Heidi Elisabeth Ellingsen Silseths bortgang
Det er med tungt hjerte at vi melder om
Heidi Ellingsen Silseths bortgang.
Heidi har betydd enormt mye for oss. Hun har
vært aktivt med i DEBRA siden oppstarten for
24 år siden, og har gjort en betydelig innsats
både som likeperson, styremedlem og leder i
DEBRA Norge. Hun har også vært en aktiv
pådriver utenfor Norges grenser, og startet
samarbeid både innenfor de nordiske land,
Europa og resten av verden. Hun satt i
Executive Committee i DEBRA International og
var også opptatt av at fagpersoner med
kompetanse på EB skulle kunne dele erfaringer
og kunnskap på tvers av landegrensene. Til
tross for store helseutfordringer og
påkjenninger har Heidi stått på i DEBRA som
var hennes hjertesak.
Heidi var en dedikert likeperson som både dag
og natt stilte opp for alle og enhver som trengte
det, både nære venner og bekjente, men like
fullt fremmede i hele verden med behov for
hjelp.
For oss var Heidi en varm og raus person, hun
var inkluderende, hadde alltid et smil på lager
og satte andre foran seg selv. Heidi var en god
samtalepartner, omsorgsperson, og en kjær
venn.
Vi har mistet en sterk ressursperson, en ildsjel, og ikke minst en god venn.
Heidi har slitt med mye sykdom, spesielt de siste årene, og tilslutt orket ikke kroppen mer. Hun sovnet stille
inn med de nærmeste rundt seg 12.juli.
Bisettelsen fant sted i Hakadal kirke fredag den 24. juli 2015.
I forbindelse med Heidis bortgang har DEBRA Norge etter initiativ fra DEBRA International opprettet et
minnefond i hennes navn, midlene skal gå til å utarbeide gode praktiske retningslinjer for sosial og psykososial
behandling for personer med EB.
Kontonummer: 1638.15.41529
IBAN NO43 1638 1541 529
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Våre tanker går til familien og alle som stod Heidi nær.
DEBRA Norge

