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Kære medlemmer af Støtteforeningen
v/ Hjørdis Høegh-Andersen, formand

Hvor er det flot med den store opbakning
opbakning, vi har i foreningen, og at vi år efter
år får flere medlemmer
medlemmer.. Medlemstallet er nu oppe på 1.280. Det giver ekstra
grobund til de aktiviteter, som de frivillige udøver på ”Svanevig Hospice”
År 2020 har været som en ru
rutsjebane.
ebane. Først med en flot opstigning, hvor vi fejfej
rede Svanevig Hospices 10 års fødselsdag d
den 20. januar 2020. Det var en markering
kering, som endnu engang understregede, hvor unik ”Svanevig
”Svanev Hospice” er for
den enkelte borger og dennes familie.
Men ak! Først i marts så verden anderledes ud! Corona røg over landegrænserne,, og med et var Danmark lukket ned. Hverdagen blev fuldstændig foranforan
dret. Aflysning på aflysning af arrangementer var ett dagligt kendetegn.
Først i efteråret blev der åbnet lidt,, og dermed kunne vi både få afholdt StøtStøt
teforeningens
foreningens generalfor
generalforsamling, som Nykøbing
øbing F. revyens direktør Mickey
Pless rundede af ved at underholde om sin vej til revyen og sit liv i den danske
under
derholdningsbranche krydret med dejlige revyviser.
revyviser Og i oktober kunne vi
endelig gennemføre
nemføre koncerten med Pernille Rosendahl i Maribo Domkirke
Domkirke.. Tusind tak for den flotte opbakopbak
ning.
Som Corona i skrivende stund udvikler sig
sig, er det svært at fastsætte
datoer for kommende arrangementer for 2021. Men generalforsamlingen forventes
orventes afviklet i marts 2021,og baseret på d
de aktuelle udmeldinger fra sundhedsmyndighede
sundhedsmyndighederne håber vi på, at vaccinationer
kan påbegyndes i første kvartal af 2021, og at smitte
smittespredningen
dermed reduceres kraftigt.
Endnu en gang tusind
nd tak for jeres medlemskab.
Glædelig jul – godt nytår – og på gensyn i 2021
Med hilsen fra støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh-Andersen

Jubilæumssmykke

En smuk perle
rle som symbol på "naturperlen Svanevig Hospice"
Nogle omtaler symbolsk Svanevig Hospice som en perle, og det var derfor nær
nærliggende
for guldsmed Dorthe Vistisen at designe en halskæde i sterling sølv med en ferskvands
ferskvandsperle og en klar bjergkrystal som vedhæng. Der er fremstillett i alt 100 stk. i forbindelse
med fejringen af 10
10-års
års dagen, og da vi ønskede, at smykket udelukkende skulle sælges
i jubilæumsåret, er det en stor glæde at kunne fortælle, at der nu kun resterer ganske
få,, som kan købes ved hurtig henvendelse til ”Guldsmed Kelø”,, Maribo tlf. 54 78 00 52.
Smykket koster 500 kr.
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Et dejligt - og underligt - jubilæumsår
v/Birgitte Bülow, hospicechef

Vi startede året med de allerstørste forventninger og planer.
Ti år! Det ville vi fejre på flere forskellige måder, havde vi besluttet. Der skulle både være noget for vores
nærområde, for vores samarbejdspartnere og selvfølgelig for vores patienter, pårørende, fri
frivillige og personalet.

Selve jubilæumsdagen den 20. januar blev alt det, vi havde håbet og mere til. Vi blev fejret på alle mulige
måder med gæster, taler og gaver. Det var en helt særlig dag, hvor vi kunne skåle med man
mange af de mennesker, som har støttet og hjulpet os igennem årene, og hvor vi kunne se ttilbage
ilbage på ti år, som har udviklet
os som hospice og som frivillige og personale.
Senere holdt vi en dejlig fest for frivillige, personale og bestyrelserne for henholdsvis Støtte
Støtteforeningen og
hospice. En fest, som vi stadig taler om. Og som - uden vi vidste
idste det på det tidspunkt - blev det sidste udadrettede jubilæumsarrangement.
Kort efter blev landet lukket ned af corona. Vi kom derfor aldrig til at lave den faglige dag for vores samar
samarbejdspartnere, som vi havde regnet med, og vi har også stadig en hyggelig markedsdag til gode,
go som skulle
have været vores jubilæumsgave til vores nærområde. Markedsdagen kan for
forhåbentlig
entlig holdes til sommer i
stedet, for vi vil stadig gerne sige tak til nærområdet for deres støtte og opbakning igennem ti år.
Så når jeg ser tilbage på vores jubilæumsår, blev det ikke det, vi havde forberedt og planlagt. Men det bety
betyder
er ikke, det har været et trist år. Corona har fået os til at tænke nyt og rykke sammen for at skabe liv og
livskvalitet
kvalitet for de patienter og pårørende, som har været hos os. Heldigvis har vi haft de frivillige i huset
langt det meste af tiden. Det har givet bedst mening, fordi de netop er med til at skabe livskvalitet og glæ
glæde.
Jeg synes, vi i høj grad er lykkes med skabe gode dage på trods af udfordr
udfordringerne,
ingerne, så vi kan se tilbage
til
på
vores jubilæumsår og sige: Vi nåede ikke alt, hvad vi planlagde - men vi nåede så meget andet.

Vandreture giver nye fællesskaber
v/Mette Engell Friis, frivilligkoordinator

Klokken er næsten ti, og på parkeringspladsen har der samlet sig en
gruppe mænd. Godt klædt på i udendørstøj og støvler. Det
småregner, men det lægger ikke en dæmper på deres snak og hjertehjerte
lige hilsner til de, der kommer til.
Fem minutter over ti sætter gruppen sig i bevægelse. Denne dag vil
de gå igennem Bandholm og derfra
fra ind i Merritskoven,
Merrit
hvor sporten
er at spotte vildsvin og bisonokser. Og så selvfølgelig drikke kaffe og
spise en lille kage.
Få timer senere
ere er det en gruppe kvinder, der står klar til deres vanvan
dretur. Vandrestave og rygsække
ke er på plads. Snakken går livligt, mens de traver af sted mod Svane
Svanevigens
små, krabbe bølger. Senere
re vil de komme tilbage på hospice og bruge en times tid på snak og kaffe indenfor.
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Deler ud af deres liv

Svanevigs vandreklubber for mænd og kvinder, der har mistet, har
nu eksisteret i henholdsvis halvandet og et år.
Deltagerne har alle mistet en, der stod dem nært. Det er ikke nødvendigvis sket på Svanevig Hospice, grupperne er åbne for alle, der
har mistet, og som har lyst til eller behov for at være sammen med
andre i samme situation.
”Det er så bekræftende at opleve, hvordan deltagerne kan bruge erfaringer fra deres liv med deres partner til at sætte både deres egen
fremtid og de andre deltageres liv i perspektiv. Det er tydeligt, at samtalerne hjælper dem til at afrunde et
kapitel af deres liv”, fortæller Angus Crammond, som er den ene af de to mænd, der leder mændenes vandreklub.
”For mændene startede det med, at de havde et behov for at tale med andre. Nu er det ændret til noget, de
ser frem til med glæde. Det er blevet til en venskabskreds. Men en kreds der ikke er tættere, end vi også kan
tage nye ind. Det er helt tydeligt, at der er åbenhed for, at alle skal kunne deltage, hvis der er behov for
det”.

Oplæg til en god snak

Det samme er erfaringen hos kvinderne.
Her er der opstået venskaber, hvor deltagere også er begyndt at mødes privat både ude og hjemme.
Lise Frederiksen og Britt Spurre, som leder kvindernes vandreklub, mærkede på et tidspunkt, at der var et
ønske fra deres deltagere om at få lidt mere kød på samtalerne. Kvinderne er derfor begyndt at tage nogle
snakke ud fra måske en artikel, måske en bog, når de drikker kaffe efter vandreturen.
”Vi læste for eksempel en artikel om det at miste, som gav en god snak. Den løsnede især noget op for én af
kvinderne, som ellers ikke syntes, hun havde noget at fortælle. Det bevirkede, at de andre i gruppen deltog
aktivt i hendes problemstilling. Det blev en rigtig god snak”, fortæller Lise Frederiksen.

En dråbe, der skaber ringe i vandet

Det er bestemt ikke kun de efterlevende, der får noget ud af traveturene to gange om måneden. De frivillige har også stor glæde af det.
”Som frivillig er det en fornøjelse at kunne køre hjem og føle glæde ved, hvordan dagen har været og bare
have lyst til synge med på sangene i bilradioen. Som da en deltager ved ankomsten havde virket meget trist
til mode, men i løbet af turen var livet op og til sidst havde virket helt glad. Den slags oplevelser betyder
meget”, fortæller Britt Spurre.
For Brian Rasmussen er det en særlig glæde at få lov at dele deltagernes minder og oplevelser. ”Det er både inspirerende og livsbekræftende at lytte til deres oplevelser - både sammen med den
partner, de nu har mistet, og i livet efter. Det er ikke alle mænd,
der har lært, at det er i orden at række ud og bede om hjælp, og
ind imellem er det tydeligt, det er svært. Jeg er meget ydmyg over
for at få lov at dele den udvikling med dem”, siger han.
”Det betyder meget at vide, at den her lille dråbe, jeg har dryppet i
dag, den har spredt ringe i vandet, som måske er med til at sætte
en retning for et nyt liv. Det er skønt at være med til at gøre en
forskel for et andet menneske – ligesom de gør en forskel for mig”.
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Faktaboks vedr. vandreklubberne







Vandreklubberne for mænd og kvinder er åbne for alle
alle,, der har mistet en nærtstående
Det er gratis at deltage
Ruterne
rne tilpasses deltagernes fysik
Det er ikke et krav, at man har en masse at sige. Man er velkommen til bare at gå med og få lidt lluft
og motion
Klubberne
lubberne går ca. hver anden uge
Man kan orientere sig om datoer på Facebook eller ringe til frivilligkoordinator Mette Engell Friis på
54 44 54 34 eller skrive
ve på email: meefr@svanevighospice.dk

Haveholdet på Svanevig Hospice søger frivillige hjælpere
Haveholdet mødes en gang om ugen fra kl. 9-12 i perioden
fra sidst i marts til først i november
november, hvor vi hygger os med
at ordne blomsterbedene.
Men vi har brug for lidt ekstra frivillig hjælp.
Skulle du have lyst til at være en del af vores lille gruppe kan
du kontakte Hjørdis Høegh-Andersen
Andersen på tlf. 52 38 46 94 eller
pr. mail på hj@hoegh-a.dk

Støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen, formand, tlf. 52 38 46 94
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf. 40 19 46 47
Arno Larsen, sekretær, tlf. 51 20 35 18
Ruth Bierre, bestyrelsesmedlem, tlf. 22 45 70 38
Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem, tlf. 27 59 58 76
Annelise Jørgensen, suppleant tlf. 23 93 67 00
Ulla Gotsæd, suppleant tlf. 27 81 02 25
Janne Frandsen, suppleant tlf. 51 95 94 75
Tilknyttet bestyrelsen: Arne Kørup, kasserer, tlf. 23 25 72 85

Nyhedsbrevets redaktion Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen og Inger Vibeke
ibeke Svanekier

Ambassadører for Støtteforeningen
Finn Dal, Næstved, tlf. 24 28 11 75
Annelise Jørgensen, Vordingborg, tlf. 23 93 67 00
Sven Kofoed Møller, Vordingborg, tlf. 20 14 45 16
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