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Det har på mange måder været et anderledes forår end planlagt og forventet. Der har i perioden
været talrige aflysninger eller udsættelse af arrangementer inden for forskellige organi
organisationer.
Det er da også, hvad Støtteforeningen for Svanevig Hospice harr måtte leve med. Den først berørte
begivenhed som vi måtte udsætte på grund af restriktioner
tioner i forbindelse med coronapandemien,
var den årlige generalforsamling, hvor en ny dato nu er fastlagt til onsdag den 2. september.
september
Se dagsordenen på sidste side i dette nyhedsbrev. En meget imødekommende Mickey Pless, har
også givet tilsagn om at runde denne aften af med et underholdende indslag.

Mickey Pless

Efter generalforsamlingen
eralforsamlingen skal vi opleve revydirektør Mickey Pless, der
vil fortælle om sin vej til Nykøbing FFalster Revyen og et liv i den danske
underholdningsbranche.
ningsbranche. Mickey Pless tiltrådte stillingen som revydirek
revydirektør i november 2018 og rykkede ”teltpælene” op sammen med sin fami
familie fra Ballerup og flyttede permanent til Sundby den 1.12.2018.
Ud over at være revydirektør er Mickey en meget benyttet pianist og ak
akkompagnatør,
pagnatør, som underholder fast hele året rundt med nogle af Dan
Danmarks mest populære kunstnere så som Birthe Kjær, Dario Campe
Campeotto,
Kirsten Siggaard, Bakkens syngepiger, Trine Gadeberg og mange flere.
Mickey havde sit første arrangement som 11
11-årig
årig og kunne med det samme mærke, at musik og
underholdning var der, hvor han skulle bruge sine kræfter. I en alder af 43 år kan han skrive
revyhistorie, idet han er én af de yngste revydirektører, som nogensinde er tiltrådt en dansk
sommerrevy.
Mickey Pless vil både fortælle og vise billeder i relation til sin historie. Og da der er et klaver i salen,
hvor der afholdes generalforsamling
generalforsamling,, er der vist ingen tvivl om, at vi også får lokket ham til at spille
og synge lidt for os.

Pernille Rosendahl - Jubilæumskoncert
Jubilæumskoncerten med Pernille Rosendahl i Maribo Domkirke er, som det
er de fleste bekendt også udsat, og vil blive gennemført samme sted som
oprindeligt planlagt - nemlig Maribo Domkirke
fredag den 9. oktober kl. 20.00
Tidligeree købte billetter til denne jubilæumskoncert er stadig gyldige
Der er fortsat mulighed for at købe billetter til denne unikke koncert med Pernille Rosendahl,
hvilket kun kan gøres via https://billet.musik.dk/tour/pernille
https://billet.musik.dk/tour/pernille-rosendahl
Pris kr. 220,00 (unummerede pladser) + gebyr kr. 25,00 i alt kr. 245,00
Denne aften vil både være en fejring af 10
10-året for Svanevig Hospice og årets hospicedag.

Aflysninger: Åben Have hos Gitte & Ole Hermann, Sakskøbing blev aflyst, men planlægges
afholdtt i 2021, og det samme forventes med Seniorfestivalen på Højskolen Marielyst.

Julemarked
Selvom det er lidt tidligt, kan vi allerede nu orienter
orientere om, at vi planlægger at medvirke ved det
traditionsrige
srige julemarked på Engestofte Gods den 5. og 6. december 2020.

Afsked med hospicelæge Niels Møller - udnævnelse til æresmedlem

Den 12. juni blev der taget behørig afsked med den meget afholdte og dygtige hospicelæge Niels Møller,
og både på trods af coronarestriktioner, og på trods af, at det bliver et stort savn, blev det en rigtig fest
festlig
eftermiddag med mange taler, og her geng
gengives talen fra Hjørdis Høegh-Andersen som formand for StøtStø
teforeningen for Svanevig Hospice
Hospice:
Kære Niels
Du er og bliver altid en vigtig grundsten i institutionen ”Svanevig Hospice”. Du kæmpede
bravt igennem ”nullerne” sammen med Birgitte Anthonsen, Johannes Andersen og den
øvrige
ge bestyrelse i ”Støtteforeningen” for at få etableret et hospice på Lolland.
Det lykkedes via mange snørklede stier og med man
mange
ge udfordrende møder at få skabt
fundamentet for Svanevig Hospice her i Bandholm.
Den 20. januar 2010 kunne du sammen med Birgitte AnAn
thonsen
sen og Birgitte Bülow med stolthed være med til at
åbne ”døren” for offentligheden. 2200 borgere fra nær og
fjern kom på besøg i weekenden. På trods af sne, storm og
kulde.
Dybt engageret fortalte du om huset
huset, og om hvorledes I – ledelse, personale og frivillige
fri
kunne give den enkelte borger tryghed ved at have sin sidste tid sam
sammen med sin familie
her på Svanevig Hospice. Det var nogle spændende, givende dage
dage, som står mejslet ind i
historien, ja, i hver eneste
e byggesten.
Tænk 10 år er nu gået.
Niels - du har i høj grad sammen med ledelsen/personalet/frivillige været med til at skabe
noget unikt for de borgere og deres pårørende, som har været her på Sva
Svanevig Hospice i
det 21. århundrede.
Derfor vil vi i Støtteforeningen i dag med glæde udnævne dig til æresmedlem i ”Støtte”Støtte
foreningen
ningen for Svanevig Hospice”, som du hermed får be
bekræftelse
kræftelse på ved dette diplom.
Vi ved, du bl.a. holder af den danske natur, og at du kan lide
e at cykle lange ture; men vi
tror også, at det for dig vil være en fantastisk oplevelse at besigtige pr. ”gå
”gå-ben” på de
mange spændende vandreruter, der er her i Danmark. Så derfor får du denne bog*
bog til
inspiration og glæde til nye oplevelser – til nye veje - sammen med dine kære.
k
Du er og bliver en pionér.
På glædelig gensyn i Støtteforen
Støtteforeningen
* Jørgen Hansen og Torben Gang Rasmussen: Vandreture i Danmark

Velkommen til Dorte Stig Christensen - nyansat
hospicelæge
Hospice giver tid til omsorg
Tid!
Tid til at tale og lytte. Til at følge op på spørgsmål, behandlinger, tanker.
Til omsorg.
sorg. Til at lære patienten og de pårørende ordentligt at kende. Dét var en af grundene til, at
Dorte Stig Christensen valgte at søge stillingen som hospicelæge. ”Jeg har savnet tiden til at få talt
ordentligt med patienter og pårørende. Det kunne man en gang i sygehusvæsenet. I dag er det
svært at skabe den tid og det rum. Men det kan man på hospice”, forklarer hun.
Samtidig er hun draget af det tværfaglige samarbejde.
”Det vigtige er, at tingene
ngene hænger sammen. Hvis en patient ønsker at træne, er det vigtigt, at ved
vedkommende er ordentligt smertedækket, ellers er træning ikke mulig. Ønsker patienten at få bedre
appetit, er det vigtigt, at maden er god, og at man kan få det at spise, man har ly
lyst til. Spiser man
ikke, har man ikke kræfter til at træne eller gå en tur med en frivillig. Sådan hænger det hele sam
sammen. Hver dag taler vi sammen og finder den bedste løsning for den enkelte patient, det er jeg
meget tiltrukket af.”
Dorte Stig Christensen har været medlem af Svanevig Hospices bestyrelse i to år og kommer fra en
stilling som overlæge på anæstesiafdelingen på Nykøbing Sygehus, hvo
hvorr hun har været i syv år.
Velkommen til Dorte Stig Christensen

Jubilæumssmykke

En smuk perle 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 ferskvandsperle og
en klar bjergkrystal som vedhæng.
Kæden er 70 cm lang. Smykket er fremstillet i forbindelse med fejringen af 10
10-års dagen og
kan købes på Svanevig Hospice, ved henvendelse til en fra bestyrelsen eller evt. på en af de
messer, hvor vi deltager. Prisen er 500 kr. Sælges kun i indeværende år.

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
Andersen og Inger Vibeke Svanekier
AMBASSADØRER
AMBASSADØRER: Sven Kofoed Møller,, Annelise Jørgensen, Finn Dal

Støtteforeningens generalforsamling
onsdag den 2. september 2020,, kl. 19.00 i Sundkirken,
Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.
Fællessang
Fællessang: ”Det lysner over agres felt”
Velkomst ved formand Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen
Generalforsamling med følgende dagsorden
dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning for 201
2019 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Høegh
Aflæggelse af regnskab for 201
2019 ved kasserer Arne Kørup
Fremlæggelse af budget for 20
2020 ved kasserer
sserer Arne Kørup
5. Fastsættelse af kontingent for 20
2021
6. Behandling af indkomne forslag
forslag:
Bestyrelsen foreslår: at §9 ændres således:
”at der kan vælges 2 – 4 suppleanter for 1 år
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
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
Jørgensen, villig til genvalg
Ulla Gotsæd, villig til genvalg
Janne Frandsen
Frandsen, villig til genvalg
9. Valg af revisorr Lars Bo Petersen, villig til genvalg
10. Valg af revisorsupplean
revisorsuppleant Lene Dornhoff, villig til genvalg
11. Eventuelt
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
Afslutning ved formand Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen

