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STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE

Det frivillige arbejde på Svanevig Hospice
v/ koordinator Mette Kottwitz
År 2011 er udnævnt til europæisk år for det frivillige arbejde.
Formålet med frivillighedsåret er blandt andet at synliggøre og anerkende den frivillige indsats samt at engagere flere i det frivillige arbejde.
Regeringen påskønner den enorme indsats mange mennesker yder i det frivillige arbejde og anerkender nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område. Et velfungerende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor.
Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på
tværs af generationer og social baggrund.
Fredag den 30. september var udnævnt til national frivillighedsdag. Her var frivillige fra Svanevig Hospice med
til at synliggøre den frivillige indsats lokalt. De havde en
lille stand i Nakskov og i Nykøbing, hvor de fortalte om
det at være frivillig på et hospice, delte pjecer ud og bød
på køkkenets lækre knækbrød og sponsoreret æblemost.
I dag er der 45 frivillige, heraf er 9 mænd, tilknyttet Svanevig Hospice. Aldersmæssigt ligger de mellem 22 år og
85 år. Hovedparten er gået på pension, men flere er stadig
tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er dejligt at have så stor
en gruppe med så mange og forskellige kompetencer tilknyttet efter bare 1½ år.
De frivillige kommer med et frisk pust udefra og er med til at skabe en rar og hjemlig atmosfære.
Det er en gruppe engagerede mennesker, som gerne vil gøre en forskel til glæde for patienter og pårørende.
På Svanevig Hospice er opgaver mangeartede:
Morgensang, værtsfunktion, borddækning, avislæsning, cykeltur, samvær og hygge, underholdning, bagning,
havearbejde, fællessang, kreative aktiviteter, udflugter eller bare være til stede, holde i hånd m.m
Hver 3. uge afholdes gudstjeneste. Her er vi så heldige, at organist og kirkesanger er blandt de frivillige.
Nye tiltag:
• Besøgsvenner til patienter på hospice, men også til dem, som udskrives herfra.
• På sigt etablering af en vågetjeneste for patienter på hospice, men også til uden for hospice regi.
Mulighederne er stadig mangfoldige – kun fantasien sætter grænser.
At være koordinator for denne gruppe er en spændende funktion. Det er en ledelsesopgave af frivillige med
fokus på værdier, motivation, involvering og udvikling.
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For mig er det vigtigt, at det skal være interessant, sjovt og udviklende at være frivillig, når man giver lidt af
sig selv, sine kompetencer og ikke mindst sin tid.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige TAK til alle vores frivillige, som møder troligt ind vagt efter vagt, stiller
op til forskellige arrangementer og byder ind med hurtige og kreative løsninger for at dække patienters og
pårørende ønsker.
En tak skal også gives til Støtteforeningen for dens opbakning af det frivillige arbejde på Svanevig Hospice,
ikke mindst for et dejligt arrangement den 28. august, hvor Fangekoret gav en fantastisk koncert på Gundslevholm Idrætsefterskole.
Jeg ser frem til et spændende fremadrettet samarbejde.

JULEMARKEDER
Støtteforeningen deltager i år i ikke mindre end fire forskellige julemarkeder:
Lørdag og søndag den 26. og 27. november i Den Gamle Gård i Stubberup, Stubberupvej 17, 4880
Nysted, læs mere her: www.dengamlegaard-stubberup.dk
Lørdag og søndag den 10. og 11. december i Middelaldercentret, Ved Hamborgskoven 2, Sundby
L., 4800 Nykøbing F., læs mere her: www.middelaldercentret.dk
Lørdag og søndag den 10. og 11. december på Fuglsang Gods, Nystedvej 71, 4891Toreby L.
Læs mere her: www.fuglsangkunstmuseum.dk
Lørdag og søndag den 10. og 11. december på ”The Julemarked” på Nykøbing Teater
Læs mere her; www.thejulemarked.dk
Ud over salg af Støtteforeningens sædvanlige sortiment, sælges
forskelligt håndlavet julepynt mm. Endvidere kan man få
information om Støtteforeningens arbejde og de frivilliges
opgaver på Svanevig Hospice.
Foto fra Støtteforeningens deltagelse i Julemarked på Skørringe Gods 2010

Bliv medlem af Støtteforeningen
Kontingent
Enkelt medlem 100 kr.
Firma/forening 500 kr.
Gave ???
reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171, SPAR Lolland.

Husk at give besked ved ændring af adresse eller mailadresse
Indlæggelse på Hospice er gratis
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Tak for 10 gode år - og store udfordringer i fremtiden
v/landsformand Tove Videbæk

Torsdag d. 15. september fejrede Hospice Forum Danmark 10 års jubilæum i Odd Fellow Palæet i København. Kgl. skuespiller Ghita Nørby
(HFD’s protektor), samt daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder talte til os. Derudover fik vi et meget smukt kunstnerisk indslag ved en operasanger og hendes musiker. Men bedst af alt var det, at
mange af vore medlemmer (også fra Svanevig Hospice) og samarbejdspartnere var mødt op for at fejre dagen sammen med os – på trods af at
det var valgdag!
I HFD ser vi med taknemmelighed tilbage på 10 år med mange vigtige
højdepunkter, som vi sammen med vore medlemmer og andre har været
involveret i. Dels hospiceloven, som trådte i kraft 1. juli 2005, og som var medvirkende til, at nye
hospicer voksede frem over hele landet. Dels er vi taknemmelige for, at det lykkedes i et godt samarbejde med 4 andre foreninger og Trygfonden at få etableret Palliativt Videncenter, som allerede i
dag er til stor hjælp for alle, som arbejder på det palliative felt, både på hospice, på sygehuse og i
hjemmeplejen i kommunerne.
Så langt så godt. Men der ligger mange udfordringer foran os. For – også i fremtiden vil Hospice
Forum Danmark arbejde for at forbedre vilkårene for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende. Først og fremmest drejer det sig om at få det nødvendige antal hospicepladser. Dernæst er
der behov for, at palliative teams af læger, sygeplejersker m.fl. på sygehusene opnormeres og opgraderes. Men derudover arbejder vi i HFD allerede sammen med andre foreninger om et ét-årigt
nordisk frivillig-projekt, som skal styrke frivilligkoordinatorerne i deres krævende arbejde med at
rekruttere, rådgive og supervisere frivillige.
Ud over disse opgaver vil vi fortsat varetage vore medlemmers behov og igangsætte projekter til
gavn for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende. Det vil vi bl.a. gøre ved fortsat at forsøge at påvirke de politiske beslutninger vedr. nye initiativer på området som f.eks. daghospice,
hjemmehospice, ”livsafslutning i hjemmet” m.v.
Med disse ord vil vi takke jer i og omkring Svanevig Hospice for et virkelig godt samarbejde. Tak
også for jeres uegennyttige indsats for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende i jeres
lokalområde. Fortsat god arbejdslyst til jer!

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 post@anemonenyt.dk
hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet. I stedet vil du få tilsendt det
elektronisk, hver gang det udkommer.
Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail.
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”Frugthaven er skænket af Odd Fellow søstre og
brødre fra Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster.
Indviet den 1. oktober 2011”

….. sådan lyder teksten, på den sten, som fulgte med ved indvielse af
frugthaven, som blev virkeliggjort den 1. oktober – næsten to år efter,
at Svanevig Hospice symbolsk havde modtaget den flotte gave ved indvielsen i januar 2010. Gaven omfattede 10 kirsebær-, 10 blomme-, 15
pærer- og 71 æbletræer, og som en del af gaven blev alle 106 træer
plantet af 17 brødre fra Odd Fellow Ordenen på Sydsjælland, Møn,
Lolland og Falster.
Forud for dette havde pedel Erling Jensen foretaget afmærkning af
træer og pæle på det areal, som Jørgen Holm tidligere havde anbefalet til formålet. Vejret var ualmindeligt
smukt, og plantningen forløb planmæssigt og hurtigt.
Efter en velfortjent frokostpause kunne stenen komme på plads. Den blev leveret af en bror, fra Broderloge nr. 46 Sjølund, som selv er stenhugger. Han har
både renset stenen og indhugget den tekst, som fremgår af overskriften.
Kl. 15.00 kunne den officielle indvielse af frugthaven og stenen finde sted. Ud
over søstre og brødre fra logerne var også flere patienter og ansatte samt pressen til stede. Carsten Drejer fra logen afslørede stenen og sagde i sin tale bl.a.,
at man i Odd Fellow Ordenen på Sydsjælland, Møn og Lolland Falster har set
hen til denne dag siden indvielsen af Svanevig Hospice, og i lighed med hvad hospicechef Birgitte Fagerlund
nævnte i sin takketale, glæder han sig over, at træerne nu står smukt og venter på at blomstre og bære frugt til
glæde for både patienter, pårørende og ansatte.
Sammendrag af tale mm. v/Inger Vibeke Svanekier

Støtteforeningen afholder generalforsamling
torsdag d. 15.marts 2012, kl. 19 i Sundkirkens mødelokaler, Sundby L, Nykøbing F
efter generalforsamlingen taler landsformand Tove Videbæk

Støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54 70 54 54
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: 40 19 46 47
Karen Melchior Jensen, sekretær, tlf.: 54 85 40 53
Arne Høegh, tlf.: 54 86 43 00
Gudrun Henriksen, tlf.: 54 82 80 54
Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: 30 25 47 41
Pia Pape, suppleant, tlf.: 54 93 70 71
Torill Hetting, kasserer, tlf.: 54 17 92 63

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier
en glædelig jul og et godt nytår
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