ANEMONENYT
Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice

februar 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 20. januar 201
2010 blev Svanevig Hospice indviet af Johannes
Ander
Andersen, der klippede den røde snor.......

.......og den 20. januar 2020 kunne
Støtteforeningen overrække gaven i
anledning af 10-års dagen
.

1

10-års
års dagen den 20.januar blev festligholdt hele dagen - både for
patienter, pårørende, personale og indbudte gæster.
Hospicechef Birgitte Bülow bød velkommen
velkommen. Talen er her i en let forkortet
udgave
Velkommen til 10 års fødselsdag på
Svanevig Hospice
Det er i dag præcist 10 år siden støtteforeningens stifter og idemanden
bag Svanevig Hospice, Johannes Andersen, under stor bevågenhed
klippede den røde snor over til indga
indgangen
ngen til Svanevig Hospice.
Det var en festdag! Rammen var nogenlunde på plads og næsten klar
til at modtage de første patienter.
Hvad indholdet præcist skulle blive, var vi langt fra sikre på…
Sygeplejerskerne havde lavet to retningslinjer: En for modtagelse af patienter og en for opgaver i
forbindelse med dødsfald..
Resten måtte komme…
Husets første souschef Kirsten Christensen havde en arbejdstitel:
”Vi finder vejen, mens vi går” – det gør vi stadig.
Svanevig Hospice har i alle årene været et hus fuld af liv og altid i bevægelse.
2005 indlæggelser har vi haft til dato. Hver patient og hver familie har lært os noget. De har inspi
inspireret os og udfordret os til at blive endnu bedre.
I dag kan vi med stolthed sige, at vi leverer en meget kvalificere
kvalificerett og specialiseret indsats til de patipati
enter og familier, der kommer her, når livet nærmer sig sin afslutning. Når de sidste dage skal leves
og have indhold og værdi. Når det hele bliver intenst, fordi tiden er knap.
Det er vigtigt for patienterne, at de b
bliver
liver lindret bedst muligt, og det er ikke mindst vigtigt for fafa
milierne,
lierne, der skal leve videre med mindet om den sidste tid sammen med den, de elsker og holder
af. Vi ved, at vi gør en stor og meningsfuld forskel!
Værdigrundlaget, der er rammen og styren
styrende
de for, hvordan vi arbejder og samarbejder, er gentænkt
i forløbet. I dag er det værdierne; rummelighed, omsorg, ansvarlighed og medinddragelse, der sty
styrer vores daglige arbejde og samarbejde. Det holder vi hinanden op på. Og det udfordrer vi hinanhin
den på.
De sidste par år har vi med inspiration fra England forsøgt at lukke hospice mere op og invitere
indenfor.
enfor. Vi ønsker at være med til at skabe rum for samtaler om livet og døden på forskellige må
måder og med forskellige indgangsvinkler. Vi ønsker i højer
højeree grad at være en del af det omkringliggenomkring
de samfund. At give noget igen og give tilbage.
I de 10 år, vi har eksisteret, er vi blevet mødt af en kæmpe stor opbakning og interesse. Opbakning
fra lokalsamfundet, fra fonde, fra virksomheder. Opbakning fra rigtigt mange kunstnere, musikere
og kor, der kommer her i huset og på hver deres måde skaber rum for livsglæde og refleksion.
Uden den opbakning var vi ikke nået hertil, hvor vi er i dag. En stor tak skal lyde herfra.
En særlig tak skal lyde til vores akt
aktive og utrættelige Støtteforening, der i dag tæller over 1200
medlemmer. Det giver styrke at have så mange mennesker bag sig.
Til indvielse sagde jeg, at i dette hus vil sorg og latter komme til at gå hånd i hånd, og sådan er det
– også i dag.
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I dag fejrer vi 10 års jubilæum samtidig med, at familier er i gang med at tage afsked.
Vi har skabt et godt fundament for Svanevig Hospice version 2.0
2.0. I version 2.0 vil vi bygge videre
vid
på det fundament, vi har skabt, tage det bedste med og fortsat arbejde for, at hospicefilosofien når
ud til alle mennesker med behov.
Vi vil forsat arbejde på nye måder for at lukke hospice op. Skolerne er en mulighed.Et daghospice
og en udegående funktion
ktion står også på ønskelisten.
Jeg vil lade Radisserne understrege Svanevig Hospices fortsatte fokus:
Søren Brun: En dag skal vi alle dø Snoopy
Snoopy: Ja, men alle de andre dage skal vi ikke….

Herefter fik formanden for Bestyrelsen for Svanevig Hospice, Birgitte Anthonsen, ordet

På Bestyrelsens vegne vil jeg gerne som Birgitte Bülow byde jer Hjertelig velkommen til fejring
af Svanevig Hospice 10 års fødselsdag. 10 år: det er ikke til at forstå!
Ved indvielsen dengang lånte jeg et citat af en brav mand, som havde som motto: ”Yes we can”
can”- og
det skal jeg da love for, at Hospice her lever op til hver eneste
dag!!
Palliation på fornemste vis, takket være et fantastisk personale,
engagerede frivillige, og et hus, der fungerer godt.
I har været - og er - på en lang, lang udviklingsproces, dygtige
fra dag 1, men der stopper det ikke: hele tiden ønsker om nye
spændende
de tiltag, nye processer, nye udbygninger, nye udvikudvik
lende kurser, revurdering af værdigrundlag, der er tilpasset de
erfaringer, I har nu.
Alt sammen for, at I kan gøre HVER DAG så god som muligt for
patienter og pårørende. Det er en formidabel arbejdsindsats
arbejdsind
I
udøver. Der er ikke en uge, hvor I ikke bliver takket i lokalavilokal
sen- og et stort TAK fra os i bestyrelsen, skal I bestemt også have!
Også stort tak til vores samarbejdspartnere
samarbejdspartnere:: de kommunale hjemmesygeplejersker, Lolland og
Guldborgsund, Næstved ogg Vordingborg Kommuner og Region Sjælland som vi har en rimelig
fornuftig Driftsaftale med, og som altid har lyttet efter vores ønsker og behov. Vi ved godt, vi ikke
er gratis i drift, men jeg lover jer, at det er hver en krone værd!!
Støtteforeningen, som er den 2. største i hele landet gør også et kæmpearbejde: I er nogle af de for
fornemste ambassadører: der er ikke det marked, møde eller lokalgruppe, hvor I ikke stiller op med
pjecer, medlemstilbud, Anemonenyt, rosende omtale - kæmpe arbejdsindsats. Det er med til at
åbne Hospice ud mod omverdenen på en meget positiv måde. TAK.
Der er sket meget på de 10 år, fra at man opfattede Hospice som et lidt skræmmende sted, til det
nu er et ØNSKESTED at komme til - desværre ind imellem lange ventelister.
Vi håber meget,
eget, og tror, at jeres udvikling vil fortsætte, og vi har bestemt ønsker for fremtiden med
f.eks. amb. dag/ natfunktion, men nu må vi se...Vi har lov ti at drømme videre..
TAK for, at I er kommet for at fejre 10 årsdagen.
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Og så kom turen til Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen,
Andersen, formand for Støtteforeningen for Svanevig Hospice
Hjertelig tillykke med 10 års fødselsdagen!
En dag – der signalerer – spreder lys langt ud over denne matrikel.
En dag – hvor det markeres, hvor meget I – som ledere, medarbejdere og frivillige, hver især yder det yp
ypperste fra den position – I
har til at få dette hus til at fremstå,
tå, ssom noget ganske særligt for
den enkelte
kelte borger og dennes pårørende, som pga. deres sygdom
bor her.
En indsats som er unikt, og som prises i højt mål, som vi i Støttefor
Støtteforeningen gang på gang hører fra borgere, vi møder, når vi deltager
på markeder, messer
esser eller besøger klubber og foreninger.
Støtteforeningen har valgt i samråd med Birgitte Bülow – at vores
gave her på ti års dagen err vindskulpturen: ”Lotus” – en 'åkande'”.
Designet af den amerikanske skulptør Lyman Whitaker, som har et unikt kendskab til de valgte
materialer
rialer og deres anvendelsesmuligheder.
Vindskulpturen er innovativ og kunstnerisk med en høj grad af mekanisk integritet. Alt er hånd
håndarbejde. Den er placeret på græsplænen mellem P
P-pladserne.
Vi håber denne skulptur – med vindens hjælp vil sende mange forskellige signaler til huset, og ved
et ”Stop” ved skulpturen, får tankerne til at vandre og sende signaler til lyse øjeblikke og nye mulig
muligheder.
Endnu en gang tillykke med dagen. Vi venter spændt på de næste 10 år.

Mød os ved et eller flere af disse tre arrangementer.

Seniorfestivalen finder sted på Højskolen Marielyst den 22. og 23. juli 2020
Læs mere her https://hojskolenmarielyst.dk/arrangement/seniorfestivalen-2020/
https://hojskolenmarielyst.dk/arrangement/seniorfestivalen

og følg os på

facebook hvor du kan skrive kommentarer
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En ny salgsartikel
En smuk perle som symbol "naturperlen" Svanevig Hospice
Nogle omtaler symbolsk Svanevig Hospice som en perle, og det var derfor
nærliggende
liggende for guldsmed Dorthe Vistisen at designe en halskæde i sterling
sølv med en ferskvandsperle og en klar bjergkrystal som vedhæng.
Kæden er 70 cm lang . Smykket er fremstillett i forbindelse med fejringen
af 10-års
års dagen og kan købes på Svanevig Hos
Hospice,
pice, ved henvendelse til en fra
bestyrelsen eller på en af de messer, hvor vi deltager.
Prisen er 500 kr.

Flere arrangementer i anledning af jubilæumsåret
Åben have søndag den 17. maj 2020 kl. 13
13-16
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 17.. maj 2019 fra kl. 13 – 16
giver os mulighed for at se, hvorledes en næ
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 til
Støtteforeningen for Svanevig Hospice.

Og samme dag afholder de frivillige på Svanevig Hospice en

Hyggelig familie markedsdag
I anledning af Svanevigs 10 års jubilæum holder vi den 17. maj et
hyggeligt Jubilæumsmarked.
Vi vil gerne invitere alle, der har lyst, til at komme og få en god
eftermiddag på Svanevig
nevig Hospice sammen med os.
Der bydes på kaffe og lagkage, underholdning, lege for børn og musik.
Der er mulighed for hestevognsture,
ture, og der er boder med alt fra honning til kunsthåndværk.
Naturligvis vil Støtteforeningen også være til stede med en bo
bod.
Så kom forbi mellem klokken 14 og 17. Vi glæder os til at se jer!

6

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
Annelise Jørgensen, suppleant tlf. 23 93 67 00
Ulla Gotsæd, suppleant tlf. 27 81 02 25
Janne Frandse
Frandsen, suppleant tlf. 51 95 94 75
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
AMBASSADØRER
SVEN KOFOED MØLLER
Florkevænget 12, 4760 Vordingborg
Tlf. 20 14 45 16 E-mail: skm4760@gmail.com
ANNELISE JØRGENSEN
Ørslevvej 85, 4760 Vordingborg.
Tlf.: 23 993 67 00 E-mail: annelise@kileager.dk
FINN DAL
Herlufsholm Allé 163, 4700 Næstved
Tlf. 24 28 11 75 fd@herlufsholm

Lidt om Mickey Pless
Efter generalforsamlingen skal vi oplev
leve den nyudnævnte revydirektør Mickey Pless, der kommer og fortæller om
sin vej til Nykøbing F. Revyen og om et liv i den danske underholdningsbranche. Mickey Pless tiltrådte stillingen
som revydirektør
ør den 1.11.2018 og rykkede ”teltpælene” op sammen med sin familie fra Ballerup og flyttede
permanent til Sundby
Sundby, Lolland den 1.12.2018.
Ud over at være revydirektør er Mickey en meget benyttet pianist og akkom
akkompagnatør
pagnatør, som underholder fast hele året rundt med nogle af Danmarks mest
populære kunstnere så som Birthe Kjær, Dario Campeotto, Kirsten Siggaard,
Bakkens syngepiger, Trine Gadeberg og mange flere.
Mickey hav
havde sit første arrangement som 11-årig
årig og kunne med det samme
mærke
mærke, at musik og underholdning var der, hvor han skulle bruge sine kræfter. I en
alder 43 år kan han skrive revyhistorie, idet
det at han er én af de yngste
revydirektører
revydirektører, der nogensinde er tiltrådt for en dansk sommerrevy.
Mickey Pless vil både for
fortælle
tælle og vise billeder i relation til sin historie. Og da der
er et klaver i salen, hvor der afholdes generalforsamling, er der vist ingen tvivl om, at vi også får lokket ham til at
spille og synge lidt for os.
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Støtteforeningens generalforsamling
torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.00 i Sundkirken,
Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.
Fællessang: Det er forår, og alting klippes ned...
Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Generalforsamling med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning for 2019 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Aflæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Arne Kørup
Fremlæggelse af budget for 2020 ved kasserer Arne Kørup
5. Fastsættelse af kontingent for 2021 ved kasserer Arne Kørup
6. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår: at teksten i Vedtægterne §9: 2 suppleanter vælges for 1 år
af gangen ændres til: Der kan vælges 2 - 4 suppleanter for 1 år af gangen
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
på valg er:
Arno Larsen villig til genvalg
Ruth Bierre villig til genvalg
Dorthe Vistisen villig til genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Annelise Jørgensen, villig til genvalg
Ulla Gotsæd, villig til genvalg
Janne Frandsen, 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 d. 18. april 2020 på
”Hotel Trinity”, Fredericia
12. Eventuelt
Herefter et kort indlæg fra Svanevig Hospice

Pause kaffe/te og kage - billetter af 50 kr. købes ved indgangen
Mens vi fortsætter med kaffen/teen vil revydirektør Mickey Pless sørge
for underholdningen. Læs lidt om Mickey Pless på side 7.
Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
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