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Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finns mor og søster sov ind på Svanevig Hospice
Uddrag af interview 

Netavisen SN.dk, der er en del af Sjællandske medier, bragte i juli måned et interview med 54
årige Finn Dal, hvis søster og mor begge døde af livmoderhalskræft i hhv. 2014 og 2015 på 
Svanevig Hospice. Og Finn Dal er lykkelig for deres beslutnin

 
Finn Dall er vant til døden 
gårdsleder på Herlufsholm Kirke
med familier i sorg, men alligevel var det først
at han blev klar over, at det var et 
 
Finn Dal har valgt at gå ind i kampen for, at danskerne får et sundere forhold til 

døden, og så har han et ønske om, at langt flere ender deres dage på et hospice frem f
hospitalsseng. I januar blev han ambassadør for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, og er i dag 
dedikeret til at sprede budskabet:
 "Et hospice er med til at give folk en værdig måde at dø på. Du kan bestemme, hvad du vil spise, 
du kan høre den musik, du holder af, deltage i aktiviteter, blive kørt ud i naturen. Det er noget helt 
andet", siger han. 

Ovenstående er et lille uddrag af interviewet, som kan læses i sin fulde længde på www.svanevighospice.dk 

Indlæggelse på Hospice er gratis

 
Deltagelse i Stafet for Livet i Næstved den 26. og 27. august 2017
v/Finn Dal 
 

Ved henvendelse til formanden for 
havde Støtteforeningens ambassadører fået tilsagn om en 
samen med andre foreninger, der 
til netop deres forening.  
Vi kunne ved den lejlighed dels uddele foldere og dels fortælle om Støtteforeningens og ambassa
dørernes  arbejde og tilbud. 
 
Vi var fem ambassadører samt Støtteforeningens formand som alle fik indfriet de positive forvent
ninger, vi havde til arrangementet. Vi fik en fin dialog med de fremmødte, og fik aftalt nogle infor
mationsmøder og foredrag. Ligesom vi fik en aftale om at medvirke igen n
Livet  har 10 års jubilæum. 

Der var 3.000 deltagere, og Kræftens Bekæmpelse indsamlede 975.000 kr.
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Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finns mor og søster sov ind på Svanevig Hospice 

Netavisen SN.dk, der er en del af Sjællandske medier, bragte i juli måned et interview med 54
årige Finn Dal, hvis søster og mor begge døde af livmoderhalskræft i hhv. 2014 og 2015 på 
Svanevig Hospice. Og Finn Dal er lykkelig for deres beslutning om at tilbringe den sidste tid dér.

Finn Dall er vant til døden - omend med en anden tilgang, idet han er 
på Herlufsholm Kirkegaard, og derfor ofte har meget tæt kontakt 

med familier i sorg, men alligevel var det først, da hans søster kom på hospice, 
at han blev klar over, at det var et hjem for døende. 

Finn Dal har valgt at gå ind i kampen for, at danskerne får et sundere forhold til 
døden, og så har han et ønske om, at langt flere ender deres dage på et hospice frem f

talsseng. I januar blev han ambassadør for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, og er i dag 
dikeret til at sprede budskabet: 

Et hospice er med til at give folk en værdig måde at dø på. Du kan bestemme, hvad du vil spise, 
musik, du holder af, deltage i aktiviteter, blive kørt ud i naturen. Det er noget helt 

Ovenstående er et lille uddrag af interviewet, som kan læses i sin fulde længde på www.svanevighospice.dk 

Indlæggelse på Hospice er gratis 

Deltagelse i Stafet for Livet i Næstved den 26. og 27. august 2017

Ved henvendelse til formanden for Stafet for Livet, Næstved, Henrik Michaelsen
eningens ambassadører fået tilsagn om en plads i oplysningsteltet 

der i lighed med Støtteforeningen var der for at udbre

Vi kunne ved den lejlighed dels uddele foldere og dels fortælle om Støtteforeningens og ambassa

ssadører samt Støtteforeningens formand som alle fik indfriet de positive forvent
er, vi havde til arrangementet. Vi fik en fin dialog med de fremmødte, og fik aftalt nogle infor

mationsmøder og foredrag. Ligesom vi fik en aftale om at medvirke igen næste år, 

Der var 3.000 deltagere, og Kræftens Bekæmpelse indsamlede 975.000 kr. 
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Netavisen SN.dk, der er en del af Sjællandske medier, bragte i juli måned et interview med 54-
årige Finn Dal, hvis søster og mor begge døde af livmoderhalskræft i hhv. 2014 og 2015 på 

g om at tilbringe den sidste tid dér. 

omend med en anden tilgang, idet han er kirke-
gaard, og derfor ofte har meget tæt kontakt 

da hans søster kom på hospice, 

Finn Dal har valgt at gå ind i kampen for, at danskerne får et sundere forhold til 
døden, og så har han et ønske om, at langt flere ender deres dage på et hospice frem for i en 

talsseng. I januar blev han ambassadør for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, og er i dag 

Et hospice er med til at give folk en værdig måde at dø på. Du kan bestemme, hvad du vil spise, 
musik, du holder af, deltage i aktiviteter, blive kørt ud i naturen. Det er noget helt 

Ovenstående er et lille uddrag af interviewet, som kan læses i sin fulde længde på www.svanevighospice.dk  

Deltagelse i Stafet for Livet i Næstved den 26. og 27. august 2017  

Henrik Michaelsen, 
plads i oplysningsteltet 

tøtteforeningen var der for at udbrede et kendskab 

Vi kunne ved den lejlighed dels uddele foldere og dels fortælle om Støtteforeningens og ambassa-

ssadører samt Støtteforeningens formand som alle fik indfriet de positive forvent-
er, vi havde til arrangementet. Vi fik en fin dialog med de fremmødte, og fik aftalt nogle infor-

æste år, hvor Stafet for 



Høstglæde på Svanevig Hospice
v/Mette Engell Friis 

Høstfesten på Svanevig Hospice er nu officielt en tradition. 
For andet år i træk er der nemlig blevet høsthygget på

Dagen før festen gik Erling og frivillig Ulrik ellers og satte teltet op i øsende regn
krydsede fingre og håbede, at selve høstfestdagen ville byde på mildere vinde. Og vejrguderne var 
med festen. Kun en enkelt byge blev det til, mens solen ofte lod sine stråler skinne ned over både 
patienter, støtteforening, frivillige, personale og alle pårørende. 
Efter maden spillede ”De Farende Svende” 
gebord bagt og dækket af frivillige og personale tiltrak de, der ikke havde mod på at svinge sig til 
musikken. 
Som afslutning på aftenen sørgede 
alle blev opdateret om både prinsesse
vandtryk i hanerne. 
Der blev talt, der blev grinet, der blev skålet og 
sunget i fem dejlige timer, som vi på Svanevig
Hospice kan tale om i lang tid.  

Svanevig Hospice vil gerne takke de sponsorer, som 
gjorde festen mulig:  

Slagter Engdahl: Gris og lån af grill
2010 Vin og Velsmag v/Michael Gullits
Velkomstvin og vin til maden. 
Kernegården, Fejø:  Økologisk æble
juice.  
BC catering: Alt til salater 
CAFAX: Kaffe og chokolade 
Gartneriet Østergaard v/ Henrik Lund
Georginer 
Lolle Frugt v/Erik Lolle: Æbler og 
majsplanter 
LF-depot: Øl, sodavand og kildevand 

Høstglæde på Svanevig Hospice 

er nu officielt en tradition. 
træk er der nemlig blevet høsthygget på en 

aften, hvor vi med 
taknemmelighed 
fejrer det liv og de 
goder, vi deler med hinanden. 

Boblende vin blev skænket af to glade 
mens fade med sprødstegt gris, pølser, salater og kar
toffelsalat blev båret ind. Da 110 glade mennesker sam
tidig istemte ”Marken er mejet”, var årets høstfest på 
Svanevig Hospice for alvor i gang! 

Dagen før festen gik Erling og frivillig Ulrik ellers og satte teltet op i øsende regn
ede, at selve høstfestdagen ville byde på mildere vinde. Og vejrguderne var 

med festen. Kun en enkelt byge blev det til, mens solen ofte lod sine stråler skinne ned over både 
patienter, støtteforening, frivillige, personale og alle pårørende.  

”De Farende Svende” op til både sang og kædedans, mens et overdådigt ka
bord bagt og dækket af frivillige og personale tiltrak de, der ikke havde mod på at svinge sig til 

Som afslutning på aftenen sørgede "Breaking News" - Svanevigs egen revy om årets gang 
alle blev opdateret om både prinsesse- og brandmandsbesøg, om cykeleskapader og manglende 

Der blev talt, der blev grinet, der blev skålet og 
sunget i fem dejlige timer, som vi på Svanevig 

Svanevig Hospice vil gerne takke de sponsorer, som 

: Gris og lån af grill 
Michael Gullits: 

Økologisk æble-

Gartneriet Østergaard v/ Henrik Lund: 

: Æbler og 

: Øl, sodavand og kildevand  
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Boblende vin blev skænket af to glade "malkepiger",  
mens fade med sprødstegt gris, pølser, salater og kar-

året ind. Da 110 glade mennesker sam-
var årets høstfest på 
 

Dagen før festen gik Erling og frivillig Ulrik ellers og satte teltet op i øsende regn- og blæsevejr. Alle 
ede, at selve høstfestdagen ville byde på mildere vinde. Og vejrguderne var 

med festen. Kun en enkelt byge blev det til, mens solen ofte lod sine stråler skinne ned over både 

op til både sang og kædedans, mens et overdådigt ka-
bord bagt og dækket af frivillige og personale tiltrak de, der ikke havde mod på at svinge sig til 

egen revy om årets gang – for, at 
og brandmandsbesøg, om cykeleskapader og manglende 

 



Årets hospicedag fejres mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.00-21.00 
i Kulturværket i Maribo, hvor der indbydes til en aften med forfatteren  
Mads Christoffersen 

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lolland er det en glæde at kunne 
indbyde til en aften med Mads Christoffersen, der mistede sin kone gennem 
26 år. Forfatteren og feministen Suzanne Giese døde af kræft, og Mads Chri-
stoffersen blev kastet ud i et følelsesmæssigt kaos. Han kontaktede andre 
mænd, der også havde mistet deres partner. Det blev til en række stærke og 
hudløst ærlige samtaler - mand og mand imellem. Disse samtaler er refereret i 
bogen, som faktisk var en type bog, han savnede. 
Mads Christoffersen er kommet til den erkendelse, at der ER et liv efter dø-
den, idet han selv har fundet en vej til at komme videre - eller er kommet til-
bage til livet, om man vil.  

Der er gratis entré, og billetter kan reserveres via www.anemonenyt.dk/arrangementer,  
mail til post@anemonenyt.dk eller evt. ved at sende sms til 40 19 46 47 
Pladserne tildeles efter "først til mølle-princippet". 

Læs evt. mere i artiklen http://politiken.dk/indland/art5626715/Der-er-skam-et-liv-efter-d%C3%B8den 

 

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 

                  

Julemarkeder 2017 
Igen i år vil vi være at finde på flere julemarkeder - nemlig: 
 

 Idestrup Forsamlingshus i weekenden den 25. og 26. november, begge dage kl. 10-15 
 Bakkehuset i Nykøbing F. den 26. november kl. 10-15 
 Engestofte Gods i weekenden den 2. og 3. december, begge dage kl. 10-16 

 
Nærmere omtale kan forventes i dagspressen. 
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Som frivillig er man med til at bringe livet og den
hederne og opgaverne er mangfoldige, og derf

Kunne du tænke dig, at blive frivillig på Svanevig Hospice, så kontakt 
Engell Friis enten på telefon 54 44 54 34 eller  via e

 
 

Forpremiere på Lykke & Fremgang
v/Inger Vibeke Svanekier 

Vi var igen heldige at få tilbudt at sælge billetter til en forpremi
der er mange, der har fortjent tak og ros i anledning af forestil
"Lykke & Fremgang". Først og fremmest skylder vi en stor tak til pro
ducenten, fordi vi fik den enestående chance at sælge 80 billetter 
oven i købet få hele beløbet til Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
Dernæst tak til alle jer, der købte billet og dermed støttede 
arbejde. Sidst men bestemt ikke mindst takker vi for en rigtig dejlig 
oplevelse, hvor vi faktisk fik en tur ad 
alvorlige og især genkendelige episoder. 
Man må beundre den entusiasme, de
og bag scenen, og altså både musikere, aktører og alle øvrige involverede. De må virkelig allesam
men have lagt mange kræfter i, for at 
nografi i den gamle "Saxkjøbing Sukkerfabrik".
 
Når denne udgave af Anemonenyt udkommer, er der endnu nogle få muligheder for at se en af de 
ordinære forestillinger, idet der spilles indtil den 15. oktober.
Billetter kan købes her 
https://www.place2book.com/da/16813/list/EM4446
 

Støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh

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
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

Som frivillig er man med til at bringe livet og den hjemlige atmosfære ind på hospice. Mulig
hederne og opgaverne er mangfoldige, og derfor har vi brug for mange forskellige kompetencer.

 

tænke dig, at blive frivillig på Svanevig Hospice, så kontakt frivilligkoordinator 
Engell Friis enten på telefon 54 44 54 34 eller  via e-mail meefr@svanevighospice.dk

Forpremiere på Lykke & Fremgang 

gen heldige at få tilbudt at sælge billetter til en forpremiere, og 
er er mange, der har fortjent tak og ros i anledning af forestillingen 

Først og fremmest skylder vi en stor tak til pro-
ducenten, fordi vi fik den enestående chance at sælge 80 billetter og 
oven i købet få hele beløbet til Støtteforeningen for Svanevig Hospice.  

jer, der købte billet og dermed støttede foreningens 
stemt ikke mindst takker vi for en rigtig dejlig 

oplevelse, hvor vi faktisk fik en tur ad "Memory Lane" på Lolland og Falster med masser af sjove, 
alvorlige og især genkendelige episoder.  
Man må beundre den entusiasme, der lægges i dette arbejde. Og det gælder for ALLE både foran 

både musikere, aktører og alle øvrige involverede. De må virkelig allesam
men have lagt mange kræfter i, for at give os en fantastisk oplevelse i den meget spændende sce

grafi i den gamle "Saxkjøbing Sukkerfabrik". 

af Anemonenyt udkommer, er der endnu nogle få muligheder for at se en af de 
der spilles indtil den 15. oktober. 

https://www.place2book.com/da/16813/list/EM4446 eller via tlf. 40 35 78 60

 
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 Nyk. F. mobil: 23 25 72 85  

 
Nyhedsbrevets redaktion Hjørdis Høegh-Andersen og Inger Vibeke
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hjemlige atmosfære ind på hospice. Mulig-
forskellige kompetencer.  

frivilligkoordinator Mette 
meefr@svanevighospice.dk 

på Lolland og Falster med masser af sjove, 

r lægges i dette arbejde. Og det gælder for ALLE både foran 
både musikere, aktører og alle øvrige involverede. De må virkelig allesam-

give os en fantastisk oplevelse i den meget spændende sce-

af Anemonenyt udkommer, er der endnu nogle få muligheder for at se en af de 

eller via tlf. 40 35 78 60 

Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: 40 19 46 47  

 

og Inger Vibeke Svanekier 


