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NYHEDSBREV      maj 2016    
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Generalforsamlingen den 9. marts 2016 
v/Inger Vibeke Svanekier 
 
Vi kunne igen i år glæde os over stor opbakning ved årets generalforsamling i Sundkirken, og vi kan 
her berette, at der er sket lidt ændringer i bestyrelsens sammensætning. Forud for generalforsam-
lingen havde Jane Andersen meddelt, at hun ikke ønskede genvalg, og Arno Bonde Larsen, der hid-
til har været suppleant, trådte ind som bestyrelsesmedlem. Ruth Bierre, som er frivillig på Svane-
vig Hospice, blev valgt som ny suppleant.   
Jette Thesbjerg og Lis Høegh-Andersen blev genvalgt som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant.  
Ligesom Jesper Løw og Lene Dornhoff blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 
Ved det efterfølgende konstituerende møde besluttede bestyrelsen, at Hjørdis Høegh-Andersen 
og Inger Vibeke Svanekier fortsætter som hhv. formand og næstformand, mens Jette Thesbjerg 
fortsætter som kasserer, og Jytte Møller bliver sekretær.  
Referat fra generalforsamlingen findes på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk 
 
 

   Åben have 
hos 
 Gitte og Ole Hermann 
Lærkevej 33 Sakskøbing  Søndag d. 29. maj 2016 fra kl. 13 til 16  Kreativiteten blomstrer om kap med de mange forskellige typer rododendron, azaleaer, stenhøjs-planter, buksbom, og hver en marksten har sin specielle historie. Desuden er der en stor urtehave.  Entré incl. kaffe/te og kage 30 kr., som går ubeskåret til Støtteforeningen for  Svanevig Hospice  
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Fællesmøde for frivillige på Svanevig Hospice 
v/Ruth Bierre 
Ca. en gang i kvartalet afholdes der fællesmøde for alle frivillige på Svanevig Hospice, og torsdag den 14 april var der indkaldt til møde med en spændende dagsorden. Der var ca. 25 frivillige til stede, og derudover var Støtteforeningens bestyrelse  inviteret med. Hjørdis Høegh-Andersen fortalte faktuelt og informativt om formålet med og om støtteforen-ingens arbejde.  For de frivillige var det interessant at høre om støtteforeningens  arbejde med udbredelsen af kendskabet til Svanevig Hospice samt at høre om, hvordan donationer opnås og  materialiseres.  Efter dette indlæg fortalte pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith fra Maribo om arbejdet med at starte det nye Pilgrimshus og kortlægge pilgrimsruter på Lolland-Falster. Dette interessante oplæg  gav anledning til løs snak om, hvordan vi kan bruge hinanden i et re-flekterende samarbejde, samtidig med en snak om adgang - eller mangel på samme - til lokale kirker. Elisabeth K.S. viste stor interesse for de frivilliges arbejde.  Ud over de to spændende oplæg var der informationer fra frivilligkoordinator Kirsten Jantzen. Disse fællesmøder giver ofte nye vinkler på mange facetter i det frivillige arbejde, og er derfor meget værdifulde at prioritere højt.   Støtteforeningen bestyrelse fik et bredere indblik i det daglige frivillige arbejde på Svanevig Hospice, og det blev aftalt, at der også fremover skal afholdes fælles møder for bestyrelse og frivillige. 
 ÅRETS ILDSJÆLE 2016  

På årsmødet for HospiceForum i Fredericia den 9. april 2016 blev årets to ildsjælepriser uddelt, og blandt de mange indsendte forslag kan vi med stolthed fortælle, at Hjørdis Høegh-Andersen modtog den ene af de to priser med følgende begrundelse: Hjørdis Høegh-Andersen, der er formand for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, beskrives som ”…en, der altid stiller sig forrest og siger ”ja”, når der er opgaver, som skal løses, uanset om det kræver gummistøvler eller stilletter… Hjørdis er om nogen en ”ildsjæl”, der brænder, og forhåbentligt har kræfter og      overskud til at brænde længe endnu – for Svanevig og for hospice-tanken!”  Den anden ildsjælepris blev tildelt Marilyn Nissen, der som frivillig på Hospice Sønderjylland arbejder med et nyskabende projekt med "kunstæsker" for og med patienter. 
 

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. Og huske venligst at 
meddele adresseændring og/eller ny mailadresse 
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Ambassadører for Støtteforeningen  
v/Inger Vibeke Svanekier 
I Støtteforeningen for Svanevig Hospice kan vi glæde os over,  at vi har ca. 1.100 medlemmer. 
Langt de fleste medlemmer er bosiddende syd for Storstrømmen. Imidlertid kommer en del pati-
enter på Svanevig fra andre dele af vores region - herunder Møn og Sydsjælland. Vi har derfor brug 
for at udbrede kendskabet både til hospice og til støtteforeningen også til disse geografiske områ-
der. 
Vi har en idé om, at vi måske kunne få nogle ambassadører, der vil være opmærksomme på, hvor 
vi evt. kan uddele foldere, deltage i messer eller blot ved "tilfældige" samtaler kan udbrede 
kendskabet. Der forventes bestemt ikke nogen større arbejdsindsats. 
Har du lyst til at være ambassadør for vores støtteforening, hører vi gerne fra dig enten pr. mail på 
post@anemonenyt.dk eller ved at ringe til en af os i bestyrelsen.  
 

Indlæggelse på Hospice er gratis  
Besøg på Pandebjerg Gods 

Godsejer Axel Castenschiold Pandebjerg Gods har velvilligt givet 
tilsagn om at fortælle historien om godsets bygninger og drift samt 
vise lidt rundt i den omliggende park og skov. 
  
Arrangementet finder sted 
Lørdag den 13. august 2016 kl. 11.00 - ca. 12.30 
 
Entré 50 kr. der ubeskåret går til Støtteforeningen for Svanevig 
Hospice. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Vi håber selvfølgelig på godt vejr, så det også bliver muligt for gæst-
erne efterfølgende at spise medbragt mad i parken. Hertil er det en 
god idé at medbringe stole eller tæpper. 

Adressen er Ny Kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing F. Ny Kirstinebergvej starter i Kraghave, og man fortsætter blot ad denne vej 
næsten 5 km, hvorefter man ankommer til Pandebjerg Gods. 
 

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. 
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Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem 
v/Ruth Bierre 
Jeg  bor i Maribo, er gift og har to voksne børn. Jeg gik på efterløn for et år siden fra et dejligt job som dagtilbudsleder i Næstved Kommune. Jeg fik da mulighed for at være frivillig på Svanevig Hospice, hvor jeg som udgangspunkt har to vagter om ugen. 
Desuden er jeg aktiv på Museumsbanen, hvor jeg tager mig af catering til forskellige arrangement-er og særtog. Og så synger jeg i Den Voxne Kvartet. 
Mit engagement på Svanevig Hospice giver mig mange dejlige timer, og jeg glæder mig til at delta-ge i bestyrelsesarbejdet i Støtteforeningen. Brobygning mellem Støtteforeningen og mit engage-ment i hverdagen på Svanevig Hospice giver god mening, og jeg tænker at brobygningsrollen er væsentlig. Den rolle vil jeg bestræbe mig på at udfylde, og jer ser frem til et godt samarbejde. 
  
Kunstbogen "Svanevigs Herligheder" 
 
I januar udkom bogen "Svanevigs Her-ligheder", som indeholder fotos og be-skrivelser af de mange smukke kunst-værker, der kan opleves på Svanevig Hospice.  
Bogen er blevet til i et samarbejde mellem hospice og støtteforeningen og ikke mindst ved Birte Faaborg og   Michael Mondrups dygtige arbejde med registrering, fotografering og be-skrivelse af værkerne. Bogen kan købes af medlemmer af Støtteforeningen for 100 kr. ved henvendelse til Svanevig Hospice eller et af nedennævnte bestyrelsesmedlem. 
        
 
 

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 
 Jytte Møller, sekretær tlf.: 20 92 26 75 

Jette Thesbjerg, kasserer, tlf.: 54 43 80 14 / 30 49 80 14 
Arno Larsen tlf.: 51 20 35 18 

Lis Høegh-Andersen, suppleant, tlf.: 54 82 63 61 / 24 80 28 78 
Ruth Bierre, suppleant, tlf. 22 45 70 38 

Nyhedsbrevets redaktion: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen 
 


