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NYHEDSBREV      januar  2016    
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Præsentation af den nye frivilligkoordinator på Svanevig Hospice 
v/Kirsten Jantzen 

Jeg hedder Kirsten Jantzen, er 52 år. Gift med Flemming og mor til 4. Jeg er 
uddannet sygeplejerske og diakon. 
Jeg har arbejdet som hjemmesygeplejerske i 10 år og på forsorgshjemmet 
Sønderskovhjemmet i 14 år. De seneste 8 måneder forud for nuværende 
ansættelse har jeg arbejdet på Geriatrisk afdeling på Nykøbing sygehus. 
Jeg har været tæt på Støtteforeningen og tankerne om oprettelse af et hospice på 

Lolland-Falster helt fra starten, idet min far, Johannes Andersen, var en af initiativtagerne. 
Jeg føler mig meget privilegeret og glad for nu at skulle arbejde på Svanevig Hospice. 
Tidligere frivilligkoordinator Mette Kottwitz er utrolig dygtig og har lavet et fantastisk arbejde med de 
frivillige på Svanevig Hospice. Så det er noget af en arv at skulle løfte, og jeg vil gøre mit allerbedste. 
I mit arbejde på Sønderskovhjemmet stiftede jeg bekendtskab med frivilligarbejdet i de sidste knap to år. 
Jeg kom til at stå for oprettelse og ledelse af en social café og genbrugsbutik i Nykøbing F. Jeg var utroligt 
glad for arbejdet med de frivillige, og det at mærke deres gnist og glæde ved at komme og give noget til et 
sted, der gav mening for dem.  
I min fritid er jeg engageret i kirkeligt arbejde og er med i Toreby Sogns menighedsråd. Jeg nyder naturen, 
haven, pileflet og at tage en tur på Guldborgsund i kajakken. Og ikke mindst nyder jeg, når hele familien er 
samlet.  
 
Jeg har nu været på Svanevig Hospice i en måned. Jeg er blevet utroligt godt modtaget og føler mig allerede 
godt tilpas. Det er tydeligt at mærke, at værdigrundlaget leves ud - af alle - hver dag! 
 
Svanevig Hospice den 30. december 2015 
 

Hjælp os med at spare papir og porto 
send en mail til post@anemonenyt.dk 

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

Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail. 



 

Tilbageblik på efterårets arrangementer 2015
v/Inger Vibeke Svanekier 
Der har i det forgangne efterår atter været stor aktivitet, og takket være interesserede medlemmer har 
arrangementerne samlet set været en stor succes.
 
Den årlige hospicedag 
Den årlige hospicedag blev denne gang afholdt 
Maribo, hvor Margaret Lindhardt blandt andet fortalte historier fra 17 år med Giro 
413. Der er formentlig ingen dansker, der ikke kender dette program, som i dag 
en lytterskare på omkring 800.000. Margaret Lindhardt berettede om mu
gennem årene, om fantasifulde indsamlingsmetoder
de indsamlede beløb. 
Aftenens indlæg blev krydret af fællessange akkompagneret af Kurt Larsen på har
monika. Med anekdoterne og mange fællessange 
og "Go' nu nat" fik vi alle en tur ad "Memory Lane"
 
En aften for de frivillige 
Det er bestyrelsens intention at give de frivillige ved Svanevig Hospice et ekstra "skulderklap" hvert år.
De frivillige udgør en uvurderlig del af hverdagen på Svanevig Hospice, og som det ligger i ordet, er ind
satsen frivillig og udføres uden vederlag.
 

 
Det var derfor også dejligt at kunne invitere gruppen til
Sukkertoppen i Sakskøbing. Middagen blev
Hans Jørgen Møller, der fortalte om Ghita Nørbys liv fra hendes trygge opvækst over hendes kamp for at 
blive taget alvorligt som både seriøs og folkelig skuespill
måske største nulevende scenekunstner 
Samme aften benyttede vi lejligheden til at tage afsked med frivilligkoordinator Mette Kottwitz og takke
hende for indsatsen og det gode samarbejde igennem fem år. Mette fik overrakt vores nye smykke, som er 
præsenteret på side 5. 
 

Enkeltmedlem 100 kr.      Firma/forening 500 kr.      Gave???
Reg.nr. 0694 

 

2 

Tilbageblik på efterårets arrangementer 2015 

Der har i det forgangne efterår atter været stor aktivitet, og takket være interesserede medlemmer har 
arrangementerne samlet set været en stor succes. 

Den årlige hospicedag blev denne gang afholdt den 8. oktober i  Sundhedscenter 
, hvor Margaret Lindhardt blandt andet fortalte historier fra 17 år med Giro 

413. Der er formentlig ingen dansker, der ikke kender dette program, som i dag har 
kring 800.000. Margaret Lindhardt berettede om musikønsker 

fulde indsamlingsmetoder, og om hvem der får glæde af 
Aftenens indlæg blev krydret af fællessange akkompagneret af Kurt Larsen på har-

terne og mange fællessange lige fra "Dansevise" og "To lys på et bord" til 
"Memory Lane" 

give de frivillige ved Svanevig Hospice et ekstra "skulderklap" hvert år.
gør en uvurderlig del af hverdagen på Svanevig Hospice, og som det ligger i ordet, er ind

satsen frivillig og udføres uden vederlag. 

Det var derfor også dejligt at kunne invitere gruppen til en lækker middag den 3. november på restaurant 
. Middagen blev efterfulgt af et foredrag ved forstander for Højskolen Marielyst

Hans Jørgen Møller, der fortalte om Ghita Nørbys liv fra hendes trygge opvækst over hendes kamp for at 
blive taget alvorligt som både seriøs og folkelig skuespiller - til hendes nuværende status som Dan

største nulevende scenekunstner - det hele krydret med foto og filmklip fra Ghita Nørbys karriere.
Samme aften benyttede vi lejligheden til at tage afsked med frivilligkoordinator Mette Kottwitz og takke
hende for indsatsen og det gode samarbejde igennem fem år. Mette fik overrakt vores nye smykke, som er 

Bliv medlem af Støtteforeningen  
Årligt kontingent 

Enkeltmedlem 100 kr.      Firma/forening 500 kr.      Gave???
Reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171 Jyske Bank 

Der har i det forgangne efterår atter været stor aktivitet, og takket være interesserede medlemmer har 

har 

fra "Dansevise" og "To lys på et bord" til "Avenuen" 

give de frivillige ved Svanevig Hospice et ekstra "skulderklap" hvert år. 
gør en uvurderlig del af hverdagen på Svanevig Hospice, og som det ligger i ordet, er ind-

 
lækker middag den 3. november på restaurant 

efterfulgt af et foredrag ved forstander for Højskolen Marielyst, 
Hans Jørgen Møller, der fortalte om Ghita Nørbys liv fra hendes trygge opvækst over hendes kamp for at 

til hendes nuværende status som Danmarks 
det hele krydret med foto og filmklip fra Ghita Nørbys karriere. 

Samme aften benyttede vi lejligheden til at tage afsked med frivilligkoordinator Mette Kottwitz og takke 
hende for indsatsen og det gode samarbejde igennem fem år. Mette fik overrakt vores nye smykke, som er 

Enkeltmedlem 100 kr.      Firma/forening 500 kr.      Gave??? 



 

Indvielse af legepladsen ved Svanevig Hospice
Da Svanevig Hospice i januar 2015 kunne fejre 5
legeplads, som tænkes benyttet af besøgende børn, der kan få lidt afveks
Det skulle dog være sommer, inden etableringen kunne begynde, men efter indhentning af byggetilladelse 
etc. kunne vi indvi legepladsen den 30. oktober, hvor hospitalsklovnen Karla klippede snoren med en 
hækkesaks godt hjulpet af flere børn udstyret med lidt mindre sakse. 
Karla legede utrætteligt med børnene 
pølsehorn og minipizzaer. 
 

 
Selvom det efter indvielsen gik mod vinter, har legepladsen allerede vær
 
Julemarkeder 
Så blev det årstiden for julemarkeder. 
weekenden den 21./22. november. Det var første gang, vi var med på dette hyggelige mar
godt modtaget som "nye" udstillere.
 
Den 29. november gjaldt det Knuthenborg, hvor vi på trods af kulden
esse. Og i weekenden den 5./6. december var vi med på julemarkedet på Engestofte. Her blev vi endda 
præmieret som den smukkest udsmykkede stand.
 
Vi oplevede igen en utrolig stor interesse ved vores stande, hvilket ikke blot betød mulig
hed for udbredelse af information om Svanevig Hospice, det frivillige arbejde og om Støt
teforeningen for Svanevig Hospice, men samtidig gav os et samlet salg 
der på ca. 23.000 kr.  
 
Tusind, tusind tak for den store hjælpsomhed samt 
tilknytning til vore julemarkeder. 
 
 

Bidrag/gaver til støtteforeni
kan fradrages i skat op til et beløb på 15.000 kr. årligt.

Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragsyderen oplyser sit cpr.nr., 
som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT.
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Indvielse af legepladsen ved Svanevig Hospice 
i januar 2015 kunne fejre 5-års dagen for indvielsen, var Støtteforeningens gave en 

legeplads, som tænkes benyttet af besøgende børn, der kan få lidt afveksling ved at bruge legepladsen.
være sommer, inden etableringen kunne begynde, men efter indhentning af byggetilladelse 

etc. kunne vi indvi legepladsen den 30. oktober, hvor hospitalsklovnen Karla klippede snoren med en 
børn udstyret med lidt mindre sakse.  

børnene både ude og inde, hvor der efterfølgende blandt andet blev serveret 

Selvom det efter indvielsen gik mod vinter, har legepladsen allerede været flittigt brugt af besøgende børn.

Så blev det årstiden for julemarkeder. Denne gang deltog vi i tre af slagsen. I Idestrup For
21./22. november. Det var første gang, vi var med på dette hyggelige mar

godt modtaget som "nye" udstillere. 
Den 29. november gjaldt det Knuthenborg, hvor vi på trods af kulden befandt os godt og

5./6. december var vi med på julemarkedet på Engestofte. Her blev vi endda 
m den smukkest udsmykkede stand. 

de igen en utrolig stor interesse ved vores stande, hvilket ikke blot betød mulig
bredelse af information om Svanevig Hospice, det frivillige arbejde og om Støt

ce, men samtidig gav os et samlet salg ved de tre marke

hjælpsomhed samt kreativitet ved fremstilling af salgsartikler 

Bidrag/gaver til støtteforeningen 
kan fradrages i skat op til et beløb på 15.000 kr. årligt. Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. 

Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragsyderen oplyser sit cpr.nr., 
som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT. 

års dagen for indvielsen, var Støtteforeningens gave en 
ling ved at bruge legepladsen. 

være sommer, inden etableringen kunne begynde, men efter indhentning af byggetilladelse 
etc. kunne vi indvi legepladsen den 30. oktober, hvor hospitalsklovnen Karla klippede snoren med en 

både ude og inde, hvor der efterfølgende blandt andet blev serveret 

 
et flittigt brugt af besøgende børn. 

Idestrup Forsamlingshus i 
21./22. november. Det var første gang, vi var med på dette hyggelige marked, hvor vi blev 

befandt os godt og mødte stor inter-
5./6. december var vi med på julemarkedet på Engestofte. Her blev vi endda 

de igen en utrolig stor interesse ved vores stande, hvilket ikke blot betød mulig-
bredelse af information om Svanevig Hospice, det frivillige arbejde og om Støt-

ved de tre marke-

ved fremstilling af salgsartikler vi har mødt i 

Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt.  
Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragsyderen oplyser sit cpr.nr.,  



 

En anderledes juleaften 
v/Ruth Sørensen 
 
Vores datter var ansat som sygeplejerske på hospice, og skulle have vagt juleaften. Derfor besluttede vi at 

holde juleaften hjemme den 23. december med familien, og så deltage i den rigtige jule
aften på Svanevig Hosp
tiden sammen med vores barnebarn Selma på knapt 6 år. Allerede da vi an
vi mærke den dejlige stemning af ro og gæstfrihed i huset. Der var levende lys overalt, 
et smukt pyntet juletræ
toner, som blev spillet på flyglet af en af de frivillige.
Vi var 28 til bords. Der var patienter, pårørende 
En sygeplejerske havde også sin mand med. Det

kom festklædte. Nogle enkelte patienter var taget hjem til familien, og nogle få spiste inde i deres lejlighed 
sammen med pårørende, og dem serverede sygeplejerskerne for.
Der var minsandten også nogle hunde med,
for vores barnebarn, der hyggede sig med at gå rundt på gangene med en af dem.
Kl. 17.00 blev middagen serveret. Det var simpelthen bare lækkerier: Dejlig an
desteg med tilbehør. Bl.a. var der bagte pigeonæbler med kanel og smør, og 
der manglede da heller ikke vin til maden. Desserten var selvfølgelig risala
mande med kirsebærsovs, og med masser af hele mandler og dermed altså 
masser af mandelgaver.    
Herefter skulle vi danse om juletræet. Og
levelse. To patienter var endda med rundt i deres kørestole, og selv hunden 
var med. Vi sang selvfølgelig - hver med sit næb! Mens vi gik rundt, kredsede 
mine tanker sig naturligt om patienterne, der deltog. De så vir
de denne aften, men tænkte de mon på, at det nok var deres sidste juleaften? 
Ville de mon opleve nytåret? Tænkte de mon på Selma og de andre børn, der havde livet for sig? På et tids
punkt blev min tankerække afbrudt, da jeg mødte mit ba
de lyste faktisk som stjerner. Selma var bare så glad så glad, og det smittede selvfølgelig os andre.
Efter vi havde danset om juletræet blev pakkerne, der på helt tra
ud. Der var gaver fra hospice til alle patienter, og selvfølgelig også gaver fra pårørende til patienter og børn.
På dette tidspunkt trængte de fleste af patienterne efterhånden til at komme i seng, og vi, der ikke lige 
skulle hjælpe patienterne, tog af bordet og ryddede op i fællesrummet, mens kokkene klarede oprydningen 
i køkkenet. 
Derefter satte vi os ned med en tår kaffe og talte lidt om den vellykkede aften, hvorefter vi kørte hjem ved 
20.30-tiden stadig positivt påvirkede af den helt specielt
ville vi ikke have undværet, og vi vil bestemt ikke have noget imod at deltage en anden gang.
 

Indlæggelse på Hospice er gratis
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Vores datter var ansat som sygeplejerske på hospice, og skulle have vagt juleaften. Derfor besluttede vi at 

aften hjemme den 23. december med familien, og så deltage i den rigtige jule
aften på Svanevig Hospice den 24. december. Min mand og jeg kørte der
tiden sammen med vores barnebarn Selma på knapt 6 år. Allerede da vi an
vi mærke den dejlige stemning af ro og gæstfrihed i huset. Der var levende lys overalt, 
et smukt pyntet juletræ, og den fantastiske stemning blev understreget af dejlige jule
toner, som blev spillet på flyglet af en af de frivillige. 
Vi var 28 til bords. Der var patienter, pårørende - både børn og voksne 
En sygeplejerske havde også sin mand med. Det var dejligt at se, at flere af patienterne 

kom festklædte. Nogle enkelte patienter var taget hjem til familien, og nogle få spiste inde i deres lejlighed 
sammen med pårørende, og dem serverede sygeplejerskerne for. 
Der var minsandten også nogle hunde med, som bestemt var til stor glæde for patienterne og ikke mindst 
for vores barnebarn, der hyggede sig med at gå rundt på gangene med en af dem. 
Kl. 17.00 blev middagen serveret. Det var simpelthen bare lækkerier: Dejlig an-

r bagte pigeonæbler med kanel og smør, og 
der manglede da heller ikke vin til maden. Desserten var selvfølgelig risala-
mande med kirsebærsovs, og med masser af hele mandler og dermed altså 

Herefter skulle vi danse om juletræet. Også det var en helt speciel og skøn op-
levelse. To patienter var endda med rundt i deres kørestole, og selv hunden 

hver med sit næb! Mens vi gik rundt, kredsede 
mine tanker sig naturligt om patienterne, der deltog. De så virkelig ud til at ny-
de denne aften, men tænkte de mon på, at det nok var deres sidste juleaften? 
Ville de mon opleve nytåret? Tænkte de mon på Selma og de andre børn, der havde livet for sig? På et tids
punkt blev min tankerække afbrudt, da jeg mødte mit barnebarns øjne - de strålede
de lyste faktisk som stjerner. Selma var bare så glad så glad, og det smittede selvfølgelig os andre.
Efter vi havde danset om juletræet blev pakkerne, der på helt traditionel vis havde ligget under 
ud. Der var gaver fra hospice til alle patienter, og selvfølgelig også gaver fra pårørende til patienter og børn.
På dette tidspunkt trængte de fleste af patienterne efterhånden til at komme i seng, og vi, der ikke lige 

tog af bordet og ryddede op i fællesrummet, mens kokkene klarede oprydningen 

Derefter satte vi os ned med en tår kaffe og talte lidt om den vellykkede aften, hvorefter vi kørte hjem ved 
tiden stadig positivt påvirkede af den helt specielt dejlige stemning, vi havde taget del i. Denne aften 

været, og vi vil bestemt ikke have noget imod at deltage en anden gang.

Indlæggelse på Hospice er gratis 

Vores datter var ansat som sygeplejerske på hospice, og skulle have vagt juleaften. Derfor besluttede vi at 
aften hjemme den 23. december med familien, og så deltage i den rigtige jule-

ber. Min mand og jeg kørte derover ved 15-
tiden sammen med vores barnebarn Selma på knapt 6 år. Allerede da vi ankom, kunne 
vi mærke den dejlige stemning af ro og gæstfrihed i huset. Der var levende lys overalt, 

, og den fantastiske stemning blev understreget af dejlige jule-

både børn og voksne - og personale. 
var dejligt at se, at flere af patienterne 

kom festklædte. Nogle enkelte patienter var taget hjem til familien, og nogle få spiste inde i deres lejlighed 

som bestemt var til stor glæde for patienterne og ikke mindst 

Ville de mon opleve nytåret? Tænkte de mon på Selma og de andre børn, der havde livet for sig? På et tids-
strålede simpelthen af lykke, og 

de lyste faktisk som stjerner. Selma var bare så glad så glad, og det smittede selvfølgelig os andre. 
ditionel vis havde ligget under træet, delt 

ud. Der var gaver fra hospice til alle patienter, og selvfølgelig også gaver fra pårørende til patienter og børn. 
På dette tidspunkt trængte de fleste af patienterne efterhånden til at komme i seng, og vi, der ikke lige 

tog af bordet og ryddede op i fællesrummet, mens kokkene klarede oprydningen 

Derefter satte vi os ned med en tår kaffe og talte lidt om den vellykkede aften, hvorefter vi kørte hjem ved 
dejlige stemning, vi havde taget del i. Denne aften 

været, og vi vil bestemt ikke have noget imod at deltage en anden gang. 



 

Forpremiere på "An Evening W
 
Det er en fornøjelse, at vi igen kan
teatret i Nykøbing F., der arbejder på en teaterkoncert med titlen 
Webber".  
I forestillingen er der uddrag fra "The Phantom of the Opera", 
"Sunset Boulevard", "Cats" og "Jesus Christ Superstar"
 
Teaterkoncerten krydres med dans/billeder, som bl.a. er skabt af DANCE 
v/Lene Nielsen. Anders Plovdalhl er instruktør, og John Wismarch er produktionsleder.
 
Billetter til forpremieren mandag den 
via vores hjemmeside www.anemonenyt.dk/arrangementer  
Svanekier på tlf. 40 19 46 47 (gerne som sms 
Billetter til forpremieren sælges indtil 1. marts. 
billetterne 125 kr. Læs evt. mere på 
forestillinger 
 
Nyt smykke 

Efter den fantastiske salgssucces med anemonesmykkerne har vi en fornemmelse af, 
at markedet er ved at være "mættet", hvorfor vi har fået guldsmed Lise Eduardsen 
der også er kunstneren bag anemonesmykket 
en sølvhalskæde. 
Den lille svane er ca
kæde for 350 kr. eller med kæden for 

42 og 50 cm, og smykket kan købes på Svanevig Hospice eller ved henvendelse til en fra Støtte
foreningens bestyrelse 
 
 

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.: 20202997

Jette Thesbjerg, kasserer, tlf.: 54 43 80 14 / 30 49 80 14
Lis Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: 54 82 63 61 / 24 80 28 78

Arno Larsen, suppleant, tlf.: 51203518
Nyhedsbrevets redaktion: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis 

Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling
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An Evening With Andrew Lloyd Webber"
fornøjelse, at vi igen kan kunne byde på et godt tilbud i samarbejde med Sprøjtehus

der arbejder på en teaterkoncert med titlen "An Evening With Andrew Lloyd 
"The Phantom of the Opera", "Evita", 

"Jesus Christ Superstar".  
Teaterkoncerten krydres med dans/billeder, som bl.a. er skabt af DANCE 

Anders Plovdalhl er instruktør, og John Wismarch er produktionsleder.
ag den 4. april 2016 kl. 19.30 sælges for 100 kr./stk. og reserveres 

www.anemonenyt.dk/arrangementer  eller ved at kontakte Inger Vibeke 
Svanekier på tlf. 40 19 46 47 (gerne som sms - men husk at oplyse navn og antal billetter)
Billetter til forpremieren sælges indtil 1. marts. Til de efterfølgende ordinære forestillinger 
billetterne 125 kr. Læs evt. mere på www.sprojtehusteatret.dk om køb af billetter til de ordinære 

fantastiske salgssucces med anemonesmykkerne har vi en fornemmelse af, 
at markedet er ved at være "mættet", hvorfor vi har fået guldsmed Lise Eduardsen 
der også er kunstneren bag anemonesmykket - til at designe et nyt sølv

en lille svane er ca. 1,5 cm i højden og 1 cm i bredden. Smykket 
for 350 kr. eller med kæden for 450 kr. Sølvkæderne findes i længder på hhv. 

42 og 50 cm, og smykket kan købes på Svanevig Hospice eller ved henvendelse til en fra Støtte

Støtteforeningens bestyrelse 
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.: 20202997 

Jette Thesbjerg, kasserer, tlf.: 54 43 80 14 / 30 49 80 14 
Jytte Møller, tlf.: 20922675 

Andersen, suppleant, tlf.: 54 82 63 61 / 24 80 28 78
Arno Larsen, suppleant, tlf.: 51203518 

Nyhedsbrevets redaktion: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh
Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling

ith Andrew Lloyd Webber" 
et godt tilbud i samarbejde med Sprøjtehus-

"An Evening With Andrew Lloyd 

Anders Plovdalhl er instruktør, og John Wismarch er produktionsleder. 
sælges for 100 kr./stk. og reserveres 

eller ved at kontakte Inger Vibeke 
men husk at oplyse navn og antal billetter). 

ordinære forestillinger koster 
om køb af billetter til de ordinære 

fantastiske salgssucces med anemonesmykkerne har vi en fornemmelse af, 
at markedet er ved at være "mættet", hvorfor vi har fået guldsmed Lise Eduardsen - 

til at designe et nyt sølvvedhæng til 
og 1 cm i bredden. Smykket kan købes uden 

Sølvkæderne findes i længder på hhv. 
42 og 50 cm, og smykket kan købes på Svanevig Hospice eller ved henvendelse til en fra Støtte-

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 

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

Høegh-Andersen 
Indkaldelse til Støtteforeningens generalforsamling 
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onsdag d. 9. marts 2016, kl. 19.00 
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 2015 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen 
4. Aflæggelse af regnskab for 2015 ved kasserer Jette Thesbjerg 
5. Fremlæggelse af budget for 2016 ved kasserer Jette Thesbjerg 
6. Fastsættelse af kontingent for 2017 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: Jane Andersen, villig til genvalg 
  Jette Thesbjerg, villig til genvalg 
  Jytte Møller, villig til genvalg 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
  På valg er: Lis Høegh-Andersen, villig til genvalg 
 Arno Larsen, villig til genvalg 

9. Valg af revisor: Jesper Løw, villig til genvalg 
Valg af revisorsuppleant: Lene Dornhoff, villig til genvalg 

10. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag d. 9. april 2016  
11. Indlæg fra Svanevig Hospice 
12. Eventuelt 

 
Pause – kaffe/te - billetter af 50 kr. købes ved indgangen 
  
                               Derefter bydes på et Kulturelt indslag 

                                                
hvor Birgitt Bjerre og Ole Fortnix beretter om  oplevelser med ”Himmeltoget” gennem Kina fra 
Beijing til Tibet. Et besøg på Verdens Tag og i et Nepal med spændende scenerier og varme 
venskaber midt i et jordskælvsramt kaos. Beretningen er krydret med "levende" foto fra turen. 
 
Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen 


