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STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE

Det ”går godt” på Svanevig Hospice, der er medvind og udvikling i gang ...
v/Birgitte Anthonsen, formand for Svanevig Hospice

Forstået på den måde at det ER blevet den store aflastning og hjælp for
alvorligt syge patienter og deres pårørende.
Det fantastisk dygtige personale løser hver eneste dag den kæmpeopgave, at
gøre netop denne dag speciel og særlig og vigtig. Det er vi i bestyrelsen meget,
meget stolte af!
Vi er også stolte over og glade for det kæmpearbejde, som de frivillige yder.
Det er en imponerende gruppe af fantastiske mennesker, som stiller deres tid til
rådighed for at gøre noget rigtigt godt for deres medmennesker.
Uden hjælpen fra Støtteforeningen, ville dette store arbejde slet ikke kunne lade sig gøre. Så vi kan
ikke sige nok TAK for alles indsats! Støtteforeningens ildhu, kreativitet og evne til at gøre ”reklame” for den gode sag er helt uundværlig for Svanevig Hospice. Det er lykkedes at samle en af de
største støtteforeninger i landet- det er fantastisk!
Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har tildelt Region Sjælland i alt 6 hospicepladser mere
over de næste år. I bestyrelsen arbejder vi på en udvidelse af Svanevig Hospice og har derfor søgt
om 2 af disse pladser!
Vi mener det er tiden nu. Hospice er kommet rigtigt godt i gang, personalegruppen er stabil, og der
er en venteliste og belægningsprocent på de nuværende 12 pladser, som indikerer, at der er behov
for yderligere 2 pladser.
Planen er, at vi indretter de nuværende gæstepladser til patientstuer. I den sydlige ende af huset
bygges en fløj mere på med nye gæstestuer og yderligere depotplads.
Der er nedsat et byggeudvalg, som sammen med Cubo arkitekterne skal forestå udvidelsen, der
forventes påbegyndt i det kommende forår og færdig i efteråret 2013.

Indlæggelse på Hospice er gratis
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Man vil bestræbe sig på, at dette arbejde vil forstyrre de indlagte mindst muligt.
Det vil selvfølgelig medføre en udvidelse af personalegruppen, og formentlig også af ”de frivillige”,
og vi vil gøre, hvad vi kan, for at det forbliver en god arbejdsplads.
Vi glæder os også til dette arbejde.
Sammen med Støtteforeningen arrangerer vi i oktober måned en temaaften med et meget vigtigt og
spændende foredrag med formanden for Etisk Råd om etiske dilemmaer, et vigtigt emne som såvel
bestyrelsen som personalegruppen også vil beskæftige sig med i dette efterår.
Så der sker rigtigt meget godt for Svanevig Hospice….TAK for Deres/din indsats!

Svanevig Hospice bestyrelse
Birgitte Anthonsen, formand, Lone Rømø, Jørgen Kristensen Inger Vibeke Svanekier, Christian
Nymann, Lise Bjerglund og Marie-Louise Nielsen

Når etikken bliver synlig, en kort introduktion til foredragsholderen Jacob
Birkler
v/Inger Vibeke Svanekier

Som omtalt i forrige Nyhedsbrev deltog repræsentanter fra gruppen af frivillige, fra Bestyrelsen for
Svanevig Hospice og fra Bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice i Hospice Forums
årsmøde, hvor Jacob Birkler, talte ud fra emnet ”Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende”.
I samarbejde med Svanevig Hospice har vi været så heldige at få engageret Jacob Birkler som hovedtaler ved Hospicedagen den 9. oktober, hvorfor vi finder det relevant med en nærmere præsentation. Jacob Birkler, der er født i 1974, er cand.mag. i filosofi og
psykologi og er formand for Etisk Råd. Han har en interessant tilgang til debatten om aktiv dødshjælp, idet han tidligere har været
stor tilhænger af aktiv dødshjælp i den traditionelle betydning, mens
han senere har skiftet holdning. Den holdningsændring skyldes ikke
mindst oplevelser og erfaringer, efter at han havde sin gang på afdelinger med palliativ pleje, hvor han især blev klar over de muligheder, der er for lindring. Han bruger f.eks. udtrykket ”Når man ikke
kan gøre mere, skal man gøre alt”. Jacob Birkler fremhæver netop alt, som bl.a. er, hvad indsatsen
på hospice drejer sig om, og han understreger, at man ved aktiv dødshjælp ikke fjerner lidelsen med
udelukkende fjerner den, der lider.
Jacob Birkler glæder sig over de diskussioner, der foregår i Etisk Råd, og han fremhæver, ”at etik
for mig handler om at gøre det entydige flertydigt for på det grundlag - som politiker - sidenhen at
kunne træffe en beslutning”. Læs evt. mere på Jacob Birklers hjemmeside www.dialektik.dk og
www.etiskraad.dk

Bliv medlem af Støtteforeningen
Kontingent
Enkelt medlem 100 kr. Firma/forening 500 kr. Gave???
Reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171 SPAR Lolland
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Team Odd Fellow – ”Vi kører for hospice og gør Danmark til et bedre sted at dø”
v/Mette Kottwitz, frivilligkoordinator og Birgitte Bülow, hospicechef

I dag d. 12. september har vi holdt rejsegilde på vores nye havepavillon. Her følger historien om, hvordan
vi fik den.
I marts måned blev hospice ringet op af team Odd Fellow, der gerne ville støtte op om arbejdet, hvis vi
havde et ønske til ca. 10.000 kr.
Medarbejderne blev hurtigt enige om, at vi gerne ville ønske os økonomisk hjælp til en pavillon, så vores
patienter kunne sidde ude, men alligevel være beskyttet mod vind og vejr.
Team Odd Fellow syntes om ideen, og Kristi Himmelfartsdag ankom 27 cykelryttere medbringende en check
på 35.000 kr. – hele beløbet til en ny pavillon.
Billeder fra besøget kan ses på www.teamoddfellow.dk – 6. etape.
Den helt rigtige pavillon blev valgt og indkøbt. Grunden blev gjort klar og fliserne lagt.
Herefter var det tid til at male træværket, før pavillonen skulle samles. Monteringen og opsætningen skete,
alt i mens sensommeren viste sig fra sin smukkeste side.
Sikke en arbejdsplads og med udsigt til Smålandshavet.
Den store øvelse var at lægge den 8-kantede bundramme rigtigt. Det lykkedes, alt passede sammen. To dages
arbejde ventede forude, og så stod pavillonen der. Herefter var det så vinduespartierne, der stod for skud,
hvor det hovedsageligt var malerarbejdet, som tog tid.
Vinduerne blev sat i som det sidste, og samme dag var vi klar til at holde rejsegilde.
Kransen pyntede på pavillonen og hele huset samledes på terrassen til røde pølser mm. Her var vejret også
med os. Solen skinnede, og pavillonen stod færdig med flot natur og vandet som baggrund.
Tilbage står nu blot at færdiggøre taget, montere trægulvet og lidt finish arbejde.
Bygning af pavillonen lykkedes, fordi vores pedel, pedelmedhjælper og 2 frivillige har knoklet mange timer.
Nu glæder huset sig til at gøre brug af pavillonen. Her kan tilbringes mange hyggestunder.

Sagt om hospice af en patient, mens øl og de røde pølser blev indtaget:
”Tænk at sådan et sted findes på jorden. Her bliver der talt med en, og man føler sig meget velkommen.
Roen og trygheden betyder alt, og nu får vi også en dejlig pavillon, så vi kan sidde ude og nyde udsigten til
vandet”
Den sætning understreger, at Team Odde Fellow lever op til deres mål om at gøre Danmark til et bedre sted
at dø.
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Støtteforeningens seneste aktiviteter
v/Inger Vibeke Svanekier

Efter generalforsamlingen i marts 2012 trådte den nye bestyrelse i aktion, og en af de første opgaver
var at revidere og opdatere vores medlemsfolder. I øvrigt arbejdes der – som hidtil - ihærdigt ud fra
Støtteforeningens formål om bl.a. at udbrede kendskabet til hospicetanken og til Støtteforeningen.
For at kunne indfri disse formål forsøger vi at tilvejebringe økonomiske midler som opnås via kontingent fra den stadigt voksende medlemsskare samt ved indtægter fra forskellige arrangementer og
salg af vores varesortiment.
Søndag den 13. maj gav Grønlænderkoret Aavaat koncert i Bandholm Kirke. Det var en ualmindelig smuk oplevelse, hvor gæsterne ikke blot kunne nyde
de dejlige sange og salmer men også det flotte syn af de grønlandske folkedragter. Efter koncerten fortsatte koret til Svanevig
Hospice, hvor patienter og pårørende også fik en gribende oplevelse.
Vi glæder sig over den velvilje, vi altid møder fra Menighedsrådet ved
Bandholm Kirke, ligesom vi kan takke Grønlænderkoret for de fine
vilkår, de bød os. Det er bestemt også vores håb, at vi på et tidspunkt
igen kan opleve Grønlænderkoret et sted på Lolland eller Falster.
To dage i uge 24 kunne lånerne i forhallen på Hovedbiblioteket i
Nykøbing F. møde repræsentanter for Støtteforeningen for Svanevig Hospice. Rigtig mange hørte om vores
arbejde, og om hvordan man bliver frivillig på hospice. Vi fik solgt en del fra vores sortiment, og vi fik tegnet nogle medlemskaber. Vi kunne også glæde os over den gæstfrihed, vi mødte fra bibliotekets personale,
og det er vores håb at kunne gentage arrangementet på Hovedbiblioteket og tilsvarende på andre biblioteker
på Lolland og Falster.
Søndag den 1. juli var der hos Judith & Arne Høegh i Kettinge på Lolland "Åben Have". Ud over oplevelserne i den fantastisk smukke have - endda i det skønneste vejr
- blev der budt på sang og musik ved Erik Barlund og Karsten
Stage.
Rigtig mange gæster nød de smukke og fantasifulde omgivelser,
vejret, musikken samt kaffe og kage. Endvidere benyttede mange
sig af muligheden for at købe planter og pileflet mm.
Det var en fornøjelse og til stor glæde,
at Judith & Arne
gæstfrit lukkede op for så mange besøgende, ligesom vi glæder
os over, at Karsten og Erik atter stillede velvilligt op for Støtteforeningen – måske vi snart kan kalde dem for vores ”husmusikere”.
Den 5. august deltog Støtteforeningen sammen med de frivillige i loppemarkedet i Kornmagasinet i Bandholm. Også her havde vi dels fine vilkår, og dels fik vi et flot
resultat af såvel salg af indsamlede ”lopper” som mulighed for at sprede budskabet om Støtteforeningens
arbejde.
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Invitation til temaaften i Kulturværket

Livet og døden på hospice – hvordan gøres hver dag til en særlig dag?
Tirsdag d. 9. oktober kl. 19-22 i Kulturværket, Jernbanepladsen 2, Maribo
I anledning af den internationale hospicedag inviterer Svanevig Hospice og Støtteforeningen til en
spændende temaaften om livet og døden på hospice.
Formand for etisk råd filosof Jacob Birkler vil indlede aftenen og med udgangspunkt i etikken se på de
vanskelige valg vi må træffe i en hverdag, hvor livet leves med en bevidsthed om, at døden kan være tæt
på.
Jacob Birklers indlæg følges op af forskellige indlæg fra Svanevig Hospice og aftenen afsluttes med et
musikalsk indslag af Masany fra Lollands Musikskole.

19.00 Velkomst v. hospicechef Birgitte Bülow
19.05- 20.30 Når etikken bliver synlig v. filosof Jacob Birkler
Identificering og håndtering af etiske situationer på hospice
Svære etiske situationer præger ofte vores hverdag. Situationer hvor der skal træffes nogle vanskelige valg,
hvor man som fagperson bliver sat på en hård prøve.
Grundværdier såsom respekt, ansvar og professionalisme udfordres, hvor det jeg skal eller bør gøre ikke
hænger sammen med det jeg kan gøre.
Fokus rettes mod forståelse af etikkens egenart samt identificering og håndtering af det etiske dilemma i
hverdagens arbejde.
20.30-20.50 Pause med servering af en lille forfriskning.
20.50 Markering af støtteforeningens medlem nr. 1000 v. formand for Støtteforeningen Hjørdis HøeghAndersen
20.55-21.30 indlæg fra medarbejdere på Svanevig Hospice under følgende overskrifter:
Hvad er sygeplejerskens fokus - når livskvalitet er målet?
Hvad er sygeplejerskens fokus – når døden nærmer sig?
Hvad er lægens fokus – når lindring er målet?
Hvad er de frivilliges fokus – når de træder ind af døren?
21.30-21.55 Masany stimulerer sanserne og giver os en god oplevelse at gå hjem på.
21.55 Afslutning v. formand for Støtteforeningen Hjørdis Høegh-Andersen
Alle er hjerteligt velkomne
Entre: 50 kr.
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Støtteforeningen vil igen i år deltage i de forskellige julemarkeder, se nærmere i
dagspressen eller læs på hjemmesiden www.anemonenyt.dk

Husk at give besked ved ændring af postadresse til:
Jette Thesbjerg, Virketvej 27, 4863 Eskilstrup, tilf. 54 43 80 14
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.

Støtteforeningens bestyrelse:
Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54 70 54 54 / 52 38 46 94
Inger Vibeke Svanekier, næstf. 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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