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Musikken kan udfoldes til alt
v/musikterapeut Hanne Raffnsøe

Jeg
eg så jobannoncen som musikterapeut på Svanevig Hospice, der ligger 45 minutters kørsel fra mit hjem på
Møn, og tænkte: Så er det nu, Hanne. Nu folder du det musikterapeutiske
perspektiv ydmygt ud stykke for stykke og ser, hvor det fører hen.
Og her er jjeg - en uge efter start - og jeg er ramt. Ramt af det bevidstbevidst
heds
hedsniveau, der er i spil på denne arbejdsplads - ramt af værdigrundlaget,
seriøsiteten, varmen, grundigheden, tydeligheden, huset i sin helhed og
meget mere.
I mit liv har det at spille musik været centralt fra barns ben. Jeg har fulgt
den slagne vej fra musikskole til konservatorieforberedende kursus til Det
Rytmiske Musikkonservatorium i København - og i 2002 stod jeg med en
diplomeksamen som sanger i baglommen og var en hel musiklærer
musiklæreruddan
dannelse klogere.
Gennem at spille musik, skrive musik, skabe musikteaterforestillinger og
undervise i stemme
stemme- og kropslære har jeg gennem årene holdt gryden i
kog - musikgryden - og i 2012 udbyggede jeg min forståelse af musiktera
musikterapeutiske
peutiske metoder og praksis via en
efteruddannelse udbudt af Ålborg Universitet. I løbet af de to studieår funderede sig grundlaget for, at jeg
efterfølgende både privat og i musikskoleregi
sikskoleregi satte luppen over de terapeutiske effekter af min tilgang til
mennesker og musik. Og her er jeg - en uge efter start - på Svanevig Hospice.
At trække vejret afspændt og i ro er én af mine grundpiller - for mig starter musikken dér - lige midt i ingenting - og derfra kan den udfoldes til sandt at sige alt efter behov.
Mit håb for arbejdet
det her er at bringe musik i spil på bedst mulig vis for den enkelte, for pårørende og for
huset som helhed - og tiden vil vise, hvor bred en palet vi kan male med i fællesskab i dødens nærvær.
Jeg ser frem mod arbejdet og føler mig allerede hjemme.

Den
n nye Persondatalov fra 26. maj 2018

Støtteforeningen for Svanevig Hospice behandler medlemmernes persondata,
ata, og vi har derfor udarbejdet
vores persondatabeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvor
hvordan
an vi behandler dine data. Samtidig
beskriver politikken, hvilke rettigheder du har, hvis du har registreret person
persondata
ata hos os, og hvordan
hvor
du
kan få indsigt i dine data,
ata, kan få ajourført, berigtiget og evt. slettet dine person
persondata. Se hele
offentliggørelsen på vor hjemmeside www.anemonenyt.dk
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Besøg på Iselingen Gods, Vordingborg
I det fantastiske sommervejr og med en oplagt godsejer Niels Otto Hansen, tilbragte 90 mennesker nogle
interessante timer i skønne omgivelser på Iselingen Gods lørdag den 5. maj.
Vi stiger tak til både godsejeren og de fremmødte, der betalte entré, som går ubeskåret til Støtteforeningen
for Svanevig Hospice.

Tilbud til pårørende og efterlevende på Svanevig Hospice
Tirsdage i lige uger inviterer vi pårørende til en snak,
en gåtur eller noget helt tredje.
Tilbuddet er for alle pårørende. Både de, der har en nær og kær på
Svanevig Hospice på dagen, og de der ikke længere har tilknytning hertil.
Vi mødes i biblioteket ved fællesstuen klokken 15.

Tilmelding er ikke nødvendig.
Mange hilsner

De frivillige på Svanevig Hospice

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 det i stedet tilsendt 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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Vigtigt at dele ud af erfaringerne
I april var to af Svanevig Hospices frivillige inviteret til at holde foredrag for eleverne på Social- og Sundhedsskolen. De blev bedt om at tage udgan
udgangspunkt i deres egne oplevelser som pårørende til henholdsvis
en beboer på plejehjem og en patient på hospice.
Men snakken bredte sigg langt ud over det. Eleverne ville gerne vide en masse om at være frivillige på
hospice, og spurgte om ikke det
et nemt blev trist og tungt.
”Det kunne vi svare klart nej til”, siger Jane Andersen, den ene af de to frivillige.
Vi fortalte, hvor meget det også
så betyder for os at kunne være med til at give patienter og pårørende nogle
gode oplevelser. Vi går aldrig fra hospice og er triste. Der er så meget livsglæde i det hus. Det kom noget
bag på dem, tror jeg, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi kommer ud og deler ud af vores erfaringer.
erfaringer
Jane Andersen og Lene Hansen blev bedt om at forholde sig til nogle specifikke spørgsmål i forhold til den
behandling, deres nære og kære fik i den sidste tid. Her er, hvad de svarede:

Alle pårørende er forskellige
Jane Andersen om at miste sin gode veninde på Svanevig Hospice:

Hvad havde du brug for fra de fagprofessionelle?
Jeg havde brug for en forståelse af sygdommen og for svar på, hvad der
ventede mig. Og frem for alt havde jeg brug for en rolig person, der ik
ikke
udviste manglende tid.
Hvor blev du mødt i dine behov som pårørende?
Jeg havde mest af alt en følelse af, at personalet var til stede UDEN at være
påtrængende.
trængende. I dødsprocessen mærkede jeg af og til en hånd på mine skuld
skuldre, et kærligt vink om, at de var
ar der for os, men at vi skulle tage afsked på vo
vores måde. Alt blev respekteret. Vi spillede hendes yndlingsmusik, dæmpet,
holdt hende i hånden og fortalte hende, hvor meget hun betød for os. Selv i den sidste tim
time, blev der skiftet
tøj og sengetøj, den døende blev lagt behageligt og understøttet, hvor der var behov.
Hvad var svært i forløbet?
Angsten for det ukendte, især for Lars, min venindes søn, som aldrig havde set en døende.
Benyttede du nogle tilbud undervejs i forløbet eller efterfølgende??
Ja, samtaler undervejs - både
åde med læge og sygeplejerske.
Hvordan har du oplevet sorgen?
Døden var fredfyldt og rolig, der var personale omkring os, men vi var dem, der tog afsked på vores måde.
Ritualer, som at åbne vinduet, bede fadervor og klæde hende smukt p
på,
å, gjorde det hele lettere.
Jeg tror der findes en bedre verden, hvor sygdom ikke findes.

Indlæggelse
ndlæggelse på hospice er gratis
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Livstræthed er så svært at acceptere
Lene Hansen om at miste sin morr på plejehjem

Vores mor valgte til sidst selv, at hun ikke ville livet mere og tog ikke væske og mad til sig. Hendes egen
læge sagde efter tilsyn hos hende, at hun var livstræt, og det skulle vi respektere. Det gjorde vi. MEN det
var svært.
Hvad havde du brug for fra de fagprofessionelle?
Vi havde stort behov for at finde ud af, hvad der sker i kroppen i forbindelse med døden. Men alle pårørende er forskellige. Man har vidt forskellige behov, og det sås tydeligt
blandt os tre søskende. I forhold til hvad der skulle ske i relation til smertestillende og beroligende medicin. Man har behov for, at alle bliver
mødt der, hvor de er i processen.
Hvor blev du mødt i dine behov som pårørende?
Jeg fik stor
tor forståelse for min usikkerhed og frustration.
Hvad var særlig svært i situationen.
Angst og usikkerhed. Det var grundliggende
ggende svært at acceptere
situationen, og at vores mor ønskede at dø.
Benyttede du tilbud undervejs i forløbet eller efterfølgende.
Jeg brugte personalet meget blandt andet til at aftale praktiske ting i forhold til det tøj, min mor skulle ha
have
på, når hun var død.
Hvordan har du oplevet sorgen?
Savnet har været meget stort. Jeg kører tit på kirkegården og står stille og "taler" lidt med mor. Jeg synes,
det var dumt gjort af hende. Vi syntes jo, hun havde meget godt i sit liv med børn, børneb
børnebørn og oldebørn.
Men det var hendes valg. Selvom hun aldrig satte ord på, at nu ville hun ikke mere. Men en stor hjælp til os
var, at hun havde planlagt alt i forbindelse med sin død: Tøj, blomster, salmer. Alting.
Forskellen fra at miste på hospice?
Der er ingen opfølgning på plejehjemmet. Der er ingen, der ringer eller skriver og spørger, hvordan man har
det, når der er gået et stykke tid. Det handler om at få tømt boligen og ikke andet. Det oplever jeg er meget
anderledes på hospice. På Svanevig Hospice har vi også mindeaftener for de pårørende, det oplever jeg, at
de efterladte er meget glade for, og jeg ved, at jeg ville have været glad for noget lignende.
På de to foto med hhv. Jane og Lene ses endvidere lærer på Social
Social- og Sundhedsskolen Annette Kusk, der tidligere var ansat som sygeplejerske på
Svanevig Hospice.

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, Næstv
Næstved, tlf.: 24 28 11 75, mail: fd@herlufsholm.dk
Karen Rasmussen, Nykøbing F.
F., tlf.: 40 50 77 50, mail: karen.r@mail.dk
Men vi kan godt bruge flere - se "annoncen" side 6
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En begejstret minister på besø
besøg
”Jeg
Jeg tror og håber, at de gik herfra med en opfattelse af, at hospice ikke er et far
farligt sted at være. At det er et sted, hvor der er fokus på at leve livet mere end på
døden”, siger Helle Lützen, frivillig på Svanevig Hospic
Hospice.
Den 23. april var hun sammen med hospicechef Birgitte Bülow vært for ældremi
ældreminister Thyra Frank, hendes embedsmænd, Lolland Kommunes borgmester Holger
Schou Rasmussen og formand for ældre
ældre- og sundhedsudvalget Tom Larsen.
Ministeren og ansatte fra Lolland Kommunes ældrepleje besøgte Svanevig Hospice for at få en fornemmelfornem
se af, hvad det er personale og frivillige på et hospice kan gøre for alvorligt syge og deres pårørende. Og
mens Birgitte Bülow særligt tog sig af minist
ministeren,
eren, var det Helle Lützen, der viste de øvrige om og besvarede
deres spørgsmål.
”De var meget nysgerrige og interesserede. Den dag, de var her,
havde vi vores flotte temabord om forår, og vi talte om, at den
slags er med til at skabe liv og give noget at tale om for både
patienter, pårørende og os andre, når man går forbi. Jeg lagde
meget vægt på at fortælle dem, at det vigtige for os som frivillige
er at være med til at skabe liv og gode oplevelser for patientpatient
erne”, fortæller Helle Lützen.
Helle sammen med patient Kirsten Rose Nielsen,, der har
givet tilladelse til, at vi må bringe billedet her

En kæmpestor ja-hat
Gæsterne havde masser af spørgsmål. Blandt andet nysgerrig interesse for Helle og hendes baggrund – hun
er 27 år og civiløkonom.
”Helt tydeligt ikke det, de forventede af en frivillig på et hospice”, smiler Helle. ”Derfor var det også vigtigt
for mig at pointere, at jeg ikke er min uddannelse. Jeg kommer som mig som menneske,
menneske og det fantastiske
ved at være her er netop, at jeg kan bruge hele paletten af mig sselv”.
Også hospicechefen var glad for mødet med minister og kommunale embedsfolk.
”Efter en rundvisning havde vi en spændende drøftelse af
af, hvad hospice kan, når det gælder om at give livskvalitet i den sidste tid og mulighed for et værdigt farvel til liv
livet.
et. Der blev sået små frø til, at hospice og
Lolland kommune i fremtiden kan styrke samarbejde til glæde for borgerne i Lolland Kommune”, fortæller
Birgitte Bülow.
Selv gik Helle Lützen fra Svanevig med en kæmpestor ja
ja-hat på.
”Det var dejligt at kunne formidle
midle alt det, der sker på hospice. Alt det vi kan. Og at blive hørt. Jeg tror, de fik
rigtigt meget ud af deres besøg”, siger Helle.
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Gør en forskel - bliv ambassadør for Støtteforeningen
v/Svend Kofoed Møller

Siden 2017 har vi haft glæde af nogle medlemmer, som samtidig har fungeret som ambassadører for
Støtteforeningen.
teforeningen. Det har især været personer med bopæl i det Sydsjællandske område,
som i kraft af deres lo
lokalkendskab er med til at udbrede
information om Svanevig Hospice og Støtteforeningen dér.
Det har vist sig at være værdifuldt med dette samarbejde, og bestyrelsen søger nu flere til
at supplere denne gruppe.
Som ambassadør kan du være med til at udlevere foldere, deltage i messer eller blot udbrede
kendskabet fx. ved "tilfældige" møder
møder.
Der forventes bestemt ikke nogen større arbejdsindsats,
og du vil kunne få den nødvendige opbakning fra bestyrelsen.
Har du lyst til at høre mere, kan du skrive til post@anemonenyt.dk eller ringe til en i bestyrelsen.

Nye postkort
I begyndelsen af 2018 udstillede Doris sine billeder på Svanevig Hospice, her iblandt en akvarel med blå
anemoner. Takket være denne udstilling blev vi inspireret til fornyelse af vores populære salgsartikel nemlig postkort, og Dorit Petersen blev glad for
f vores forespørgsel
om, hvorvidt vi måtte bruge hendes motiv med anemoner til nye
postkort.
Vi har derfor fået trykt små og store kort, som frem over sælges
med kuverter til en pris af 30 kr. for 6 små eller 4 store kort.
Doris Petersen er autodidakt kunstmaler. Født i Nordjylland i 1942,
købmandskone i Helsingør og i Glostrup. Bor nu i Nysted. Begyndte
at male i 1998 pga. en faldulykke, hvor
højre håndled blev kraftigt beskadiget,
og dermed var hun ikke mere i stand til
at være på arbejdsmarkedet.
Doris startede med at male på silke,, og havde de første udstillinger på rådhuse
og på politistationer i Storstrøms amt. Nu er det for det meste akvarel og olie
olie,
der bliver brugt og mange motiver er fra de lokale landskaber og is
især de skønne blomster,
ster, som gror i den dejlige natur, vi er omgivet af.

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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Nørregade Teatret i Hylddalen
I perioden 9.-18.
18. august 2018 opføres Doktor Zhivago som
musical i Hylddalen i Maribo.. Billetter kan købes i Vinhuset på
Torvet i Maribo tlf. 54 78 02 90 eller online via
www.ticketmaster.dk og place2book.dk
Læs mere her: http://noerregadeteatret.dk/
Det er i øvrigt en stor glæde for Støtteforeningen, at teatret har
valgt at give alle de frivillige på Svanevig Hospice et ekstra
skulderklap i form af billetter til generalprøven.

Kommende arrangementer i Støtteforeningens régi
Reservér allerede nu mandag den 24. september 2018 kl. 19.00

Hvor Charlotte Bork Høvsgaard holder foredrag i Holsted Kirke, Næstved med overskriften:
Her bor de levende - et foredrag om at miste en ægtefælle
Charlotte Bork Høvsgaard mistede sin mand efter et ganske kort sygdomsforløb, og det er denne rystelse,
som foredraget handler om. Der bliver taget udgangspunkt i bøgerne ”Så er Thomas væk – om at miste en
ægtefælle og meget mere end det,” (2015, Peoples Press) og den
selvstændige efterfølger "Her bor de levende - om livet efter en
ægtefælles død" (2017, Peoples Press).
Det er dog ikke en forudsætning for udbytte af foredraget, at
man har læst hendes bøger.
Læs mere
ere om pris og tilmelding i næste nummer af
"Anemonenyt"

Årets Hospicedag

Traditionen tro - og fordi den internationale hospicedag ligger i oktober - indbyder Støtteforeningen til et
arrangement i oktober 2018. Læs om emne, dato, sted og tilmelding i næste nummer af "Anemonenyt".

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.
tlf.: 51 20 35 18
Ruth Bierre, bestyrelses
bestyrelsesmedlem, tlf.: 22 45 70 38
Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem, tlf.: 27 59 58 76
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
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