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NYHEDSBREV          september 2010  
 
STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
430 anemoner/v Lise Eduardsen 
 

I 1987 flyttede min familie og jeg til Lolland. Jeg 
havde et halvt år forinden afsluttet min lærereksamen 
på Århus Seminarium.  Nu skulle jeg til at prøve 
kræfter med folkeskolen. Lolland var egentlig et 
mærkeligt sted at flytte hen. Så langt fra familie og 
venner. Men det blev stedet, hvor mine børn er vokset 
op - og nu flyttet fra. 
 Vi er en familie, der gerne vil kende det område vi 
bor i. Så det er blevet til mange køreture ud i det blå. 
Og når jeg nævner blå – ja, så tænker jeg på den første 
gang jeg så den blå anemone. Den var smuk, og stolt 

stod den i skovbunden. Hvad jeg siden fandt ud af var, at den faktisk også fandtes i Jylland, som er 
mit hjemland.  
Men anemonen hører først og fremmest sammen med Lolland.  Og da jeg hørte om Svanevig 
Hospice´s Støtteforening ville lave et støttesmykke, henvendte jeg mig til Hjørdis Høegh Andersen, 
for at høre om jeg kunne bidrage med min udgave af denne stolte blomst. Den faldt i god jord hos 
Støtteforeningens medlemmer, og jeg gik i gang. 
Mine forudsætninger for at være smykkekunstner er 20 år indenfor faget. Guldsmedefagets mange 
facetter har siden 1990 interesseret mig, og gennem et utal af kurser, udviklet mit håndelag. Kurser, 
der aldrig får ende. Altid er der mere jeg gerne vil lære og udforske. 
Jeg startede med at strikke kæder i finsølv. Det greb om sig, og i dag har jeg en bred vifte af 
teknikker, udført på forskellige smykker, der kan ses i min lille butik på Ærøvej 2 i Nykøbing F.  
I butikken fås mange andre spændende ting. Jeg sælger forskelligt kunsthåndværk i glas, bronze 
med mere, og de smukkeste italienske tasker og punge, syet i det fineste kalveskind. 
Jeg kan med glæde fortælle, at vi nu er oppe på at have fremstillet 430 anemoner. 
 

www.le-smykker.dk   leduard@mail.dk    LE smykker  Ærøvej 2,  4800 Nykøbing F. Tel.; 2299 2929 
 

 
 

Salget af anemone smykket har indbragt indtil dato kr. 60.000 til det frivillige arbejde 
 

 

Du kan trække dit bidrag fra i skat 
Som privatperson eller som firma kan man få fradrag for bidrag over 500 kr. årligt til 

Støtteforeningen for Svanevig Hospice.  Der kan dog maksimalt fradrages 14.500 kr. årligt, og 
ægtefæller har ret til at benytte hver deres fradrag.   

Det kræver dog, at du giver os dit cpr.nr., som vi så indberetter til SKAT. 
Det kan ske på mail torill.hetting@privat.dk eller tlf. 5417 9263. 

For yderligere information se www.Svanevighospice.dk 
Bidrag/gaver kan indbetales til Spar Lolland, reg.nr. 0694 Kontonr. 0002113171. 
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Frivillig på Svanevig Hospice 
Ingrid P. – Elisabeth R-L – Birgitte B. - som vi ser det 

  
En pårørende til en af patienterne på Svanevig Hospice sagde forleden til to af os: 
”Når man kommer ind gennem glasdørene til dette sted, så er det, som om man bliver slået let oven i 
hovedet med en blød gummihammer. Verden og dens travlhed udenfor forsvinder, og man falder til 
ro. Det er et vidunderligt sted at komme!” 
Vi syntes, det var en dejlig ros af ”vores Svanevig” ! 
Med dette ”in mente” vil vi hermed prøve at forklare, hvad vi tre synes er opgaven for alle os frivillige på 
Svanevig. 
                                                                 Lytte -  Observere -  Reagere. 

 
Vore patienter og deres pårørende har – i den vanskelige situation de befinder sig i – ikke brug for ”Verdens 
Larm” - men for at blive svøbt i den kappe af omsorg, empati og pleje, som netop var grundlæggeren af 
hospice-idéen, Dame Cicely Saunders mening med hjælpen til disse helt specielle målgrupper: terminal-
patienter og deres pårørende. 
For at imødekomme dette, mener vi, at de tre nøgleord er alfa og omega for vores medvirken til den rette ånd 
på Svanevig Hospice. 
Dette indbefatter så selvfølgelig også al den hjælp og støtte, vi kan give til sygeplejerskerne, i deres opgaver 
– når de bér om det! 
 
Ind imellem dette ser vi vores normale opgaver som skabende en hyggelig og gnidningsløs atmosfære – som 
man prøver at gøre det i sit eget hjem. Rydde op, kigge til buketter, om de skal have skiftet vand, sørge for 
nye lys i stagerne, rydde op i legestuen, sætte alt parat til måltiderne og administrere den evigt kørende 
opvaskemaskine.  
 
Når patienter kommer i det fælles rum ”køkken-alrummet”, skal de føle sig velkomne uden at blive 
”overfaldet” af velmenende hjælpere. En stille snak, når man kan se, at de har behov for det – en lille besked 
om, at man er der for at servicere dem, med det de måtte ønske – er bedre end for mange idéer til aktiviteter i 
første omgang. 
Vi har bemærket, at noget af det, der glæder mest, måske er det, som personalet og vi i fællesskab kan finde 
på at snakke med hinanden om, når vi sidder og spiser sammen alle sammen, og som patienter eller 
pårørende så kan blive en del af, hvis de vil og lade være, hvis de har mere lyst til at sidde lidt i fordybelse 
for sig selv. 
 
De af beboerne, der gerne vil snakke, skal nok bryde ind og give deres besyv med. 
 
Stjernestunder for os kan f.eks. være at få lov at hjælpe en dehydreret – nyligt ankommen - patient tilbage til 
vågen tilstand ved at sidde stille – men insisterende – og tilbyde noget at drikke en hel eftermiddag – og så 
høre fra sygeplejersken, at man har været med til at gøre en stor forskel, når patienten pludselig er vågen og 
har lyst at snakke – kommer op at sidde i en kørestol og så får en tur i ”Sansehaven” for at ryge lidt. 
Pludseligt er der et liv, der er værd at leve. 
 
Eller, hvis man får lov at læse avis for en svagtseende patient, der ikke kan selv – får lov at sidde hos en 
sengeliggende patient for at aflaste en nær pårørende, der trænger til en tur i den friske luft – eller køre en 
meget svag patient lidt rundt i huset i kørestol.  Så viser man huset frem, standser og nyder kunst på væggene 
– eller nogle smukke blomsterdekorationer. Hører måske lidt beroligende musik sammen i ”Musikstuen” 
eller taler sammen om bøger. 
Nogle patienter kan ovenikøbet klare en tur udenfor huset. Så kører vi gerne helt ned til havnen for at 
vedkommende kan mærke solen og blæsten i kinderne. 
 
Fællesskabet med det ansatte personale – både lægen, hospicechefen, souschefen, sekretæren, 
sygeplejerskerne, fysioterapeuten og de 5 uvurderlige i køkken og rengøring - er sådan et givende netværk. 
For ikke at tale om den allesteds-nærværende pedel, Erling, der gerne hjælper med alle praktiske gøremål, 
som vi måske pludseligt synes, der er behov for.  
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Husets kreative medarbejder, Vicky, er der med jævne mellemrum og sørger for mange nyttige og 
spændende ting til huset: f.eks. forklæder, poser til kørestolene og ”Sct. Hans Heksen” ikke at forglemme. 
Desuden er hun altid hjælpsom med at vise til rette, når nye frivillige er på deres første vagter. 
 
Aftenvagterne – frivillige såvel som sygeplejersker - tryller om aftenen fællesrummet om til det smukkeste 
og roligste sted, fyldt med tændte stearinlys og hygge til glæde for eventuelle oppegående patienter og ikke 
mindst de pårørende. 
 
Vi vil alle så gerne gøre det så godt som muligt og ved, at vi kan regne med hinandens støtte. 
 
Sluttelig har vi – de frivillige - jo en helt speciel chef – vores koordinator Mette Kottwitz -, der står på pinde 
for os med hjælp og støtte – spændende fællesaftner med foredrag eller underholdning for både personale, 
frivillige og patienter /pårørende. Lige netop den stilling er faktisk kun for en ”blæksprutte ” af Mettes karat.  
Dertil kræves initiativrigdom og glæde ved at få mennesker af så forskellige temperamenter og baggrunde 
som vores lille flok på ca. 30 frivillige til at trække på én hammel. Men dét kan Mette bare! 

 
Indlæggelse på Hospice er gratis 

 

 

Endnu en succes for Støtteforeningen for Svanevig Hospice 
På årets længste dag var der åben have hos Hjørdis og Jørgen Høegh-Andersen i Sakskøbing. Dagen 
var godt valgt, da vejret var flot til langt ud på aftenen, og ca. 150 gæster mødte frem i løbet af de 
fire timer, der var åbent. 
Entreindtægten går ubeskåret til Støtteforeningens arbejde, ligesom overskuddet fra salg af kaffe, 

kager, planter og forskellige gaveartikler. Der var godt 
salg i det hele, og Støtteforeningen glæder sig over et 
samlet overskud på ca. 12.000 kr. 
Der var bestemt også meget at se på: En ualmindelig 
smuk have og en fantastisk udsigt over Sakskøbing 
Fjord, var med til at skabe rammerne om nogle 
hyggelige timer. Mange kom i snak med hinanden, og 
lige så mange fik gode haveråd af de to entusiastiske 
haveejere, som kunne vise et fint eksempel på, hvor 
langt man kan nå med et haveprojekt, der faktisk kun er 
2½ år gammelt. 

Tekst og foto: Poul Erik Carlsen 
Støtteforeningen for Svanevig Hospice kan også glæde sig over, at der blev tegnet nogle nye 
medlemskaber, og samtidig er bestyrelsen for Støtteforeningen yderst taknemmelig for den 
overvældende og uvurderlige hjælp fra de mange fravillige, der igen havde stillet sig til rådighed 
med blandt andet levering af hjemmebagte kager, kaffebrygning og hjælp ved salgsboderne. 
 
 

Giv en gave i dit testamente 
Svanevig Hospice er meget afhængig af gaver for at kunne give patienterne et meningsfyldt ophold. 
Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til Støtteforeningen for Svanevig Hospice, skal 

du oprette et testamente.   
Testamentet skal være skriftligt og skal være underskrevet af en notar eller 2 vidner.  Du kan 

testamentere et bestemt beløb, en bestemt ejendel, en procentdel af din formue eller restbeløbet efter 
at tvangsarven og legater er betalt. 

Du kan få yderligere oplysninger på mail torill.hetting@privat.dk eller tlf.5417 9263 eller på  

www.svanevighospice.dk 
 

Bliv medlem af Støtteforeningen for Svanevig Hospice 
www.svanevighospice.dk 
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Nyt fra Birgitte Fagerlund - hospicechef 
På Svanevig Hospice har vi haft en dejlig sommer hvor patienter og pårørende har nydt godt af den 
omkringliggende natur og de udflugtsmuligheder der er i nærområdet. 
Vi har næsten fyldt vores pladser op hele tiden, der er brug for os og flere og flere bliver 
opmærksomme på at hospice er en rigtig god mulighed for alvorligt syge patienter og deres 
pårørende i den sidste tid. Vi har i skrivende stund sagt farvel til 97 patienter i løbet af de første 7 
måneder, alderen har været mellem 28 år 93 år. 
Mange spørger hvordan man kan holde ud at arbejde et sted med så meget sorg og jeg plejer at 
svare at der er mere latter end der er sorg i vores hus. Hos mange er der plads til både glæden og 
latteren selv i en svær tid og vi gør hvad vi kan for at give patienter og pårørende nogle gode 
oplevelser bl.a. ved at bringe livet og hverdagen ind i huset.  
Her er de frivillige og støtteforeningen en helt uvurderlig hjælp. Stor tak til alle jer der på den ene 
eller anden måde bidrager til at gøre ophold på Svanevig Hospice til det bedste sted at være i en 
svær tid. 
Medarbejderne er ved at finde en dagligdag, vi er kommet godt igennem den første sommer og 
behovet og ønsket om mere viden og mere uddannelse melder sig. I efteråret har vi 3 medarbejdere 
af sted på 6 uger kursus med temaet ”palliation og de mellemmenneskelige aspekter” derudover 
skal flere af sted på kortere kurser og på udveksling på andre hospicer. 
Jeg glæder mig til at møde mange af jer på hospicedagen d. 11. oktober. 
 

Støtteforeningen for Svanevig Hospice markerer den Internationale Hospicedag 
med en 

Foredragsaften 
’Om at bære det ubærlige’ 

Mandag den 11. oktober kl. 19.00 
på Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, Maribo  

 
 

Anna Kløvedal fortæller om sine reaktioner, da hun mistede sin datter, og om hvad man 
kan have brug for og glæde af under sygdomsforløbet og efterfølgende med en identitet 

som et sørgende menneske. 
 

Entré: 100 kr. der inkluderer kaffe/te kage. Forudbestilling er ikke nødvendig 
Det vil være muligt at købe et signeret eksemplar af Anna Kløvedals bog ”Ingenmandsland” 

 
 
 

Støtteforeningens bestyrelse 
Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: 54705454 

Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: 54850370 
Karen Melchior Jensen, sekretær, tlf.: 54854053 

Arne Høegh, tlf.: 54864300 
Gudrun Henriksen, tlf.: 54828054 

Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: 30254741 
Pia Pape, suppleant, tlf.: 54937071 

Torill Hetting, kasserer, tlf.: 54179263 
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