
Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.30 

på Beach Bowl, Søndervig. 

Velkomst ved formand Vera Kristensen. I sin velkomst sagde Vera blandt andet ”Det gør os stærke, når vi 

ser, der er sådan en opbakning. Det gir os energi.”  

Der var en særlig velkomst til aftenens foredragsholder Søren Gade. 

Også en tak til Lisbeth Danielsen, der vil akkompagnere til aftenens sange.  

Forsamlingen startede med at synge ”Kom maj du søde milde”. 

 

Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år 

6. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Valg af revisor og dennes suppleant. 

11. Eventuelt 

 

Ad 1: Valg af dirigent: Iver Enevoldsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

Ad 2: Valg af stemmetællere: Inge-Lise Tanderup og Esther Blichfeldt blev valgt som stemmetællere. 

 

Ad 3: Formandens beretning: Formand Vera Kristensen fortalte om årets gang i Støtteforeningen siden 

sidste generalforsamling og sagde i sin beretning bl.a.: Når jeg sidder og skriver årsberetning for 2018, 

tænker jeg på de opgaver, oplevelser og arrangementer, vi i Støtteforeningens bestyrelse har haft sammen 

med patienter, pårørende, ledelse, medarbejdere og alle de frivillige på Anker Fjord. Det har været 

værdifuldt, udfordrende og inspirerende. Vi kan meget sammen. 

Vera kom med et lille uddrag for generalforsamlingen i 2018. Om foredragsholder og rådgiver ved Kræftens 

Bekæmpelse Henrik Kruse, der fortalte om manden i dag. ”Hvordan får vi mændene til at komme til vore 

tilbud.” Et både humoristisk og alvorligt foredrag fuld af facetter og input til eftertanke. Herefter var der 

indlæg ved hospicechef Herdis Hansen, der fortalte om den vigtige ACP samtale. Samtalen, som gerne skal 

starte ved egen læge - måske allerede ved første besøg, handler om hvilke ønsker patienten har i forhold til 

pleje og omsorg i den sidste tid. Herdis fortalte endvidere om navigatorprojektet og om pårørendeskolen. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. 

Midsommerfesten var første arrangement i sommeren 2018. En hyggelig og vellykket aften for patienter, 

pårørende samt venner af huset med 125 gæster. Der var fællessang og underholdning ved ”Kim og Co”, 

god mad, lotteri med gaver og donationer fra Ringkøbing, Søndervig, Lem, Kolding og Hvide Sande. Aftenen 

sluttede på terrassen med bl.a. midsommervisen med Kristian ”pedel” på trompet. 

I august blev der afholdt picnicaften i sansehaven. For så vidt angår maden havde vi allieret os med 3 lokale 

fiskere, der bare kan alt det med fisk både til vands og på land. Det 16 mand store Højbo-husorkester stod 

for musikken. Efter hovedretten udbrød der skybrud, og i løbet af 10 minutter var hele arrangementet 



rykket indendørs. En meget vellykket aften, der med 140 gæster, var total udsolgt. Et arrangement, der 

fortjener gentagelse. 

Den 29. august afholdtes Anne Linnet-koncert i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og menighedsrådet 

ved Ny Sogn kirke. Anne Linnet, der var ledsaget af egne musikere, sang et bredt udsnit af de kendte sange 

som  ”Barndommens Gade”, ”Forårsdag” og ”Tusind stykker” samt nogle af sine nye salmer blandt andet 

”På en dag hvor solen skinner” og ”Tung som en sten”. Samme dag optrådte hun på Anker Fjord for 

patienter og pårørende, for personale og frivillige. 

I september måned afholdtes Master Class koncert. Nok den mest fantastiske koncert. Meget smuk og med 

stor indlevelse, følsom og med sikkerhed. Koncerten høstede stor ros og anerkendelse. 

Vera fortalte om rundvisningerne på Anker Fjord Hospice. Bookingsystemet på den nye hjemmeside har 

drillet lidt, men Vera havde tro på, at det nu skulle fungere. 

Vera fortalte om, at Støtteforeningen har fået nye foldere. Der er trykt nye kalendere og nye kort. 

I september deltog Støtteforeningen i en temadag på Nymindegab Kro over emnet ”Visioner for Anker 

Fjord Hospice – i år 2025”. Bestyrelsen for Støtteforeningen har besluttet foreløbig at arbejde med punktet 

om markedsføring af Anker Fjord Hospice. De aktiviteter, som bestyrelsen har valgt til at understøtte 

markedsføringen med, er for nuværende: Rundvisninger på Anker Fjord ca. 1 gang om måneden, foredrag 

om Anker Fjord i forskellige interessegrupper og foreninger, salg af postkort, kalendere og medlemskaber 

samt deltage på messer og lignende med informationsmateriale om Anker Fjord. 

Vera sluttede sit indlæg med en hyldest til hverdagen på Anker Fjord. Hun sagde bl.a.: Men det allerbedste 

er nu alligevel hverdagen sammen med Jer frivillige - at opleve Jeres engagement. I er Stabile, kreative og 

nærværende. Dag efter dag stiller I op til forskelligartede praktiske og sociale opgaver til stor glæde for 

patienter og pårørende samt aflastning for personalet. Dan Turèll satte så fint ord på hverdage:  

”Hyldest til hverdagen:  

Jeg holder af hverdagen.  

Mest af alt holder jeg af hverdagen.  

Den langsomme opvågning til den kendte udsigt  

der alligevel ikke er helt så kendt ….” 

Tak til Jer alle. Tak for den værdifulde tradition, der er skabt på Anker Fjord. 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen er taget til efterretning. 

 

Pkt. 4. Aflæggelse af regnskab 

Pkt. 6. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. 

Med generalforsamlingens tilladelse behandles disse to punkter under et. Kasserer Søren Vejrup 

gennemgik det reviderede regnskab for 2018. 

Regnskabet viste indtægter på kr. 489.472,46 og udgifter for kr. 426.176,12 hvorefter der fremkom et 

overskud på kr. 63.296,34. Af udgiftsbeløbet nævnte kassereren bl.a. følgende: Aviser og blade til Anker 

Fjord ca. kr. 47.000,00, Anker Fjords ”forbrugskonto” kr. 120.000,00, kurser til frivillige kr. 16.000,00 samt 

diverse kontoen, bl.a. til Solvognen kr. 52.000,00.  

Støtteforeningen har herefter pr. 31. december 2018 et bankindestående på kr. 356.927,24. 

På grundlag af det foreliggende regnskab foreslog kassereren uændret kontingent. 

Regnskabet var revideret uden bemærkninger. Der fremkom ingen kommentarer til regnskabet, som derfor 

blev godkendt. 

Generalforsamlingen godkendte ligeledes uændrede kontingentsatser, dvs.: 

Kr. 125,00 for enkeltpersoner 

Kr. 175,00 for familier og 

Kr. 550,00for foreninger og firmaer. 



Pkt. 5: Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år: Formand Vera Kristensen sagde om den foreløbige 

aktivitetsplan bl.a. følgende: 

 Midsommerfest i juni på Anker Fjord på traditionel vis med grillmad, lotteri og med musikalt 

underholdning af ”Kim og co”. 

 Støtteforeningen opstiller stand i Vestre Strandgade, Ringkøbing, hvor vi ud over at sælge plakater 

og postkort, først og fremmest skal være med til at udbrede kendskabet til Anker Fjord, herunder 

”sælge” medlemskaber. 

 Picnicaften i august måned -  efter samme koncept som i 2018. 

 Masterclass i september måned – efter samme koncept som i 2019. 

 I løbet af efteråret/december måned koncert med Villy Egemose og Tina Lynderup 

 Støtteforeningen får løbende henvendelser med tilbud om optræden på Anker Fjord. Det er f.eks. 

enkeltpersoner og små grupper, der gerne vil være med til at lave søndagsarrangementer. - De små 

stjernestunder er gode traditioner, som vi skal værne om. 

Vera sluttede med en tak til alle med ønsket om, at vi må fortsætte til glæde og gavn for mennesker, der er 

ramt af sygdom og savn. 

Aktivitetsplanen blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 7: Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget. 

 

Pkt. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen var Vera Kristensen, Bente Malgaard, Poul 

Carlson, Søren Vejrup og Anny Pedersen. Alle blev genvalgt. 

 

Pkt. 9: Valg af 2 suppleanter: Irene Knudsgaard og Per Fjord blev genvalgt som suppleanter. 

 

Pkt. 10: Valg af revisor og dennes suppleant:  Mogens Kusk blev genvalgt som revisor, og Thorleif Jensen 

blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Pkt. 11: Eventuelt: Inge-Lise Tanderup fortalte, at hun og hendes mand havde fejret juleaften på Anker 

Fjord. Det havde været en hel fantastisk oplevelse. Hun fortalte i den forbindelse om den bedstemor, der 

sad for bordenden og havde hele sin familie omkring sig. 

 

Generalforsamlingen blev herefter hævet. Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

Efter at forsamlingen havde sunget ”Forårsdag” med Anne Linnet, blev ordet givet til aftenens 

foredragsholder, Søren Gade, der meget gribende fortalte om at få sygdom ind på livet og om at miste sin 

ægtefælle. 

Søren Gade sagde bl.a. ”Vi har noget tilfælles her i aften. I har valgt at gøre noget for andre mennesker. Vi 

er alle en del af et stort tandhjul. Vi prøver at gøre noget for andre mennesker. 

Gade fortalte, at han lige siden sine yngre dag har haft kræft tæt inde på livet. Han var 33 år, da hans mor 

døde af kræft. Året efter blev hans onkel syg af kræft. Begge familiemedlemmer var Søren med til at passe 

derhjemme til deres død. 

Søren Gades hustru, Helle fik konstateret kræft første gang allerede som 30-årig. Hun havde i en periode 

haft problemer med blødninger fra tarmen. Gade fortalte, at han havde været på øvelse i Tyskland, da han 

blev bedt om at ringe hjem. Han fortsatte: Efter de 5 bogstaver ”K-R-Æ-F-T” er blevet nævnt, bliver livet 

aldrig det samme igen. Gade fortalte om tilbagevendende undersøgelser, kontroller, scanninger, 

operationer, kemokure og specialistbehandlinger, alt som tærer voldsomt på hele familien.  



I samme periode kom han i folketinget (2004) Han fortalte om påtrængende journalister. Engang blev han 

ringet op af en journalist, medens Helle lå på operationsbordet. Pludselig måtte familien høre på TV/læse i 

avisen: ”Ministerens tragedie. Forsvarsministerens kone ramt af ondskabsfuld kræft”. Hidtil havde familien 

haft en tro på, at Helle kunne blive rask igen. Som Gade udtrykte det: ”Den dag sluttede børnenes 

barndom”. Dette bevirkede, at Helle under senere indlæggelser måtte bruge et andet navn for at beskytte 

sig selv og familien mod journalister. 

At Gade formåede at fortsætte i regeringen, skyldtes den udbakning han mødte fra sine ministerkolleger. 

F.eks. da han ringede til statsminister Anders Fogh og fortalte, at Helle havde fået kræft igen, udtrykte 

Fogh, at der ikke er noget møde, der er vigtigere end familien. Gode ord, som fik Gade til at fortsætte.  

Gade udtrykte vigtigheden af, at det ikke blot er den syge og dennes ægtefælle, der hører, hvad lægerne 

siger, men at der er flere af ens nære, der deltager i de vigtige lægesamtaler. 

Jeg holder af hverdagen, som Dan Turèll sagde. Hverdagen er det tryggeste vi har. Hverdagen var virkelig 

noget de higede efter i familien Gade. Derfor fortsatte Helle også sit arbejde i videst muligt omfang på trods 

af kemokure m.v.. 

Den sidste tid brugte familien intenst sammen. Helle fik kræft i 2000 og døde i januar 2008. Børnene var da 

16 og 18 år. 

Gade pointerede, at man aldrig skal tage håbet fra mennesker. Således kom Helle i eksperimentel 

behandling, selv om det hele så håbløst ud. – En behandling som hjalp Helle i en periode. 

Gade fortalte om den svære samtale med døtrene. Efter mange år, hvor kræften havde fyldt meget i deres 

liv, vidste de jo egentlig godt, hvor slemt det stod til, men alligevel var det meget svært at fortælle og sætte 

ord på. Helle havde forberedt døtrene, Ida og Mette på, at de formentlig ville blive alene med deres far. 

Den 19. december 2007 blev Helle hentet hjem. Familien holdt juleaften derhjemme. Nytårsaften kunne 

Helle ikke fejre derhjemme. Flere i familien tog sygeorlov og støttede op derhjemme i januar måned. Også 

det palliative team gjorde et fantastisk arbejde. Helle døde den 26. januar 2008. 

Gade fortalte om sorgen: 

Det eneste, der fik ham til at stå op om morgenen var døtrene. Man skal passe på sine ældre medborgere, 

der mister en ægtefælle, idet Gade tror på, at man kan dø af sorg. 

Venner forsvandt, da Helle blev syg. Som netværk skal man huske på, at der er praktiske ting, der SKAL 

gøres, når en familie bliver ramt af sygdom og sorg. Man kan ikke nøjes med at sige, ”ring hvis jeg skal gøre 

noget”, nej man skal være der, komme med mad, slå græsplænen osv. 

Søren Gade sluttede med lidt om sorgbearbejdelse: 

Man kommer ikke over det, men man lærer at leve med det. Huske på at tage tiden op til overvejelse og 

huske at være noget for dem, man holder af. 

 

Inge-Lise Tanderup fortalte til slut om, hvordan navigatorprojektet på Anker Fjord Hospice er blevet tildelt 

Hospice Forum Danmarks ildsjælepris. – En pris de frivillige i projektet er meget stolte og ydmyge over. 

 

Aftenen sluttede med sangen: ”Du som har tændt millioner af stjerner”. 

 
     Referent: Esther Blichfeldt 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


