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Svanevig
vanevig Hospice har fået ny souschef
Den 1. juni tiltrådte Sharon Carn som souschef på Svanevig Hospice, og her præsenterer hun sig selv:
Jeg hedder Sharon er 46 år gammel,l, og er uddannet sygeplejerske i år 2000. Oprindeligt er jeg fra Fyn, men
flyttede til København i 2004. Jeg arbejdede de første år på neurologiske afdelinger både medicinsk
medic
og intensiv, både i Odense og på Glostrup sygehus. I 2007 fik jeg arbejde som hjemmesygeplejerske i Faxe kom
kommune. Med tiden fik jeg interesse i ledelse, og fik en nyoprettet stilling som sygeplejefaglig koordi
koordinator,
hvor min fornemmeste opgave var at sikre sammenhæng mellem sygeplejen og hjemmeplejen. Jeg skulle
blandt andet sikre, at personalet i hjemmeplejen fagligt var klædt på til at kunne modtage opgaver fra syge
sygeplejen.
Jeg påbegyndte en diplomuddannelse i ledelse sideløbende med mit arbejde, og i december 2017 blev jeg
færdiguddannet. I mellemtiden skiftede jeg arbejdspladsen ud med Køge kommune, hvor jeg efter et års
ansættelse som teamkoordinator, blev tilbudt en stilling som teamteam
leder. Her var jeg daglig
ig leder for 87 ansatte. En stor gruppe af både
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og socialsocial og sundhedshjælpere.
Nu glæder jeg mig til at blive en del af Svanevig Hospice. Huset emmer
af varme og rummelighed. Værdier som jeg glæder mig til at bidrage
med. Jeg brænder for mennesker, ledelse og vores forskelligheder. Jeg
glæder mig til at lære alle at kende, og til at I lærer mig at kende.
Privat kan jeg fortælle, at jeg bor i Ørslev, en lille landsby syd for RingRing
sted. Her bor jeg sammen med Claus og børnene Oliver på 19 og Frederikke på 13 og ikke mindst Fiona på
11 - Fiona er vores golden retriever. Vi har en ældre murermestervilla fra 1929, som vi bruger meget tid på
at holde ved lige. Når vi ikke pusler om huset, bruger vi meget tid i nat
naturen,
uren, på lange gåture i vores nærlignærlig
gende skov.

Indlæggelse på Hospice er gratis

Arrangementer der blev afviklet i foråret 2019

Det var helt fantastisk - tænk at vi inden for 10 dage havde tre arrangementer med i alt
næsten 300 gæster, der støttede op om arrangementerne - derfor en stor tak til alle
deltagere, til Sprøjtehusteatret,, til teatergruppen "Lykke & Fremgang" samt til
Knuthenborg Safaripark, der alle gjorde det muligt
muligt.
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Udpluk af aktiviteter på Svanevig Hospice
En vandreklub kun for mænd
En gang hver 14. dag mødes
ødes en gruppe mænd på Svanevig Hospice.
Nogle gange er de tre-fire
fire stykker, andre gange mellem 10 og 12.
Udstyret med kager og kaffe på termoflaske går de i samlet flok mod skovene eller stranden.
Mændene udgør Svanevigs nye Vandreklub for Mænd. De har alle mistet en nær og kær. Og van
vandreturene
turene giver dem mulighed for at bruge tid med ligesindede. Dele der
deres
es tanker og følelser om
tabet med andre mænd. Eller tale om noget helt andet. Om dagligdagen, om sport, om at blive
bedstefædre. Der er plads til det hele.
Det er to frivillige, Angus Crammond
Cram
og
Brian Rasmussen, som leder vandreklubvandre
ben. De har hver gang
ang udtænkt to ruter en kort og en længere - så der kan tages
hensyn til dagens form og lyst.
Skulle du have lyst til at deltage, er du
altid meget velkommen. Du behøver ikke
at have mistet din pårørende eller ven/veninde på Svanevig Hospice.
Kontakt frivilligkoordinator
villigkoordinator Mette, så sørger hun for at formidle den videre kontakt.
Email: meefr@svanevighospice.dk eller 5444 5434.
En pris til Åbent Hospice
Til årsmødet i Hospice Forum Danmark den 30. marts modtog de tre frivillige bag Svanevig
Hospices kulturtiltag, Åbent Hospice
Hospice, årets ildsjælepris.
Ruth Bierre, Helle Lützen og Elisabeth Rosenørn
Rosenørn-Lehn fik prisen fordi ”de har ydet en på alle måder
måde
ekstraordinær
aordinær indsats. De har brugt timer på at søge fonde,
planlægge,
lægge, reklamere, lade sig inter
interviewe og gennemføre selve
arrangementsaftenerne. Deres ini
initiativ, drive og ikke mindst
deres ukuelige tro på projektet har inspireret og givet en masse
energi tilil både resten af gruppen af frivillige såvel som til
personalet på Svanevig Hospice”,, som det lød i begrundelsen
begrundelsen.
Åbent Hospice fortsætter i øvrigt til efteråret.
Den 2. september holder journalist og forfatter Esben Kjær et foredrag med udgangspunkt i ssin
nye bog ”Døden – en overlevelsesguide”.
3. oktober kommer forfatter Stine Buje, som blandt andet har skrevet bogen, ”Snak på livet løs –
inspirationer til samtaler før døden”
døden”,, og lægger op til debat om, hvordan man kan tage de svære
samtaler.
Resten af programmet er knapt faldet på plads, men følg med på Svanevig Hospices hjemmeside.
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onsdag
nsdag den 24. juli og
torsdag den 25. juli
Begge dage kl. 10-22
10
Den 24. og 25. juli er der på Højskolen Marielyst seniorfestival, som er den første af sin art i Danmark.
Festivalen er arrangeret af Højskolen Marielyst i samarbejde med Danske Seniorer og Faglige Seniorer og
støttes af Højskoleforeningen, Guldborgsund Kommune, Nordeafonden og Statens Kunstfond.
På festivalen kan man opleve både underholdning, debatter og information af meget forskellig karakter. På
ca. 30 stande deltager
ager blandt andre Støtteforeningen for Svanevig Hospice, Ældre Sagens afdeling Nykøbing
F/Sydfalster, Oticon/Audika, Guldborgsund Ældreråd, IDEmøbler Næstved, Hjerteforeningen Lolland &
Guldborgsund, Kulturrejser Europa, delikatesse
delikatesse-telt med lokale fødevareproducenter
reproducenter og mange flere.
Man kan høre foredrag som "Kunsten at downsize", "Det moderne singelliv", "Romantik og erotik i den 3.
alder", og så der er paneldiskussioner: "Seniorer i bofællesskab", "Hvem er jeg, når vi er væk" mv.
m
Der bliver koncerter og talkshows med bl.a. Stig Rossen og Vennerne, Flemming Krøll og Tribute to Papa
Bue, Billy Cross og onsdag formiddag og onsdag eftermiddag kan du opleve Niels Skousen.
Torsdag underholderr Anne Dorte Michelsen, der er to koncerter med Peter Abrahamsen
hamsen og to koncerter
med Annette Svåbæk. Bente Kure og Leif Erntsen giver en koncert, og så kan man møde højskolens
musikalske lærere i flere sammenhænge over de to dage.
Læs flere detaljer her: https://hojskolenmarielyst.dk/seniorfestival/

Årets Hospicedag 2019
Traditionen tro afholdes årets hospicedag i oktober måned, og i år bliver det fredag
den 18. oktober
oktober,, hvor Sprøjtehusteatret atter slår dørene op for en forestilling, hvor
vi kan råde over pladserne til forpremieren.
Denne gang er det en cabaret om den fremragende pianist og digter Benny Ander
Andersen. Forestillingen vil blandt andet indeholde 22 kendte viser, og nogle af dem vil vi
som publikum blive invitere
inviterett til at synge med på. Det bliver en kort fortælling om
Benny Andersens
ndersens liv med sejre og nederlag.
Billetsalget til forpremieren starter først i september, og der vil komme en nærmere beskrivelse på
www.anemonenyt.dk samt via udsendelse af mails. Men vi ka
kan
n allerede nu røbe, at der umiddelbart inden
forestillingen vil blive budt på et glas vin samt nogle ord om hospicedagen.
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Lidt nyt fra generalforsamlingen i marts 2019
Ved generalforsamlingen fik vi tre nye suppleanter, der med stort engagement nu er indgået i bestyrelsens
arbejde - nemlig
Annelise Jørgensen, Vordingborg, der i forvejen er ambassadør og også fortsætter som sådan,
sådan samt Ulla
Gotsæd, Nakskov og Janne Frandsen
Frandsen, Sakskøbing.
Sven Kofoed Møller gik ud af bestyrelsen men fortsætter som ambassadør.
Hele referatet fra generalforsamlingen kan ses på www.anemonenyt.dk

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

facebook hvor du kan skrive kommentarer

SVANEVIG
SVANEVIG-CAFEEN FOR PÅRØRENDE
– NÅR DØDEN BLIVER EN DEL AF LIVET
Den første torsdag i hver måned fra kl. 19 til 20.30 er pårørende og efterlevende velkomne på
Svanevigcafeen til en kop
op kaffe/te/sodavand og en snak om stort og 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

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 96 67 00
Ulla Gotsæd, suppleant tlf. 27 81 02 25
Janne Frandsen, suppleant tlf. 51 95 94 75
Tilknyttet bestyrelsen: Arne Kørup, kasserer,
Nykøbingvej 169,Horreby, 4800 Ny
Nyk. F. mobil: 23 25 72 85

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