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STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeannette Braun – sogne- og hospicepræst
I skrivende stund nærmer årsdagen sig for åbningen af Svanevig Hospice. Tænk – et år er gået siden den
snehvide, kolde vintermorgen den 4. januar 2010, hvor alle nyansatte for første gang er samlet i multisalen,
som på dette tidspunkt er det eneste færdiggjorte rum på Svanevig Hospice, og som i de følgende uger vil
være stedet, hvor vi alle lærer hinanden at kende, alt imens hospice – både fysisk men også i overført
betydning - stille og roligt dukker frem. Det hospice, som skal danne rammen om vores hverdag og om
patienter og deres pårørendes hverdag begynder at tage form. Det er snart et år siden, og der er løbet meget
vand i åen siden de dage, hvor vi gik rundt i de tomme lokaler.
At have sit virke på hospice er meget meningsfuldt – for alle. Som præst står jeg – ud over at holde
gudstjeneste - til rådighed både for ceremonier omkring dødsfald og for samtaler. Jeg lægger vægt på, at jeg
er præst for alle på hospice – patienter, pårørende, personale og frivillige, og når man gerne vil i kontakt med
mange mennesker, er køkken-alrummet stedet, hvor man bør søge hen. Her samles næsten alle på tidspunkter
af dagen – her er der mulighed for, at samtalen opstår helt af sig selv – den hyggelige samtale eller, den
samtale, som mange synes, at de kun kan have med præsten. For nok er hospice et godt sted, hvor der lindres
mangt og meget, men baggrunden for at være netop her er jo, at døden venter lige om hjørnet. Derfor er der
sorg på hospice – sorg over at skulle tage afsked med livet, familien og venner – ja - bare sorg over ikke at
være rask.
Sorg kræver rum – og rum er der på hospice. Rummet skabes af os alle på hospice, og i det rum inviterer
patienter og pårørende mig som præst helt tæt på - inviterer mig til at følges et stykke ad den vej, som hedder
afsked. På den vej kan det slet ikke undgås, at jeg bliver stillet spørgsmålet: ”Hvad tror du, at der sker efter
døden” – og i al ydmyghed må jeg svare: Jeg håber - jeg tror, at vi lander i Guds favn. At sætte ord på så
store ting er ikke let – hverdags ord rækker ikke. Og dog har Grundtvig skrevet salmen ”At sige verden ret
farvel” og fra den salme låner jeg disse to vers:
Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal med mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!
O, lad mig i min sidste stund
det høre af din egen mund,
som Ånd og liv kan tale,
hvor godt der er i Himmerig,
foto: Nils Roland
og at du stol har sat til mig
i dine lyse sale!
Enklere og smukkere kan det vel næppe siges.
Der er i sandhed sket meget siden Svanevig Hospice åbnede sine døre – rigtig mange mennesker har vi sagt
goddag og farvel til. Og alle har med deres personlighed og deres historie sat spor hos os – de har alle været
med til at forme Svanevig Hospice – og sådan vil det også være fremover.

Bliv medlem af Støtteforeningen
www.anemonenyt.dk
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Birgitte Anthonsen, formand for Svanevig Hospice
Den 20. januar i år var en meget stor dag, da blev Svanevig
Hospice endelig indviet efter lang tids planlægning.
Men det er blevet til mange flere store dage: det er netop blevet
den succes og glæde og ro, som mange patienter og pårørende
fortjener i en ofte svær tid.
Jeg fik en SMS fra en af mine egne patienter for nylig: han
takkede for at være kommet på Hospice, det var en af de bedste
oplevelser, der var hændt ham i hans liv! Det er
tankevækkende, naturligvis, men også glædeligt at det lykkes
det meget kompetente og dygtige personale at gøre hver eneste
dag til en særlig dag og bringe masser af liv til det sidste.
Foto: Nils Roland

De ”frivillige” på Hospice er en skattet gruppe og nødvendig del i dagligdagen med de pust af liv, omsorg,
glæde og hjælpsomhed, som de bringer med sig.
For at noget af alt det, vi ønsker der skal gøres for patienterne og de pårørende overhovedet KAN lade sig
gøre, er Støtteforeningen og dens medlemmers arbejde uundværligt.
Jeres ildhu og aldrig svigtende indsats er fundamentalt vigtigt. I er med til at bringe budskabet om
muligheden for at komme på Hospice ud til befolkningen.
Der laves rigtigt mange arrangementer til stor glæde for alle på og omkring Hospice.
Lad mig benytte lejligheden til at præcisere, at udenoms
arealerne vil blive tilplantede så snart det kan lade sig gøre,
og vil ende med at blive lige så smukke og funktionelle,
som den øvrige del af huset.
Jeg vil også sige tak for de dejlige gaver, Hospice har fået
fra patienter og pårørende. Nogle af pengegaverne bruger
vi bl.a. på kunst og gode oplevelser for de indlagte og deres
pårørende.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde videre på, at det bliver et af
de bedste hospicer i landet!
Foto: Nils Roland

Indlæggelse på Hospice er gratis
Kontingent 2011
Enkelt medlem 100 kr.
Firma/forening 500 kr.
Gave ???
Der vedlægges et indbetalingskort til fornyelse af medlemskabet eller der kan indbetales på
reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171, SPAR Lolland.
Hvis du/I er blevet medlem i november og december 2010 gælder denne henvendelse ikke.

Bidrag/gaver til Støtteforeningen
kan fradrages i skat, når beløbet er over 500 kr. og maksimalt 14.500 kr. årligt. Ægtefæller har ret
til hver sit fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragyderen oplyser sit
cpr.nr., som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT.

Hjælp os med at spare papir og porto
send en mail til ivs@sol.dk
hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, så får du i stedet sendt det
elektronisk, hver gang der udkommer et Nyhedsbrevet.
Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail.
Hospiceforum
opfordrer alle medlemmer til at få tilsendt deres nyhedsmail.
Tilmelding kan ske på www.hospiceforum.dk vælg ”Nyheder” derefter vælg ”Hospice Nyt”
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Markering at 1-årsdagen for Svanevig Hospice
v/Inger Vibeke Svanekier
Den 20. januar 2011 er det ét år siden, Svanevig Hospice blev officielt indviet, og få dage efter blev de første
patienter indlagt. I det forløbne år, har mange alvorligt syge og deres pårørende haft umådelig megen glæde
af opholdet på hospice. I Støtteforeningens regi vil årsdagen blive fejret ved en koncert i Bandholm Kirke
torsdag den 20. januar 2011 kl. 19.00. Her vil en af Danmarks
mest efterspurgte troubadourer Thomas Kjellerup – bevæbnet
med sin akustiske guitar – underholde med sine poetiske og
stemningsfulde sange. Thomas Kjellerups særkende er de enkle
tekster og de smukke og iørefaldende melodier, som yderligere
får særlige betingelser i kirkens rum.
Det nye år – og ikke mindst årsdagen for Svanevig Hospice –
bliver i aftenens løb også markeret med champagne og
kransekage samt overrækkelse af ”fødselsdagsgaver” til
Svanevig Hospice og til de frivillige.
Billetter á 100 kr. kan købes ved indgangen eller reserveres ved henvendelse til Hjørdis HøeghAndersen, tlf. 54 70 54 54 eller Gudrun Henriksen, tlf. 54 82 80 54
Støtteforeningen for Svanevig Hospice har med glæde fulgt den positive udvikling både i det professionelle
regi og i relation til den indsats de frivillige yder på hospice, og bestyrelsen glæder sig over, at
medlemskredsen er vokset støt i årets løb, at der er flot tilslutning til foreningens arrangementer, og at
indsatsen nytter, så foreningen og det frivillige arbejder medvirker til at støtte op omkring indsatsen på
Svanevig Hospice. Se evt. mere på www.anemonenyt.dk

Støtteforeningen for Svanevig Hospice ønsker
alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår
Kommende arrangementer 2011:
Støtteforeningen forsøger at få en filmaften i biografen i Nykøbing i slutningen af februar.
Støtteforeningen har en stand på Messen i ”Maribo-hallerne” lør/søn d. 26. – 27. februar.
Generalforsamling torsdag d. 10. marts, kl. 19, se bagsiden.
”Åben have” hos Gudrun Henriksen og Birthe Sønderup, Krummingen, Nykøbing F. i juni måned.
Koncert med ”Fangekoret” søndag d. 28. august på Gundslevholm Idrætsefterskole, Nr. Alslev

Støtteforeningen og bestyrelsen for Svanevig Hospice har ansøgt og fået bevilliget følgende
beløb i november/december måned:
10.000 kr. fra SN-kulturfonden til køb af et maleri af Henrik Skorá
142.000 kr. fra Højgaardfonden til køb af et flygel
45.000 kr. fra Trygfonden til køb af en ”parcykel”
50.000 kr. fra ALS-foreningen til en ”bunden opgave”

Tusind, tusind tak for de flotte beløb.
Støtteforeningen har på hospicedagen d. 10. oktober uddelt følgende gaver:
Kursus i Mindfullnes til frivilligkoordinator Mette Kottwitz
1 komfortstol til Svanevig Hospice
2 kurve af pileflet v/Gitte Kjær Hansen til Svanevig Hospice
Samlet beløb på 55.000
Støtteforeningen har foræret og plantet 2600 forårsløg ved indgangspartierne

Støtteforeningen vil på 1 årsdagen den 20. januar for Svanevig Hospice overrække gaver ved
koncerten i Bandholm Kirke for et beløb af 75.000 kr. til brug på Svanevig Hospice.
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Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling
torsdag d. 10. marts 2011, kl. 19.00
Sundkirken, Linde Allé 34, Sundby L, 4800 Nykøbing F.
Program:
Fællessang – ”Den blå anemone”
Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Generalforsamling med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning for 2010 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Aflæggelse af regnskab ved kasserer Torill Hetting
Fastsættelse af kontingent for 2012
Behandling af indkomne forslag til vedtægterne.
Hospice Forum opfordrer til under - § 14: opløsning af foreningen – at: ”eller i et
andet EU/EØS-land” stryges – et krav fra SKAT/Bornholm
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen:
på valg er: Inger Vibeke Svanekier (villig til genvalg)
Hjørdis Høegh-Andersen (villig til genvalg)
Valg af 2 suppleanter:
på valg er: Poul Erik Carlsen (villig til genvalg)
Pia Pape (villig til genvalg)
8. Valg af revisor:
Knud Henning Kofoed er villig til genvalg
Valg af revisorsuppleant: Jesper Løw
9. Eventuelt

Kaffe/te-pause: Billetter á 25 kr. købes ved indgangen
Tidligere forsvarsminister Søren Gade fortæller om sine oplevelser i
forbindelse med hustruens alvorlige sygdomsforløb og død, og hvordan det har
påvirket ham og hans døtre efterfølgende.
Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Fællessang – ”Det er forår og alting klippes ned”

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt
skriftligt, således at det er bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54705454
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: 40194647
Karen Melchior Jensen, sekretær, tlf.: 54854053
Arne Høegh, tlf.: 54864300
Gudrun Henriksen, tlf.: 54828054
Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: 30254741
Pia Pape, suppleant, tlf.: 54937071
Torill Hetting, kasserer, tlf.: 54179263
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