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Svanevig Hospice er gået ind i sit 8. år
v/Inger Vibeke Svanekier

Vi håber alle vore medlemmer er kommet godt ind i det nye år, og vi glæder os til det fortsatte
samarbejde omkring Svanevig Hospice. Vi kan nok alle sammen blive enige om, at "tiden flyver",
men heldigvis foregår der også samtidig mange gode og spændende ting undervejs.
Svanevig Hospice har i de første ca. 7 år arbejdet ud fra et værdigrundlag med overskrifterne
næstekærlighed, tværfaglighed, respekt, nærhed og ansvarlighed. Disse begreber er på ingen
måde kasseret, men begrebernes betydning er blevet diskuteret, vurderet og suppleret med
nuancerede opfattelser og værdier. Til dette arbejde har der været bidrag fra alle personalegrupper, de frivillige, bestyrelsen for Svanevig Hospice og Støtteforeningens bestyrelse.
Det har været en utrolig fin proces, hvor alle med berøring til Svanevig Hospice har deltaget.
Cand.mag. Lene Frølund Thomsen fra firmaet "Etikos" har været en inspirerende og dygtig
katalysator undervejs, og hun har medvirket til, at der i enighed kunne nedfældes et nyt sæt
værdier med overskrifterne rummelighed, omsorg, ansvarlighed og medinddragelse, som i det
følgende uddybes. Værdigrundlaget vil blive trykt i en folder og illustreret med tegninger udført af
Anne Gyrite Schütt.

Værdigrundlag for Svanevig Hospice
RUMMELIGHED
Rummelighed er respekt for det enkelte menneskes værdighed - for dets selvbillede, dets identitet
og syn på verden. Vi udtrykker rummelighed ved at se, spørge, lytte - og være opmærksomme; vi
rummer det enkelte menneske ved - i størst muligt omfang - at respektere den enkeltes selvbestemmelse og valg; vi leverer unikke indsatser og skaber individuelle rammer, for at den enkelte
patient kan komme til udfoldelse med sit liv. Rummelighed er at understøtte den enkeltes integritet og selvbillede - under hensyntagen til fællesskabets trivsel.
Vi er opmærksomme på, at rummelighed kan blive til grænseløshed og en laden stå til. Derfor
handler rummelighed også om mod til at sætte grænser - eller mod til at gribe ind; i respekt for
fællesskabet; i respekt for en faglig vurdering - i respekt for det enkelte individ - eller for at undgå
omsorgssvigt.
OMSORG
Med afsæt i ordets grundbetydning at sørge for eller kere sig om handler det om, at vi favner
patienten – kontaktfyldt – uden at omklamre; vi understøtter patienten i det, han eller hun ikke
selv formår - på den måde patienten selv ville have gjort det - for at opretholde integritet og
selvbillede. Omsorgen er fysisk, psykisk, åndelig og social.
1

Omsorg er forbundet med næstekærlighed; som udtryk for rere
spekten for det hele menneske; en anerkendelse af det enkelte
menneskeliv som ukrænkeligt. Næstekærlighed er ikke bundet til
til en bestemt religion eller tro, men til ansvar, medmenneskeligmedmenne
hed og fordomsfrihed - i mødet med det andet menneske. OmOm
sorg udtrykker vi særligt gennem nærvær, indlevelse og respekt
for menneskers
neskers integritet; vi viser det, når vi understøtter
understøt glæden - det, der opbygger og det, der nærer; når vi understøtter
muligheden for at nyde, dvæle og være til stede i nuet.
Ill. Anne Gyrite Schütt

ANSVARLIGHED
Ansvarlighed udtrykker vi gennem respekt for opgaven og ordentlighed i samarbejdet - med kolleger, de frivillige, patienten og de pårørende. Ansvarlighed viser vi gennem tillid, åben dialog, re
refleksion og inddragelse, dvs. vi taler med hinanden frem for om hinanden; vi deler vores viden uu
den at blive bedrevidende, og vi er tydelige i vores beslutninger og handlinger. Vi tager ansvar for
at udfordre og være undersøgende på ’plejer’, vaner og for
formodninger mhp. at forblive skarpe i
vores faglige integritet og mhp bedst muligt at understøtte patientens livskvalitet.
Kollegialt handler ansvarlighed særligt om forpligtelsen på at vidensdele og inddrage hinandens
ressourcer i et tværfagligt samarbejde til kvalificering af den fælles opgave - at skabe lindring og
understøtte livskvalitet hos patient og pårørende i den sidste tid. Ansvarlighed viser vi ved at tyde
tydeliggøre muligheder og erkende begrænsninger, ved at vise villighed til læring, selvrefleksio
selvrefleksion og
udvikling, ved at dele tvivl, undren og indsigt.
MEDINDDRAGELSE
Svanevig Hospice er en helhed med et fælles mål: Alle har unikke kompetencer og ressourcer at
byde
de ind med. Vi har alle et ansvar for, at forskellighederne bringes i spil til glæde for h
helheden; til
glæde for patienten, for de pårørende, for den fælles udvikling og trivsel. Medinddragelse er, at
ens stemme - og bidrag - bliver hørt og set.
Medinddragelse sker, når vi tager fælles ansvar - for at gøre en reel og positiv forskel - ved at byde
ind med vores ressourcer, vores spørgsmål, ideer og overvejelser.
Vi ønsker at arbejde inddragende og samskabende på alle niveauer: ift. patienten, vores kolleger,
de pårørende og de frivillige. Vi tror på, at medinddragelse skaber motivation, ejerskab og meningsfuldhed.
Kollegialt udmønter vi medinddragelse i at understøtte det tværfaglige samarbejde.
Ift. samarbejdet med patienten sikrer vi medinddragelse ved at lytte til patientens behov og
ønsker og - i størst muligt omfang - skabe individuelle løsninger.

Hjælp os med at spare papir og porto
send en mail til post@anemonenyt.dk
hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, får du i stedet tilsendt
sendt det elektronisk,
hver gang der udkommer et nyt.
Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail. Og huske venligst at
meddele adresseændring og/eller ny mailadresse
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Tilbageblik på efterårets arrangementer
v/Inger Vibeke Svanekier

Markering af årets hospicedag
foregik ved en underholdende aften under overskriften "Osvald og den lille mand" den 27. oktober
2016 på Maribo Gymnasium. Her fik vi genopfrisket
opfrisket en del af Osvald Helmuths sange, og der blev
budt på en rejse gennem Osvalds uni
univers af både de morsomme og
mere alvorlige viser.
Det var en fornøjelse at opleve den dygtige trio bestående af
Michael Mondrup,
drup, der gennem 30 år har dyrket visesangens ædle
kunst, Jørn Bonde,
de, der er en af landets bedste akkom
akkompagnatører
samt Jesper Johansen,
sen, der spiller bas så det swinger. Koncerten var
instrueret af Mette Bentzen.
Julemarkeder
Vi har virkelig grund til at takke endnu en gang for den fantastiske opbakning, vi har fået ved årets
julemarkeder. Vi deltog i Idestrup, på Knuthenborg og på Engestofte. Der er i alt blevet solgt for
ca. 30.000 kr. (brutto), Vi vil gerne takke de mange frivillige, der har ydet en stor indsats for, at vi
har så smukke salgsartikler. Vi har desuden mødt fantastisk velvilje der, hvor vi har haft stande, og
på Engestofte fik vi i år 2. præmie for smukkeste stand.
Vi har i øvrigt allerede reserveret standplads de samme steder til julemarkederne sidst på året.

Engestofte

Knuthenborg

Idestrup

Indlæggelse på Hospice er gratis
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Kommende arrangementer
v/Inger Vibeke Svanekier

Folkefest på Corselitze søndag den 14. maj
Det Classenske Fideicommis kan i år fejre 225 års jubilæum, og det markeres bla. med en flot folkefest søndag den 14. maj 2017 kl. 10-16 på Corselitze. Der bliver dagen igennem budt på aktiviteter og underholdning for folk i alle aldre. Her kan bla. nævnes folkedans, skovhuggershow, rundvisning i parken, jagthornsblæsning, hestevognskørsel, "Kalles Store Trommeshow" (kendt fra DR's
Ramasjang), åbent hus på Skovbrugsmagasinet og
meget, meget mere.
Og så kan vi byde på adgang til Hovedbygningen på
Corselitze, mod entré på 50 kr., som går ubeskåret
til Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
Folkefesten bliver senere annonceret i dagspressen.

Lykke og fremgang NY SÆSON

For et års tid siden kunne man rundt om i forsamlingshuse på
Lolland og Falster se opførelsen af "LYKKE og FREMGANG".
Her fulgte man tvillingerne Lykke & Frede og deres familie i
årene efter 2. Verdenskrig og frem til 1975.
I forestillingen blev der fortalt om det særlige ved, at være fra
de danske sydhavsøer. Indholdet var skabt af lokalbefolkningens egne historier og oplevelser, og dannede rammen om en
familiekrønnike. Stykket var både morsomt, rørende og tankevækkende.
Nu er folkene bag dette geniale teaterstykke i gang med en
opfølgning med titlen "Kriser & Kærlig hed", som skal opføres i
efteråret 2017. Premieredagen er fastlagt til den 15. september 2017. Men Støtteforeningens medlemmer får mulighed
for at købe billetter til særpris til forpremieren. Imidlertid kender vi endnu ikke denne dato, men
den bliver meldt ud, så snart det er muligt.

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
Jytte Møller, sekretær tlf.: 20 92 26 75
Jette Thesbjerg, kasserer, 54 43 80 14, Arne Kørup, p.t. vikar for kasserer, tlf.: 23 25 72 85
Arno Larsen tlf.: 51 20 35 18
Lis Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: 54 82 63 61 / 24 80 28 78
Ruth Bierre, suppleant, tlf. 22 45 70 38
Nyhedsbrevets redaktion: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen
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Ambassadører for Støtteforeningen
v/Inger Vibeke Svanekier

Som omtalt tidligere har vi efterlyst medlemmer, der kunne være interesseret i at være ambas
ambassadører for Støtteforeningen, og denne efterlysning har nu resulteret i, at der er seks personer,
der har vist interesse.
Den 12. januar mødtes ambassadørerne med Støtteforeningens bestyrelse på Svanevig Hospice,
hvor vi efter rundvisning og gensidig orientering havde en meget konstruktiv og positiv dialog, der
var utrolig inspirerende for det fortsatte arbejde
arbejde. Det har dog endnu ikke udmøntet sig i konkrete
kon
forslag, men der arbejdes videre, og de
dett næste møde i gruppen er planlagt til den 23. marts

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

Tegning: Anne Gyrite Schütt. Illustration til folder om Værdigrundlag på Svanevig Hospice

Følg med på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk
og følg os på Facebook - hvor I også kan medvirke til at holde gang i kommunikationen.
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Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling
onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00 i 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning for 2016 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Aflæggelse af regnskab for 2016 ved kasserer Arne Kørup/Jette Thesbjerg
Fremlæggelse af budget for 2017 ved kasserer Arne Kørup/Jette Thesbjerg
Fastsættelse af kontingent for 2018
Behandling af indkomne forslag
Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen:
på valg er: Hjørdis Høegh-Andersen, villig til genvalg
Inger Vibeke Svanekier, villig til genvalg
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
på valg er: Lis Høegh-Andersen, villig til genvalg
Ruth Bierre, villig til genvalg
Valg af revisor: Jesper Løw, villig til genvalg
Valg af revisorsuppleant: Lene Dornhoff, villig til genvalg

9. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag den 1. april 2017
10. Indlæg fra Svanevig Hospice v/Birgitte Bülow
11. Eventuelt
Pause – kaffe/te - billetter af 50 kr. købes ved indgangen
Efter generalforsamlingen bydes på underholdning ved ”Den Voxne Kvartet” fra Maribo, der - under ledelse
af Lena Maaløe - vil synge ud fra tekster af Kaj Munk.

Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
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