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

Endnu en hyggelig og vellykket h

Aftenen sluttede af med morsom
 
 

Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem
v/Dorthe Vistisen, guldsmed 

At være alvorlig syg kan være svært at tale om for mange. Det har det 
også været for mig i mange år. 
Jeg var desværre kun 18 år da jeg mistede min far som følge af den 
frygtelige kræftsygdom, og allerede året efter døde min mor af samme 
sygdom. Dengang var der desværre ikke noget,
kunne jeg bestemt godt have ønsket mig i dag.
  
Derfor var det også med meget blandede følelser, da jeg fik tilbuddet om 
at komme ned og besøge Svanevig Hospice i Bandholm.
  
Men sikke et sted! Masser af varme 
pårørende – og fantastiske rammer.
og besluttede hurtigt at det ville jeg finde tid til at kunne være en del af. 
Det var et fantastisk sted. Tænk at kunne være med til at gøre en lille forskel. 
  
Derfor var jeg heller ikke i tvivl da jeg blev spurgt om at være med i støtteforeningens bestyrelse 
på Svanevig Hospice, og samtidig kunne støtte det store frivillige arbejde som er på Hospice. 
  
Svanevig Hospice – stedet hvor Rummelighed 
fokus.   
 
 

Besøg vores hjemmeside www.anemonenyt.dk 

facebook  hvor du kan skrive kommentarer 
Henvendelse kan desuden ske via post@anemonenyt.dk

ANEMONENYT      september 2018 

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

Endnu en hyggelig og vellykket høstfest på Svanevig Hospice 
 
Nu kan vi kalde det en tradition: Den 16. august var 
der for tredje år i træk arrangeret høstfest. 
Patienter, pårørende, personale, frivillige, 
bestyrelse og støtteforeningens bestyrelse var invi
teret.  
Der blev budt på lækker mad og vin
sponsoreret af Krenkerup Bryggeri
rende Svende, lotteri med de flotteste gaver fra 
retninger i Maribo og Sakskøbing
giner - sponsoreret af Østergaards Gartneri 

luttede af med morsom underholdning ved ansatte og frivillige på Svanevig Hospice.

Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem 

alvorlig syg kan være svært at tale om for mange. Det har det 

Jeg var desværre kun 18 år da jeg mistede min far som følge af den 
frygtelige kræftsygdom, og allerede året efter døde min mor af samme 

værre ikke noget, der hed Hospice, og det 
kunne jeg bestemt godt have ønsket mig i dag. 

Derfor var det også med meget blandede følelser, da jeg fik tilbuddet om 
at komme ned og besøge Svanevig Hospice i Bandholm. 

Men sikke et sted! Masser af varme – omsorg til både patienter og deres 
og fantastiske rammer. Jeg var helt ”høj” da jeg kørte hjem, 

og besluttede hurtigt at det ville jeg finde tid til at kunne være en del af. 
Tænk at kunne være med til at gøre en lille forskel. 

Derfor var jeg heller ikke i tvivl da jeg blev spurgt om at være med i støtteforeningens bestyrelse 
på Svanevig Hospice, og samtidig kunne støtte det store frivillige arbejde som er på Hospice. 

stedet hvor Rummelighed – Omsorg – Ansvarlighed – og Medinddragelse er i 

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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Nu kan vi kalde det en tradition: Den 16. august var 
arrangeret høstfest.  

Patienter, pårørende, personale, frivillige, hospice-
ens bestyrelse var invi-

og vin, fantastisk øl 
soreret af Krenkerup Bryggeri, Musik af De Fa-

rende Svende, lotteri med de flotteste gaver fra for-
Maribo og Sakskøbing, og smukke geor-

sponsoreret af Østergaards Gartneri - lyste op. 
te og frivillige på Svanevig Hospice. 

Tænk at kunne være med til at gøre en lille forskel.  

Derfor var jeg heller ikke i tvivl da jeg blev spurgt om at være med i støtteforeningens bestyrelse 
på Svanevig Hospice, og samtidig kunne støtte det store frivillige arbejde som er på Hospice.  

og Medinddragelse er i 

Henvendelse kan desuden ske via post@anemonenyt.dk 



"Åbent Hospice - Vores Hospice
- seks kulturarrangementer på Svanevig Hospice"
v/Mette Engell Friis, frivilligkoordinator 

I efteråret og vinteren 2018/19 åbner vi hospice for lokalområdet i form af en række kulturelle 
arrangementer, hvor vi sammen 
livsfilosofi i fokus. Vores ønske er at åbne hospice mere for mennesker i vores lokalområde. Vi vil 
gerne byde inden for til foredrag og snakke, som på forskellige måder har livet og døden i 
centrum. (Første aften med foredrag var

Alle arrangementer – bortset fra 
betaling af foredragsholder samt

Tilmelding er nødvendigt, da vi har en øvre begrænsning 
Multisal. Tilmelding kan ske på telefon 54

Programmet ser ud som følger: 

 9. oktober 19-21: Debat om aktiv dødshjælp 
medlem af Etisk Råd, debattør og præst. 

 15. november 19-21: ”Når eventyret er slut”, fortællinger og sange om de store følelser, 
om liv og død og ikke mindst om længsel og kærlighed 
Christensen og musiker Niss Sticker. 

 7. februar 18.30-21: Samtaleca
vejledning. Pris: 75 kr. inkl. kaffe/te og kage.

 Marts 2019: Arrangementet er endnu ikke på plads. Se opdatering på vores hjemmeside og 
i pressen. 

 26. maj kl. 10.30-16.30: SvanevigTour 
fortælling om kirken og vandringers spirituelle karakter ved præst Gitte Sylvest. Derfra 
videre til Maribo og med Museumsbanen tilbage til Bandholm Station. 
vand, frugt, kaffe/te og kage.
 

Ambassadører f
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: 

Annelise Jørgensen, Vordingborg, tlf.: 23 93 67 00, mail: 

Finn Dal, Næstved, tlf.: 24 28 11 75, mail: 

Karen Rasmussen, Nykøbing F.

 
                                                                             

 

Vores Hospice 
seks kulturarrangementer på Svanevig Hospice" 

I efteråret og vinteren 2018/19 åbner vi hospice for lokalområdet i form af en række kulturelle 
arrangementer, hvor vi sammen med en række samarbejdspartnere ønsker at sætte døden og 

Vores ønske er at åbne hospice mere for mennesker i vores lokalområde. Vi vil 
for til foredrag og snakke, som på forskellige måder har livet og døden i 

Første aften med foredrag var den 23. august, hvor alt var udsolgt).

fra arrangementet den 9. oktober – koster 75 kr.
samt kaffe/te og kage. 

Tilmelding er nødvendigt, da vi har en øvre begrænsning for, hvor mange vi kan være i vores 
Tilmelding kan ske på telefon 54 44 54 34 eller mail: kontakt@svanevighospice.dk

 

Debat om aktiv dødshjælp med oplæg fra Henrik Gade Jensen, tidl. 
medlem af Etisk Råd, debattør og præst. Tilmelding via FOF/Sydøst eller Teologihøjskolen.

”Når eventyret er slut”, fortællinger og sange om de store følelser, 
om liv og død og ikke mindst om længsel og kærlighed – historiefortæller Marianne 
Christensen og musiker Niss Sticker. Pris: 75 kr. inkl. kaffe/te og kage

Samtalecafé om håb – Michael Højlund Larsen, Master i filosofisk 
Pris: 75 kr. inkl. kaffe/te og kage.  
Arrangementet er endnu ikke på plads. Se opdatering på vores hjemmeside og 

SvanevigTour – vandretur (ca. 10 km.) til Hunseby Kirke med 
fortælling om kirken og vandringers spirituelle karakter ved præst Gitte Sylvest. Derfra 
videre til Maribo og med Museumsbanen tilbage til Bandholm Station. 
vand, frugt, kaffe/te og kage. 

Ambassadører for Støtteforeningen 
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, Næstved, tlf.: 24 28 11 75, mail: fd@herlufsholm.dk 

Karen Rasmussen, Nykøbing F., tlf.: 40 50 77 50, mail: karen.r@mail.dk
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I efteråret og vinteren 2018/19 åbner vi hospice for lokalområdet i form af en række kulturelle 
med en række samarbejdspartnere ønsker at sætte døden og 

Vores ønske er at åbne hospice mere for mennesker i vores lokalområde. Vi vil 
for til foredrag og snakke, som på forskellige måder har livet og døden i 

3. august, hvor alt var udsolgt). 

koster 75 kr., som går til 

, hvor mange vi kan være i vores 
34 eller mail: kontakt@svanevighospice.dk 

med oplæg fra Henrik Gade Jensen, tidl. 
Tilmelding via FOF/Sydøst eller Teologihøjskolen.  

”Når eventyret er slut”, fortællinger og sange om de store følelser, 
historiefortæller Marianne 

Pris: 75 kr. inkl. kaffe/te og kage  
Michael Højlund Larsen, Master i filosofisk 

Arrangementet er endnu ikke på plads. Se opdatering på vores hjemmeside og 

a. 10 km.) til Hunseby Kirke med 
fortælling om kirken og vandringers spirituelle karakter ved præst Gitte Sylvest. Derfra 
videre til Maribo og med Museumsbanen tilbage til Bandholm Station.  Pris: 75 kr. inkl. 

medlemmer, der gerne vil medvirke til at uddele foldere, deltage i messer, 

skm4760@gmail.com 

annelise@kileager.dk 

 

karen.r@mail.dk 



Støtteforeningens kommende arrangementer

Mandag den 24. september kl. 19.00 holder Charlotte Bork Høvsgaard foredrag 
i Holsted Kirke, Holsted Allé 1, 
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 
meget mere end det,” (2015, Peoples Press) og den selvstændige efterfølger "Her bor de levende 
om livet efter en ægtefælles død" (2017, Peoples Press), men det er
har læst bøgerne. Entré 50 kr., der inkluderer kaffe/te og kage, betales ved indgangen, og tilmeld
ing er ikke nødvendig. 
 
 

 

 

Årets hospicedag 

Der er tradition for at fejre den årlige hospice
Og i år har vi fornøjelsen af at kunne indbyde til en hyggelig, morsom og underholdende aften, 
hvor Flemming Krøll har lovet at give os et indb

"Fra kokkeelev til revydirektør"

Arrangementer foregår i foyeren i Nykøbing F. Teater 
tirsdag den 2. oktober kl. 19.30
 

Entré 125 kr. Dørene åbnes kl. 19.00, og der er mulighed for at købe drikkevarer i caféen.
 
Billetsalget starter den 14. september, og billetter kan 
ønskede antal via MobilePay på 40 19 46 47, eller ved at overføre 
reg.nr. 2650 kontonr. 6875 654 835. 
der være spørgsmål, kan der mailes til post@anemonenyt.dk , eller ringes/SMSes til 40 19 46 47.
 

  

Støtteforeningens kommende arrangementer 

Mandag den 24. september kl. 19.00 holder Charlotte Bork Høvsgaard foredrag 
Holsted Allé 1, Næstved med titlen:  

et foredrag om at miste en 

Charlotte Bork Høvsgaard mistede sin mand efter et ganske kort 
domsforløb, 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 

les død" (2017, Peoples Press), men det er ikke en forudsætning, at man 
Entré 50 kr., der inkluderer kaffe/te og kage, betales ved indgangen, og tilmeld

 
Indlæggelse på Hospice er gratis 

Der er tradition for at fejre den årlige hospicedag med et særligt arrangement i oktober måned.
Og i år har vi fornøjelsen af at kunne indbyde til en hyggelig, morsom og underholdende aften, 
hvor Flemming Krøll har lovet at give os et indblik i sit liv under overskriften 

"Fra kokkeelev til revydirektør" 

Arrangementer foregår i foyeren i Nykøbing F. Teater  
tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 

Entré 125 kr. Dørene åbnes kl. 19.00, og der er mulighed for at købe drikkevarer i caféen.

. september, og billetter kan kun købes ved at indbetale 125 kr. 
via MobilePay på 40 19 46 47, eller ved at overføre beløbet til konto i Nordea 

6875 654 835. HUSK at skrive navn og at beløbet er til køb af billetter. Skulle 
der være spørgsmål, kan der mailes til post@anemonenyt.dk , eller ringes/SMSes til 40 19 46 47.
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Mandag den 24. september kl. 19.00 holder Charlotte Bork Høvsgaard foredrag  

om at miste en ægtefælle og 
meget mere end det,” (2015, Peoples Press) og den selvstændige efterfølger "Her bor de levende - 

en forudsætning, at man 
Entré 50 kr., der inkluderer kaffe/te og kage, betales ved indgangen, og tilmeld-

med et særligt arrangement i oktober måned. 
Og i år har vi fornøjelsen af at kunne indbyde til en hyggelig, morsom og underholdende aften, 

 

Entré 125 kr. Dørene åbnes kl. 19.00, og der er mulighed for at købe drikkevarer i caféen. 

købes ved at indbetale 125 kr. x det 
beløbet til konto i Nordea 
øbet er til køb af billetter. Skulle 

der være spørgsmål, kan der mailes til post@anemonenyt.dk , eller ringes/SMSes til 40 19 46 47. 



Tilbud til pårørende og efterlevende på Svanevig Hospice 

Den første torsdag i hver måned - dog ikke i september - 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 19.00-20.30 

 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Mange hilsner 
De frivillige på Svanevig Hospice 

 

 
Julemarkeder  
hvor Støtteforeningen deltager 

Julemarked i Idestrup Forsamlingshus i weekenden 
den 24./25 november 2018 
Julemarked på Engestofte Gods i weekenden den 1./2. 
december 2018 

Nærmere omtale kan forventes i dagspressen 

 

 

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  
Arno Larsen, bestyrelsesmedlem, tlf. 51 20 35 18  
Ruth Bierre, bestyrelsesmedlem, tlf.: 22 45 70 38  

Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem, tlf.: 27 59 58 76 
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 Svanekier 

 
 

4 


