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10 års jubilæum for Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
v/Karen Melchior Jensen, tidligere medlem af Støtteforeningens bestyrelse

I år er det 20 år siden det første hospice åbnede i Danmark, Sct.
Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup, og det er 10 år siden en
gruppe mennesker fik syn for, at der også her i området var stort
behov for et lokalt hospice.
Gennem de første 7 år var Johannes Andersen den store inspirator,
og gjorde et stort og utrætteligt arbejde for sagen. Vi har meget at
takke ham for.
Jeg har selv været med de sidste 8 år siden 2004, og vil her
opfriske små glimt af de ting der gennem tiden har været drøftet.
F.eks. kaldte vi os dengang: ”Støtteforeningen for Hospicepatienter
i Storstrøms Amt”. Vi skiftede dog hyppigt navn, allerede i 2005
strøg vi ”patienter” og kaldte os: ”Støtteforeningen for Hospice i Storstrøms Amt”, og senere på året kaldte
vi os blot: ”Hospice Storstrøm”.
Dengang brugte vi også megen tid på drøftelse af placering, en gruppe mennesker fra Stege mødte op til en
generalforsamling med en fiks og færdig plan og færdige tegninger over et hospice på det nedlagte Stege
Sygehus og arbejdede ihærdigt for dette et stykke tid. Der var dog flertal for en placering på Lolland eller
Falster, og endelig i 2006 blev det besluttet, at Maribo var stedet, og vi kaldte projektet: ”Hospice Maribo”.
Kommunalreformen i 2007 fremmede ikke sagen, nye veje skulle betrædes og nye folk skulle der forhandles
med.
I et par år blev der arbejdet med en placering på Maribo Sygehus, men der var også mange problemer
forbundet med dette. Skulle det være anden salen eller skulle det indrettes oppe under taget? Og hvad ville
det koste? Heller ikke alle syntes ideen var god. Bl.a. kan man i en gammel avisomtale læse, at formanden
for sundhedsudvalget i region Sjælland, Hjørdis Høegh-Andersen udtalte, at: ”Det er for meget sygehus og
for lidt hjem”, og heri kan vi vist godt give hende ret, men dengang var vi af den overbevisning, at det
nødvendigvis måtte ligge ved alfar vej af hensyn til pårørende og af hensyn til nødvendig hurtig transport til
sygehus.
Mange flere ting er gennem tiden drøftet i Støtteforeningen, for hvordan gøre folk bekendt med sagen? og
interesserede for sagen? Det var virkelig ukendt land for de fleste, og det er ikke forkert at sige, at der var
mange sten på vejen som måske kunne tage modet fra os, men det skete ikke. Stenene blev flyttet eller vi
styrede udenom. Mange gange under vejs kan man af gamle referater se, at nu er det lige før der sker et
gennembrud, men så gik alt i stå igen.
Artiklen fortsætter på næste side

Indlæggelse på Hospice er gratis
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Alt dette er historie, i dag ligger Svanevig Hospice på en dejlig
grund i Bandholm og er kendt af næsten alle på Lolland og
Falster, og kendt for noget godt!
For nylig traf jeg en pårørende, som havde haft sin gang på
Svanevig Hospice gennem nogle uger for at besøge sin nære
slægtning. Der var kun lovord, glæde og taknemmelighed over
den behandling alle i familien havde fået. Det var dejligt at
høre, og bekræfter for alle os der gennem disse 10 år i kortere
eller længere tid har arbejdet med på sagen, at det var alle
anstrengelserne værd.
Det har været 10 begivenhedsrige år, hvor jeg er meget glad for at have fået lov til at være med i arbejdet.

Husk at give besked ved ændring af postadresse til:
Jette Thesbjerg, Virketvej 27, 4863 Eskilstrup, tilf. 54438014
mail: thesbjergvirket@hotmail.com

eller ved ændring af mailadresse til:
post@anemonenyt.dk

Bidrag/gaver til støtteforeningen
kan fradrages i skat op til et beløb på 14.500 kr. årligt.
Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragsyderen oplyser sit
cpr.nr., som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT.

Bliv medlem af Støtteforeningen
Kontingent
Enkelt medlem 100 kr. Firma/forening 500 kr. Gave ???
Reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171 SPAR Lolland
Fremover vil kontingentet blive opkrævet via Nets/Pbs

Hjertelig tak til
Karen Melchior Jensen, Gudrun Henriksen,
Arne Høegh og Pia Pape for jeres indsats i bestyrelsen for
Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
Hjertelig velkommen til
Sonja Davidsen, Jette Thesbjerg, Jane Andersen og
Lis Høegh-Andersen
vi glæder os til samarbejdet i bestyrelsen
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Tak til støtteforeningens medlemmer.
v/hospicechef Birgitte Bülow

Svanevig Hospices 50 frivillige er en meget vigtig brik, når vi skal opfylde vores
målsætning om ”at livet skal have værdi til det ophører”.
I – støtteforeningens medlemmer er den allervigtigste bidragsyder til denne brik –
det frivillige arbejde. En stor tak for det skal I have herfra.
Lindring af lidelse i alle dens afskygninger er en af vores vigtigste opgaver på
Svanevig Hospice.
Vi oplever ofte det glædelige, at når smerterne er lindret, så de er væk eller i hvert fald
til at holde ud. Når kvalmen og manglende lyst til mad ikke fylder det hele og når man
føler sig tryg, fordi der er nogen lige uden for døren til at hjælpe, også når angsten
tager over og man ikke kan få vejret, -JA , så kommer overskuddet og dermed ønskerne til, hvad man gerne
vil bruge den sidste tid til.
Den sidste tid skal ikke være ventetid, men en tid hvor man lever og føler at man lever på den gode måde.
Her gør de frivillige et stort og meget vigtigt stykke arbejde:
 Når ønsket om en fisketur opstår, så drager Holger af sted med Karl på vores parcykel, med en bajer
og kanelsnegle i kurven og fiskestængerne spændt bag på.


Når ønsket om et besøg i Maribo Domkirke og Klosteret bliver vigtigt at nå, fordi historien om
Leonora Kristine interesserer en patient, så er det en frivillig der tager med.



Når ønsket er en tur til den lokale planteskole, så man kan få forårsblomster i sin lejlighed og på sin
terrasse – ja så er det igen en frivillig der drager af sted.

Bankospil med præmier – gudstjenester – fællesang – temaborde, der skaber minder og en god snak om det
levede liv – alt sammen ting der er med til at give en følelse af at livet er værd at leve og det har værdi.
Hvis jeg skulle nævne alle de ting de frivillige gør, så ville dette
indlæg blive meget langt – uden de frivillige kunne Svanevig
Hospice ikke være det, det er i dag.
Der er i disse tider stort fokus på det frivillige arbejde og om de
frivilliges arbejde har Mikael Højlund Larsen sagt: det er et
vilkår at arbejdet bærer lønnen i sig selv, det der kommer ud af
ens anstrengelser – produktet – er at hjælpe mennesker der har
brug for det og de frivilliges primære ressourcer og kvalifikation
er, at de er medmennesker.
Han siger også, at det at lede det frivillige sociale arbejde kræver en særlig livsklog ledelse for at lykkes.
Det koster godt 120.000 kr. på årsbasis at drive det frivillige arbejde på Svanevig
hospice og som jeg startede med at sige, så er I den største bidragsyder til at drive
dette frivillige arbejde.
De frivillige skal klædes godt på til at løse deres opgave – derfor holder frivillig
koordinatoren cafe aftner med forskellige temaer og undervisning.
Økonomi er nødvendig for at vi kan tage på udflugter, købe materialer, præmier
m.m. og endeligt skal transport omkostningerne ikke være en hindring, når man
gerne vil bidrage med sin tid og sin medmenneskelighed.
Med stor tak for et godt og givende samarbejde til glæde for patienter og deres
pårørende.
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Støttekoncert til fordel for Svanevig Hospice
Søndag d. 13. maj 2012 fra kl. 16 – 17
i Bandholm kirke

Grønlænderkoret Aavaat

Billetter á 100 kr. kan købes ved indgangen til kirken
Reservation kan ske ved henvendelse til:
post@anemonenyt.dk
eller
Hjørdis Høegh-Andersen, tlf.: 54705454/52384694
mail: hj@hoegh-a.dk

Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Åben have
hos
Judith og Arne Høegh
Engvej 4, Kettinge
søndag d. 1. juli 2012 fra kl. 14 – 17
kl. 14.30 og 15.30
sang og musik ved
Erik Barlund og Karsten Stage
Entre 20 kr.
mulighed for køb af kaffe/te og kage
Støtteforeningen for Svanevig Hospice
Fejring af hospicedagen – en aften i oktober 2012 – på Kulturværket i Maribo
”Livet på Hospice – hvordan gøres hver dag til en særlig dag”
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Se nærmere i næste nyhedsbrev eller på hjemmesiden www.anemonenyt.dk

Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde den 21. april 2012
v/Inger Vibeke Svanekier
Hospice Forum Danmark (HFD) er en landsdækkende forening, der målrettet arbejder på at udbrede
hospicetanken og forbedre vilkårene for døende mennesker og deres pårørende. Især er de frivilliges indsats
et vigtigt element i foreningens arbejde. Medlemsskaren er bl.a. hospicestøtteforeninger og
hospicebestyrelser.
På dette års generalforsamling deltog i alt otte fra vores område. Der var således repræsentanter både fra for
gruppen af frivillige, fra Bestyrelsen for Svanevig Hospice og fra Bestyrelsen for Støtteforeningen for
Svanevig Hospice.
Formanden for HFD Tove Videbæk, som vi i øvrigt havde fornøjelsen af ved
Støtteforeningens generalforsamling i marts, aflagde beretning, og den øvrige del af
dagens generalforsamling fulgte naturligvis den vedtægtsbestemte dagsorden. Et af
punkterne var valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor formanden blev genvalgt, ligesom
der var genvalg til de af bestyrelsesmedlemmerne, der var villige til dette. Da læge Lars
Clausen ønskede at udtræde af bestyrelsen pga. nyt job, måtte der en afstemning til,
inden vi med glæde og stolthed kunne ønske hospicechef Birgitte Bülow tillykke med,
at hun nu er valgt ind i Bestyrelsen for Hospice Forum Danmark. Et udførligt referat fra
generalforsamlingen kan læses på www.hospiceforum.dk,
Efter generalforsamlingen bød eftermiddagen traditionen tro på nogle
interessante og tankevækkende foredrag. I det første indlæg præsenterede
cand.psych. og phd-studerende Mai-Britt Guldin (MGB) en undersøgelse,
som belyser, i hvilket omfang sorg i forbindelse med tab kan medføre sygdom, og herunder hvor vigtig den individuelle sorgbearbejdelse er. Men
som MBG også understregede, er sorg en helt naturlig reaktion og viser
netop, at den pågældende har et nogenlunde velfungerende følelsesliv.
Imidlertid er der store variationer i, hvordan mennesker reagerer, hvordan
den enkelte sørger, og i hvilket omfang vedkommende har brug for hjælp.
Det kan konkluderes, at menneskers reaktion på belastninger er yderst forskellige. Der er således heller ikke
nødvendigvis nogen direkte relation mellem ulykkens/belastningens alvor/omfang og personens reaktion.
Der er tegn på, at omkring en femtedel af efterladte lider af svær eller invaliderende sorg i mere end seks
måneder efter, at en nær pårørende er død. Forskningsresultaterne i undersøgelsen skal bl.a. medvirke til at
belyse, hvornår en sorgreaktion er så invaliderende, at den kan klassificeres som behandlingskrævende, og
det er et ønske, at alle i sundhedsvæsenet – og ikke mindst praktiserende læger – medvirker til identifikation
af sorgreaktionen.
Cand.mag. i filosofi og psykologi Jacob Birkler (JB), der er formand for Etisk
Råd, talte derefter ud fra emnet ”Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende”.
JB havde en særlig interessant tilgang til emnet, idet han tidligere har været stor
tilhænger af aktiv dødshjælp i den traditionelle betydning, mens han derefter har
skiftet holdning. Denne holdningsændring skyldes ikke mindst hans oplevelser
og erfaringer efter at have haft sin gang på afdelinger med palliativ pleje, hvor
han især er blevet klar over de muligheder, der er for lindring. Han spørger bl.a.
”hvad med den anden?” og påpeger, at man skal have blik for den anden.
Ligesom han bruger udtrykket ”Når man ikke kan gøre mere, skal man gøre
alt”.
JB gav

i sit indlæg mange gode argumenter til at imødegå kravet om aktiv
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dødshjælp, og fremhævede netop alt, hvad indsatsen på hospice drejer sig om.

understregede også, at man ved aktiv dødshjælp ikke fjerner lidelsen men udelukkende fjerner den, der
lider. Ved palliation sigter man på at eliminere lidelsen, hvad enten det er smerter, kvalme eller andre
ubehagelige symptomer. Der er ingen tvivl om, at debatten om aktiv dødshjælp versus aktiv hjælp til døende
fortsætter. Det er da heller ikke mere end små to måneder siden, JB deltog i en debat om emnet i DR’s ”21
Søndag”.
JB

Også i år deltog vi i ”markedspladsen”, hvor støtteforeningerne præsenterede deres forskellige foldere,
årsskrifter og salgsvarer. Her kan man lade sig inspireret ved en snak med andre støtteforeninger. Igen år
kunne vi glæde os over en rigtig stor interesse ved udstillingen og salgsartiklerne fra Støtteforeningens for
Svanevig Hospice.

Støtteforeningens bestyrelse:
Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54705454/52384694
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: 40194647
Sonja Davidsen, sekretær, tlf.: 55751260/29411620
Jette Thesbjerg, kasserer, tlf.: 54438014/30498014
Jane Andersen, tlf.: 20202997
Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf. 30254741
Lis Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: 54826361/24802878
Redaktion af Nyhedsbrevet: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen
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