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Fremtidens hospice – inspirationer fra England
v/ Birgitte Bülow, hospicechef og Mette Engell Friis, frivilligkoordinator

Hospicers mange aktiviteter
Fire dages studietur til England med blandt andet besøg på tre engelske hospicer har givet masser
af indtryk, masser af ideer, inspiration og lyst til at afsøge nye områder. For selv om hospicetanken
i Storbritannien og Danmark grundlæggende er ens og handler om at lindre og give mennesker det
bedst mulige liv før døden og den mest værdige afslutning, så er meget også forskelligt.
De britiske hospicer skal eksempelvis selv sørge for to tredjedel af deres økonomi, hvilket kræver
målrettet fundraising. Patienter skal ikke henvises fra læge eller sygehus, de selv eller deres pårø
pårørende kan bede om hjælp eller indlæggelse.
Daghospice er mange steder et faktum, hvilket betyder, at engelske hospicer både råder over sensen
gepladser,
pladser, har ambulante tilbud, udkørende hospiceteams, der tager vare på døende patienter på
plejehjem og i hjemmet og samtidig sørger for undervisning af sundhedspersonale i andre sek
sektorer.
Det gav os en erkendelse af, at vi i Danmark ikke kan bygge os ud af
opgaven med, at alle menne
mennesker
sker med behov, har ret til kvalificeret
hjælp ved livets afslutning. Vi må tænke i andre baner. Blive bedre
til at tænke på tværs af sektorerne. Og være mere målrettede i vores tilbud om kurser for eksempelvis plejepersonale.
Mindetræ på St. Christopher’s Hospice i London

Hospice som hjertet i lokalmiljøet
Også i England er de fleste hospicer udsprunget af et engagement fra lokale kræfter. Og for de enen
gelske hospicer betyder det, at de er sig meget bevidste om, at det er både ønskeligt og nødvennødven
digt at knytte samme lokalområde tæt til sig. Man ønsker at give noget tilbage ved at åbne hospice
som et sted, hvor man eksempelvis kan gå på café, lytte til musik, deltage i workshops, få behandbehand
linger, bruge stedets spirituelle rum eller deltage i sorggrupper.
Eksempelvis som på St. Leonard’s Hospice i York:
- Det er vigtigt for os, at lokalmiljøet føler, at hospice er et sikkert og
rart sted at komme. Det handler om at nedbryde nogle fordomme
om, at hospice kun er lig med død og tristhed. Vi taler også om det
gode liv. Vi vil have, at vores naboer ser på os som et sted, hvor
man kan tale om de store ting i livet i en rar atmosfære, fortæller
frivilligkoordinator Jo Buckden fra St. Leonard’s Hospice
Hospice.
Kan man mon forestille sig noget lignende i Bandholm? Det er noget
af det, vi går og taler om på Svanevig Hospice nu.

St. Leonard’s Hospice i York

Birgitte Bülow og Mette Engell Friis vil som afslutning på generalforsamlingen den 14. marts vise billeder
og fortælle meget mere fra deres inspirerende studietur. Se side 8

Indlæggelse
ndlæggelse på hospice er gratis
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Tilbageblik på efterårets arrangementer 2017
v/Inger Vibeke Svanekier

Efterårets arrangementer blev indledt med forpremiere på anden sæson af "Lykke & Fremgang"
med undertitlen "Kriser & Kærlighed", på Saxkjøbing Sukkerfabrik, hvor vi havde fornøjelsen af at
sælge billetter til særpris, der ubeskåret gik til Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
Vi har tradition for at fejre årets hospicedag i oktober, og denne gang havde vi i et samarbejde
med Kræftens Bekæmpelse, Lolland, inviteret forfatter Mads Christensen til at fortælle om sorgen
i forbindelse med sin kones sygdomsforløb, død og tiden herefter.. Mads Christensen har skrevet
bogen "Mænd der mister". Arrangementer fandt sted i Kulturværket i Maribo.
Årets sidste arrangementer var velbesøgte julemarkeder i henholdsvis Idestrup Forsamlingshus,
Engestofte Gods og på Bakkehuset i Nykøbing F. Også denne gang kunne vi virkelig glæde os over
stor interesse og et fantastiskk salg.

Ambassadører for Støtteforeningen
Vi har fået samlet en lille gruppe medlemmer, der gerne vil medvirke til at uddele foldere, deltage i messer,
opspore steder, hvor vi bør markere os mm.:

Sven Kofoed Møller, Vordingborg, tlf.: 20 14 45 16, mail: skm4760@gmail.com
Annelise Jørgensen, Vordingborg, tlf.: 23 93 67 00, mail: annelise@kileager.dk
Finn Dal, Næstved, tlf.: 24 28 11 75, mail: fd@herlufsholm.dk
Hanne Kargaard Christensen, Fensmark, tlf.: 20 68 39 51, mail: egreen@stofanet.dk
Karen Rasmussen, Nykøbing F.
F., tlf.: 40 50 77 50, mail: karen.r@mail.dk

Mød os på multimesserne i Vordingborg og Nykøbing F.
I et samarbejde mellem støtteforeningens bestyrelsen og vores ihærdige ambassadører, deltager
vi i år både i Vordingmessen og Nykøbingmessen

I

I Vordingborg finder I os på stand nr. 103, og i Nykøbing F. på stand nr. 71 i hal 2
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Kommende arrangement

Besøg på Iselingen Gods, Vordingborg
Godsejer Niels Otto Hansen har velvilligt givet tilsagn om at fortælle om Iselingen
Iselinge Gods' historie og
om landbruget,
bruget, som det drives i dag.
Der bliver også mulighed for at se
udbygningerne samt park og have.
Arrangementet finder sted
ted
Lørdag den 5. maj 2018 kl.
kl 10.30 - ca. 12.30
Entré 50 kr. der ubeskåret går til
Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Adressen er Iselingen 1, 4760 Vordingborg.

Besøg vores hjemmeside www.anemonenyt.dk
og følg også med på
facebook hvor du kan skrive kommentarer
Henvendelse kan desuden ske via post@anemonenyt.dk
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To af de frivillige på Svanevig Hospice har svaret på enslydende spørgsmål, og deres svar bringes her:

Svanevig er et frirum til nærvær
Af Hanne Lohse, ansat i SKAT

Hvad betyder det for dig at være frivillig på Svanevig Hospice?
Jeg har været frivillig på Svanevig siden august 2010, altså et halvt år efter hospice blev etableret.
På daværende tidspunkt så jeg en notits i lokalavisen, hvor der blev efterspurgt frivillige i weekweek
enden, og da jeg var – som jeg fortsat er – fuldtidsbeskæftiget,
var det muligheden for mig for også at blive en del af det nye tiltil
tag.
Jeg meldte mig på banen, og det har givet stor mening for mig
lige siden. At være på Svanevig ser jeg som et frirum til nærvær.
Når man sidder og taler med en patient eller en pårørende, så
kan man ikke andet. Man er fuldstændig til stede. Jeg læste en
gang, at en frivillig på et andet hospice sagde, at på hospice ”er
”
livet i højsædet, fordi det er så begrænset”. Det er præcis sådan
det er!
Hanne deltager også gerne i arrangementer uden for Svanevig.
Her ved julemarked, hvor Støtteforeningen havde en fin stand.

Hvilke opgaver giver specielt stor mening for dig?
Det er vigtigt for mig sammen med andre at være med til at ska
skabe
be værdi for patienterne på
hospice. Når jeg fx udfører praktiske opgaver, så kan det frigøre noget kapacitet for sygeplejer
sygeplejerskerne,
ne, som kan allokeres til patienter og pårørende.
Med andre ord så er det ikke afgørende for mig at have følelsen af, at det er mig, der gør en for
forskel. Det er teamet og samspillet, der skaber sammenhængen.
Er der en oplevelse, der har gjort særligt stort indtryk på dig?
De stunder, jeg ofte tænker tilbage på, er typis
typiskk ture i det fri med patienter, hvor vi måske kører til
havnen eller rundt i den nære omegn og nyder vandet eller en smuk solnedgang.
For eksempel var der en patient en gang, som jeg havde været ude at gå en tur med. Da vi var næ
næsten tilbage på Svanevig, besluttede vi at køre op til kirken og se solnedgangen ud over fjorden.
Det var så smukt, og patienten var så glad for den oplevelse. Hun døde få dage efter, og jeg har så
tit tænkt, at det var en rigtig god beslutning at tage den lille omvej.
En anden oplevelse
evelse var med en midaldrende mand. Han havde kone og tre små børn, som jo ofte
var her. En dag gik jeg en lang tur med ham. Ud i solen og vinden. Det var en rigtig god tur og en
god snak, og efterfølgende var han så taknemmelig for det. Også hans kone kom og fortalte, hvor
meget det havde betydet, at han fik den tur. Det var så lidt. Og alligevel betød det så meget. Jeg
synes, det er med til at understrege sætningen om, at hvert øjeblik bliver så særligt, fordi livet er
begrænset.
Har du et godt råd, hvis man har lyst til at blive frivillig?
Når du melder dig som frivillig, bør du have noget at komme med og give af – overskud! Du skal
kunne møde det enkelte menneske og se igennem sygdomme og ind til det menneske, der er bag
bagved. Vores tanker handler altid o
om
m fortid og fremtid. Men i nærværet, i nuet, er der ingen tanker
om før eller efter. Det er derfor, jeg betragter mine besøg på hospice som et frirum for mig.
Det er tid, rum og nærvær.
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Det
et er en gave at være frivillig
Af Lene Manniche, pensionist, tidligere ergoterapeut

Hvad betyder det for dig at være frivillig på Svanevig Hospice?
Jeg har nu været frivillig på Svanevig Hospice i 6 år. Jeg er meget
glad for dette ”job”, føler mig be
beriget af at være sammen med en
bred skare
re af dejlige mennesker og føler dette meget meningsfuldt.
Jeg begyndte som frivillig på hospice, da jeg forlod arbejds
arbejdsmarkedet.
Det føltes tomt pludselig
lig ikke at have kolleger mm
mm. længere, og at
komme på hospice giver det sociale samvær, som jeg manglede og
er meget glad for. Jeg
eg er også meget glad for udfordringer i vagterne. Disse er med til at gøre
seniorlivet givende. Endelig nyder jeg kurser, møder, udflugter mm
mm.,, hvor jeg og andre frivillige
fri
kan
dygtiggøre os inden for dette område.
Hvilke opgaver giver specielt stor me
mening for dig?
Der er mange forskellige ”opgaver” på en vagt. Det bedste er at få en god snak med en patient. Jeg
synes virkelig godt om at gå tur med en patient, enten bare at gå sammen, eller at jeg skubber kø
kørestolen.
stolen. Det er fantastisk at køre ned til havnen. Her sætter jeg mig på molen. Vi sidder så der og
ser ud over Smålandshavet og livet ved havnen og så bare snakker. Her kan vi sidde face
face-to-face og
ikke, at jeg går bagved kørestolen. Der er altid mange ting ”lige ved ”, som man kan tale om og så
om livet naturligvis. Det er selvfølgelig altid dejligt, hvis denne samtale kan følges op, næste gang
jeg kommer. Men det er desværre slet ikke altid tilfældet.
Er der en oplevelse, der har gjort særligt stort indtryk på dig?
Der er mange forskellige oplevelser ved at være frivillig på hospice, og det er svært at udpege én
frem for en anden. Jeg har dog lyst til at fremhæve en udflugt til Sukkermuseet sidste sommer
sammen med fire patienter, to sygeplejersker og en frivillig mere ud over mig. Det var bare en superdejlig oplevelse, og vi blev virkelig godt modtaget på museet. Selv det noget bøvlede med at
komme
me op i selve udstillingen blev klaret på en fin måde. En sådan tur giver et godt fællesskab for
dem, som er med.
Har du et godt råd, hvis man har
ar lyst til at blive frivillig?
Det er jo svært at vide, om det er noget for ”mig”? Først og fremmest skal man have lyst til at væ
være sammen med mennesker og til at give noget af sin tid til andre mennesker. Der kræves ikke
særlige kvalifikationer nok mest
st noget empati og ro. Det er vigtigt med ro og harmoni på dette
sted. Man behøver ikke at have særlig viden om sygdomme.
Det sørger det ansatte personale for at have og bruge. Så tag
telefonen og kontakt frivilligkoordinatoren ved hospice, hvis
du vil høree mere om det. Hvis du er heldig, så kender du
måske en person, som allerede er frivillig, og som kan være
dig til hjælp. Bare prøv at være frivillig. Det er ingen skam at
holde op igen. Min slutreplik
plik skal være: det er en stor GAVE
at være frivillig ved Svanevig Hospice!
Lene holder meget af stunderne med gode snakke med patienterne.
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Nye regler i forbindelse med fradrag for indbetaling af donationer
Støtteforeningen modtager med taknemmelighed gaver og donationer.
Gaver og donationer bliver anvendt til gavn for det frivillige arbejde og dermed for patienter og
pårørende på Svanevig Hospice samt støtte til udvikling, forskning og uddannelse.
Gavebeløb og donationer indsættes i Jyske Bank
Bank, reg. nr. 0694 -konto
konto nr. 0002113171.
0002113171
Fra 2018 benyttes ny gavekonto, hvis der skal gives fradrag på selvangivelsen
Der er mulighed for skattefradrag for bidrag op til 15.900 kr.(beløb i 2018), Ægtefæller har ret til
hver sit fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragyderen oplyser sit ccpr.nr.
i forbindelse med indbetalingen på en særlig konto i Nordea reg.nr. 2540 konto nr. 6896408656,
6896408656
hvorefter beløbet vil blive indberettet til SKAT.
Støtteforeningen for Svanevig Hospice og Hospice Forum Danmark, som står for indberetningen
over for skat,
t, overholder naturligvis alle regler for registrering, opbevaring og brug af personnum
personnummer i henhold til EU-persondataforordningen.
persondataforordningen.
Er der spørgsmål vedrørende gaver og donationer, specielt vedrørende fradragsberettigede gaver
kontakt venligst støtteforeningens
ingens kasserer Arne Kørup, mail: korup@privat.dk tlf. 23 25 72 85
forud for evt. indbetaling af gavebeløb.
På www.anemonenyt.dk/donationer kan man også læse om muligheden for fx at donere et beløb i
forbindelse med begravelse/bisættelse.
gravelse/bisættelse.

Hjælp os med at spare papir og porto
send en mail til post@anemonenyt.dk
hvis du kan undvære den trykte udgave af "Anemonenyt".
Så får du i stedet tilsendt det elektronisk,
hver gang der udkommer et nyt.
Alle tidligere og aktuelle Nyhedsbreve/Anemonenyt kan desuden læses på vores hjemmeside
www.anemonenyt.dk
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Brodér en sofapude med svanemotiv
Tine Wessel,, der er professionel brodøse, har designet en pude med det smukkeste svanemotiv.
Tine skrev sådan til os:: ”Min far h
havde
avde en rigtig fin og tryg sidste tid på Svanevig Hospice. Han
sagde flere gange, at når han blev rask, ville han være frivillig på Svane
Svanevig
vig Hospice. Han fik så
meget glæde af indsatsen fra de frivillige, der var tilknyt
tilknyttet Svanevig
og ville gerne give no
noget
get tilbage. Min søster og jeg fik også stor støtte
fra ALLE, og når nu min far ikke fik mulighed for
at ”give tilbage” har jeg designet en pude, hvor
jeg donerer mit beskedne overskud ved salget
til støtteforeningen til Svanevig Hospice”.
Svanevig Hospice og Støtteforeningen er
taknemmelige for den fine gestus, og vi kan
oplyse, at et broderikit kan købes på Svanevig
Hospice for 348 kr.

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, bestyrelsesmedlem, tlf. 51 20 35 18
Ruth Bierre, bestyrelsesmedlem, tlf.: 22 45 70 38
Lis Høegh
Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: 24 80 28 78
Sven Kofoed Møller, suppleant, tlf.: 20 14 45 16
Tilknyttet bestyrelsen: Arne Kørup, kasserer,
Nykøbingvej 169,Horreby, 4800 Nyk. F. mobil: 23 25 72 85

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

Nyt smukt svanesmykke
Guldsmed Kelø har designet og fremstillet et nyt smukt halssmykke med en lille
svane. Smykket er i ægte sølv og kædens længde kan reguleres lidt. Svanesmykket
kan købes på Svanevig Hospice eller ved henvendelse til et af Støtteforeningens
bestyrelsesmedlemmer.
mmer. Prisen er 400 kr., og overskuddet går ubeskåret til
Støtteforeningens arbejde.
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Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018, 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 og referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning for 2017 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Aflæggelse af regnskab for 2017 ved kasserer Arne Kørup
Fremlæggelse af budget for 2018 ved kasserer Arne Kørup
Fastsættelse af kontingent for 2019
Behandling af indkomne forslag
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
På valg er
Arno Larsen, villig til genvalg
Ruth Bierre, villig til genvalg
Jytte Møller, er flyttet til Roskilde 1.10.17, og er ikke villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår Dorthe Vistisen, Maribo som nyt bestyrelsesmedlem
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen på valg er
Lis Høegh-Andersen, villig til genvalg
Sven Kofoed Møller, villig til genvalg

9. Valg af revisor
Jesper Løw, villig til genvalg
10. Valg af revisorsuppleant
Lene Dornhoff, villig til genvalg
11. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag den 14. april 2018 på
Hotel ”Trinity”, Fredericia
12. Eventuelt

Pause kaffe/te - billetter af 50 kr. købes ved indgangen
Efter generalforsamlingen vil hospicechef Birgitte Bülow og frivilligkoordinator Mette Friis Engel fortælle om deres studietur til England i
efteråret 2017, hvor de bl.a. besøgte Sct. Christoffer Hospice i London og
St. Leonard’s Hospice i York. Beretningen bliver ledsaget af foto.
Se i øvrigt artiklen side 1.
Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
8

