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NYHEDSBREV                     SEPTEMBER   2013 

 

 

 

 
Udvidelse til 14 pladser og rejsegilde 
V/hospiceleder Birgitte Bülow 

 

På Svanevig Hospice åbner vi 2 nye patientlejligheder den 1. november. Det betyder, at vi får plads til 14 

patienter og deres familier. 

Vores 2 nuværende gæstelejligheder bliver inddraget til patientlejligheder, så derfor er vi i gang med at 

bygge 2 nye gæsteværelser og derudover et ekstra depot. En tilbygning på i alt 120 m² 
 

Byggeriet er i fuld gang, og den 9. august holdt vi rejsegilde på en herlig solskinsdag. Hovedentreprenør MN 

Entreprise A/S og underentreprenørerne var mødt op, derudover deltog patienter og pårørende og både 

hospicebestyrelsen og støtteforeningens bestyrelse.   

Der blev holdt taler, og kokken serverede røde pølser. 

 

 
 

At bygge til og have byggeplads side om side med at hospice skal fungere optimalt for de patienter og 

pårørende, der er her, kræver stor forståelse fra håndværkernes side. Det er gået over al forventning. 

Håndværkerne bygger i den ene ende, og huset fungerer i den anden. De fleste dage glemmer vi helt, at vi 

er ved at bygge til. Stor ros til de lokale håndværkere, der deltager i byggeriet. 

 

Rejsegilder er en tradition – dette er det 3. vi har holdt på 4 år.  

På Svanevig Hospice gør vi en fest ud af det, vi kan komme i tanke om at gøre en fest ud af, så også 

rejsegilder. 

Traditionen siger, at rejsegilder skal sikre huset mod onde onder, og bygeherren mod at få en ”død murer” 

af de sure håndværkere, hvis de bliver snydt for et gilde. En ”død murer” er en tøjsæk, som håndværkerne 

hænger ned fra taget, så alle kan se den. 

Med denne dejlige dag er jeg overbevist om, at vi har sikret os mod begge dele. 
Artiklen fortsætter på side 2 

 

 

 

Indlæggelse på Hospice er gratis 
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Arbejdet med indretning af de nye patientlejligheder er i fuld gang, der er bestilt møbler og senge, så det 

hele kan blive leveret til tiden. 

 

Vi har haft en dejlig sommer på Svanevig Hospice, huset har været fyldt op af patienter, der har brug for 

vores hjælp. Mange har nydt rigtigt godt af huset og vores dejlige omgivelser. Der er også nogle, som ikke 

har nået at få en plads på hospice, selv om de havde ønsket det. Derfor er godt, at vi med udvidelsen får 

mulighed for at hjælpe endnu flere patienter og deres pårørende. 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tusind tak for den store opbakning, vi får fra alle jer, der er 

medlem af støtteforeningen.  

 

Støtteforeningen ønsker Svanevig Hospice tillykke med udvidelsen  
til i alt 14 pladser 

 

Jesper de Neergaards skulptur ”Styrken” 
v/Hjørdis Høegh-Andersen 

Støtteforeningen har igennem de sidste 4 år ønsket at kunne give Svanevig 

Hospice en skulptur, udført af billedhugger Jesper de Neergaard, som skulle stå 

på de åbne arealer ud mod 

Smålandshavet.  

Torsdag den 5. september ankom 

der en lastbil med skulpturen.  

Placeringen er på græsplænen 

lige ud for opholdsstuen, dvs. at 

dels kan skulpturen ”Styrken” 

opleves som et enkeltstående 

element, og dels kan man ved at 

kikke igennem dens midte se 

Smålandshavet i horisonten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk 
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Socialfaglige spørgsmål på Svanevig Hospice 
v/Bodil Thomsen, socialrådgiver 

Jeg startede på Svanevig Hospice i november måned 2012. Jeg er 55 

år, og blev uddannet til socialrådgiver i 2002. De første ca. 10 år har 

jeg arbejdet med sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere. 

Da jeg startede på Svanevig Hospice, havde jeg gjort mig nogle tanker 

om, hvilke socialfaglige problemstillinger og spørgsmål, jeg ville møde.  

Jeg blev dog hurtigt klar over, at det er et meget bredt spektrum af 

spørgsmål og problemstillinger, der gør sig gældende for patienter og 

pårørende på hospice. 

Jeg har således haft spørgsmål om arv, både i forhold til at sikre ikke biologiske pårørende og i forhold til at 

begrænse tvangsarv til særbørn. 

Jeg har hjulpet med at oprette vidnetestamente, som kan lade sig gøre, når arven er af begrænset værdi. I 

modsat fald kan jeg være behjælpelig med at få kontakt til en advokat.  Desuden har der været spørgsmål 

vedr. ATP, pensioner, begravelseshjælp, mm. 

Der har været patienter, der har haft et meget sparsomt eller slet intet netværk. Her skal der i samarbejde 

med hjemkommunen afklares, hvilke procedurer hospice skal følge i forhold til den enkelte patients hjem-

kommunen, når patienten dør.  

Der er spørgsmål vedrørende alternative muligheder for transport for pårørende til og fra hospice, hvis de 

offentlige transportmuligheder ikke kan benyttes. 

For nogle patienter, som udskrives fra hospice, kan der være behov for hjælpemidler, ændring af hjemmets 

indretning eller andet, som jeg i tæt samarbejde med fysioterapeut, læge og sygeplejersker, tager hånd om. 

Jeg har haft spørgsmål vedr. tilskud til tandbehandling af tandskader som følge af kemoterapi eller et 

medicinsk præparat. 

Der har været behov for hjælp i forbindelse med en skilsmisse og anskaffelse af ny bolig inden udskrivelse 

fra hospice.   

Dette var en beskrivelse af nogle af de problemstillinger, jeg har været inde over i de måneder, jeg indtil nu 

har været tilknyttet Svanevig Hospice som socialrådgiver.  

Bliv medlem af Støtteforeningen 
Årligt kontingent 

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

 

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. 
 

 
Husk at indbetale kontingent for året 2013 
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Nyt fra haveholdet 
v/Viggo Christiansen 

 

Det frivillige havearbejde ved Svanevig 

Hospice startede i forbindelse med 

Støtteforeningens projekt Sansehaven. Efter 

haven var anlagt, skulle den også passes. 

Medlemmer af støtteforeningen er stadig 

aktive, men det har vist sig, at der er brug for 

ekstra hjælpende hænder, også til andre af 

Svanevigs haveanlæg, derfor er en lille gruppe 

frivillige nu også tilknyttet dette 

hjælpearbejde. 

 

Man mødes hver onsdag formiddag, i den travle årstid, hele holdet, men ellers på skift, hver anden uge. 

Arbejdet består i at holde anlæg og blomsterbede i orden, så det indtryk man får, når man ankommer til 

Svanevig Hospice er tiltalende og positivt. 

I efteråret 2012 blev der anlagt et ”skærebed”, som er et blomsterbed med forskellige stauder og sommer-

blomster, der ikke kun skal se pænt ud, men hvor man også kan hente blomster til de buketter, der pynter 

op på Hospice. 

 

Skærebedet er nyt endnu, men vi skal nok med tiden finde frem til de rette 

blomster, så vi har glæde af det, fra tidlig forår til sent efterår. 

Det er ikke ”hårdt” arbejde hele tiden, der bliver også tid til kaffepause, og 

kl.10.00 bliver der kaldt til morgensang, hvor vi efter bedste evne bidrager med 

flerstemmigt kor - rigtig hyggeligt. 

Det hænder, vi også bliver brugt, når der er brug for en hjælpende hånd andre 

steder i huset, og når Svanevig skal pyntes op til årets højtider, hjælper vi meget 

gerne med.  

 

Her er vi i gang med de tørre lavendelblomster,  

som vi håber, kan give nogle velduftende lavendelposer  

til salg på vore markeder. 

                                                             

 

 

Julemarkeder 2013 

”The julemarked” – weekenden den 7. og 8. december - fra kl. 10.00 – 16.00 på Nykøbing F. Teater 

Støtteforeningen arbejder på også at være med på et julemarked i Maribo 

 

 

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 

Sonja Davidsen, sekretær, tlf.: 29 41 16 20 

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

Jane Andersen, tlf.: 20 20 29 97 

Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: 30 25 47 41 

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

Redaktion af Nyhedsbrevet Inger Vibeke Svanekier og Hjørdis Høegh-Andersen 
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Forpremiere på teaterudgaven af ”Calendar Girls” 
v/Inger Vibeke Svanekier 

 

Vi har været så heldige at få en aftale om at kunne disponere over billetterne til forpremieren på Sprøjte-

husteatrets version af ”Calendar Girls”, som mange sikkert kender fra filmen af samme navn med Helen 

Mirren i hovedrollen. Forpremieren finder sted onsdag den 13. november 2013 kl. 19.30. 

 

”Calendar Girls” er historien om nogle modne kvinder, der får lavet en kalender, hvor de optræder ”afklæd-

te”. Kalenderen sælges for at samle penge ind til det hospital, hvor én af kvindernes mand, ligger syg af 

kræft. Et morsomt, alvorligt, tankevækkende og dejligt stykke, som sætter fokus på nogle af de roller, vi har 

med hinanden, både i den almindelige og måske lidt banale hverdag, og når det virkelig gælder om at holde 

sammen, når nogen rammes af 

sygdom.  

                     

 

Medvirkende er  

siddende fra venstre 

Kirsten Marqvorsen, Jette Malmskov, Lise 

Sanders Olesen, Knud Billekop,  

Stående fra venstre: Hans Chr. Pleidrup, 

Lizzi Kauffmann Lund, Charlotte Fischer 

Kjældmann, Ole Beck, Niels Broholt, 

Birgitte Budtz, Anni Flensted, Vivi Hinsby. 

Desuden medvirker Gry Drud Løvgren og 

Aase Borchmann. 

 

Producere  

Lise Sanders Olesen og Lizzi Kauffmann 

Lund 

Instruktør  

Lizzi Kauffmann Lund.  

 

 

Sprøjtehusteatret i Nykøbing F. har som én af de første amatørscener i landet fået tilladelse til at opføre 

stykket. Billetter á 100 kr. til forpremieren onsdag den 13. november 2013, kl. 19.30 inkl. et glas vin i pau-

sen, sælges fra den 23. september ved henvendelse til Teaterforeningen Guldborgsund på tlf. 54 73 18 08. 
Marius Mortens vinhandel støtter arrangementet, og overskuddet fra billetsalget går ubeskåret til Støt-

teforeningen for Svanevig Hospice. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Støtteforeningens 

bestyrelse. 
 

Forestillingen har i øvrigt premiere den 14. november og opføres i alt 10 gange. Billetter til de ordinære 

forestillinger koster 125 kr. Se mere herom på www.sprojtehusteatret.dk  

 

 

 

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 

 

 

Bidrag/gaver til støtteforeningen 
kan fradrages i skat op til et beløb på 14.500 kr. årligt. Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. Det er 

dog en forudsætning, at bidragyderen oplyser sit cpr.nr., som vi derefter indberetter til SKAT. 
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        Hospicedagen 2013 fejres med dette arrangement 

 

Støttekoncert 
til fordel for 

Svanevig Hospice 
med 

harpenist Trine Opsahl og cellist Josefine Opsahl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 19.00 
i 

Sundkirken 
Linde alle 34 B, Sundby L., Nykøbing F. 

 

Billetter á 100 kr. kan købes ved indgangen til kirken. 
Reservation kan ske ved henvendelse til 

post@anemonenyt.dk 

eller 
Hjørdis Høegh-Andersen, tlf. 54 70 54 54 

Mail: hj@hoegh-a.dk 
 

 
Arr.: Støtteforeningen for Svanevig Hospice 

  


