
 

ANEMONENYT
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

Årets Hospicedag fredag den 18. oktober 2019 kl. 19.15 
 
Traditionen tro afholder vi årets hospicedag i oktober måned, og i år
i Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F.
stillingen samles i foyeren til en velkomst
inden Sprøjtehusteatret kl. 20.00 atter slår dørene op for en forestilling, hvor Støtteforeningen råder over

pladserne til forpremieren.
Denne gang er det en cabaret om den fremragen
Andersen. Forestillingen inde
dem vil vi som publikum blive inviteret til at synge
tælling om Benny Andersens liv med sejre og
orkester vil underbygge forestillingen.
Du kan sikre dig plads til dette festlige arrangement ved at indbetale 100 kr. pr. 
person via Nordea
eller via MobilePay nr. 640235

 
Uanset betalingsform er det MEGET VIGTIGT at s
Grunden til dette er, at denne konto 
 
Der er ikke nummererede pladser, og der udleveres ikke billetter 
Skulle der være spørgsmål, kan du skrive 
40 19 46 47. (dette nummer bedes ikke anvend

 
 
 

                                         

 

 

Den første seniorfestival i Danmark blev afholdt på to solskinsdage i juli i år. Og 
det blev så stor en succes, at Højskolen Marielyst har besluttet af arrangere en 

tilsvarende igen næste sommer i dagene 22. og 23 juli 2020. 
For Støtteforeningen for Svanevig Hospice blev det bestemt også en succes. Der var stor interesse for at høre 
både om hospicetanken og om Støtteforeningen, og der blev da også tegnet en del nye medlemskaber.
Vi kan i den forbindelse med glæde fortælle, at 
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Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fredag den 18. oktober 2019 kl. 19.15 

Traditionen tro afholder vi årets hospicedag i oktober måned, og i år bliver det den 18. oktober kl. 19.15
Nykøbing F. Bemærk starttidspunktet, som skyldes, at vi forud for fore

velkomst og nogle ord om hospicedagen. Her byder vi også på e
atter slår dørene op for en forestilling, hvor Støtteforeningen råder over

pladserne til forpremieren. 
Denne gang er det en cabaret om den fremragende pianist og digter
Andersen. Forestillingen indeholder blandt andet 22 kendte
dem vil vi som publikum blive inviteret til at synge med på. Det bliver en for
tælling om Benny Andersens liv med sejre og nederlag, og et fremragende
orkester vil underbygge forestillingen. 
Du kan sikre dig plads til dette festlige arrangement ved at indbetale 100 kr. pr. 
person via Nordea reg.nr. 2650 kontonr. 6875 654 835  

via MobilePay nr. 640235 

MEGET VIGTIGT at skrive 'Benny A.' samt navn på den, der bestiller
denne konto også anvendes til andre indbetalinger. 

Der er ikke nummererede pladser, og der udleveres ikke billetter - vi krydser af på en liste ved ankomsten.
Skulle der være spørgsmål, kan du skrive mail til post@anemonenyt.dk eller sms til Inger

anvendt til betaling) 

                              Indlæggelse på Hospice er gratis                                 

Den første seniorfestival i Danmark blev afholdt på to solskinsdage i juli i år. Og 
det blev så stor en succes, at Højskolen Marielyst har besluttet af arrangere en 

tilsvarende igen næste sommer i dagene 22. og 23 juli 2020.  
vig Hospice blev det bestemt også en succes. Der var stor interesse for at høre 

både om hospicetanken og om Støtteforeningen, og der blev da også tegnet en del nye medlemskaber.
Vi kan i den forbindelse med glæde fortælle, at Støtteforeningen nu har 1.210 medlemmer
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fredag den 18. oktober 2019 kl. 19.15  

den 18. oktober kl. 19.15  
Bemærk starttidspunktet, som skyldes, at vi forud for fore-

. Her byder vi også på et glas vin, 
atter slår dørene op for en forestilling, hvor Støtteforeningen råder over 

de pianist og digter Benny 
holder blandt andet 22 kendte viser, og nogle af 

med på. Det bliver en for-
nederlag, og et fremragende 

Du kan sikre dig plads til dette festlige arrangement ved at indbetale 100 kr. pr. 
 

samt navn på den, der bestiller plads(er). 

en liste ved ankomsten. 
til Inger Vibeke Svanekier på 

                                  

Den første seniorfestival i Danmark blev afholdt på to solskinsdage i juli i år. Og 
det blev så stor en succes, at Højskolen Marielyst har besluttet af arrangere en 

vig Hospice blev det bestemt også en succes. Der var stor interesse for at høre 
både om hospicetanken og om Støtteforeningen, og der blev da også tegnet en del nye medlemskaber. 

medlemmer. 



Folketidende bringer jævnligt beretning fra begivenheder på Svanevig Hospice, ligesom man hyppigt kan læse 
om aktiviteterne på Svanevig Hospices hjemmeside og facebooksiden. I denne lille artikel kan man læse om 
nogle af de seneste tiltag for patienter og pårørende, så man kan få et indtryk af hverdagen dér. 

Øjeblikke af glæde  
v/Mette Engell Friis, frivilligkoordinator 
”Septembers himmel er så blå…” lyder det igennem gangene kl. 10 en solfyldt septemberformiddag. Rundt 

om klaveret i vores nye havestue sidder og står patienter, frivillige og 
personale og synger morgenrusten af stemmerne og lyset ind i huset. 
”Det kalder følelserne frem”, siger en patient med et stort smil, mens han 
hastigt og mandigt stryger sig lidt forlegent over øjnene.  
”Dét gør det. Og det er kun godt”, kommer det hurtigt og med et varmt 
smil fra musikterapeut Hanne Raffnsøe. 
Så er dagen i gang. 

Der er allerede stor glæde af den nye havestue 
 
Ohmmmm… 

Et par aftner tidligere er det helt andre toner, der lyder i huset. 
En tibetansk syngeskål klinger smukt og markerer slutningen på en meditation. En gruppe mennesker stræk-
ker forsigtigt fingre og arme. Et øjeblik tidligere sad de ganske stille med lukkede øjnene og lyttede til frivillig 
Angus Crammonds rolige stemme, mens han guidede dem igennem en meditation. 

Vores smukke refleksionsrum står alt for tit helt tomt, så da Angus en dag foreslog at lave en meditations-
gruppe, som kunne mødes i rummet, slog vi med det samme til. Gruppen er åben for patienter og pårø-
rende, men også for folk udefra, som kan komme og få en times ro og nærvær hver torsdag eftermiddag.  

Tilbuddet er nyt. Men allerede næste gang har 11 mennesker tilmeldt sig den gratis pause fra hverdagen. 
 

Is-fest 

En pause i hverdagen var det også den dag i august, hvor en frivillig 
gang på gang måtte spørge: 
”Skal du have guf og flødeskum på, eller bare guf?” 

Et ikke uvæsentligt spørgsmål på en varm dag, hvor de frivillige havde 
trillet isvognen frem og serverede de dejligste hjemmegjorte isvafler 
til alle. Havestuen dannede rammen om is-festen, som betød, at der 
ikke var så meget plads i maverne til aftensmaden efterfølgende. Til 
gengæld var isen, guffet og flødeskummet næsten spist op. 
     To frivillige og hospicelægen sørger for is 

På oplevelsesjagt 

Is har i det hele taget været et tema i sommerens varme. De frivillige har sørget for ture med indlagte is- og 
kaffepauser for patienter og pårørende til blandt andet 
Kragemæs og Dodekalitten, til Nysted Havn, til Knuth-
enborg og til jazzfestival på Bandholm Havn. 
Det er ture, hvor der bliver snakket og sunget, grinet og 
hygget. Som en patient sagde, da flokken kom hjem fra en 
af turene: ”Jeg har det som om, jeg er på selskabsrejse, og 
nu er kommet tilbage på hotellet”. 

Her indtages isen ved Nysted Havn 
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Krea-hygge 

De frivillige giver uendeligt meget, når de er på vag
Både de almindelige vagter og dem, hvor der er aktivi
teter, ture, Åbent Hospice eller andet på programmet.

Heldigvis er de også gode til at finde måder at blive ladet 
op og inspireret. De har eksempelvis selv taget initiativ til 
en krea-aften en gang om måneden, hvor de kommer og 
laver forskellige håndarbejder og kreative ting. De inspi
rerer hinanden, de læser på nettet og i bøger, og senest 
har de også haft en filt-kunstner til at undervise 

Septembers himmel… ♪♫♪ 

Septembers himmel er så blå. Og snart sætter efteråret for alvor ind. En årstid, der kalder på at hygge sig og 
rykke sammen. 

På Svanevig Hospice er der allerede planlagt mange hyggelige aktiviteter indendøre. Samtidig med, at vores 
vandreklubber for mænd og for kvinder, som har mistet nære og kære inden
ture hver 14. dag. 

Vi holder af hverdagen på Svanevig Hospice
af glæde. 

 
Julemarkeder  hvor Støtteforeningen deltager

 
Selvom vi kun er i september, er vi 
to julemarkeder 

Julemarked i Idestrup Forsamlingshus i weekenden den 
 
Julemarked på Engestofte Gods i weekenden den 
2019  

Nærmere omtale kan forventes i dagspressen.

 

Hjælp os med at spare papir og porto

send en mail til 

hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, så får du i stedet sendt det elektronisk, 

 Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer sam

 
 

                                                                                   
               
                                                                                             

De frivillige giver uendeligt meget, når de er på vagter. 
og dem, hvor der er aktivi-

teter, ture, Åbent Hospice eller andet på programmet. 

Heldigvis er de også gode til at finde måder at blive ladet 
eksempelvis selv taget initiativ til 

aften en gang om måneden, hvor de kommer og 
håndarbejder og kreative ting. De inspi-

rer hinanden, de læser på nettet og i bøger, og senest 
kunstner til at undervise i kunsten at filte.                                     

Septembers himmel er så blå. Og snart sætter efteråret for alvor ind. En årstid, der kalder på at hygge sig og 

allerede planlagt mange hyggelige aktiviteter indendøre. Samtidig med, at vores 
vandreklubber for mænd og for kvinder, som har mistet nære og kære inden for de seneste år, stadig går 

Hospice. Og hver dag er en ny mulighed for at finde små, gyldne øjeblikke 

 

Julemarkeder  hvor Støtteforeningen deltager  

Selvom vi kun er i september, er vi allerede i gang med planlægning af deltagelse i 
to julemarkeder - nemlig: 

Julemarked i Idestrup Forsamlingshus i weekenden den 23./24.

Julemarked på Engestofte Gods i weekenden den 30. november og 1. december 

ale kan forventes i dagspressen. 

Hjælp os med at spare papir og porto 

send en mail til post@anemonenyt.dk 

du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, så får du i stedet sendt det elektronisk, 
hver gang der udkommer et nyt. 

navn, adresse og telefonnummer samt evt. ændringer til os.
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                                     Kreativitet i fuldt flor 

Septembers himmel er så blå. Og snart sætter efteråret for alvor ind. En årstid, der kalder på at hygge sig og 

allerede planlagt mange hyggelige aktiviteter indendøre. Samtidig med, at vores 
for de seneste år, stadig går 

g er en ny mulighed for at finde små, gyldne øjeblikke 

allerede i gang med planlægning af deltagelse i 

23./24. november 2019 og 

30. november og 1. december 

du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, så får du i stedet sendt det elektronisk, 

t evt. ændringer til os. 



 

Besøg vores hjemmeside 

og følg os på 

Støtteforeningens bestyrelse
Hjørdis Høegh

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. 
Annelise Jørgensen, 

Ulla Gotsæd, suppleant tlf.
Janne Frandsen, 

Tilknyttet bestyrelsen: 
 Nykøbingvej 169,Horreby, 4800 Nyk. F. mobil: 23 25 72 85

 Nyhedsbrevets redaktion Hjørdis Høegh
   
 

AMBASSADØRER 
Nogle af patienterne på Svanevig Hospice kommer fra den nordlige del af regionen 
Sydsjælland. Vi har derfor brug for at udbrede kendskabet til hospice og
område. Til at hjælpe os med det har vi fået samlet en lille gruppe interesserede medlemmer, der medvirker 
til at uddele foldere, deltage i messer eller være opmærksom på, hvor vi bør markere os. Gruppen består lige 
nu af nedennævnte, men hvis du har lyst til at blive ambassadør for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, 
kan du kontakte en af ambassadørerne, et bestyrelsesmedlem eller sende en mail til post@anemonenyt.dk

Tlf. 20 14 45 16 

Tlf.: 23 93 67 00 

             

Besøg vores hjemmeside www.anemonenyt.dk  

facebook  hvor du kan skrive kommentarer 
 

 

 

 

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 
Annelise Jørgensen, suppleant tlf. 23 93 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 Nyk. F. mobil: 23 25 72 85  

 
edaktion Hjørdis Høegh-Andersen og Inger Vibeke Svanekier
           

nevig Hospice kommer fra den nordlige del af regionen – 
Sydsjælland. Vi har derfor brug for at udbrede kendskabet til hospice og støtteforeningen i dette geografiske 
område. Til at hjælpe os med det har vi fået samlet en lille gruppe interesserede medlemmer, der medvirker 
til at uddele foldere, deltage i messer eller være opmærksom på, hvor vi bør markere os. Gruppen består lige 

af nedennævnte, men hvis du har lyst til at blive ambassadør for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, 
kan du kontakte en af ambassadørerne, et bestyrelsesmedlem eller sende en mail til post@anemonenyt.dk

SVEN KOFOED MØLLER 
Florkevænget 12, 4760 Vordingborg 

Tlf. 20 14 45 16    E-mail: skm4760@gmail.com 

ANNELISE JØRGENSEN 
Ørslevvej 85, 4760 Vordingborg. 

Tlf.: 23 93 67 00    E-mail: annelise@kileager.dk 

FINN DAL 
Herlufsholm Allé 163, 4700 Næstved 
Tlf. 24 28 11 75     fd@herlufsholm 
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facebook  hvor du kan skrive kommentarer  

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

 

Andersen og Inger Vibeke Svanekier 

 herunder Møn og 
støtteforeningen i dette geografiske 

område. Til at hjælpe os med det har vi fået samlet en lille gruppe interesserede medlemmer, der medvirker 
til at uddele foldere, deltage i messer eller være opmærksom på, hvor vi bør markere os. Gruppen består lige 

af nedennævnte, men hvis du har lyst til at blive ambassadør for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, 
kan du kontakte en af ambassadørerne, et bestyrelsesmedlem eller sende en mail til post@anemonenyt.dk 


