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Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice

september 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Støtteforeningen for Svanevig Hospice har fået ny formand
Ved seneste generalforsamling, der blev afholdt i juni 2021, fik foreningen sammensat en ny bestyrelse,
som efterfølgende konstituerede sig med Ruth Bierre som formand. Ruth har allerede gennem en årrække
været en del af bestyrelsen, ligesom hun gennem flere år har været en flittig og kreativ frivillig medarbejder
på Svanevig Hospice. Men nu lader vi hende lige selv få ordet for at præsentere sig:

Præsentation
ion af Ruth Bierre
v/Ruth Bierre

Jeg er, som den nye formand for bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice
Hospice, fuld af respekt for
at skulle varetage dette hverv for så stor en forening med så stabil en medlems
medlemsskare og så aktiv en bestyrelse.
Jegg glæder mig rigtig meget til arbejdet, og vil gøre mit allerbedste for at leve
op til de forventninger, der naturligt vil være.
Min baggrund for at være med i bestyrelsen er, at jeg i flere år har været frivillig
på Svanevig Hospice, og at jeg gerne vil b
bidrage
idrage til at sikre en sammenhæng
mellem det frivillige arbejde og støtteforeningens indsats.
Efter pensionering fra et spændende arbejdsliv som dagtilbudsleder i Næstved,
er der nu energi til at overtage formandsposten efter Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen,
der i år valgte at stoppe. Jeg bor i Maribo, hvor både min mand og jeg er meget
aktive ved Museumsbanen, og desuden synger jeg i et kammerkor. Jeg har to voksne børn og to børnebørn.
Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet sammen med den øvrige del af be
bestyrelse
styrelsen, og jeg har da
også en del idéer
er til, hvad vi især skal sætte fokus på.
Jeg kan altid kontaktes for spørgsmål eller ideer til fremtidige aktiviteter.

Sæt X i kalenderen den 13. oktober, hvor vi fejrer årets
hospicedag med sang, musik og munter stemning.
Man behøver ikke at være medlem af Støtteforeningen for at købe billet,
så tag gerne nabo, venner og bekendte med.
Læs mere på side 3
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Støtteforeningens bestyrelse
Ruth Bierre, tlf. 22 45 70 38
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og repr. i Hospicebestyrelsen, tlf. 40 19 46 47
Janne Frandsen, sekretær, tlf. 51 95 94 75
Arno Larsen
Larsen, bestyrelsesmedlem, tlf. 51 20 35 18
Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem, tlf. 27 59 58 76
Ulla Gotsæd, suppl
suppleant tlf. 27 81 02 25
Jette Holck, suppleant, tlf. 21 62 86 17
Annelise Jørgensen, suppleant tlf. 23 93 67 00
Tilknyttet bestyrelsen: Arne Kørup, kasserer, tlf. 23 25 72 85

Nyhedsbrevets redaktion Inger Vibeke Svanekier og Ruth Bierre

Ved første møde i den nye Bestyrelse for Støtteforeningen for Svanevig Hospice lykkedes det at samle
gruppen til et fælles foto.
Forrest fra venstre: Arno Larsen,
n, Janne Frandsen, Ruth Bierre, Dorthe Vistisen
Bagerst fra venstre: Arne Kappel Kørup, Jette Holck, Ulla Gotsæd, Inger Vibeke Svanekier, Annelise
Jørgensen

Høstmarked på Svanevig Hospice den 11. september 2021 kl. 10--16
Der afholdes et stort høstmarked ved
ed Svanevig Hospice,
Hospice for
lokalområdet og naturligvis for patienter og pårørende.
Der vil være forskellige aktiviteter, både for børn og voksne. samt flere
boder med kunsthåndværk og andre salgsartikler,, musikalske indslag,
amerikansk lotteri, hestevognskørsel, Niels Plyss og salg af pølser,
pandekager
pandekager, is og drikkevarer.
Der er fri adgang, og overskud fra salg går til Svanevig Hospice og det frivillige arbejde, hvilket
kommer patienter og pårørende til gode.
Alle er velkomne
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Årets Hospicedag fejres
onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.30 i kantinen på CELF,
Merkurs Plads 1, (tidl. Handelsskolen) Nykøbing F.
Efter lang tids nedlukning trænger vi til en aften med både sang, musik og lidt munter stemning.
Entre 100 kr. der forudbetales via mobilpay på nr. 640235 eller via Jyske Bank,

reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171, HUSK at skrive NAVN samt BILLET ved indbetalingen,
da det vil fungere som entré.
Der bydes på et glas vin eller vand samt lidt chips.
Skulle der være spørgsmål, kan der mailes til post@anemonenyt.dk ,
eller ringes/SMSes til Inger Vibeke Svanekier på 40 19 46 47

BORRE SØVAD
BORRE
SØVAD
”StEDSEgRØnnE
SAngE
Og EVERgREEnS”
”StEDSEgRØnnE SAngE Og EVERgREEnS”

De to garvede musikere Jan Borre (guitar og sang) og Peter Søvad (kontrabas og sang)
underholder med et bredt repertoire af populære sange hentet
De to garvede musikere
Jansidste
Borrehalve
(guitar
og sang) og– Peter
fra det
århundrede
sådanSøvad
cirka! (kontrabas og sang)
underholder
med etogbredt
repertoire
hentet
Evigt grønne melodier
på både dansk
engelsk
begåetaf
afpopulære
kunstneresange
som fx
John Mogensen, Benny
fra
det
sidste
halve
århundrede
–
sådan
cirka!
Andersen, Kim Larsen, Kai Normann Andersen, The Beatles, The Dubliners, Louis Armstrong etc.
Der vil være rig lejlighed til både at lytte og til at nynne/synge med.
Evigt grønne melodier på både dansk og engelsk begået af kunstnere som fx John Mogensen, Benny
Andersen, Kim
KairigNormann
Dubliners, med.
Louis Armstrong etc.
DerLarsen,
vil være
lejlighedAndersen,
til både atThe
lytteBeatles,
og til atThe
nynne/synge
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Folkemødet på Møn
v/Annelise Jørgensen

Støtteforeningen
tøtteforeningen for Svanevig Hospice deltog den 19. og 20. august i Folkemødet på Møn, hvor vi,
som ambassadører, ved en stand i Stege, repræsenterede
repræsentere Støtteforeningen.
Vi havde standen i et telt på 3 x 3 meter, og havde mulighed for at
præsentere billeder fra Svanevig Hospice, udlevere brochurer samt
sælge kort mv.
Den første dag var der arrangementer fortrinsvis for unge og større
børn, og de ankom i busser fra bla. Næstved
æstved og fra flere skoler og
andre uddannelsesinstitutioner i omegnen.
Mange viste god interesse for, hvad et hos
hospice er, hvor Svanevig Hospice ligger, og hvorfor vi stod der.
Om lørdagen var det fortrinsvis "almindelig
"almindeligt" voksne, og vi fik god kontakt med mange mennesker. En del havde i forvejen kendskab til enten
Svanevig
vig Hospice eller andre hospice, og de der havde været pårørende til
indlagte på hospice, roste roen og atmosfæren og den omsorg, som
ansatte og frivillige gav. Mange af dem, der ffik brochurer, ville læse nærmere om Svanevig Hospice - evt. på nettet - og flere overvejede medlemskab af Støtteforeningen.

Ambassadører for Støtteforeningen
Annelise Jørgensen, tlf. 23 93 67 00
Finn Dal, tlf. 24 28 11 75
Sven Kofoed Møller, tlf. 20 14 45 16
Kontakt gerne en af ambassadørerne, hvis du har lyst til at blive en del af gruppen

Åbent Hospice
Svanevig Hospice fortsætter succesen med afholdelses af Åbent
Åbent-hus-arrangementer
arrangementer, og du kan
endnu nå at tilmelde dig et eller flere af nedenstående tilbud, selvom vi ved redaktionens
afslutning dog ikke er bekendt med
med, om nogle af arrangementerne er udsolgt.
Læs mere om tilmelding og pris for de enkelte arrangementer på Svanevig Hospices hjemmeside
www.svanevighospice.dk

22. september kl. 19-21:
21: Livsglæde – en aften med journalist
alist og forfatter Peter Olesen
28. oktober kl. 19-21: Kunsten og Døden v/Fleur Wetterholm
18. november kl. 19-21: Hvad er sandheden? v/sognepræst Henrik Gade Jensen
10 februar kl. 19-21:
21: Bliver jeg glad igen? v/Anja
Anja Enggren, sorgrådgiver og stresscoach
21. maj kl. 10-16: Gospelworkshop med Karina Fredensborg

Indlæggelse på Hospice er gratis for patienten
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