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Julehilsen fra Støtteforeningens formand
Hermed en glad julehilsen til alle jer gode mennesker der vælger at være medlem af Støtteforeningen. I er alle, med jeres bidrag , med til at gøre en forskel. Og det kan jeg ikke takke jer nok for.
Svanevig Hospice har en stor aktiv skare af frivillige, som med deres engagement og aktiviteter, er
med til at gøre en forskel for både patienter og pårørende.
Og her kommer støtteforeningen ind med midler til at understøtte aktiviteter, ture ud af huset,
kørepenge til de frivillige og meget andet.
Vi skal være stolte af vores hospice, vores støtteforening, og vores høje medlemstal.
Jeg er stolt af at være formand for denne fantastiske forening.
Vi kan noget sammen.
Og i disse coronatider, som kan være hårde for mange mennesker, er der særlig grund til at fokusere på alt det positive.
Pas på hinanden. Og så håber vi at møde jer derude igen til nye arrangementer i støtteforeningen.
Jeg og den samlede bestyrelse ønsker jer alle og jeres familier og nærmeste, en rigtig glædelig jul
og et glad, sundt og godt nytår.

Ruth Bierre
formand

Årets hospicedag blev fejret den 13. oktober
v/Inger Vibeke Svanekier

Traditionen tro var der indbudt til fejring af årets hospicedag i oktober, og det var der næsten 100,
der havde taget imod.
Det blev en festlig aften, hvor Jan Borre og Peter Søvad sørgede for skøn musik og sang især
hentet fra gruppen af "stedsegrønne sange og evergreens" ledsaget af hyggelige og morsomme
bemærkninger. En
dejlig stemning som
virkelig indbød til, at
publikum sang med.
Der blev budt på vin
rosé og chips, og lodtrækning med gevinster blev det også til. Aftenen bød på endnu en overraskelse, da den unge
sanger Amanda Lysell fik mulighed for at synge nogle sange sammen med de to erfarne musikere.
Endnu en vellykket hospicedag er gennemført – ikke mindst fordi så mange bakkede op om
arrangementet.
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Høstmarked
v/Ruth Bierre

Den 11 september var der stort høstmarked på udearealerne ved Svanevig Hospice. Og helt naturligt var
Støtteforeningen også involveret.
Alle var velkomne, og med den fantastisk opbakning til arrangementet, har vi vurderet, at der har været
300-350 gæster. Der var da også meget at komme efter. Ikke mindst Amerikansk lotteri, hvor de mange
gaver var doneret af Maribos butikker.
En masse forskellige boder med blandt andet glaskunst, keramik, papirklip, strik i alle afskygninger, second
hand tøj og sko af høj kvalitet. Brændte mandler og honning, æble og pærebod.
For alle disse boder var aftalen, at alle donerede 10 procent af salget til Svanevig Hospice.
Desuden havde Krenkerup doneret fadøl, slagter Engdahl gav pølser til gode priser, is, sodavand og kaffe fra
Svanevigs leverandører. og ikke mindst The Pancake Man, der solgte godt. Musik skal der til en god fest, og
Bandholms lokale trubadur Allan Thorup spillede op om formiddagen, og om eftermiddagen kom De
Farende Svende med højt humør.Hr. Plys klovnede, lavede trylleri, og flotte ballondyr.
Støtteforeningen havde også en bod med salgsartikler, hvor der samtidig blev formidlet det gode budskab
om hhv. Svanevig Hospice og Støtteforeningen, og det resulterede da også i flere nye medlemskaber.
Alt i alt en fantastisk dag med masser af glæde og smil, og alt dette lod sig gøre, fordi så mange frivillige
deltog i planlægning og udførelse, og fordi så mange gæster havde lyst til at være med.
Vi gentager succesen i 2022.

Kommende arrangementer
Støtteforeningen vil i 2022 være repræsenteret på Fritidsmesserne i
Vordingborg den 19. og 20. februar
Nykøbing F. den 12. og 13. marts
Nakskov den 22. og 23. oktober
Støtteforeningens generalforsamling er planlagt til den 24. marts i Sundkirken
Besøg på Krenkerup Bryggeri i juni måned (mere herom i næste Anemonenyt)

Støtteforeningens bestyrelse
Ruth Bierre, tlf. 22 45 70 38
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og repr. i Hospicebestyrelsen, tlf. 40 19 46 47
Janne Frandsen, sekretær, tlf. 51 95 94 75
Arno Larsen, bestyrelsesmedlem, tlf. 51 20 35 18
Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem, tlf. 27 59 58 76
Ulla Gotsæd, suppleant tlf. 27 81 02 25
Jette Holck, suppleant, tlf. 21 62 86 17
Annelise Jørgensen, suppleant tlf. 23 93 67 00
Tilknyttet bestyrelsen: Arne Kørup, kasserer, tlf. 23 25 72 85

Nyhedsbrevets redaktion Inger Vibeke Svanekier og Ruth Bierre

Ambassadører for Støtteforeningen
Annelise Jørgensen, tlf. 23 93 67 00
Finn Dal, tlf. 24 28 11 75
Sven Kofoed Møller, tlf. 20 14 45 16
Yvonne Hvidhjelm, Tlf. 20 58 15 80

