
 

ANEMONENYT          

Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Svanevig Hospice Maj 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Forår og sommer 
Vi er nu kommet ind i den sidste forårsmåned, og lige om hjørnet venter sommeren. 
Dette nummer af Anemonenyt omhandler både noget helt nyt – nemlig ”Samtalekort” og lidt om 
”Hospice i børnehøjde” og noget lidt mere kendt nemlig generalforsamling. Desuden finder du 
tilbud om ølsmagning og seniorfestival, ligesom vi løfter sløret lidt for nogle af efterårets tilbud i  
Støtteforeningen                                                         

                                                            

Lidt nyt efter generalforsamlingen den 24. marts 2022 
v/Inger Vibeke Svanekier 
Efter to år hvor det ikke har været muligt at gennemføre generalforsamlingen inden for de i ved-
tægterne nævnte tidsrum, kunne vi torsdag den 24. marts i år afholde ordinær generalforsamling 
inden for reglerne. 
Generalforsamlingen, med et flot fremmøde af ca. 60 medlemmer, godkendte bestyrelsens forslag 
om at udvide bestyrelsen med to medlemmer, ligesom forslaget om uændret kontingent blev ved-
taget. Bestyrelsen konstituerede sig således, at Ruth Bierre og Inger Vibeke Svanekier fortsætter 
som hhv. formand og næstformand, Janne Frandsen som sekretær med Dorthe Vistisen, Ulla Got-
sæd, Nils Lund og Henrik Petersen som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter fortsætter 
Annelise Jørgensen og Jette Holck. Uden for bestyrelsen fortsætter Arne Kørup det store arbejde 

som kasserer for foreningen. Efter syv år i bestyrelsen ønskede Arno Larsen ikke 
genvalg og han blev takket for sin store indsats.  
I forlængelse af generalforsamlingen fortalte hospicechef Birgitte Bülow om 
hverdagen og aktuelle tiltag og planer på Svanevig Hospice herunder om projekt 
”Hospice i Børnehøjde” og ”Samtalekort”.  
Aftenen blev afrundet med et herligt og festligt show med Rasmus Krogsgaard, 
der både fik sat gang i deltagernes lattermuskler og sangstemmer. 
Vi lover, at der i næste nyhedsbrev vil være et foto af den samlede bestyrelse. 

 
Kom på besøg på Krenkerup fredag den 10. juni 2021 kl. 10.50  
Som omtalt i forrige Anemonenyt har vi fået en aftale med godsejer Patrick 

Reventlow-Grinling om en rundvisning på bryggeriet i en 
times tid, efterfulgt af et traktement med tapas og en øl 
i Traktørstedet.  
Pris 150 kr. som indbetales forud på Støtteforeningens           

MobilePay nr. 640235. Det er meget vigtigt, at der i kommentarfeltet skrives                                 
”billet/ter”, og et telefonnummer, idet afsenders telefonnummer ikke automatisk vises, fordi det 
er et ”erhvervsnummer”. Har du ikke selv MobilePay på din telefon, så prøv at få hjælp hos en 
anden. I stedet for udstedelse af billetter noteres tilmeldte på en liste.  
Frist for indbetaling er den 30. maj. 
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Hvordan bliver man god til at leve sit liv 
v/Mette Engell Friis, frivilligkoordinator og kommunikationsmedarbejder 

Nogle gange er det helt oplagt at tale med sine nære og kære om de store spørgsmål i livet.  

Men hvordan får man lige taget fat på sådan en snak? Hvordan finder man ud af, hvornår et men-
neske, man har kendt længe og nært, føler sig mest som sig selv, eller hvad der er det underligste, 
han eller hun nogensinde har tænkt over? 

På Svanevig Hospice har vi nu et bud på, hvordan man kommer i gang med den slags samtaler. 
I samarbejde med Michael Højlund Larsen, master i vejledning fra Forlaget Højlund, har vi nemlig 
fået lavet et sæt samtalekort, som stiller nogle af de store spørgsmål til livet. 

Fremover vil der i alle patientlejligheder ligge et sæt kort, som patienterne er velkomne til at gøre 
brug af sammen med deres familie, venner og bekendte eller sammen med personalet eller frivil-
lige. 
Tanken er, at kortene kan bruges til at sætte gang i en god snak. En snak om livsværdier, en snak 

om, hvad der betyder mest i dagligdagen, og om hvad der har 
været og er vigtigst i livet.  

Man bestemmer naturligvis selv, hvor dyb samtalen skal være. 
Vi anbefaler, at man selv vælger hvilke kort, man har lyst til at 
tale om. Ideen er ikke, at man skal igennem alle 48 kort på en 
gang. Vælg hellere det eller dem, der giver mest mening lige 
nu, og se hvor samtalen bevæger sig hen. 

Man kan naturligvis også vælge at bruge kortene på andre måder.  
Måske har man lyst til at trække et kort en gang imellem og bruge 
det som udgangspunkt for sin egen refleksion. Måske har man lyst 
til at præsentere et eller to kort for sine nærmeste og fortælle 
dem, om sine tanker omkring de udsagn, man har valgt.  

Vores erfaring på Svanevig 
Hospice er, at valg og livsværdier kan være vigtige at give 
videre til dem, der er os nærmest, og det håber vi, at kortene 
kan være med til. 

Kortene er til salg til en introduktionspris på 50 kr. indtil 1. juni. 
Derefter stiger de til 75 kr. 

                                                          
 

Onsdag den 27. og torsdag den 28. juli 2022 er der Seniorfestival på      
Højskolen Marielyst  
Her kan I – blandt MANGE andre udstil-
lere og aktiviteter - møde repræsen-
tanter for vores støtteforening på en 

stand på Seniorfestivalen. Læs meget mere om festivalen og køb 
af billetter på Højskolens hjemmeside  Seniorfestival – Højskolen 
Marielyst 
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https://hojskolenmarielyst.dk/seniorfestival/
https://hojskolenmarielyst.dk/seniorfestival/


 

Hospice i børnehøjde 
v/Mette Engell Friis, frivilligkoordinator og kommunikationsmedarbejder 

Et hospice set i børnehøjde 

”Hvordan kan man holde ud at arbejde på et hospice? Er man ikke tit ked af det?”, sådan blev en 
af vores sygeplejersker en gang spurgt af en skoleelev, som havde valgt at lave en opgave om 
hospice til skolen. 
 
Sådan er spørgsmål er bare et af mange, mange gode grunde til, at vi på Svanevig nu har startet et 
helt nyt projekt, ”Hospice i Børnehøjde”. 
 
Tanken med projektet er dels at besøge skoleelever og deres lærere, pædagoger eller præster på 
skolerne eller til konfirmationsforberedelse, dels at invitere dem til at komme på besøg på hospi-
ce, så de med andre øjne kan se, at man sagtens kan hygge sig og nyde livet, selv om man er me-
get syg. Undervisningen vil blandt andet at tage fat i tabuer om sygdom, død og sorg og give 
eleverne nogle værktøjer til dels at forholde sig til egen sorg, dels at møde en kammerat i sorg. 
Samtidig vil de fire tage temaer som aktiv dødshjælp, hverdagen på et hospice, uhelbredelig 
sygdom og ritualer ved livets afslutning op. 
 
Projekt Hospice i Børnehøjde er blevet til ved grundigt forarbejde og 
undervisningsmateriale udarbejdet af to sygeplejersker på Hospice Limfjord, som 
har kørt undervisningsforløbet i nogle år. 
På Svanevig er Hospice i Børnehøjde båret af tre af vores sygeplejersker, Ann 
Feilberg, Mathilde Nørregaard og Kirsten Jantzen, og psykoterapeut og frivillig 
Brian Rasmussen. De fire tilbyder ganske gratis at komme ud at undervise i første 
omgang 7.-9. klasser i Lolland- og Guldborgsund Kommuner. 
 
At vi kan tilbyde undervisningen ganske gratis er fordi projekt Hospice i Børnehøjde er støttet af 
Støtteforeningen for Svanevig Hospice og Lions Klubberne på Sydsjælland og Lolland-Falster. 
 

                                                            

Folkemøde på Møn finder sted i Stege den 19. og 20. august 2022 

 

Også på Folkemødet på Møn vil I kunne finde en stand, hvor 

Støtteforeningen for Svanevig Hospice er repræsenteret.                           

Standen vil bla. blive bemandet med nogle af vores 

ambassadører.                

                                          

Ambassadører for Støtteforeningen 
Finn Dal, tlf. 24 28 11 75 

Yvonne Hvidhjelm, tlf. 20 58 15 80 

Lene Jespersen, tlf. 25 38 90 43  

Annelise Jørgensen, tlf. 23 93 67 00 

Sven Kofoed Møller, tlf. 20 14 45 16 
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Høstmarked på Svanevig Hospice lørdag den 10. september 
 
Glæd dig til gentagelse af en forrygende dag med høstmarked på Svanevig 
Hospice. Der kommer omtale og annonce i lokalaviser og på facebook 

 

 
 

Indlæggelse på hospice er gratis for patienten 

 

 

Fejring af årets hospicedag 
….og så kan du også se frem til årets hospicedag, som fejres  

torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00  

på Skørringe Gods på Falster.  

Her præsenteres en musikalsk fortælling om hele Danmarks TV-serie:  

”Fra Skjern til Varnæs”.  Pris og vejledning til køb af ’billetter’ vil fremgå af 

næste nyhedsbrev.  

Der kan ikke reserveres plads endnu – men sæt endelig kryds i kalenderen. 

                                                            

Hjemmesiden og facebook  
Sammen med vores web-bureau arbejder vi for tiden på at få opgraderet og moderniseret vores 

hjemmeside www.anemonenyt.dk  

Samtidig arbejder vi på at få vores facebookside ”Støtteforeningen for Svanevig Hospice” opdateret, fordi 

der for tiden er vanskeligheder med at kunne bruge den. 
 

Støtteforeningens bestyrelse 

Ruth Bierre, formand, tlf. 22 45 70 38   

Inger Vibeke Svanekier, næstformand og repr. i Hospicebestyrelsen, tlf. 40 19 46 47  

Janne Frandsen, sekretær, tlf. 51 95 94 75  

Ulla Gotsæd, bestyrelsesmedlem  tlf. 27 81 02 25 

Nils Lund, bestyrelsesmedlem 22 16 13 26  

Henrik Petersen, bestyrelsesmedlem, tlf. 24 46 04 93 

Dorthe Vistisen, bestyrelsesmedlem, tlf. 27 59 58 76 

Jette Holck, suppleant, tlf. 21 62 86 17 

Annelise Jørgensen, suppleant tlf. 23 93 67 00  

 

Tilknyttet bestyrelsen: Arne Kørup, kasserer, tlf. 23 25 72 85 

 

 Nyhedsbrevets redaktion Inger Vibeke Svanekier og Ruth Bierre 
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