESMØDE 31. august 2020 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i HPN Foreningen d. 31. august 2020. Mødet blev 

afholdt i forlængelse af generalforsamlingen. 

• Den nye bestyrelse består af: Marianne Riis – Formand – (HPN bruger, genvalgt for 2 år) 

• Louise Bangsgaard Antonsen – Næstformand – (Sundhedsfaglig, genvalgt for 2 år)  

• Kaspar B. Sørensen – Kasserer (HPN bruger, var ikke på valg)  

• Henning A. Hansen – Sekretær (HPN patient, nyvalgt for 1 år)  

• Kathrine Gyrup Andersen – Bestyrelsesmedlem (Pårørende, nyvalgt for 2 år) 

• Marina Bernth - Suppleant (HPN Patient, nyvalgt) 

• Ingelise Lauridsen – Suppleant (HPN Patient, nyvalgt tilknyttet OUH)  
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Vi har indtil videre fået 17 nye medlemmer i 2020, og det bringer os op på 102 

medlemmer inkl. firmamedlemskaber. Den økonomiske situation i foreningen ser god 

ud, men det hænger til dels også sammen med, at aktivitetsniveauet, på grund af 

Corona, er lavere end det plejer at være. Imidlertid giver det os mulighed for at 

realisere flere af de spændende medlemstiltag vi har i støbeskeen.  

Der er i alt 15 tilmeldte til Læsø-turen, heraf 7 HPN patienter. Turen løber af staben 

d. 7. – 11. oktober. 

Det er nødvendigt at ændre vores patientaften d. 28. oktober til et såkaldt webinar. 

Et webinar er et online møde, og vi skal nok komme med grundig information om 

hvordan du kan deltage.  

Det er højt prioriteret at yde støtte til nye HPN-patienter og 

udbrede kendskabet til HPN foreningen og de gode initiativer 

og fællesskabet som er der.  Derfor er det nu også besluttet at 

sammensætte en velkomstpakke der skal udleveres til alle nye 

HPN patienter. Mulepose med indhold forventes at være klar i 

2021.  

 

Kom endelig med input og giv din mening til kende på mail til 

HPN Foreningen. Det er vigtigt, at arbejdet i bestyrelsen bedst 

muligt afspejler det som vores medlemmer syntes er vigtigt at 

have fokus på. 

 

ORIENTERING FRA BESTYRELSESMØDE 6. OKTOBER 

Mødet blev afholdt via Zoom, et medie bestyrelsesmedlemmerne efterhånden har ret 

godt styr på. Vi blev enige om at arbejde hårdt på, at patientaftenen ikke blev aflyst, 

men afholdes som et slags webinar online, og med mulighed for at stille spørgsmål på 

skrift. Vi mener, at dialogen med medlemmerne værd at holde fast i, trods corona-

udfordringer. Dato meldes ud på mail til medlemmerne.  

Marianne har søgt og er blevet optaget som patientrepræsentant på Rigshospitalet, 

og vil i den funktion få en stor stemme overfor direktionen og udvalg. Der er 

sammensat en dynamisk gruppe af patienter fra forskellige specialer.  
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Vi skal til møde hos paraplyforeningen Danske Patienter i slutningen af oktober, med 

henblik på at afdække, om et medlemskab hos dem, vil kunne få stor betydning for 

vores medlemmer og patienter med tarmsvigt i al almindelighed. 

Der blev fremlagt og diskuteret en årsplan for bestyrelsens arbejde og foreningens 

projekter i 2021. Der er blandt andet meget stort fokus på at få sat lokalafdelinger op 

i Odense og Aalborg således, at patientforeningen repræsenterer hele HPN-brugere 

fra hele landet. Udover ambassadører blandt de sundhedsfaglige, som vi synes at 

have, er det nødvendigt at lokale ressourcestærke HPN-brugere er med til at løfte 

opgaven. Vi håber også at muleposen øger kendskabet til foreningen og foreningens 

arbejde for medlemmer og HPN-brugere i det hele taget. 
 

Forretningsordenen er nu på plads, og ansvarsområder er fordelt på udvalg og 

udvalgsansvarlige er også på plads. Det vil inden længe fremgå af hjemmesiden under 

Kontakt, hvem der arbejder med hvad. 

 

50-ÅRS JUBILÆUM I HPN 

Det er i år 50 år siden, at den første HPN-patient i Danmark blev udskrevet fra 

Rigshospitalet. Corona har lagt en dæmper på den store fejring der skulle have været, 

men vi vil i HPN-foreningen forsøge at sætte fokus på dette via hjemmesiden. Så hold 

godt øje med hpn.dk 

 

Husk, at vi altid gerne vil høre fra jer medlemmer.  Skriv på info@hpn.dk. 

Mange hilsner fra bestyrelsen 
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