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At være frivillig på hospice

Hvordan passer man på sig selv som frivillig på hospice? Det var temaet for Hospice Forum Danmarks frivilligseminar i oktober 2018. 115 frivillige fra hele landet var samlet og fik via oplæg og debat vendt emner
som pligtvillighed, behov for pauser, glæden ved frivillighed, hvad er gode rammer for frivillige, kan frivilligkoordinatorerne gøre mere, for at frivilligheden trives og meget mere. Det hele blev ledet af konsulent Marie
Baad Holdt fra konsulentfirmaet Ingerfair.
Fra Svanevig Hospice deltog seks frivillige og frivilligkoordinatoren. Tre af de frivillige fortæller her om deres
oplevelser fra dagen.
Helle Lutzen
Helt generelt var det en rigtig interessant dag med et spændende oplæg. Ordet “pligtvillighed” har hængt
ved, og jeg har overført det til andre aspekter end det frivillige arbejde.
Personligt føler jeg ikke, at vi på Svanevig hospice har de problematikker, som
nogle andre hospicer italesætter. Vi er gode til at lytte til hinanden, og jeg
synes også, vi interesserer os for hinanden.
Det er altid spændende at høre, hvad andre frivillige føler og oplever. På den
baggrund kan jeg ikke undgå at føle mig privilegeret og heldig ift. Svanevig.
Både i forhold til arrangementer, temaaftner, frivilligmøder osv. Svanevig er
virkelig god til “vedligeholdelse” af de frivillige. Vi bliver holdt til ilden - vi
brænder ikke ud.
Jeg er frivillig helt frivilligt. Jeg gør det ikke af pligt eller for at få et pænt CV.
Det er trods alt en god ting at få bekræftet. Her er frivillighed og pligtvillighed,
som det meste af seminaret handlede om, essentielle begreber!
Det var en rigtig god og interessant dag. Jeg har fået bekræftet - igen! - at Svanevig bare er et unikt sted at
være frivillig. . Vi er privilegerede, vi har mange muligheder, vi har den bedste koordinator og et godt
tværfagligt samarbejde med alle faggrupper i huset. Alt sammen noget, som jeg kan forstå flere andre
hospice-frivillige efterspørger. Vi ER bare heldige!
Lise Frederiksen
En dag med en masse input, som satte en del tanker i gang om det at være frivillig på hospice.Det, som
optog mig mest, var begrebet pligtvillighed, hvor selve ordet skurrede i mine ører.
Jeg føler det netop ikke som en pligt, hvilket jeg også gav udtryk for i den gruppe, jeg deltog i. Jeg oplevede,
at nogle frivillige følte det som en pligt. Havde dårlig samvittighed, når der blev ringet til dem, og de sagde
nej til en vagt. Andre steder har nogle sågar sagt nej til familiesammenkomster for at passe en vagt, men så
risikerer det at blive en pligt.
Andre havde sagt ja til faste vagter, altså ikke oplevet den frihed, der ligger i, at man selv kan booke.
Noget andet er vigtigheden i at have gjort sig klart, hvorfor man har valgt at blive frivillig. Er man
Indlæggelse på Hospice er gratis
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rengøringshjælp, opvasker eller helt udenfor
udenfor, hvad der sker i huset? Arbejder man meget alene,
som nogle fortalte de gjorde. Nogle steder var der opgaver, som var en tung arbejdsopgave. Stor
opvask, som også omfattede rengøring af store gryder og pander. Nogle var også i køkkenet for at tilberede
supper og lignende.
Som det også blev nævnt er det vigtigt at kende sin plads og dermed også sig selv og gøre sig klart, hvad man
kan byde ind med og være åben for at være en del af et team.
Deltage i aktiviteter som skaber liv og nærvær.
Og til slut det allervigtigste. At man har en god koordinator, som ser, hører og er opmærksom på én. Det har
vi på Svanevig hospice og tusind tak for det, Mette.
Inge-Merethe Palle
Tidligt op, meget tidligt, og så af sted til frivilligseminar i
Fredericia.
Er det mon noget for mig? Ja, det var det så absolut.
En rigtig god dag i selskab med en inspirerende foredragsholder,
en flok spændende kvinder og et par håndfulde modige mænd.
Forskellige emner blev debatteret bl.a.: Pligtvillighed eller fri
frivillighed, har vi de rette rammer for frivilligt arbejde, og kender
vi vores arbejdsopgaver?
På Svanevig er der ingen
ngen direkte tvungne pligter, og vi har de
rette rammer, ikke blot et smukt hospice,
ospice, men også en
koordinator der tager hånd om vores trivsel, og sørger for at vi kender vores arbejdsopgaver.
Ved den efterfølgende gruppedebat var det min opfattelse, at der de fleste steder er forholdsvis gode ramram
mer for de frivillige.
Arbejdsopgaverne kan være mangeartede. Jeg talte med en frivillig, der igennem mange år havde stået for
havearbejdet, men som nu havde fundet arbejdsbyrden for stor, og resultatet var, at hav
haven nu lignede et
vildnis. Jeg sendte mine tanker til vores smukke og velpassede have. På et andet hospice stod de frivillige for
pudsning af vinduer, nok ikke lige et job for mig, jeg har rigeligt i mine egne.
Det er altså ikke altid, at græsset er grønner
grønnere hos naboen.
At være frivillig på hospice er noget helt særligt, og ja det vidste vi jo allerede
allerede.
Frivilligt arbejde styrker den mentale og fysiske sundhed, så derfor er der al mulig grund til at vi fortsætter.

Besøg vores hjemmeside www.anemonenyt.dk
og følg os på

facebook hvor du kan skrive kommentarer

“Åbent Hospice – Vores Hospice” – et sats og en succes
v/Mette Engell Friis

I september lancerede Svanevig Hospice et nyt kulturtilbud, ”Åbent Hospice - Vores Hospice”.
Ønsket var at åbne hospice mere for mennesker i vores lokalområde. Vi vil gerne byde inden for til fore
foredrag,
debatter og samtaler, som på forskellige måder har livet og døden i centrum.
Vi glædede os til at starte. Men var også usikre på, hvordan det blev taget imod. Ville folk hav
have lyst til at
komme på et hospice til et kulturarrangement? Ville det være for svært at træde over dørtærsklen til et sted,
man associerer mere med sygdom og død end med kultur? Og hvordan ligger Svanevig overhovedet i forhold
til at tiltrække gæster til den
en slags arrangementer? Bor vi for langt fra alfarvej?
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Efter de første tre arrangementer kan vi konstatere, at vi ikke havde behøvet at bekymre os.
Der har været fulde
ulde huse til både Michael Ejstrups foredrag om, hvordan forskellige landsdele taler om sorg
og savn, til Henrik Gade Jensens debataften om aktiv dødshjælp og til den poetiske aften med musik, sang og
historier ved historiefortæller Marianne Christensen og harpespiller Niss Stricker.
Og lige så vigtigt: Hver af de tre aftener har vi oplevet, at samtaler og snakke om de enkelte emner har strakt
sig ind i både kaffepauser og ud til parkeringspladsen efter arrangementet. Ligesom vi efterfølgende har fået
mange hilsner på mail og via Facebook efterfølgende, hvor folk har sagt tak for foredragsholdernes input.
Vi er taknemmelige over den store opbakning og kan dermed heldigvis konkludere, at der både er lyst og tid
til vores kulturtilbud.
Og nu går vi så i gang med
ed forårsarrangementerne.
Den 7. februar gjaldt det besøg af Michael Højlund Larsen, Master i filosofisk vejledning, forfatter og forefore
dragsholder. Aftenens tema var håb, og spørgsmålene var blandt andet:Hvad er håb? Hvad er for
forskellen
mellem håb og drømme? Hvilken betydning har håb for et menneske?
Den aften er blevet til med støtte fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
Den 9. april handler arrangementet om børn og unge og deres sorg i forbindelse med en nærtståendes syg
sygdom og død. Psykolog Marie
rie Magne Brixtofte fra Det Nationale Sorgcenter kommer og fortæller om, hvor
hvordan man kan forberede børn og unge på at skulle miste en, der står dem nær. Marie Magne Brixtofte vil
lægge op til debat og refleksion. Aftenen er både for privatpersoner, der ha
harr børn eller unges sorg tæt inde
på livet, og for lærere og pædagoger.
Og sidste arrangement bliver så noget helt andet!
Den 26. maj har vi nemlig SvanevigTour – en vandretur på ca. 10 km til Hunseby Kirke med fortælling om
kirken og vandringers spirituellee karakter ved præst Gitte Sylvest. Vi spiser medbragte madpakker ved Hun
Hunseby
by Kirke. Derfra går vi videre til Maribo og går om bord i Museumsbanen, hvis damplokomotiv kører os
tilbage til Bandholm Station, mens vi får en tiltrængt kop kaffe og en kage.
Alle
lle arrangementer koster 75 kr. Og skulle man have lyst til aatt deltage, så tilmelder man sig enten via telefon
på 5444 5434 eller på mail: kontakt@svanevighospice.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, bestyrelsesmedlem, tlf. 51 20 35 18
Ruth Bierre, bestyrelsesmedlem, tlf.: 22 45 70 38
Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem, tlf.: 27 59 58 76
Liss 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
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Kom og oplev Sprøjtehusteatrets næste forestilling
Vi har igen fået tilbud om billetter til en forpremiere på Sprøjtehusteatret
”Himmelske toner og sprudlende skuespil smelter sammen når
Sprøjtehus Teatret og sangere fra Klosterkirkens Kor står på scenen
sammen i ”One Shot of History” på Kulturforsyningen til april.”
Anders Plovdahl står i spidsen for op mod 70 frivillige aktører, der
på skift synger, syer, skruer, koder og agerer, så alt kommer til at
hænge sammen i, hvad der ender med at blive 2019´s største brag
af en musical, hvor Michael Jacksons musik er nerven – historien er
derimod digtet og har INTET med kunstneren selv at gøre. Musikken inspirerer blot den farverige historie,
der omhandler ludere, bandemedlemmer, kirkegængere og gadebørn.
Forpremieren finder sted onsdag den 24. april 2019 kl. 19.30, og billetter kan købes ved at indbetale 100 kr.
pr. billet på mobilpay 40 19 46 47 eller via bank til konto i Nordea 2650 6875 654 835 husk at anføre navn
uanset indbetalingsform. Der udleveres ikke billetter, men adgangen foregår ved tjek på vores liste. Der er
unummererede pladser. Foyeren - hvor man kan hygge sig med kaffe, øl, vand eller vin - åbner kl. 18.30.
Døren til teatersalen åbnes 19.20..
Gør dig selv en tjeneste og investér i denne enestående chance for at få en unik musikteateroplevelse, der
KUN kan opleves på SprøjtehusTeatret i Nykøbing F.
Man behøver ikke at være medlem af Støtteforeningen for at købe billet, så tag gerne nabo, venner og
bekendte med. Skulle der være spørgsmål, kan der mailes til post@anemonenyt.dk , eller ringes/SMSes til
Inger Vibeke Svanekier på 40 19 46 47

SVANEVIG-CAFEEN FOR PÅRØRENDE
– NÅR DØDEN BLIVER EN DEL AF LIVET
Den første torsdag i måneden fra kl. 19 til 20.30 er pårørende og efterlevende velkomne på
Svanevigcafeen til en kop kaffe/te/sodavand og en snak.
Om stort eller småt. Der er plads til det hele.

Tilmelding er ikke nødvendig.
Mange hilsner

De frivillige på Svanevig Hospice
Tjek altid hjemmesiden www.svanevighospice.dk hvor eventuelle ændringer vil fremgå
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To spændende arrangementer venter i maj - sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 3. maj og den 12. maj
Knuthenborg

Fredag den 3. maj kl. 16.00 får vi en helt speciel chance for at høre om Knuthenborg, idet lensgreve
Christoffer Knuth har givet tilsagn om en særlig åbning, hvor entreindtægten på 100 kr. pr. person går
ubeskåret til Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
Arrangementet vil også blive omtalt på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk

Åben have hos Gitte & Ole Hermann, Lærkevej 33, Sakskøbing

Gitte & Ole har tidligere vist deres have frem, og nu kommer deres
gæstfrihed igen Støtteforeningen til gode, idet de
Søndag den 12. maj 2019 fra kl. 13 – 16
giver os mulighed for at se, hvorledes en nænsom beskæring af
rododendron, azaleaer, buksbom, træer og stenhøjsplanter kan
skabe nogle helt nye indtryk i haven.
Entré incl. kaffe/te og kage 50 kr., som går ubeskåret
tilStøtteforeningen for Svanevig Hospice.
Arrangementet vil også blive omtalt på www.anemonenyt.dk
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Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling
onsdag den 20. marts 2019, 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 2018 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Aflæggelse af regnskab for 2018 ved kasserer Arne Kørup
Fremlæggelse af budget for 2019 ved kasserer Arne Kørup
Fastsættelse af kontingent for 2020
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, ønsker ikke genvalg
Sven Kofoed Møller, villig til genvalg

9. Valg af revisor
Lars Bo Petersen, villig til genvalg
10. Valg af revisorsuppleant
Lene Dornhoff, villig til genvalg
11. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag den 30. marts 2019 på
Hotel ”Legoland”, Billund
12. Eventuelt
Generalforsamlingen rundes af med et indlæg v/formand for bestyrelsen for Svanevig Hospice
Birgitte Anthonsen
Pause kaffe/te - billetter af 50 kr. købes ved indgangen

Efter generalforsamlingen underholder det farverige kor "Ad Libitum" v/korleder Kirsten Thorup.
Koret har et bredt repertoire af forskellige genrer.

Afslutning ved Hjørdis Høegh-Andersen
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