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Besøg af H.K.H. Kronprinsesse Mary
v/Kirsten Jantzen

Svanevig Hospice 20. april 2017
Der var en helt særlig stemning, allerede fra den tidlige morgen. Forventning, spænding og glæde…..
Forventning om at dette bliver en helt særlig dag på Svanevig Hospice….
Spænding – Er vi nu helt klar? Sidder tøjet rigtigt? Hvordan kan patienterne klare det?
Og stor glæde fordi Kronprinsessen havde valgt at besøge lige netop vores Svanevig Hospice!
Det blev en dag fyldt med det hele! Kronprinsessen fyldte huset ud, den korte tid hun var her! Hun fyldte
med sin helt utrolige karisma og personlighed, der viste, at hun er en person med hjertet på rette sted. Hun
var helt til stede, nærværende og empatisk hos de mennesker hun talte med.
Hun blev vist rundt af hospicechef Birgitte Bülow, var på besøg hos en patient til en god snak, talte med en
sygeplejerske og en frivillig og fik serveret husets hjemmebagte knækbrød og æblemost fra Fejø. Slutteligt
havde Hospice Forum Danmarks bestyrelse et lille møde med Kronprinsessen, inden hun sagde farvel til
huset – og til de tilskuere, der havde taget opstilling foran Svanevig.
Der gik et par dage, før suset havde lagt sig – hos patienter, pårørende, personale og frivillige
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Andrea venter
spændt

Kronprinsessen hilser på patient og personele

Kronprinsessen, frivillig hjælper Lis Christensen og
sygeplejerske Margit Berner i samtale

Indlæggelse på Hospice er gratis
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Generalforsamling i Støtteforeningen for Svanevig Hospice
v/Jytte Møller

Uddrag fra generalforsamling den 8. marts 2017
2017.. Læs evt. den fulde ordlyd på www.anemonenyt.dk
Bestyrelsens beretning for 2016 blev aflagt ved formand Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen,, der fremhævede, at i
året 2016 "blinkede stjernerne" ved:
- Høstfest - en skøn aften på Svanevig Hospice
- Åben have hos Gitte og Ole i Sakskøbing
- Besøg på Pandebjerg Gods ved Axel Castenskjold
- Projektforløb omkring skabelse af det nye værdigrundlag for Svane
Svanevig
vig Hospice
- Julemarkeder
- Gaver og donationer. Her er igen i 2016 givet flotte gaver
aver og donationer
Valg til bestyrelsen:
- På valg var: Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen og Inger Vibeke Svanekier,
ekier, og begge blev
genvalgt
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
- Lis Høegh-Andersen
Andersen og Sven Kofoed Møller blev valgt
- Ruth Bjerre er indtrådt i bestyrelsen isf. for Jette Thesbjerg, der døde i 2017
Til Hospice Forums årsmøde lørdag den 1. april 2017 på Hotel Trinity blev valgt 4 delegerede. Karen
Melchior og Gudrun Henriksen blev inviteret med
med.
Generalforsamlingen sluttede med indlæg fra Svanevig Hospice ved. Birgitte Bülow.
Birgitte takkede Støtteforeningen for deres indsats i forhold til Svanevig Hospice.
Svanevig fik en gæstebog ved indvielsen og Birgitte og Kirsten Jantzen læste gode, positive og
taknemmelige indlæg fra bøgerne og gav tilhørerne et godt indtryk af den tak
taknemmelighed
nemmelighed pårørende har
givet udtryk for gennem årene.
Aftenen sluttede med et musikalsk indslag ved Den Voxne Kvartet,, der sang ”Kaj Munk” sange. Det var en
dejlig oplevelse og en god afslutning på en god generalforsamling.

Hospice Forum Danmarks årsmøde d
den 1. april
v/Inger Vibeke Svanekier

I år var det en helt særlig generalforsamling, vi deltog i, fordi formanden
igennem mange år i Hospice Forum Danmark (HFD), Tove Videbæk, havde
valgt at trække sig fra posten. Tove blev hædret ved en "revy" over sine mange initiativer.
Olav Nørgaard, der er regionsrådsmedlem (V), Region Midtjylland,
and, blev valgt som ny
formand. Der
er kan læses mere på ww.hospiceforum.dk
Efter generalforsamlingen var der andre spændende emner på programmet såsom gruppe
gruppearbejde omkring
ønsker for arbejdet i HFD, årets ildsjælepriser der blev uddelt til Kurt Junker Jensen fra Esbjerg som
anerkendelse for sin indsats i spidsen for ”De glade spillemænd” i Aflastningstjene
Aflastningstjenesten,
sten, og den anden pris
gik til projektet ”Varmepuder – til hjerte fra hjerte” på Gudenå Hospice i Brædstrup. Her har en gruppe af
frivillige designet og produceret varmepuder til patienterne for at give dem lindring og tryghed.
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Sorg kan ikke "fikses"
Om eftermiddagen mødte vi journalist Sofie Klingberg, der holdt foredrag om sorg.
Mange vil nok huske hende fra TV-udsendelserne med titlen "Mor er død, men det
taler vi ikke om". Dagens foredrag gav os et meget fint indtryk af Sofies oplevelser og
budskaber, og foredraget blev nærværende ved, at Sofie satte tingene i forskellige
perspektiver. Der kan læses meget mere på www.hospiceforum.dk

Bliv medlem af Støtteforeningen
Årligt kontingent Enkeltmedlem 100 kr. Firma/forening 500 kr.
Reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171 Jyske Bank

Præsentation af den nye frivilligkoordinator på Svanevig Hospice
v/Mette Engell Friis

Et håb er blevet virkelighed
Der var ingen ro i kroppen.
Klokken gik kun langsomt, langsomt mod ni. Til sidst gav jeg op. På med jakken. Tørklædet op om hovedet.
Jeg måtte ud at gå uroen ud af kroppen.
Jeg var kun lige kommet ind i skoven, da telefon ringede.
”Hvis du stadig har lyst til at arbejde hos os, så vil vi gerne ansætte dig”, sagde Birgitte i den anden ende. Og
i lige det øjeblik var det, som verden udvidede sig. Blev større. Det var en drøm, der gik i opfyldelse.
Stedet med det gode omdømme
Jeg har i flere år sværmet for ideen om at arbejde på hospice. Men med en uddannelse som journalist virkede det ikke som særligt sandsynligt, at det kunne lade sig gøre. Alligevel oprettede jeg flere jobagenter på
nettet, som holdt mig ajour med ledige job. Som sygeplejerske. Som læge, psykolog og fysioterapeut. Og en
sjælden gang som frivilligkoordinator, men enten lå det job i Jylland, eller det var så få timer, at jeg ikke ville kunne leve af det.
Lige indtil jobopslaget fra Svanevig. Et hospice, jeg allerede havde hørt så meget godt om, fordi jeg har arbejdet sammen med flere kolleger fra Lolland og Falster, som selv har haft pårørende hernede, eller som
selv er eller kender nogen, der er medlemmer af Støtteforeningen.
Så der var ingen tvivl om, at jeg måtte søge jobbet. Af to grunde: For mig at se kan der ikke være mange
steder i verden, hvor det giver mere mening at arbejde. At skabe de nødvendige trygge, rolige og accepterende rammer omkring et menneske, der skal dø, er for mig noget af det fineste, mennesker kan gøre for
hinanden.
Samtidig at få lov at arbejde med og for mennesker, der frivilligt stiller sig til rådighed for at skabe de bedste rammer for et medmenneske i dets sidste tid, gør mig både ydmyg men også meget, meget glad. Jeg vil
gerne være med til at give de frivillige det bedste grundlag for at udføre deres arbejde.
Håbet for jobbet
Og her er jeg så nu. Så heldig at have fået jobbet og dermed min daglige gang i et hus, som tager imod med
en ro og livsglæde, som jeg sjældent har mødt andre steder.
Jeg har lagt ud med at indbyde de frivillige til et èn-til-én møde, hvor vi kan lære hinanden lidt bedre at kende. De samtaler har været og er et kæmpe privilegium. Jeg møder en flok mennesker, der er dedikerede,
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åbne, givende og kreative. Som kommer m
med hver deres historie og levet liv og er parate til at dele ud af sig
selv og deres overskud til mig og – vigtigere selvsagt – patienterne.
Jeg ser det som min største opgave at skabe det rum og den åbenhed, der gør, at de kan komme med deres
forskellighed og blive accepteret for netop det, de har lyst til og kræfter til at bidrage med.
Værdier som kompas
Svanevigs fire værdier er mine pejlemærker for arbejdet for og med de frivillige.


Der skal være rummelighed til at favne mange slags frivillige. Patienterne kommer med forskellige
liv og livsanskuelser, og det kan kun være et gode, at de frivillige er lige så mangfoldige.
 De frivillige skal medinddrages i planlægningen af deres arbejde og udviklingen af både arbejdet og
dem selv.
 Omsorgen handler for mig både om omsorg for den enkelte frivillige, som skal have den støtte, der
er behov for, hvis eller når de har stået over for oplevelser, der har været enten svære eller sat
tanker i gang om.. Men det handler også om at støtte de frivillige til at finde den måde, de føler, de
bedst kan yde omsorg for patienterne på. Og for mig er det lige vigtigt at vise den omsorg ved at
rulle bestik i servietter til de daglige måltider, cykle en tur i smukke Bandholm eller bare sidde stille
og holde i hånd. Alle skal ikke kunne alt. Men aalle
lle skal have muligheden for at bruge sig selv på den
bedst mulige måde.
 Ansvarligheden handler blandt andet om den måde, vi behandler h
hinanden
inanden på. Internt i frivilligfrivillig
gruppen. Frivillige og sygeplejersker over for hinanden. Og selvsagt ansvarlighed i måden
måde at omgås
patienterne på.
For mig at se, er det en stor styrke at have så klar
klare værdier, som alle medarbejdergrupper
grupper har været med til
at arbejde med.
Klare navigationspunkter giver frihed, er min erfaring.
Et liv før Svanevig
Så sådan forestiller jeg mig fremtiden.
Fortiden skal også lige rundes for at give hele billedet.
Jeg er som nævnt uddannet journalist og har arbejdet som sådan i 25 år.
Stort set altid som freelancer og i mange år sammen med min samlever,
Adam, som er fotograf. Vi har rejst og bo
boet i store dele af verden, men
mest i Mellemøsten,
østen, Indien og Mellemamerika.
De senere år har jeg følt, at jeg har udlevet journalistikken. D
Derfor har jeg
også haft job på Nationalmuseet, dels som projektleder på et storytelling
storytellingprojekt, dels som museumsvært og dels som leder af publikums
publikumsinformationen.
For to år siden fik jeg yderlige et job som konfliktmægler hos Rigspolitiet, hvor jeg mægler mellem ofre og
gerningsmænd. Et job, jeg i hvert fald foreløbigt også vil have ved siden af Svanevig Hospice.
Hosp
Privat bor jeg sammen med Adam og Oliver the Cat i et lejet bondehus under Sparresholm Gods ved
Rønnede.
I fritiden holder jeg af at vandre i ind
ind- og udland. Og så sætter jeg voldsom pris på at få lov til bare at sidde
og kigge ud over marker og skovv og lade tankerne flyde.
Hvis nogle skulle have spørgsmål eller gode ideer, er I altid velkomne til at kontakte mig på:
meefr@svanevighospice.dk eller på 5444 5434 lokal 154.

Bidrag/gaver til støtteforeningen
kan fradrages i skat op til et beløb på 15.000 kr. årligt.
Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragsyderen
oplyser sit cpr.nr., som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT.
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Forpremierer på teaterforestillinger
Endnu en gang fik vi mulighed for at sælge billetter til en forpremiere på
Sprøjtehusteatret, og også denne gang med succes, idet vi hurtigt fik udsolgt
de 70 billetter, vi havde til rådighed, til en rigtig fin familieforestilling.

... og minsandten om ikke de kulturelle tilbud til os fortsætter. Om kort tid starter
billetsalget nemlig til:

Lykke og fremgang - forpremiere på NY SÆSON
Som tidligere annonceret opføres opfølgningen af det geniale teaterstykke Lykke & Fremgang, denne gang
med undertitlen "Kriser & Kærlighed", i efteråret 2017. Teaterstykket bliver opført i Saxkjøbing Sukkerfabrik
med premiere den 15. september 2017. I forestillingen berøres det særlige ved, at være fra de danske
sydhavsøer, og indholdet er bla. skabt i samarbejde med lokalbefolkningen.
Det er en fornøjelse at kunne fortælle, at Støtteforeningen for
Svanevig Hospice har fået mulighed for at sælge billetter til
særpris til forpremieren torsdag den 14. september 20.00 på
Saxkjøbing Sukkerfabrik
Billetsalget starter den 21. juni, og billetter á 100 kr. til
forpremieren sælges indtil 1. september og reserveres ved at
indbetale beløbet (antal billetter x 100 kr.) via
MobilePay 40 19 46 47.
Husk at skrive navn på indbetaler. Billetterne vil derefter ligge
til afhentning fra kl. 19.30 på forestillingsdagen.
Har du ikke MobilePay, kan beløbet overføres til konto i
Nordea 2650 6875 654 835. Husk også her at skrive navn, og
at beløbet er til betaling af billetter.
Billetter til de ordinære forestillinger kan ikke rekvireres via
Støtteforeningen.
Man behøver ikke at være medlem af Støtteforeningen for at
købe billet.
Skulle der være spørgsmål, kan der mailes til post@anemonenyt.dk , eller ringes/SMSes til 40 19 46 47.

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.:

Lis Holde, Vordingborg, tlf. 28 73 12 73, mail: lito@youmail.dk
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, Næstved, tlf. 24 28 11 75, mail: fd@herlufsholm.dk
Hanne Kargaard Christensen, Fensmark, tlf. 20 68 39 51, mail: egreen@stofanet.dk
Karen Rasmussen, Nykøbing F., tlf. 40 50 77 50, mail: karen.r@mail.dk
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Hospicedagen den 23. oktober 2017 på Kulturværket i Maribo
v/Jytte Møller

I juli 2012 mistede Mads Christensen sin livsledsager gennem 26 år. Mads mistede den vigtigste person i sit
liv, sin kammerat, sin elskede hustru og var efterladt til et enormt mørkt bombekrater. Mads kikkede efter
bøger omhandlede mænd, der havde mistet deres koner, men kunne ikke
finde nogen. Mads kontaktede en række mænd, der ligeledes havde mistet
deres kone. Mænd har ofte svært ved at åbne op for deres sorg. De gemmer
sig og oplever ofte stor ensomhed. Det vil Mads gerne sætte fokus på og har,
på baggrund af samtaler med 8 mænd, skrevet bogen "Mænd der mister".
Her beskrives nogle af de mest fantastiske åbne og hudløse samtaler om,
hvordan man håndtere de svære følelser, man normalt ikke taler åbent om
som mand. Hvordan man tackler at være familiens overhoved og samtidig er
bange og skrøbelig.
Støtteforeningen markerer årets hospicedag mandag den 23. oktober 2017
kl. 19.00, hvor Mads Christensens holder oplæg om det svære at miste.
Arrangementet afvikles i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lolland
Lokalafdeling. Nærmere om arrangementet og billetsalg i "Anemonenyt" og på hjemmesiden til september
Læs mere om emnet på www.maenddermister.dk og/eller læs bogen "Mænd der mister" .

Husk at give besked ved ændring af post- eller mailadresse til
kasserer Arne Kørup, Nykøbingvej 169, Horreby, 4800 Nykøbing F.
eller via mail: korup@privat.dk

Ved et arrangement i Rotary Vestensborg, hvor vi orienterede om Svanevig Hospice og Støtteforeningen, indledte Flemming Frydendal med nedenstående oplæg, som vi fik lyst til - i en let
forkortet udgave - at viderebringe til vore medlemmer:

3minutter – Rotary d. 2.maj 2017
v/Flemming Frydendal

Jeg har set frem til at høre aftenens indlæg, som bør interessere os alle. Af en eller anden grund er
emnet – den sidste tid, døden - noget, vi alle har svært ved at tackle, vi bliver usikre, har svært
ved at finde de rette ord eller give udtryk for de rette følelser i den givne sammenhæng.
Det er måske forklaringen på, at nogle naturligt nok fælder tårer, når en nærtstående dør, medens andre sidder tilbagelænet med kaffekoppen og slikdåsen inden for rækkevidde og ser dokumentarfilm i fjernsynet, det være sig om Hitlers drab på 6 mio jøder under 2.verdenskrig, eller om
Stalins og Maos kamp om, hvem der kunne dræbe flest mulige af deres egne landsmænd.
Det er måske også forklaringen på, at det halve København haster mod Kongens Nytorv for at vise
respekt og lægge blomster foran den franske ambassade efter et terrorangreb i Paris, medens de
selvsamme mennesker - som jeg for nylig læste en præst udtale - som fodgængere sjældent
stopper op, når rustvognen og følget når ud på fortovet foran kirken. Nej, fodgængere fortsætter
hen ad fortover, igennem ligfølget, og heller ikke bilerne holder tilbage, når ligvognen skal dreje ud
fra kirkegården. Som præsten gav som forklaring: "Ved de offentlige begivenheder, hvor døden er
mere fjern og sorgen derfor kun et kort nedslag, ved vi, hvordan vi skal agere. Men vi har svært
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ved at forholde os til døden og sorgen, når vi står ansigt til ansigt med rustvognen, eller vi er tæt
på en, som vi har mistet. Så bliver vi nøgne og mister sproget."
Så er det godt, at vi i kunsten kan finde ord for sorgen. Det væ
vælter
lter frem med litteratur om sorg.
Sange om sorg. Klassisk musik om sorg. Film om sorg. Kunst om sorg. Arkitektur om sorg.
Lad os tage et eksempel fra kunstens verden: Den store udsmykning ’monument for Danmarks
internationale indsats efter 1948’, som er pl
placeret
aceret på Kastellet. Monumentet består af tre åbne
rum. Et er til minde og refleksion for de efterladte, og her kan man finde inskriptioner med navne
på alle, der er omkommet i forbindelse med dansk krigsdeltagelse efter 1948. I et andet rum finder
man inskriptionerne
kriptionerne på de konflikt
konflikt- og katastrofeområder, som monumentet gør status over. Og
endelig er der et rum til større ceremonielle mindehøjtideligheder.
Lad os tage et andet eksempel fra arkitekturens verden: Kirkegårdene, som de rum, vi traditionelt
indretter
etter til sorgen. Traditionelt er det små individuelle haver, der støder op til hinanden i en
større have, men der er også eksempler på det modsatte – hvor den enkelte grav helt er underlagt
havens helhed.
Men der er også sorger, der ikke har noget sted, f. eks. kærestesorgen. Som blandt andet landland
skabsarkitekten Torben Schønherr har påpeget, skal vi ikke kun indrette byens offentlige rum til
fest, fornøjelse og fitness. Der skal også være stille steder at gå hen, når man er ked af det. Og
skulle man sidde
dde i byen og være ramt af kærestesorg, er det bedste man kan gøre at gå en tur og
finde byens stille steder, ”hvor ingen kan se en græde”.
Går man ind på Svanevig Hospice
Hospices hjemmeside ser man lyse, venlige lokaler med masser af kunst
på væggene. Dagbladet Politiken har kørt en serie – en såkaldt velfærdsserie om institutionsliv
2017. Og som der står som indledning til artikelserien: ”Vi fødes i velfærdssamfundets rammer, og
vi dør i dem. Fællesskabets institutioner bærer, følger og former os fra fødegang ti
til krematorium.
Men hvordan udformer vi livet i institutionerne et sted mellem drømme, økonomi og praksis?”
Der er nok en grund til, at der overalt i det offentlige rum, gøres meget for – som på Svanevig
Hospice – at skabe lyse, venlige, opmuntrende og oplivende omgivelser for patienter og pårøpårø
rende. Det er livsbekræftende, med til at lindre og sikkert også livsforlængende.
Ingen ønsker sig tilbage til fortidens institutionsbyggerier med ensformige hvide sterile gange og
stuer. Der er jo også en grund til, at mange af os støtter med økonomisk hjælp f. eks. til hospi
hospitalsklovne på børneafdelingerne på sygehusene – for at live op, for at holde modet oppe, for at skabe
glæde. Derfor er det så meget mere uforståeligt, at de selvsamme mennesker – med garanti også
her i forsamlingen eller blandt læserne – der med glæde bidrager til at støtte hospitalsklovne, og
som givet - som jeg - også synes, at omgivelserne på Svanevig hospice ser indbydende og behagelige ud, samtidig med at andre fora protesterer højlydt
højlydt,, når det kommer frem, at der skal sættes
1% af til kunstnerisk udsmykning ved planlægningen af offentlige byggerier.
For tænk hvor mange flere operationer, der kunne gennemføres, hvis vi sparede på kunsten.
Ja, men tænk så på, hvor fattigere livet, især den sidste del af livet, ville være, hvis vi ikke som
samfund ville bidrage til kunsten som en del af lindringen i alle sorgfulde livssituationer.
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Folkefest på Corselitze
v/Inger Vibeke Svanekier

Og så var vi igen heldige, idet Støtteforeningen havde fået muligheden for at tage entré til
Hovedbygningen på Corselitze som en del af en stor Folkefest i anledning af 225-året for det
Classenske Fideicommis. Og sikke et resultat: Vi kan takke 687 betalende gæster for en dejlig
ekstra indtægt på 34.350 kr., der går ubeskåret til Støtteforeningen.

Hovedbygningen udformet som kage

Alle gæsterne fik overtræksfutter på for at skåne
de fine gulve i hovedbygningen

Borgmester John Brædder holdt åbningstale, og solen gjorde sit til, at der over alt var varme og
hygge og masser af oplevelser hele tiden. Et stort antal frivillige hjælpere hjalp til både i Hovedbygningen og ude ved de mange forskellige tilbud, der omfattede musik, guidede ture i parken,
ture med hestevogn, folkedans og meget mere.
Støtteforeningen for Svanevig Hospice sender taknemmelige tanker til Corselitze, fordi vi fik denne
fantastiske mulighed.

Støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 52 38 46 94
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: 40 19 46 47
Jytte Møller, sekretær, tlf.: 20 92 26 75
Arno Larsen, bestyrelsesmedlem, tlf. 51 20 35 18
Ruth Bierre, bestyrelsesmedlem, tlf.: 22 45 70 38
Lis 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 Nykøbing F.23 25 72 85

Redaktion af Nyhedsbrevet Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen
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