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Sommeren går på hæld
Vi er nu kommet ind i den sidste sommermåned, og lige om hjørnet venter
september som den første efterårsmåned.
Vi håber, I alle har nydt den gode sommer med de aktiviteter, der fulgte
med – og måske har I glæde af forskellige frugter, der netop nu er modne.
Som det fremgår nedenfor, kan vi i de kommende tre måneder tilbyde tre forskellige teateroplevelser. Men først kommer dog en aflysning: I forrige nummer fortalte vi, at der igen i år vil blive afholdt høstmarked på Svanevig Hospice. Men det har vi desværre måttet aflyse.
Til gengæld kan vi byde på tre meget forskellige teateroplevelser, som beskrives her: Ved alle tre
forestillinger er går overskuddet til Støtteforeningen, og pladserne er unummererede.

Monica Wichfeld og Verdenskrigen på Sydhavsøerne
Som mange nok har set i den lokale presse, er teatergruppen ”Lykke & Fremgang” midt i forberedelserne til en spændende teateroplevelse om Monica Wichfeld, med Marie Askehave i hovedrollen. Støtteforeningen har været så heldig at kunne råde over
salg af billetter til forpremieren torsdag den 8. september
2022 kl. 19.30 i Den Hvide Lade på Fuglsang Herregård.
Reservation af pladser foretages ved at indbetale 150 kr. pr.
person via Støtteforeningens MobilePay nr. 640235. Det er
meget vigtigt, at der i kommentarfeltet skrives ”Monica”
samt et telefonnummer på den, der bestiller, da afsenders telefonnummer ikke automatisk vises, fordi Støtteforeningens nummer er et foreningsnummer.
Frist for indbetaling er den 31. august.
Fuglsang Herregård har et helt særligt tilbud på en menu til vores medlemmer. Menuen består af
spoleben braiseret i lokal most & øl, serveret med grov kartoffel/selleri mos, bagt fennikel og
urter. Dertil serveres hovedsalat med brændte nødder og ”mormor dressing”. Pris pr. gæst 185 kr.,
Her ud over giver huset én genstand til maden. Middagen er kl. 17.30 i hovedbygningen og bestilles direkte på Fuglsang Herregård på telefon 54 87 33 87 eller 22 90 93 63
Billetter til de efterfølgende ordinære forestillinger koster 250 kr. og spilles hhv. på Fuglsang og
i Ridehuset ved Reventlow Museet, Pederstrup. Læs evt. mere på ”Lykke og Fremgangs”
facebookside eller køb direkte på www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM10884
Nu har vores hjemmeside www.anemonenyt.dk fået en ”make over”, og vi håber, at både vores
medlemmer og vi selv kan blive rigtig gode til at bruge den. MEN vær lidt tålmodige, den er ikke HELT
gennemarbejdet endnu. Vi modtager derfor også gerne både kritik, forslag og bemærkninger i øvrigt.
Det samme gælder mht. vores facebookside, som omsider er blevet genetableret. Den hedder
stadigvæk Støtteforeningen for Svanevig Hospice, og her vil vi også rigtig gerne have tilkendegivelser.

”Fra Skjern til Varnæs”
Med denne forestilling fejrer vi årets hospicedag torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00 i den flotte
sal på Skjørringe Gods på Falster. Skørringevej 1, 4850 Stubbekøbing.
Her præsenterer skuespiller Nicolaj Cornelius en hyggelig og musikalsk fortælling om hele
Danmarks TV-serie Matador. Forestillingen varer ca. 1 time og 45
minutter inklusive pause.
Støtteforeningen er vært ved et glas vin eller vand og lidt snack i
pausen.
Reservation af pladser foretages ved at indbetale 175 kr. pr. person
via Støtteforeningens MobilePay nr. 640235. Det er meget vigtigt, at
der i kommentarfeltet skrives ”Matador” samt et telefonnummer på
den, der bestiller, da afsenders telefonnummer ikke automatisk vises, fordi Støtteforeningens
nummer er et foreningsnummer.
Frist for indbetaling er den 30. september.
Der er unummerede pladser, og dørene åbnes kl. 18.15

”Sidste Akt”
Den tredje forestilling vi kan byde på, er Noel Cowards herlige teaterstykke om 7 forhenværende
skuespiller(inder), der aldrig er stoppet med at spille teater. Stykket er morsomt med et stænk af
vemod. De mindes gamle dage og driller hinanden på en fin måde. Stykket spilles af ”den gamle
garde” på Sprøjtehusteatret, og vi har fået mulighed for at sælge billetter til forpremieren onsdag
den 2.november 2022 kl. 19.30.
Også her vil der være unummererede pladser, som kan reserveres ved
at indbetale 100 kr. pr. person via Støtteforeningens MobilePay nr.
640235. Det er meget vigtigt, at der i kommentarfeltet skrives ”Akt”
samt et telefonnummer, idet afsenders telefonnummer som nævnt
ikke automatisk vises, fordi det er et foreningsnummer.
Frist for indbetaling er den 5. oktober.
Billetter til de efterfølgende ordinære forestillinger, der kan købes via
www.billetten.dk , koster 125 kr.
Foto fra en tidligere forestilling

Ud over teateroplevelser kan vi fortælle, at Støtteforeningen deltager i Erhvervsmessen i Nakskov
den 22. og 23. oktober 2022 og i Julemarkedet på Engestofte den 3. og 4. december 2022.

Indlæggelse på hospice er gratis for patienten

