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NYHEDSBREV          februar  2015
  

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

 
Svanevig Hospice blev 5 år den 20. januar 2015 
v/ Inger Vibeke Svanekier 
… og det blev fejret med manér for patienter, pårørende, ansatte, frivillige og særligt indbudte. 
Tænk at det er 5 år siden Svanevig Hospice slog dørene op for modtagelse af patienter. Week-
enden forud var der åbent hus med omkring 2.500 interesserede mennesker fra nær og fjern. 
Personalet var godt i gang med både praktiske forberedelser og ikke mindst med ideologiske og 
etiske drøftelser. Der var 12 lejligheder og to gæsteværelser, og i november 2013 blev Svanevig 
Hospice udvidet med to lejligheder. I den forløbne tid har der været 800 patienter med pårørende 

på stedet. Ved åbningen var der 29 ansatte, og 23 af dem er 
fortsat ansat, og personalegruppen omfatter i dag 40 
ansatte. En anden meget vigtig gruppe er de frivillige, som i 
dag tæller 53 engagerede mennesker, og heraf har 23 været 
tilknyttet i alle fem år. 
Så der var god grund til at fejre fødselsdagen, som blev en 
festlig dag med både lagkage, taler, sang og overraskelser. 
Dagens forløb var tilrettelagt af et udvalg på tværs af Hospi-
cebestyrelsen og Støtteforeningens bestyrelse i samarbejde 
med fire studerende fra Leisure Management studiet i Nykø-
bing F., og den store overraskelse var Egnsteatret Maskens 
opførelse af et uddrag af forestillingen ”Her er mit liv”, hvor  
 

                                                Foto: Niels Møller 

aktørerne netop gengiver livshistorier, der kan sætte tanker 
og minder i gang om et levet liv  
 
Taler manglede naturligvis heller ikke. Som formand for 
Hospicebestyrelsen indledte Birgitte Anthonsen, efterfulgt 
af borgmester Holger Schou Rasmussen, som i sin rosende 
omtale bl.a. sagde, at ”Vi er glade for, at Svanevig Hospice 
ligger her i Bandholm. Hvor pokker skulle det ellers ligge?” 
Som Birgitte Anthonsen roste også hospicechef Birgitte 
Bülow de mange, der medvirker til, at Svanevig Hospice er 
så velfungerende, og disse roser var især rettet til ansatte 
og frivillige. Formand for Støtteforeningen for Svanevig   Foto: Niels Møller 
Hospice Hjørdis Høegh-Andersen var da også helt enig, og sikrede i øvrigt, at den 5-årige fik nogle 
HURRA-råb med på vejen, og samtidig blev Støtteforeningens gave ”overrakt” i form af et løfte om 
en legeplads især til glæde for de mange børn, der kommer på besøg. 
 
 

Indlæggelse på Hospice er gratis 
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……. og festlighederne fortsatte 
                                                

           

Torsdag den 22. januar 2015 kunne Birgitte Anthonsen byde 

velkommen til ansatte og frivillige på Svanevig Hospice, der 

var inviteret til denne aften for på den måde at få et ekstra 

skulderklap for deres daglige indsats. Derforuden var det også 

en glæde at mange støttemedlemmer og andre interesserede 

havde købt billet til foredraget, hvor Søs Egelind skulle tale ud 

fra overskriften ”Humor i hverdagen”. 

 

Det ekstra skulderklap understregede Søs Egelind også ved at indlede                                     Foto: Claus Hansen 

med at opfordre til, at alle skulle give et bifald og et klap på skulderen – det har I fortjent, som hun sagde.  
 

Det er selvfølgelig ikke muligt at gengive foredraget, men enkelte citater kan nok give mening. Søs Egelind 

har selv været alvorlig kræftsyg i to omgange, og føler at hun har haft døden tæt inde på livet. Men ”humor 

er altid bedst, når der er noget genkendeligt”. Megen alvor i livet kommer man lettere igennem ved at bruge 

humor. Hun mente, at et broderet billede – hun har set i et hjem – med teksten: ”Bemærk livets alvor, dødens 

vished og evighedens længde”, var alt for tungt og trist, og i stedet bør vi mere tænke på, at ”vi skal alle dø 

en dag, men alle de andre dage skal vi leve”.  
      

Søs Egelind fortalte massevis af morsomme anekdoter fra sin barndom i Silkeborg, sin ungdom og teater-

skole i Aarhus og senere bopæl i Hellerup og Nord-

sjælland. Hun ser det som en gave, at hun mødte 

Kirsten Lehfeldt, ligesom hun er lykkelig for at kunne 

sige ja til utraditionelle opgaver. 

 

I relation til sine sygdomsperioder blev hun da også 

opfordret til endnu en utraditionel opgave – nemlig at 

skrive tekst til en melodi af Anders Blichfeldt. Søs 

Egelind afsluttede foredraget med afspilning af den 

smukke sang, som kan findes via dette link: 

https://www.youtube.com/watch?v=F-aDvlKRVwU 

 

 
                                                                 Foto:Claus Hansen 

 

Aftenen – og dermed fejring af 5-års dagen – blev afrundet ved, at Svanevig Hospice bød på et glas vin, og 

der var derfor også fin mulighed for at få en hyggelig snak oven på de muntre ord fra Søs Egelind.                                                                                     
 

                                                                                  
 

                         Foto: Marie-Louise Brehm Nielsen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F-aDvlKRVwU
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”Der sad en engel”. 
v/ Gudrun Henriksen og Bente Olsen 

 
Jeg var i gang med at sortere julepynten, som gennem mange år var blevet til et kæmpe-lager!  I bunden af 
en kasse lå en lille fladtrykt guldengel. Jeg var parat til at kassere den, sad og kikkede eftertænksomt på 
den, og fik så en ide! 
 
Måske kunne den forbedres med perler – masseproduceres og 
sælges til fordel for Svanevig Hospice? Som tænkt – så gjort!  
 
Der blev købt perler og tråd, en produktion kom i gang. Det er nu fire 
år siden. 600 blev solgt det første år. 
 
Nu var det vist på tide at få en medhjælp! Bente – var min første tan-
ke, og hun var klar til at give en hånd med. De to første år havde vi to 
størrelser, som nu er udvidet til fire.                   Foto: Hjørdis        
       
Der var i marts 2014 messe i Rødbyhavn. Jeg blev spurgt, om jeg kunne hjælpe i nogle timer på Støttefor-
eningens stand – og var naturligvis parat. Jeg overvejede at medbringe en flok engle, og ankom med 6 kas-
ser! Hjørdis så lidt mistroisk på mig og gav udtryk for, at det jo ikke ligefrem var julen, som stod for døren; 
men påsken!!! 
 
Her kom jeg så i tanker om salmen: ”Der sad en engel ved gravens sten”, og det var jo i påsken!! Hjørdis 
rystede på hovedet, og så grinede vi lidt over den forklaring. 
Englene kom med på standen, og da weekenden var forbi, var de alle fløjet ud over hele Lolland- Falster!! 
 
I 2014 bandt vi 1.000 stk., som alle er fløjet væk!! Godt 3.000 er det blevet til i de 4 år, produktionen har 
været i gang. 
 
Vi er så heldige, at ingen har forsøgt at kopiere vores engle. Også Svanevig Hospice har solgt en god porti-
on, og får fremover engle til at stå i deres montre. Vi er naturligvis glade og taknemmelige, over at vores 
produktion er blevet godt modtaget, og går frejdigt i gang med en ny portion engle i 2015, og siger 1000 tak 
til alle som har støttet Svanevig Hospice, ved at købe dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Gudrun Henriksen og Bente Olsen                   Foto: Hjørdis                   
 
 
 

Bidrag/gaver til støtteforeningen 
kan fradrages i skat op til et beløb på 14.800 kr. årligt. 

Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragyderen 
oplyser sit cpr.nr., som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT. 
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Tilbageblik på efterårets arrangementer 2014 
v/ Inger Vibeke Svanekier 
 

Der har været stor aktivitet i Støtteforeningen, og takket være interesserede medlemmer har arran-

gementerne samlet set været en stor succes. 

Forpremiere på en ABBA forestilling  

Sæsonen blev indledt den 24. september med et tilbud om billetter med rabat til forpremieren på 

”Historien om gruppen ABBA” på Sprøjtehusteatret i Nykøbing F., Vi kunne melde alt udsolgt, og 

det var en fantastisk musikalsk oplevelse. 

 

Markering af årets hospicedag 
En anden dejlig musikalsk oplevelse var det igen at opleve Rainbow Gospel, der gav koncert i 

Bandholm Kirke den 29. oktober i anledning af den årlige hospicedag. Koncerten var til stor glæde 

for de ca. 100 tilhørere. 

 

 

  

 

 

”Arv og testamente”- et foredrag 

Et anderledes alvorligt emne var på programmet den 13. november, hvor vi - i samarbejde med Høj-

skolen Marielyst - stod for et arrangement, hvor advokat Lone Rømø fortalte om legal arv, hvilke 

muligheder der er for og ved oprettelse af testamente og lidt om boafgift. Især i dag med de mange 

”sammensatte” familier, kan der være store udfordringer i forbindelse med arvesager. 

 

Julemarkeder 

Allerede den 22. november indledte vi julesæsonen ved at deltage i julemarkedet på ”Sukkertop-

pen” i Sakskøbing efterfulgt af julemarked på ”Vilhelmsdal” i Guldborg weekenden efter. Samme 

søndag var vi med på julemarked i ”Knuthenborg” i Bandholm, og rækken af julemarkeder - hvor 

Støtteforeningen deltog - blev rundet af i weekenden den 6.og 7. december på ”Engestofte” ved 

Maribo. 

Vi oplevede igen en utrolig stor interesse ved vores stande, hvilket ikke blot betød mulighed for ud-

bredelse af information om Svanevig Hospice, det frivillige arbejde og om Støtteforeningen for 

Svanevig Hospice, men samtidig gav os et salg på i alt ca. 28.000 kr. ved salg af mange forskellige 

smukke ting, som mange mennesker har bidraget med. Ikke mindst metalenglene, som er den rigtig 

store salgssucces. Læs mere om produktionen af metalenglene på side 3. 
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Tusind, tusind tak for den store kreativitet og hjælpsomhed vi har mødt i 
tilknytning til vore julemarkeder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

                                                                                 Foto: René Allan Larsen 
  
 

 

Følg med på vores hjemmeside 
www.anemonenyt.dk 

 
og 

 
 

 

Kommende arrangement 
 Vi har igen været så heldige at få mulighed for at sælge billetter til en forpremiere på 

Sprøjtehusteatret i Nykøbing F., der i samarbejde med Guldborgsund Musikskole opfører en 

herlig musikalsk fortælling om de to brødre Elwood og Jake, der forsøger at samle deres 

gamle band igen, for at redde deres gamle børnehjem fra økonomisk undergang. 

Billetter til forpremieren onsdag den 15. april kl. 19.30 sælges for 100 kr.  
(efterfølgende er prisen 125 kr.) 

 

 
 

Billetter kan reserveres via vores hjemmeside www.anemonenyt.dk/arrangementer  

eller ved at ringe til Hjørdis Høegh-Andersen på tlf. 54 70 54 54 

 

http://www.anemonenyt.dk/
http://www.anemonenyt.dk/arrangementer
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Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling 

onsdag d. 11. marts 2015, kl. 19.00 i 

Sundkirken, Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F. 

 

Program 
 

Fællessang ”Den blå anemone” 

 

Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen 

 

Generalforsamling med følgende dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning for 2014 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen 

4. Aflæggelse af regnskab for 2014 ved kasserer Jette Thesbjerg 

5. Fremlæggelse af budget for 2015 ved kasserer Jette Thesbjerg 

6. Fastsættelse af kontingent for 2016 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: Hjørdis Høegh-Andersen, villig til genvalg 

                  Inger Vibeke Svanekier, villig til genvalg 

      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

      På valg er: Lis Høegh-Andersen, villig til genvalg 

                        Lars Bo Petersen, ønsker ikke genvalg  

      Valg af revisor: Jesper Løw, villig til genvalg 

Valg af revisorsuppleant: Lene Dornhoff, villig til genvalg 

9. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag d. 25. april 2015 på hotel 

”Trinity”, Fredericia  

10. Indlæg fra Svanevig Hospice v/Birgitte Anthonsen, Birgitte Bülow og Mette Kottwitz 

11. Eventuelt 

 

Pause – kaffe/te - billetter af 50 kr. købes ved indgangen 

 

Musikalsk indslag ved Katrine Pihl, saxofonist, Sakskøbing. Et af de unge talenter inden for musik, som 

ved Berlingskes klassiske Musikkonkurrence med over 100 deltagere, og hvor Katrine ved et flot indsats 

vandt guldmedalje. En af opgaverne var at spille i Tivolis Koncertsal, hvilket for Katrine var en stor ople-

velse. Katrine vil spille både klassisk, jazz og lettere musik.  

 

Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen 

Fællessang  

 

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice 

 
Støtteforeningens bestyrelse 

Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54 70 54 54 / 52 38 46 94 

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

Jane Andersen, sekretær, tlf.: 20 20 29 97 

Jette Thesbjerg, kasserer, tlf.: 54 43 80 14 / 30 49 80 14 

Jytte Møller, tlf.: 20 92 26 75 

Lis Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: 54 82 63 61 / 24 80 28 78 

Lars Bo Petersen, suppleant, tlf.: 20 20 12 13/54 85 10 45 

Redaktion af Nyhedsbrevet Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen 
 


