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Tanker og refleksioner fra bænken i vores smukke have
v/ hospiceleder Birgitte Bülow

Når man tager plads på vores nye bænk og kigger op mod huset,
så dukker mange gode billeder op for mit øje.

Lige nu ligger rapsen skårlagt, den har været smuk gul, senere lidt
kedelig brun, vor havudsigt har været forsvundet bag den høje
raps, nu dukker udsigten frem igen, og vi glæder os til, at marken
igen bliver helt bar, og intet skygger for vores pragtfulde udsigt til
Smålandshavet.
Pavillonen som Team Odd Fellow cyklede hjem til os for nogle år
siden, skaber hygge og mulighed for at sidde næsten helt ude i
naturen og dog i læ for vinden. Rosenhækken omkring pavillonen
er på vej op, selv om den har haft det lidt tørt og meget forblæst
denne sommer.

På terrasserne står havemøblerne,
som Støtteforeningen har foræret
huset, til stor glæde for alle der bruger huset.
Markiserne bliver indkøbt i takt med, at vi får penge på donationskontoen.
Sidste år købte vi 2, og i år har vi købt 4
markiser.

Skærehaven, hvor mange buketter bliver
plukket, dukker også frem. De frivillige
plukker buketter til huset, og sygeplejerskerne plukker blomster til de nye
patienter, og nogle gange plukkes også
en lille brystbuket til at lægge på den afdødes bryst.

Nu når blikket til krydderurtebedene, her plukkes mange dejige krydderurter til maden. Her kan vi også alle få en dejlig
sanseoplevelse, når duften fra urterne spreder sig med vinden
eller hænger ved ens fingre, når man stryger dem igennem
urterne.
Både skærehaven og krydderurtebedet er anlagt og
bliver passet af vores fantastiske frivillige havehold.
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Rundkredsen
n med 9 paradisæbletræer af forskellig slags skaber
variation på græsplænen – her har støtteforeningen igen været på
spil.
Tænderne kan hurtigt løbe i vand ved tanken om nybagte boller
med paradisæble gelé.

Påfuglene på græsplænen er en gave fra en familie, en mor der
tog afsked med sin datter her i huset. Året efter måtte vi også
tages os godt af denne mor, der nu selv var blevet alvorlig syg.

Blodbøgen er en gave, den vokser langsomt til og vil med tiden
give en dejlig skyggefuld plet.
Om ikke så længe vil en legeplads også tage form i rundkredsen af sten, så bliver der lidt mere for børnene
at tage sig til, når de er på besøg i huset. Legepladsen er vores 5 års fødselsdagsgave fra støtteforeningen,
den skulle have været på plads i løbet af august måned, men der skal en byggetilladelse til. Det
D var vi ikke
opmærksomme på, så nu afhænger det af sagsbehandlingstiden på den slags.

Og så er der pausebænken, som jeg sidder på, den er sammen med 2 andre pausebænke indkøbt for en do
donation fra Lollandsfonden. Bænken er et godt mål for patienternes små
spadsereture, man ved, at man kan få sig et lille hvil, inden man skal gå
tilbage. Her kan en god samtale finde sted
sted, og her kan man bare sidde og
nyde det hele.
Jeg er som leder meget taknemmel
taknemmelig
ig for alle de gode tanker og alt det
gode arbejde
arbejde, der ligger bag alle disse gaver. Uden denne store opbakopbak
ning kunne vi ikke yde det, vi kan i dag. Støtten og opbakningen er helt
nødvendig, for at vi kan give patienterne og de pårørende præcist det, de h
har
ar behov for, når størst mulig
livskvalitet er målet.
STOR TAK til alle jer i sstøtteforeningen. Birgitte Bülow

Indlæggelse på Hospice er gratis
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 ssamme
amme mail.

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

Haves: Elementer til en legeplads. Ønskes: Byggetilladelse.
Og hvem ved - måske er byggetilladelsen allerede givet, inden dette Nyhedsbrev når ud til alle!

Som omtalt i Birgitte Bülows indlæg, var Støtteforeningens 5-års gave til Svanevig Hospice nemlig en legeplads. Et sted hvor børn, der er på besøg hos en patient på hospice, kan tage en lille pause og få sig en
gyngetur i en "fugleredegynge" eller bruge balanceredskaberne. Vi håber, at mange besøgende børn på
den måde kan få lidt adspredelse i løbet af et længere besøg.
Vi forventer at kunne indvi "Balanceland" midt i eller i slutningen af september.

På billedet ses bestyrelsesmedlemmer, der inspicerer stedet, hvor legepladsen bliver placeret. Stenene udnyttes som en del af
balanceredskaberne, og ind imellem placeres balancestubbe i forskellig højde. Fugleredegyngen får plads uden for stencirklen.

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.
Bliv medlem af Støtteforeningen
Årligt kontingent
Enkeltmedlem 100 kr. Firma/forening 500 kr. Gave???
Reg.nr. 0694 konto nr. 0002113171 Jyske Bank

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
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Markering af årets hospicedag foregår
under overskriften

17 år med Giro 413
Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19.00

i Konferencelokalet
lokalet i Sundhedscenter Maribo, Sdr. Boulevard 84, 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 radioprogrammet. Undervejs synger Margaret Lindhardt for ttil 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. 17 år. Hun kan derfor
berette massevis af anekdoter om de forskellige slags hilsner, musikønsker og fantasifulde indsamlings
indsamlingsmåder. Margaret Lindhardt kan også fortælle om, hvem der får glæde af de indsamlede beløb.
Entré incl. en forfriskning 100 kr.
Billetter
illetter kan reserveres via hjemmesiden www.anemonenyt.dk/arrangementer eller ved at kontakte
Jette Thesbjerg på tlf 54 43 80 14 mellem kl. 8 og 10. Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.

Julemarkeder

Selvom der er lidt over tre måneder til jul, kan vi allerede nu fortælle, at vi i lighed med tidligere år
deltager i nogle julemarkeder på Lolland og Falster
Falster.. Der er foreløbig truffet aftale om en stand i
Knuthenborg søndag
ndag den 29. november kl. 10
10-15 og på Engestofte Gods i weekenden den 5./6.
december kl. 10-16

Læs mere på vores hjemmeside www.anemonenyt.dk

og følg os på Facebook - hvor I også kan medvirke til at holde gang i kommunikationen.
Nyhedsbrevets redaktion: Hjørdis Høegh
Høegh-Andersen og Inger Vibeke Svanekier
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