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Tale til æresmedlemmer udnævnt ved generalforsamlingen
v/Hjørdis Høegh-Andersen, fmd.

Kære Karen og Gudrun!
Svanevig Hospice markerede sin 5 års fødselsdag den 20. januar 2015 med
chokolade, lagkager, livshistorier og et foredrag af Søs Egelind på Kulturværket i Maribo.
I dag vil vi i Støtteforeningen markere den 20. januar 2015 på en ganske
særlig måde.
Vi har her to ildsjæle, som har været med til at fostre idéen om et hospice på
Lolland-Falster sammen med vores æresmedlem Johannes Andersen.
I knoklede i ”nullerne” som æsler for at skabe forståelse og grobund for at
politikerne både lokalt og nationalt kunne indse nødvendigheden i, at få
muligheden for at kunne tilbringe den sidste tid på et hospice.
Ved jeres seje træk og gå på mod, jeres store kendskab til dels lokalsamfundet og det at være aktiv i mange foreninger, eller det der svarer til foreninger, gav fundamentet for jer til at få etableret en Støtteforening til
oprettelse af Svanevig Hospice.
Vi ved, at I har brugt mange, mange timer, dage og år, og så lykkedes det.
Vi ved også, at I er stolte over den indsats, I har ydet, og stadig spørger I, jamen er der ikke noget, vi kan gøre,
jo, der er rigtig mange opgaver, I kan løse for os i Støtteforeningen, vi kan ikke undvære jeres kreativitet og
arbejdsomhed.
Til dig Karen vil vi sige:
Tusind tak for dine mange referater, tænk at have sådan en evne, lige at kunne fange essensen af problemstillingerne.
Tak for alle dine vejledninger, din store hukommelse, der hurtigt fik os på sporet igen ved bestyrelsesmøderne.
Vi påskønner din kreativitet, om nogen kan du meget hurtig få strikket skønne huer eller syet forklæder.
Du er en stille, rolig, men meget effektiv organisator.
Til dig Gudrun vil vi sige:
Tusind tak for alle de flotte scrapbøger, du har lavet om tilblivelsen og om hverdagene på Svanevig Hospice.
Du lever og drømmer sammen med dine tusindvis af engle og Svanevig Hospice.
Din kreativitet når skyerne, hurtig får du omsat få enkle blomster til noget, der ligner en million.
Du er meget hurtig til at få en idé til at blive virkelighed.
Derfor er det os en stor glæde at kunne udnævne jer til æresmedlemmer af Støtteforeningen for Svanevig
Hospice.

Læs mere på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk
og følg også gerne med på
facebook

Sammendrag af formandens beretning på generalforsamlingen den 11. marts 2015
v/Hjørdis Høegh-Andersen, fmd.

Fejring af 5 års fødselsdagen: Siden åbningen af Svanevig Hospice i 2010 har 800 patienter været indlagt.
Personalegruppen er nu på 40 personer, og af de 29 der blev ansat for fem år siden, er 23 fortsat ansat.
5-års dagen blev fejret både på selve dagen på Svanevig Hospice med kaffe og lagkage samt et indslag med
livshistorier leveret af aktører fra Egnsteatret ”Masken”, Få dage efter var der en åben forestilling i Kulturværket, hvor skuespiller Søs Egelind kurserede over ”humor i hverdagen”. Søs Egelind fik os til at tænke over
livets mangfoldighed, og understregede, hvor vigtigt det er at holde af og holde ud.
Sponsorater: I 2014 har vi med taknemmelighed modtaget gaver fra pårørende, borgere, foreninger, loger og
fra anonyme givere, i alt et beløb på 378.427 kr.
Pressen: En stor tak rettes til den lokale presse Folketidende og til ugeaviserne. Artiklerne og omtaler er uhyre
vigtige for udbredelsen af kendskabet til Støtteforeningen. Også tak for den hjælp I yder, når vi skal have lavet
annoncer/pjecer mm.
Medlemmer: Lille fremgang i medlemsantal, så antallet nu er 1.115. På landsplan er vi den næststørste støtteforening for hospice, og vi er ganske tilfredse med den store tilslutning, vi også mærker, når vi er til stede ved
de forskellige arrangementer.
Frivillige på Svanevig Hospice: I dag er der 53 frivillige tilknyttet Svanevig Hospice, og deraf har de 23 være
med fra starten. Støtteforeningen takker alle jer frivillige, der yder en uvurderlig indsats.
Haveholdet: Haveholdet, der ligeledes består af frivillige, sikrer, at arealet omkring Svanevig Hospice året
rundt er skønt at se på og færdes i.
Julemesser: Igen i 2014 deltog vi i flere julemesser og med et stort sortiment bla. fordi mange medlemmer har
bidraget med fremstillingen. Ved disse julemesser solgte vi for i alt 33.000 kr.
Arrangementer i 2014: I juni havde vi ”åben have” hos Bente og Peter Fabricius i Rønnebæksholm, lige syd for
Næstved. Den 24. september kunne vi melde udsolgt til forpremiere på ”Historien om gruppen ABBA” på
Sprøjtehusteatret, og Hospicedagen blev markeret i oktober med en koncert med Rainbow Gospel. Arv og
testamente var på programmet i samarbejde med Højskolen Marielyst i november, hvor advokat Lone Rømø
gennemgik de forskellige former for testamenter.
Nyhedsbreve: Der udsendes Nyhedsbrev tre gange årligt, og vi er taknemmelige for alle de indlæg, vi har fået
fra pårørende, ansatte, frivillige og fra ledelsen på Svanvig Hospice.
Tak fordi så mange har støttet op om at få Nyhedsbrevet pr. mail, det sparer trykkeomkostninger og porto, det
samme gælder mht. indbetaling af kontingent.
Hospice Forum: Tove Videbæk, formand for Hospice Forum arbejder stadig på i samarbejde med en grønlandsk gruppe at få etableret hospicepladser i Grønland samt børnehospicepladser i København. Læs mere på
www.hospiceforum.dk (og andet sted i næværende Nyhedsbrev)
Bestyrelsesmøder: I foreningsåret 2014 har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder og ét fællesmøde med bestyrelsen
for Svanevig Hospice.
2015: Året begyndte jo helt unikt med fejringen af Svanevig Hospice 5 års fødselsdag. Den 5. april, var der igen
samarbejde med Sprøjtehusteatret. Denne gang med forestillingen Blues Brothers. Den 25. april var der årsmøde i Hospice Forum i Fredericia.
Planlagte projekter: Der planlægges etablering af en lille legeplads på Svanevig Hospice, der arbejdes

på markering af Hospicedagen i oktober måned.
Hele beretningen kan læses på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk

Indlæggelse på Hospice er gratis

Hyldestsang til æresmedlemmerne
v/Inger Vibeke Svanekier

Og derfor smukt vi skynde at rose Karen lidt mer’:
Omgængelig med ynde – det er hun – let man det ser.
Som frivillig er hun ret erfar’n - og huer hun strikker med garn.
Et kæmpe netværk, arbejdsbi – og alle de kan hende li’.

Kom maj du søde milde, gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn.
Nu kan vi også hylde - tre ærede medlemmer her.
De meget for os fylde, foreningen står dem jo nær.

Kom maj du søde milde med blomsterne og med sol.
I dag vi nemlig ville – forgylde nok et ”idol”.
En englemager iblandt os er, vor Gudrun hun er os så kær.
Så kreativ og rask i gang – har altid ideer i svang.

Johannes var den første, hans indsats har båret frugt,
han nåede det største, et hospice ligger så smukt.
Og frem for alt vi mange violer tage med,
og smukke anemoner der også har slået sig ned.

Og alle Gudruns venner bli’r straks i arbejde sat,
og mange hun jo kender, hun tøver aldrig – ta’r fat.
Hun hurtigt kan delegere – og viser selv vejen i front.
Og nyt hun kan kreere, de evner er hende forundt.

En ærespris til Karen - hun får den netop fordi,
hun er så fuldbefaren i referatskriveri.
Men det er ikke det eneste, hun er jo det stille gemyt.
Og selv her på det seneste hun har bare slet ikke snydt.

Kom maj du søde milde gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn.
Vi siger tak og hylder jer – som særlige medlemmer er,
og glæder os til fortsat at, vi øser af denne skat.
– frit efter ”Kom maj du søde milde”

Markering af årets hospicedag torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19.00 i Maribo
I anledning af den årlige hospicedag arrangeres en festlig, hyggelig og underholdende
aften med Margaret Lindhardt, der under overskriften 17 år med Giro 413 blandt
andet vil fortælle historier om programmet.
Undervejs synger Margaret Lindhardt for til fællessang, og Kurt
Larsen akkompagnerer på harmonika. Vi kommer bag om et af
radioens mest populære programmer, der i over 60 år har skabt
søndagshygge overalt i landet. Margaret Lindhardt har været
vært for Giro 413 i sammenlagt ca. 8 år. Hun kan derfor berette massevis af anekdoter om
de forskellige slags hilsner, musikønsker og fantasifulde indsamlingsmåder. Margaret Lindhardt kan også fortælle om, hvem der får glæde af de indsamlede beløb.

Reserver allerede nu denne aften, og læs mere om køb af billetter mv. i det Nyhedsbrev, der
udkommer i september 2015 samt på hjemmesiden www.anemonenyt.dk

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.

Husk at give besked ved ændring af post- eller mailadresse til
Jette Thesbjerg, Virketvej 27, 4863 Eskilstrup, telf. 54 43 80 14
Eller via mail: post@anemonenyt.dk

LEDER AF NYT BØRNEHOSPICE ANSAT
v/Svend Løbner
Artiklen er med forfatterens tilladelse kopieret fra www.hospiceforum.dk

Danmark kan nu se frem til at få sit første hospice for børn,
unge og deres familier på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff bliver
daglig leder, skriver Kristeligt Dagblad.
Hun er uddannet sygeplejerske med specialuddannelse i
kræftsygepleje og har været ansat på Sankt Lukas Hospice
de seneste seks år. Med sig har hun desuden erfaring fra en
specialiseret palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital samt
fra en almen børneafdeling og fra børnekræftafdelingen på
Rigshospitalet, skriver avisen.
Nanette Quistorff (til højre )skal lede børnehospice i Hellerup
De øvrige på billedet er Tove Videbæk og Thomas Feveile

- I Hospice Forum Danmark glæder det os rigtig meget, at Sankt Lukas Stiftelsen nu er så langt med forberedelserne, at
man har ansat en leder for det kommende børnehospice, udtaler Tove Videbæk, som er landsformand for Hospice Forum Danmark. Hun tilføjer:
- Vi håber, at der på Sankt Lukas Børnehospice bliver høstet mange erfaringer og en viden, som kan deles og benyttes
på andre fremtidige børnehospicer i Danmark.
Plads til fire familier
Sankt Lukas Stiftelsen starter børnehospice i eksisterende lokaler med plads til fire familier til efteråret. Hver familie
skal have to sammenhængende værelser med mulighed for at spise sammen. Og der skal være fællesrum og særlige rum
for både børn og unge, sagde hospicechef Thomas Feveile på Hospice Forum Danmarks årsmøde sidst i april.
- Der bliver etableret en smuk sansehave og en lift, så familier og børn kan komme ned i haven direkte fra værelserne.
Der skal være en fælles opholdsstue med plads til liv. Jo mere familien kan – arbejde, lave mad til sig selv, spise og
sove - jo bedre er kontakten til patient og pårørende, pointerede han.
Der skal være noget for det milde og stille og det sjove og søde.
- Der skal være en pool, fordi undersøgelser viser, at vægtløshed betyder meget for de syge børn. De kan være tæt på
forældrene. Man kan se på selv sprogløse børn, at de trives i det lunkne vand.
Forældre har ikke sovet i flere år
Visionerne fejler ikke noget – og nu går den nye børnehospiceleder i gang med at samle et dedikeret team af
sygeplejersker, som skal efteruddannes inden for det krævende og specialiserede arbejde med livstruede børn og unge.
- Der skal være døgndækning med flere sygeplejersker ved hver vagt, og der skal være læger, psykolog, fysioterapeut,
pædagog, fortæller Feveile.
- Vi skal kunne tage de dårligste børn fra de familier, der ikke har sovet i flere år. I dobbeltstuerne vil man kunne lukke
døren, så forældrene kan få sovet, mens sygeplejersker tager sig af det syge barn, siger han og tilføjer:
- Forældrene skal også have hjælp til at finde hinanden og at finde tilbage til et almindeligt familieliv. Det store barn er
typisk stille, det lille barn er ikke motorisk udviklet, fordi al opmærksomhed går til det syge barn.
(artiklen fortsætter næste side)
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Brug for frivillige
Ligesom på almindelige voksenhospice bliver der brug for frivillige på det ny børnehospice:
- Frivillige skal hjælpe og understøtte familierne, især det syge barns søskende. De bidrager med det ekstra, det
menneskelige – uden det faglige blik – og bringer verden udenfor inden for døren. De frivillige kan lave udflugter med
søskende, bage og give dem den ekstra omsorg, som forældrene ikke magter i situationen, sagde Thomas Feveile på
årsmødet.
Det ny børnehospice på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup er ikke støttet af det offentlige, men etableret for midler fra
Sankt Lukas selv, fra private gaver og fra fonde.
- Vi åbner for egen regning og risiko, ligesom da vi startede voksenhospice. Dengang gik der otte år, inden vi fik en
aftale med regionen. Så det skal der arbejdes for, sagde Thomas Feveile på årsmødet.
- Børn har også ret til hospice, når voksne har det. Ikke mindst når man ser de gode erfaringer fra andre lande,
konkluderer han.
Sverige, England, Skotland og Tyskland har gennem mange år oprettet børnehospicer med offentlig støtte.
Hospice Forum Danmark holder møder med folketingspolitikere for at sikre, at lovgivningen fremadrettet sikrer
offentlig finansiering til børnehospicer på lige fod med hospicer til voksne i Danmark. Hospice Forum Danmark er også
i gang med at yde støtte og vejledning i forarbejdet for etablering af et børnehospice i Jylland

Svanevig Hospice set fra haven

Bliv medlem af Støtteforeningen
Årligt kontingent
Enkeltmedlem 100 kr. Firma/forening 500 kr. Gave???
Reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171 Jyske Bank
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DLS – Dansk Landbrug Sydhavsøerne
arrangerer åben have

hos Hjørdis og Jørgen Høegh-Andersen
Fjordvej 8, 4990 Sakskøbing
Søndag d. 21. juni 2015 fra kl. 10 til 15
Entré 20 kr.
Kaffe/te og kage kan købes
Overskuddet går til Støtteforeningen for Svanevig Hospice

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

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
Arno Larsen, suppleant, tlf. 51 20 35 18

Nyhedsbrevets redaktion: Hjørdis Høegh-Andersen og Inger Vibeke Svanekier
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