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-------------------------------------------------------------------------------Udvidelse af Svanevig Hospice 2013
v/Birgitte Anthonsen, formand for bestyrelsen for Svanevig Hospice

Da Svanevig Hospice blev projekteret i årerne 2005- 2010 havde vi en klar aftale med Region
Sjælland om, at der skulle bygges 12 hospicepladser i Bandholm. Så det var, hvad vi gjorde.
Vi håbede på, og regnede med, at det VILLE blive en succes og en stærkt efterspurgt mulighed, at
kunne tilbringe en, evt. sidste, tid af sit liv i smukke, rolige, empatiske omgivelser. Omgivet af dedikerede mennesker, der også tager vare på de pårørende.
Derfor prøvede vi at tænke lidt langsigtet og bygge med udvidelsesmuligheder for øje.
Det ER fortjent blevet et efterspurgt sted.
Så da Staten udvidede hospicepuljen, og vi samtidig fik tildelt en større arv, mente vi, det var tid til
den ønskede udvidelse.
Det har været vigtigt for os at benytte lokale arkitekter og gode, lokale håndværkere i denne byggeperiode. Og de har til fulde levet op til vores ønsker!
Den 31. oktober 2013 kunne de nye
smukke gæstestuer, samt det ekstra
depotrum og udvidelse af
vaskemuligheder indvies. Og hermed
blev de tidligere gæstestuer ”frigivet” til
udvidelse til 14 patientstuer/ lejligheder.
Og der har allerede vist sig god brug for
denne udvidelse.
Det stiller selvfølgelig ekstra krav til
personalet på Svanevig Hospice, men
også denne opgave har de påtaget sig
med stor entusiasme - bestyrelsen kan
ikke takke dem nok!

Tusind, tusind tak til ALS-foreningen v/Kurt Andersen for
de 100.000 kr.
som I har doneret til indretning af de to nye patientlejligheder

Indlæggelse på Hospice er gratis
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”Styrke”
v/Jesper Neergaard, Risbjerghave

Forhistorien til skulpturen Styrke går faktisk
helt tilbage til foråret 2007, hvor Birgitte
Bülow viste mig arkitekttegningerne til det
planlagte hospice og bad mig tænke over en
mulig skulptur til det.
Den ærefulde og spændende opgave gik jeg
for alvor i gang med efter indvielsen af
Svanevig for nu 4 år siden.

Mit valg af materiale faldt på den homogent lysegrå, finske
Kuru granit, der udmærker sig ved både at være meget
vejrbestandig og særlig velegnet til min form for strengt
strukturerede kompositioner, fordi den ikke fremviser
forstyrrende årer, men til gengæld et væld af små, æterisk
lysende kvartskrystaller.

Mens skulpturens ydre rum jo er Svanevigs enkle arkitektur og den smukke natur, så er dens indre rum
selve granitblokkens monolit, som jeg har opdelt i femten klart adskilte “former”.
Forarbejdet består for mig altid af en mængde
skitser, hvor jeg fornemmer mig frem til en egnet
komposition, med afbalancering af formernes
flader, voluminer, rytmer, spændinger, skyggespil
og indbyrdes tyngde- og styrkeforhold, omkring en
slags elementær, jordbunden tyngdekraft-akse, der
holder de enkelte dele på plads i en statisk helhed.
Men det altafgørende er forsøget på at fremkalde
oplevelsen af en modsatrettet kraft, en livs- og
skaberkraft, der så at sige løfter materien opad og
udover det blot passivt statiske, til en højere form
for udfoldelse i det indre rum; en kraft der i bedste
fald måske kan opleves som skulpturens sjæl.
Det var mit mål, at denne skulpturs sjæl skulle være stærk, faktisk et indbegreb
af styrke, trods dens tydeligvis skrøbelige balanceforhold. For kompositionen er
jo delt i to sider, der burde falde fra hinanden, men alligevel holdes de på plads
af én stor, overliggende form, som en hvælvings slutsten, der på engelsk kaldes
for “Keystone”, og den er da også tænkt som hovednøglen til skulpturens indre
rum.
Det har været en usædvanlig positiv oplevelse at samarbejde med hospicets
imødekommende ledelse og støttegruppe.
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Støtteforeningens medvirken i arrangementer i efteråret 2014
v/Inger Vibeke Svanekier

Siden udgivelse af forrige Nyhedsbrev har Støtteforeningen medvirket i flere forskellige arrangementer, som mange af vores medlemmer og andre interesserede har støttet op om.
Hospicedagen fejret med støttekoncert
Svanevig Hospice har i januar 2014 netop fejret 4 års fødselsdag, men hvert år i oktober fejres hospicedagen rundt om både i Danmark og i udlandet. I 2013 var det 21 år siden, det første hospice
blev indviet i Danmark. Det blev af Støtteforeningen for Svanevig Hospice markeret med en støttekoncert i Sundkirken med harpenist Trine Opsahl og hendes datter cellist Josefine Opsahl.
På andet år spiller Trine Opsahl én gang om måneden på sin keltiske harpe for patienter og pårørende på Svanevig Hospice, og ved støttekoncerten fik
de mange tilhørere en rigtig dejlig fornemmelse af,
hvordan harpespillet kan opleves som en ekstra dimension. Trine Opsahl udtaler selv, at hun ikke helt
ved af hvad, denne ekstra dimension består, men det
kan opleves som en indgang til ”noget”, hvor der
bliver meget stille, og hvor tankerne kan få frit løb.
Det var da også, hvad vi oplevede ved denne koncert, og vi er glade for at kunne fortælle, at der ved
hjælp af yderligere donationer er sikret harpespilsterapi på Svanevig Hospice i hele 2014.
Odd Fellow Broderloge nr. 52, Urania
har igen i 2014 sponseret
8.000 kr. til harpespilsterapi for patienter og pårørende på Svanevig Hospice

Arrangement for de frivillige
De ca. 54 frivillige, der er tilknyttet Svanevig Hospice, gør som bekendt en kæmpestor indsats i
hverdagen, og det vil Støtteforeningens bestyrelse gerne ”honorere”. Men det siger sig selv, at frivillige jo ikke aflønnes.
Bestyrelsen inviterer i stedet én gang årligt de frivillige til en
ekstra oplevelse. Den 7. november bød således på en aften i
Kulturforsyningen i Nykøbing F., hvor Sprøjtehusteatrets ensemble indledte med en koncertudgave af ”Casiopeia”, som
teatergruppen tidligere på året havde opført. Efterfølgende
blev de frivillige budt på et dejligt måltid og en aften med
hyggeligt samvær.
Forpremiere på ”Calendar Girls”
Støtteforeningen var så heldige at få en aftale om at kunne disponere over billetterne til forpremieren på Sprøjtehusteatrets version af ”Calendar Girls” den 13. november. Teaterstykket bygger på
filmen af samme navn, og handler om nogle modne kvinder, der får lavet en kalender, hvor de optræder ”afklædte”. Kalenderen sælges for at samle penge ind til en kræftafdeling. Det er et morsomt, alvorligt, tankevækkende og dejligt stykke. Aftalen betød, at Støtteforeningen fik del i overskuddet, og det var en fornøjelse, at interessen var så stor, så der var udsolgt denne aften.
Det er bestemt ikke umuligt, at vi en anden gang vil forsøge et lignende samarbejde.
Omtale af arrangementer fortsættes på næste side

Læs mere på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk
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Julemarkeder
Omkring juletid deltog vi igen i flere julemarkeder, og alle steder kunne vi glæde os over trængsel
ved vores stande. Denne gang var der to nye markedspladser, hvor vi deltog. Det ene sted var
”Sukkertoppen” i Sakskøbing, og det andet sted var Engestofte gods. Desuden
var vi for tredje gang med på ”The Julemarked” På Nykøbing F. Teater.
Samtidig kunne vi glæde os over et salg i Nørre Alslev Husholdningsforening
samt en donation fra Maribo Julemandslav.
Vi vil gerne ad denne vej takke alle, der
har medvirket til, at der var trængsel ved
vores stande, hvor vi solgte for omkring i
alt 30.000 kr. og ikke mindst for at så
mange har hjulpet os med at producere
nogle smukke salgsartikler.

Støtteforeningens deltager i Rødby-Messen, Sportshallen i Rødbyhavn
Lørdag den 1. marts og søndag den 2. marts 2014 kan man møde os på stand nr. 8. Her kan man få
en snak med os om foreningens arbejde, og der vil være udstilling af de sædvanlige salgsartikler.

Bliv medlem af Støtteforeningen
Årligt kontingent
Enkeltmedlem 100 kr. Firma/forening 500 kr. Gave???
Reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171 Jyske Bank/Spar Lolland

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.

Hjælp os med at spare papir og porto
send en mail til post@anemonenyt.dk
hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet. Så får du i stedet sendt det elektronisk,
hver gang der udkommer et nyt.
Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail.

Husk at give besked ved ændring af post- eller mailadresse til
Jette Thesbjerg, Virketvej 27, 4863 Eskilstrup, telf. 54 43 80 14
eller via mail: post@anemonenyt.dk
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Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling
onsdag d. 12. marts 2014, kl. 19.00
Sundkirken,
Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.

Program
Fællessang ”Den blå anemone”
Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Generalforsamling med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2013 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
4. Aflæggelse af regnskab for 2013 ved kasserer Jette Thesbjerg
5. Fremlæggelse af budget for 2014 ved kasserer Jette Thesbjerg
6. Fastsættelse af kontingent for 2015
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
På valg er: Jane Andersen
Jette Thesbjerg
Sonja Davidsen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
På valg er: Lis Høegh-Andersen
Poul Erik Carlsen
Valg af revisor Jesper Løw
Valg af revisorsuppleant: Lene Dornhoff
9. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag d. 26. april 2013 på
Dalum Landbrugsskole, Odense
10. Indlæg fra Svanevig Hospice v/Birgitte Anthonsen, Birgitte Bülow og Mette
Kottwitz
11. Eventuelt
Pause – kaffe/te
Fællessang ”Barndommens land”
”Livsglæde set i Benny Andersens optik” er titlen på et indlæg ved Hans Jørgen Møller,
forstander på Højskolen Marielyst
Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Fællessang ”Go’ nu nat”

Billetter á 50 kr. købes ved indgangen
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Støtteforeningen arbejder på at arrangere

”Åben have”
i Rønnebæksholm, syd for Næstved i slutningen af maj eller i juni
2014
der kommer nærmere omtale på hjemmesiden og i næste
Nyhedsbrev/april

Piledråber af Gitte Kjær Hansen
i den åbne gård ud for sparummet på Svanevig Hospice

Støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54 70 54 54 / 52 38 46 94
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: 40 19 46 47
Sonja Davidsen, sekretær, tlf.: 29 41 16 20
Jette Thesbjerg, kasserer, tlf.: 54 43 80 14 / 30 49 80 14
Jane Andersen, tlf.: 20 20 29 97
Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: 30 25 47 41
Lis Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: 54 82 63 61 / 24 80 28 78
Redaktion af Nyhedsbrevet Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen
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