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Ung med døden tæt på 
v/Jasmin Davodi 

Jeg er en pige på 20 år, som besluttede mig for at blive 
andet, end jeg ellers havde prøvet. Mine tanker inden jeg startede gik meget på
at omgås døende, og om hvordan de så ud. Jeg tænkte på, om jeg overhovedet kunne bidrage 
med noget fornuftigt, når jeg ingen erfaring havde. 

Jeg blev modtaget virkelig godt af både personale og andre frivillige, som satte mig hurtigt ind i 
dagligdagen som frivillig på Svanevig. Som ung følte jeg, at døden var ta
belagt, men efter 10 måneder på hospice, har mit 
sig. Efter at have deltaget i kurser på hospice, har jeg taget stilling til min 
egen død og derfor fået snakket med mine forældre og bed
hvilke ønsker de har i forhold til deres død. Døden er blevet et mere hånd
gribelig begreb for mig, selvom at jeg er ”ung og udødelig”.

Det at være ung på hospice kan være udfordrende,
dre målgruppe
blemstillinger, sam

fald, at folk på Svanevig ser på mig som fuld af liv og energi. Det er en rar indvirkning at have på 
omgivelserne på Svanevig. 

Jeg blev helt forelsket i den stemning
det at være på Svanevig har gjort, at jeg tænker meget over at leve livet fuldt ud og ikke skulle for
tryde noget. Jeg har fået tænkt over nog
nesker i min omgangskreds – hvilket jeg sæt
vende for Svanevig, som Svanevig har været for mig. Intet mindre end et fantastisk sted for både 
patienter, personale og frivillige. Tak. 
 

Hjælp os med at spare papir og porto
send en mail til 

hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, så får du i stedet sendt det elektronisk, 

Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail. Og husk v
meddele adresseændring og/eller ny mailadresse
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Jeg er en pige på 20 år, som besluttede mig for at blive frivillig på hospice for at prøve noget helt 
end jeg ellers havde prøvet. Mine tanker inden jeg startede gik meget på

og om hvordan de så ud. Jeg tænkte på, om jeg overhovedet kunne bidrage 
gen erfaring havde.  

Jeg blev modtaget virkelig godt af både personale og andre frivillige, som satte mig hurtigt ind i 
ligdagen som frivillig på Svanevig. Som ung følte jeg, at døden var ta

belagt, men efter 10 måneder på hospice, har mit syn fuldstændig ændret 
sig. Efter at have deltaget i kurser på hospice, har jeg taget stilling til min 
egen død og derfor fået snakket med mine forældre og bed
hvilke ønsker de har i forhold til deres død. Døden er blevet et mere hånd

elig begreb for mig, selvom at jeg er ”ung og udødelig”.

Det at være ung på hospice kan være udfordrende, da de fleste er i den æl
gruppe, har meget livserfaring og ser anderledes på mange pro

stillinger, samtidig kan det være en fordel at være ung. Jeg føler i hvert 
fald, at folk på Svanevig ser på mig som fuld af liv og energi. Det er en rar indvirkning at have på 

Jeg blev helt forelsket i den stemning, der er på Svanevig og tilbringer gerne tid der. Jeg vil si
re på Svanevig har gjort, at jeg tænker meget over at leve livet fuldt ud og ikke skulle for

tryde noget. Jeg har fået tænkt over nogle ting, jeg ikke normalt ville, fordi jeg har fået andre men
hvilket jeg sætter stor pris på. Jeg håber, at jeg har været ligeså gi

de for Svanevig, som Svanevig har været for mig. Intet mindre end et fantastisk sted for både 
patienter, personale og frivillige. Tak.  

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

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 husk v
meddele adresseændring og/eller ny mailadresse 

 

frivillig på hospice for at prøve noget helt 
end jeg ellers havde prøvet. Mine tanker inden jeg startede gik meget på, hvordan det var 

og om hvordan de så ud. Jeg tænkte på, om jeg overhovedet kunne bidrage 

Jeg blev modtaget virkelig godt af både personale og andre frivillige, som satte mig hurtigt ind i 
ligdagen som frivillig på Svanevig. Som ung følte jeg, at døden var tabu-

syn fuldstændig ændret 
sig. Efter at have deltaget i kurser på hospice, har jeg taget stilling til min 
egen død og derfor fået snakket med mine forældre og bedsteforældre om, 
hvilke ønsker de har i forhold til deres død. Døden er blevet et mere hånd-

elig begreb for mig, selvom at jeg er ”ung og udødelig”. 

da de fleste er i den æl-
har meget livserfaring og ser anderledes på mange pro-

være ung. Jeg føler i hvert 
fald, at folk på Svanevig ser på mig som fuld af liv og energi. Det er en rar indvirkning at have på 

der er på Svanevig og tilbringer gerne tid der. Jeg vil sige, at 
re på Svanevig har gjort, at jeg tænker meget over at leve livet fuldt ud og ikke skulle for-

fordi jeg har fået andre men-
ter stor pris på. Jeg håber, at jeg har været ligeså gi-

de for Svanevig, som Svanevig har været for mig. Intet mindre end et fantastisk sted for både 

du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet, så får du i stedet sendt det elektronisk, 

Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail. Og husk venligst at 
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Læge på Svanevig Hospice 
v/Niels Møller 
 
Støtteforeningens bestyrelse har bedt mig skrive et lille indlæg til Nyhedsbrevet – og har givet mig 
helt frie hænder mht. indholdet  

Det er snart 7 år siden, Svanevig Hospice åbnede. Det har været en spæn-
dende oplevelse at være med fra starten og blive en del af et team, hvor 
alle arbejder på at skabe et godt sted for alvorligt syge mennesker i deres 
sidste tid. 

Det er en fornøjelse og glæde at være på en arbejdsplads med de ressour-
cer, Svanevig Hospice har: Et dygtigt og engageret personale, smukke om-

givelser – både indendørs og udenfor.  Det har stor betydning for medarbejdere, patienter og på-
rørende, at her er rummeligt, lyst og roligt, kunst på væggene og et smukt haveanlæg. 

Vi har jo udvidet fra 12 til 14 pladser og dette sammenholdt med en fornemmelse af, at flere af 
vore patienter har mere komplekse problemstillinger og symptomer, har krævet lidt mere af os 
alle. Der er derfor heller ikke tvivl om, at det er ønskeligt med lidt ekstra lægetid på Svanevig 
Hospice. 

Lægen på Svanevig Hospice er ansat i det palliative team i Region Sjælland, og ”lejes” ud til 
hospice, en konstruktion der skal sikre lægedækning i ferier og ved kursus. Jeg deltager i de må-
nedlige møder med det palliative teams læger og sygeplejersker og har et godt samarbejde med 
dem.  Det er lidt ”udfordrende” at være ansat et andet sted end på hovedarbejdspladsen, ikke 
mindst fordi der er sket omstruktureringer, der betyder, at jeg for tiden er ansat i Onkologisk af-
deling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde!  

Samme afdeling har nyligt barslet med en palliativ telefonvagtordning, der skal dække alle Region 
Sjællands patienter, der har behov for palliation med telefonrådgivning døgnet rundt og alle dage, 
hvor den nuværende ikke dækker søn- og helligdage. Detaljerne i vagtordningen er ikke endeligt 
færdigforhandlet. 

Det er på flere måder en taknemmelig opgave at være hospicelæge, idet mange patienter har 
symptomer, der ikke er blevet tilstrækkeligt tilgodeset under de ofte lange sygehusophold, og som 
kan lindres, når fokus er på palliationen. Og for ca. 15 % af de indlagte lykkes det at bedre tilstand-
en så godt, at patienten kan udskrives fra hospice. 

Idealet ville være, at der ved alvorlig, livstruende sygdom i hele forløbet blev tænkt palliation/lind-
ring også selv om aktiv behandling pågår, og at alle læger, der er involveret i alvorlige livstruende 
sygdomsforløb, beherskede basale, palliative færdigheder – og sørgede for henvisning til speciali-
seret palliation (palliativ team/hospice) når behovet opstod. 

Figuren viser på næste side viser, hvordan det var ”før” – og desværre ofte stadigvæk er nu – og 
hvordan det burde være: 
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                                   Tidligere og nuværende forløb 

              

 
Som led i at sætte fokus på palliation har der i år været afholdt heldagskurser for praktiserende 
læger på regionens tre hospicer. Den 13/9 på Svanevig hvor 15 interesserede praktiserende læger 
blev undervist af hospicelægen fra Roskilde, vores præst, souschef og undertegnede – og blev vist 
rundt i huset og orienteret om, hvad et hospice er og kan. 

Aktiv dødshjælp er igen i medierne. Det er der ingen, der arbejder inden for palliation, der går ind 
for. Ved rundspørger i befolkningen er der tilsyneladende bred opbakning til, at aktiv dødshjælp 
skal tillades. Jeg er ret sikker på, at professionel, kompetent 
palliation kan bortvejre ønsket om at få sit liv afsluttet ved 
aktiv dødshjælp. 

I de år, Svanevig har eksisteret, har emnet kun været bragt på    
bane 2-3 gange og i alle tilfælde har løftet om lindring af 
smerter, åndenød, angst eller hvad det nu måtte være, de 
pågældende frygtede mest, fjernet ønsket om aktiv døds-
hjælp. 

Jeg vil slutte med at takke alle Svanevigs ”ulønnede” og helt 
uundværlige medarbejdere, for det, de gør for patienter og 
ansatte – både støtteforeningens mange aktive  og de frivillige, hvis daglige gang på Svanevig er en 
glæde for patienter, pårørende og os, der arbejder her.     

                                                                      

 

Indlæggelse på Hospice er gratis 
                                



 

 

To fantastiske dage i smukke omgivelser
v/Inger Vibeke Svanekier 
 

Ved to spændende arrangementer smilede vejrguderne til os, og vi havde nogle forrygende dage 
med ikke mindre end hhv. 120 og 130 gæster. Gitte og Ole Herma
ke have den 29. maj og gav kaffe
 
Den 13. august bød godsejer Axel Castenschiold velkommen til et arrangement på Pandebjerg 
Gods. Han fortalte med stor entusiasme om godsets historie, om de mange bygninger og om både 
landbrug, driftsfællesskab, skovbrug og jagtvæsen samt andre sp
hæng. Tidligere skytte Ole Vest fortalte supplerende om jagt på godset. 
rundt i park og skov suppleret med spændende
 

    
         Foto René Larsen                                                                                        
 

 
Høstfest på Svanevig Hospice
v/Inger Vibeke Svanekier 

 
Den 25. august blev der for første gang 
ter og pårørende som personale og frivillige samt ledsagere var inviteret. Liges
ens bestyrelse, og vi var rigtig glade for at deltage i denne festlige aften, hvor vi var i alt ca. 100 
mennesker.  
Især de frivillige havde gjort et kæmpestort arbejde for at gøre aftenen festlig, og det gjaldt alt fra 
borddækning og lækker mad til kagebord og underholdning med både folkedans og en til lejlig
den nyskrevet "opera". At vejret også var med os, gjorde det ekst
Vi takker for at have været med, og håber denne høstfest er den første i en lang række. 
Læs evt. mere på www.svanevighospice.dk
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To fantastiske dage i smukke omgivelser 

arrangementer smilede vejrguderne til os, og vi havde nogle forrygende dage 
med ikke mindre end hhv. 120 og 130 gæster. Gitte og Ole Hermann åbnede gæstfrit deres smuk

kaffen til de kager, der var sponseret af "Guldbageren" i Sak

godsejer Axel Castenschiold velkommen til et arrangement på Pandebjerg 
entusiasme om godsets historie, om de mange bygninger og om både 

landbrug, driftsfællesskab, skovbrug og jagtvæsen samt andre spændende emner i den sammen
Tidligere skytte Ole Vest fortalte supplerende om jagt på godset. Derefter var der en fi

rundt i park og skov suppleret med spændende anekdoter undervejs. 

              
Foto René Larsen                                                                                         Foto Mette Vest 

Høstfest på Svanevig Hospice 

for første gang afholdt høstfest for alle på Svanevig Hospice
ter og pårørende som personale og frivillige samt ledsagere var inviteret. Liges

, og vi var rigtig glade for at deltage i denne festlige aften, hvor vi var i alt ca. 100 

frivillige havde gjort et kæmpestort arbejde for at gøre aftenen festlig, og det gjaldt alt fra 
borddækning og lækker mad til kagebord og underholdning med både folkedans og en til lejlig
den nyskrevet "opera". At vejret også var med os, gjorde det ekstra fantastisk.
Vi takker for at have været med, og håber denne høstfest er den første i en lang række. 
Læs evt. mere på www.svanevighospice.dk    

arrangementer smilede vejrguderne til os, og vi havde nogle forrygende dage 
åbnede gæstfrit deres smuk-

var sponseret af "Guldbageren" i Sakskøbing. 

godsejer Axel Castenschiold velkommen til et arrangement på Pandebjerg 
entusiasme om godsets historie, om de mange bygninger og om både 

ændende emner i den sammen-
Derefter var der en fin tur 

 

Hospice. Såvel patien-
ter og pårørende som personale og frivillige samt ledsagere var inviteret. Ligesom Støtteforening-

, og vi var rigtig glade for at deltage i denne festlige aften, hvor vi var i alt ca. 100 

frivillige havde gjort et kæmpestort arbejde for at gøre aftenen festlig, og det gjaldt alt fra 
borddækning og lækker mad til kagebord og underholdning med både folkedans og en til lejlighe-

ra fantastisk. 
Vi takker for at have været med, og håber denne høstfest er den første i en lang række.  

 



 

 

Markering af årets hospicedag
 foregår ved en underholdende aften under overskr

"Osvald og den lille mand"
torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19.00 på Maribo Gymnasium

Mon ikke de fleste af os kan huske mange af Osvald Helmuths sange, og også er enige om, at de er 
for gode til at gå i glemmebogen. Vi synes derfor, I skal tage 
vers. Osvald var både til de morsomme revyviser og til de mere alvorlige.

                                                                                           

Det er derfor en glæde at kunne 
gennem 30 år har dyrket visesangens ædle kunst, Jørn Bonde, der er en af landets bedste akkom
pagnatører samt Jesper Johansen, der spiller bas så det swinger.
Koncerten, der varer ca. 1½ time 
Som en lille appetitvækker kan vi i flæng nævne nogle af sangene: 
hjerte er i fare Andresen", "Ølhunden glammer" 

Entré incl. en forfriskning 100 kr.
Billetter kan købes ved indgangen eller 
www.anemonenyt.dk/arrangementer. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til I

 

Læs mere på vores hjemmes

 og følg os på Facebook 

 

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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Markering af årets hospicedag   
ved en underholdende aften under overskriften 

"Osvald og den lille mand" 

torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19.00 på Maribo Gymnasium

Mon ikke de fleste af os kan huske mange af Osvald Helmuths sange, og også er enige om, at de er 
for gode til at gå i glemmebogen. Vi synes derfor, I skal tage med på en rejse gennem Osvalds uni
vers. Osvald var både til de morsomme revyviser og til de mere alvorlige. 

                                                                                               Fotos: Birte Faaborg 

 præsentere den dygtige trio bestående af Michael Mondrup, der 
gennem 30 år har dyrket visesangens ædle kunst, Jørn Bonde, der er en af landets bedste akkom
pagnatører samt Jesper Johansen, der spiller bas så det swinger. 

1½ time excl. pause,  er instrueret af Mette Bentzen.
Som en lille appetitvækker kan vi i flæng nævne nogle af sangene: "I den mellemste køje", "Dit 
hjerte er i fare Andresen", "Ølhunden glammer" og "Brudens far". 

Entré incl. en forfriskning 100 kr.  
købes ved indgangen eller reserveres via hjemmesiden 

www.anemonenyt.dk/arrangementer. Reserverede  billetter betales også ved indgangen.  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Inger Vibeke Svanekier, tlf. 40 

Læs mere på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk

acebook - hvor I også kan medvirke til at holde gang i kommunikationen

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. 

 

torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19.00 på Maribo Gymnasium 

Mon ikke de fleste af os kan huske mange af Osvald Helmuths sange, og også er enige om, at de er 
med på en rejse gennem Osvalds uni-

præsentere den dygtige trio bestående af Michael Mondrup, der 
gennem 30 år har dyrket visesangens ædle kunst, Jørn Bonde, der er en af landets bedste akkom-

pause,  er instrueret af Mette Bentzen. 
"I den mellemste køje", "Dit 

ved indgangen.  
nger Vibeke Svanekier, tlf. 40 19 46 47 

www.anemonenyt.dk 

at holde gang i kommunikationen. 

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.,  



 

 

 
Vågetjeneste 
v/Kirsten Jantzen 

 
Behovet for vågetjeneste på Svanevig Hospice bliver stadig større, i takt med at vores patienter 

vittighed kan forlade patienten for at klare andre opgaver, når der sidder en frivillig hos patienten, 
der på en stille og empatisk måde kan give nærvær.

Men vi har lidt for få frivillige til at løse denne opgave
dækning. 

Så har du lyst til at give lidt af din tid 
som frivillig til frivilligkoordinator Kirsten Jantzen på Svanevig Hospice
 
*Kognitive vanskeligheder kan fx vise sig ved
udfordringer 

 
 
Ambassadører for Støtteforeningen
v/Inger Vibeke Svanekier  
 
I forrige Nyhedsbrev spurgte vi, om der var medlemmer, der var interessere
dører for vores forening, og vi har med tak fået to henvendelser.
med endnu nogle stykker, hvorefter vi selv
om, hvad det kan indebære at være ambassadør.
Langt de fleste af Støtteforeningen 
syd for Storstrømmen, men da der også 
ter til Svanevig Hospice fra andre dele af vores region 
Møn og Sydsjælland - vil det være dejligt, hvis vi k
kendskabet til Støtteforeningen i den del af regionen.
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 ud
Der forventes bestemt ikke nogen større arbejdsindsats
Har du lyst til at være ambassadør for støtteforening
post@anemonenyt.dk eller ved en opringning
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Behovet for vågetjeneste på Svanevig Hospice bliver stadig større, i takt med at vores patienter 
oftere og oftere har kognitive* vanskeligheder i forbindelse 
med deres sygdom og følger heraf. Det giver uro og utryghed 
hos patienterne, og her har de frivilliges nærvær hos patien
ten en stor betydning for at lindre dette.

Også for personalet er det godt at vide, at de med god sam
vittighed kan forlade patienten for at klare andre opgaver, når der sidder en frivillig hos patienten, 

n stille og empatisk måde kan give nærvær. 

illige til at løse denne opgave i de tilfælde, hvor der er behov for døgn

Så har du lyst til at give lidt af din tid – til nærvær og tryghed hos patienterne, så meld dig gerne 
om frivillig til frivilligkoordinator Kirsten Jantzen på Svanevig Hospice. 

fx vise sig ved problemer med tænkning, koncentration, hukommelse og kan

Ambassadører for Støtteforeningen   

, om der var medlemmer, der var interesseret 
dører for vores forening, og vi har med tak fået to henvendelser. Imidlertid ville det være dejligt 
med endnu nogle stykker, hvorefter vi selvfølgelig vil invitere til en lille komsammen for at tale lidt 
om, hvad det kan indebære at være ambassadør. 

Støtteforeningen medlemmer er bosiddende 
, men da der også kommer en del patien-

andre dele af vores region - herunder 
vil det være dejligt, hvis vi kunne udbrede 

kendskabet til Støtteforeningen i den del af regionen. Vi har en 
idé om, at vi måske kunne få nogle ambassadører, der vil være 

vi evt. kan uddele foldere, deltage i 
ser eller blot ved "tilfældige" samtaler kan udbrede kendskabet til Støtteforeningen

Der forventes bestemt ikke nogen større arbejdsindsats.  
Har du lyst til at være ambassadør for støtteforeningen, hører vi gerne fra dig enten pr. mail på 

en opringning til en af os i bestyrelsen.    

Behovet for vågetjeneste på Svanevig Hospice bliver stadig større, i takt med at vores patienter 
vanskeligheder i forbindelse 

med deres sygdom og følger heraf. Det giver uro og utryghed 
g her har de frivilliges nærvær hos patien-

ten en stor betydning for at lindre dette. 

Også for personalet er det godt at vide, at de med god sam-
vittighed kan forlade patienten for at klare andre opgaver, når der sidder en frivillig hos patienten, 

hvor der er behov for døgn-

til nærvær og tryghed hos patienterne, så meld dig gerne 

og kan give sproglige 

 i at være ambassa-
Imidlertid ville det være dejligt 

følgelig vil invitere til en lille komsammen for at tale lidt 

til Støtteforeningen.  

i gerne fra dig enten pr. mail på 



 

7 
 

Temabord på Svanevig! 
v/ Kirsten Jantzen 

De frivillige har igen været kreative, fantasifulde og 
aktive! De har lavet et temabord om ”FUGLE”, der 
vil stå i huset i ca. 3 uger. Der er noget både for 
øjne og ører.  

De frivillige laver sådanne forskellige temaborde i 
løbet af året med det formål at hente årstider ind i 
huset, vække minder, give oplysning, give emner til 
snak og debat mellem patienter og pårørende, pu-
ste liv i gamle interesser og meget andet. 

 

 
Gudstjenester på Svanevig Hospice 
v/Kirsten Jantzen 

Omtrent hver uge hele året rundt holder hospicepræst Jeanette Braun gudstjeneste for vores pati-
enter og pårørende. Det foregår i multisalen, som vi prøver at indrette, så det får lidt karakter af et 
kirkerum, og det kan godt være en udfordring! 

Det kan også være en udfordring for vores patienter at være med. For selv om de har lyst til at 
deltage, har de ikke altid kræfterne til det. 

Derfor er det nu blevet muligt at følge gudstjenesten fra egen patientlejlighed, da den bliver trans-
mitteret på den interne TV-kanal. En frivillig stiller kameraet op, så hver gudstjeneste bliver filmet 
og sendt ud direkte i lejlighederne, og det er til stor tilfredshed for både præst og menighed! 

                                    



 

 

Julemarkeder 
Der er under to måneder til, at vi igen i år er at finde på følgende julemarkeder:

 Julemarkedet i Idestrup Forsamlingshus 
 Knuthenborgs Julemarked
 Julemarkedet på Engestofte Gods 

                                         

Detaljerede oplysninger om åbningstider mm. vil 
inden længe ses på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk

 

Hospice Forum Danmark 
v/Inger Vibeke Svanekier 
 

Den landssækkende forening Hospice Forum Danmark
cetanken og forbedre vilkårene for døende mennesker og deres
indsats et vigtigt element i foreningens arbejde. Medlemsskaren omfatter hospice
teforeninger, hospicebestyrelser, enkeltmedlemmer m.fl. 
 
På Hospice Forum Danmarks hjemmeside www.hospiceforum.dk og på deres Facebo
samme navn kan man jævnligt læse spændende nyheder i relation til de forskellige hospice og 
deres støtteforeninger. På siden kan de enkelte foreningen selv bidrage med nyheder, hvilken 
Kirsten Jantzen fx netop har gjort ved at indsende foto og b
Hospice.  
 
På nævnte hjemmeside kan man fx også finde omtale af litteratur, der kan anbefales til alvorligt 
syge og deres pårørende. I øvrigt opfordrer vi hermed også vores egne medlemmer til at indsende 
ideer til litteratur eller film, som vi kan offentlig
 
       

Støtteforeningens bestyrelse

Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54 70 54 54 / 52 38 46 94
Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i 

 Jytte Møller, 
Arne Kørup, vikar for kasserer, tlf.: 23 25 72 85

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

Nyhedsbrevets redaktion: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh

 

8 

Der er under to måneder til, at vi igen i år er at finde på følgende julemarkeder:

Idestrup Forsamlingshus i weekenden den 26. og 27. november
s Julemarked søndag den 27. november 

Engestofte Gods i weekenden den 3. og 4. december

 

Detaljerede oplysninger om åbningstider mm. vil senere fremgå af dagspressen, og kan desud
på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk 

Hospice Forum Danmark  

Hospice Forum Danmark arbejder målrettet på at udbrede hospi
cetanken og forbedre vilkårene for døende mennesker og deres pårørende. Især er de fri
indsats et vigtigt element i foreningens arbejde. Medlemsskaren omfatter hospice
teforeninger, hospicebestyrelser, enkeltmedlemmer m.fl.   

hjemmeside www.hospiceforum.dk og på deres Facebo
samme navn kan man jævnligt læse spændende nyheder i relation til de forskellige hospice og 
deres støtteforeninger. På siden kan de enkelte foreningen selv bidrage med nyheder, hvilken 
Kirsten Jantzen fx netop har gjort ved at indsende foto og beskrivelse af høstfesten på Svanevig 

På nævnte hjemmeside kan man fx også finde omtale af litteratur, der kan anbefales til alvorligt 
syge og deres pårørende. I øvrigt opfordrer vi hermed også vores egne medlemmer til at indsende 

ratur eller film, som vi kan offentliggøre på vores hjemmeside eller F

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

Jytte Møller, sekretær tlf.: 20 92 26 75 
Arne Kørup, vikar for kasserer, tlf.: 23 25 72 85 

Arno Larsen tlf.: 51 20 35 18 
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

Der er under to måneder til, at vi igen i år er at finde på følgende julemarkeder: 

november 

4. december 

fremgå af dagspressen, og kan desuden 

arbejder målrettet på at udbrede hospi-
pårørende. Især er de frivilliges 

indsats et vigtigt element i foreningens arbejde. Medlemsskaren omfatter hospicestøt-

hjemmeside www.hospiceforum.dk og på deres Facebook-side af 
samme navn kan man jævnligt læse spændende nyheder i relation til de forskellige hospice og 
deres støtteforeninger. På siden kan de enkelte foreningen selv bidrage med nyheder, hvilken 

eskrivelse af høstfesten på Svanevig 

På nævnte hjemmeside kan man fx også finde omtale af litteratur, der kan anbefales til alvorligt 
syge og deres pårørende. I øvrigt opfordrer vi hermed også vores egne medlemmer til at indsende 

gøre på vores hjemmeside eller Facebook-side. 

Andersen, formand, tlf.: 54 70 54 54 / 52 38 46 94 
Hospicebestyrelsen, tlf.: 40 19 46 47 

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

Nyhedsbrevets redaktion: Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen 


