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STØTTEFORENINGEN FOR ANKER FJORD HOSPICE  

  

  
  

NYHEDSBREV NR. 1 – november 2018  

  

1. Nyhedsbrev   
  

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice har besluttet at udsende 

nyhedsbreve til medlemmerne af Støtteforeningen 3 – 4 gange årligt.  

  

Nyhedsbrevene skal fortælle om aktiviteterne i Støtteforeningen og forhåbentligt også være 

med til at gøre Støtteforeningen mere nærværende for medlemmerne, som bestyrelsen 

håber på vil medvirke til at udvikle Støtteforeningens arbejde for patienter og pårørende på 

Anker Fjord Hospice.  

  

2. Ny hjemmeside   
  

Anker Fjord Hospice har i september fået en ny hjemmeside.   

Støtteforeningen er stadig en integreret del af denne hjemmeside. 

Her er link til hjemmeside for Anker Fjord Hospice  og her er linket 

til Støtteforeningens hjemmeside: 

http://www.ankerfjordhospice.dk/stoetteforening   

  

Støtteforeningens hjemmeside vil løbende blive ajourført og redigeret af:   

Mogens Elming   

Mailadresse: mrme@newmail.dk  

Mobilnr.: 30 32 56 50 og  

http://www.ankerfjordhospice.dk/stoetteforening
http://www.ankerfjordhospice.dk/stoetteforening
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Poul Carlson  

Mailadresse: poulcarlson@mail.dk Mobilnr.: 

50 98 37 24  

som begge er medlemmer af Støtteforeningens bestyrelse  

  

3. Ny folder om Støtteforeningen og ny Anker Fjord årskalender  

Støtteforeningens informationsfolder vil i nær fremtid blive trykt i en ny og ajourført 

version, og når denne er klar, vil der blive sendt information ud til medlemmerne.  

Støtteforeningen har fået trykt en ny årskalender med nye billeder både indenfor og 

udenfor Anker Fjord Hospice. Kalenderne sælges for 100 kr. pr. stk. og kan købes i 

receptionen på Anker Fjord Hospice eller ved henvendelse til Vera Kristensen på tlf. 

61620588 eller på mail vera.kristensen@outlook.com   

   

4. Nyt bookingsystem til rundvisninger   

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny hjemmeside har der været arbejdet på at udvikle 

et elektronisk bookingsystem til rundvisningerne på Anker Fjord, som Støtteforeningen er 

arrangør af.   

Støtteforeningen har i gennemsnit en rundvisning om måneden for interesserede 

foreninger, grupper og lignende.  

Betalinger for rundvisninger sker til Støtteforeningen.  

Det nye bookingsystem forventes at være klar til brug primo november 2018.  

  

5. Støtteforeningens aktiviteter i 2018  
  
Den 17. juni 2018 afholdt Støtteforeningen sin årlige traditionsrige Midsommerfest på 

Anker Fjord Hospice for patienter, pårørende og venner af huset.  

I alt 125 sluttede op om den hyggelige og vellykkede Midsommerfest med god mad, 

fællessang, underholdning og lotteri med donerede gaver fra handlende i Ringkøbing, 

Søndervig, Lem og Kolding.  

Orkestret Kim og Com underholdt veloplagt med stemningsfulde melodier til stor glæde for 

alle, der deltog i Midsommerfesten.  

Aftenen sluttede med dejlige midsommersange på terrassen. Den tidligere pedel ved Anker 

Fjord Hospice Christian Hjort spillede smukt på trompet til de valgte midsommersange.  

  

Den 17. august 2018 afholdt Støtteforeningen Sommerpicnic i Fjordengen ved Anker Fjord 

Hospice.  

140 glade gæster deltog i dette arrangement, der blev holdt udendørs I Fjordengen. Alle 

gæster medbragte en picnic-kurv med service. Der blev serveret 4 spændende og 
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velsmagende fiskeretter tilberedt af 3 lokale fiskeskippere. Højbo Husorkester - 16 mand - 

stod for underholdningen.  

Der var en fornøjelig stemning hele aftenen. Alle tog det med godt humør, da man hen på 

aftenen måtte rykke inden døre grundet regnvejr.  

Arrangementet blev holdt for første gang og fortjener at blive gentaget til næste år  

  

Den 29. august 2018 om aftenen holdt Støtteforeningen - i samarbejde med Kræftens 

Bekæmpelse Holmsland Lokalforening og Ny Sogn Menighedsråd - en koncert med Anne 

Linnet i Nysogn Kirke.  

Anne Linnet - der var ledsaget af egne musikere - spillede og sang meget følsomt, 

indlevende og smukt for de 350 tilhørere i kirken.  

Anne Linnet sang og spillede et bredt udsnit af sine kendte sange såsom ”Barndommens  

Gade”,  ”Forårsdag” og  ”Tusindstykker. Herudover spillede hun nogle af de nye salmer - 

koraler - som hun har arbejdet på længe. Hun spillede bl.a. koralerne ”På en dag, hvor solen 

skinner” og ” Tung som en sten”.  

  

Efter aftale med Støtteforeningen gav Anne Linnet samme dag om eftermiddagen en varm 

og dejlig koncert for patienter, pårørende, medarbejdere, frivillige m.fl. på Anker Fjord 

Hospice.  

  

Den 3. september 2018 deltog Støtteforeningen i ledelsens Visionsdag for Anker Fjord 

Hospice sammen med Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice, Byggefonden, De Frivillige 

forenings bestyrelse og LMU (medarbejderrepræsentanter). På mødet blev visionerne for de 

respektive områder frem mod 2025 drøftet.  

  

Den 20. september 2018 gav Hvide Sande Masterclass 2018 koncert på Anker Fjord 

Hospice.  

Over 100 venner af huset sluttede op om en forrygende koncerteftermiddag sammen med 

patienter og pårørende.  

De dygtige unge musikere spillede musik af Mozart, Schubert, Barriere og Debussy. En i 

alle måder dejlig koncert. De unge musikere spillede de valgte kompositioner meget 

smukt og med stor indlevelse, følsomhed og sikkerhed.  

En af de bedste koncerter, Hvide Sande Masterclass har holdt på Anker Fjord Hospice. Stor 

ros og anerkendelse til lederen af Hvide Sande Master Class Anne Marie Hjelm.   

  

Rundvisninger  
Støtteforeningen holder en gang om måneden rundvisning for interesserede foreninger. 

Disse rundvisninger vil fremover blive understøttet af et booking-system på den nye 

hjemmeside.   

Ønsker om rundvisning kan også rettes til Støtteforeningens formand Vera Kristensen på tlf.  

61620588 eller på mail vera.kristensen@outlook.com   
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Støtteforeningens formand Vera Kristensen har i den forløbne del af 2018 holdt foredrag 

om Anker Fjord Hospice i en række foreninger.  

Ønske om foredrag kan rettes til Vera Kristensen på tlf. 61620588 eller på mail 

vera.kristensen@outlook.com   

  

Støtteforeningens midler er henover sommeren og efteråret bl.a. anvendt til bespisning af 

patienter og pårørende ved særlige lejligheder, til 2 ugentlige aftener med lækkerier i 

loungen, til solvognen med chokolade og vin til patienter og pårørende. I den kommende tid 

vil Støtteforeningen indkøbe juletræer til Anker Fjord Hospice samt juledekorationer og 

konfekt til patienter, ligesom Støtteforeningens midler løbende anvendes til forskellige 

nyanskaffelser.   

   

6. Kommende arrangementer  
  

1. Søndag i Advent - den 2. december 2018 kl. 15.00  

Rindumkoret synger og spiller julen ind for patienter og pårørende.  

Åbent arrangement.  

Der serveres gløgg og æbleskiver. Entré 50 kr., der betales ved indgangen.  

  

Torsdag den 6.december kl. 18.30.  

Holmslandkoret synger og spiller for patienter og pårørende. Der 

serveres gløgg og æbleskiver efterfølgende.  

  

Torsdag den 13.december kl. 16.00.  

Luciaoptog - ved Børnekoret fra Helligaandskirken i Hvide Sande - for patienter og 

pårørende.  

Der serveres vin og chokolade.  

4.  Søndag i advent - den 23. december kl. 15.00  

Julehygge for patienter og pårørende.  

  

7. Forslag og gode ideer til bestyrelsen   
  

Alle medlemmer af Støtteforeninger er til enhver tid velkommen til at kontakte 

Støtteforeningen med gode ideer og forslag.   

Henvendelse kan ske til bestyrelsens formand Vera Kristensen på telefon: 61620588 eller 

mail  vera.kristensen@outlook.com  

  

  

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice  
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