STØTTEFORENINGEN FOR ANKER FJORD HOSPICE

Kære støttemedlemmer
Man siger, at julen varer lige til påske, og nu er påsken her allerede sammen med det
smukke og dejlige forår.
Nu er tiden også kommet, hvor I skal have lidt nyt i Nyhedsbrev nr. 2. om
Støtteforeningens aktiviteter.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sende en stor tak til alle jer, som trofast støtter op om
Anker Fjord Hospice.
Vi føler I er venner, og jeres opbakning og gavmildhed til patienter og pårørende gør at
tingene lykkes.
Tak for godt samarbejde, som vi håber må fortsætte med samvær og nærvær.
Det nytter at støtte, og sammen gør vi en forskel.

Mange varme forårshilsner og ønsker om en glædelig påske.
På bestyrelsens vegne
Vera Kristensen
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1. Vision 2025
På en temadag i september 2018 blev ”Vision 2025 for Anker Fjord Hospice”
debatteret. Bestyrelsen for Støtteforeningen deltog også i denne spændende
temadag sammen med bestyrelsen for Anker Fjord Hospice, ledelsen og
repræsentanter fra personale- og frivilliggruppen.
Der var enighed om at arbejde videre med følgende visioner for Anker Fjord
Hospice frem mod år 2025:
• Fyldte senge
• Partnerskaber
• Markedsføring af Anker Fjord Hospice
• Anker Fjord Hospice som kompetencecenter
• Geografi
Bestyrelsen for Støtteforeningen har besluttet foreløbigt at arbejde med punktet om
markedsføring af Anker Fjord Hospice. De aktiviteter, som bestyrelsen har valgt til
at understøtte markedsføringen er for nuværende:
•
•
•
•

Rundvisninger for interesserede foreninger og grupper 1 x månedligt på
Anker Fjord
Foredrag om Anker Fjord i forskellige interessegrupper og foreninger
Salg af postkort, kalendere
Information om og uddeling af informationsmateriale om Anker Fjord ved
passende lejligheder.

2. Arrangementer
Julemåneden 2018
Støtteforeningen var i december måned 2018 vært ved flere arrangementer på
Anker Fjord Hospice:
1. søndag i Advent gæstede Rindumkoret Anker Fjord Hospice. Rindumkoret
sang på smuk og værdig vis julen ind med danske og udenlandske julesalmer
og julesange. Der blev serveret gløgg og æbleskiver i forbindelse med
koncerten.
6.december 2018 gæstede Holmslandkoret Anker Fjord Hospice.
Holmslandkoret sang ligeledes smukt og stemningsfuldt julen ind med
julesalmer og julesang. Der var musikønsker fra flere patienter. Der blev
serveret smørrebrød i forbindelse med koncerten.
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13.december 2018 var der Luciaoptog med børnekoret ved Helligaandskirken i
Hvide Sande. Børnekoret blev ledet af Anne Maria Hjelm. Der blev serveret
chokolade og vin ved Luciakoncerten.
4. søndag i advent var der julehygge med musikeren Lars Greve.

Nedenfor er der et link til gallerier på Støtteforeningens del af hjemmesiden for
Anker Fjord Hospice. På dette link kan man se billeder fra Støtteforeningens
arrangementer for patienter og pårørende herunder fra flere arrangementer i
julemåneden 2018.
http://www.ankerfjordhospice.dk/stoetteforening/galleri

Juleaften - 24. december 2018
Støtteforeningen var vært dels ved julefrokosten juleaftensdag dels ved
julemiddagen om aftenen for patienter, pårørende og medarbejdere på arbejde.
I alt 50 deltog i den hyggelige juleaften med god julemad på Anker Fjord
Hospice. Der blev sunget julesalmer og danset om juletræ og i det hele taget
julehygget - også med småkager og konfekt.
Den 27. december spillede Birgit Borum julemelodier til glæde for patienter og
pårørende.
Støtteforeningen har i de første måneder af året været vært ved 4
søndagsarrangementer:
Søndag den 13. januar 2019 spillede og underholdt den jyske troubadour Hans
Jørgen Østerby smukt og med stor hjertevarme. Hans Jørgen Østerby skaber
altid glæde med sin musik. Det var et dejligt genhør med den jyske troubadour.
Søndag den 3. februar 2019 gæstede Ringkøbingegnens Folkedansere Anker
Fjord Hospice. De muntre folkedansere skabte stor glæde omkring sig - der blev
danset til et bredt udsnit af spillemandsmusik såvel af dansk som af udenlandsk
oprindelse.
Søndag den 3. marts 2019 lagde kammerkoret Gesta Danorum vejen forbi
Anker Fjord Hospice. Kammerkoret spillede kirkelig og verdslig kirkemusik fra
Renæssancen og frem til i dag til glæde for patienter, pårørende og venner af
huset.
Søndag den 24. marts 2019 var der atter spillemandsmusik på Anker Fjord
Hospice - denne gang med Ringkøbingegnens Spillemandslaug. De glade og
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velspillende spillemænd skabte glæde og varme for alle denne søndag
eftermiddag.
Påskearrangementer
Påsken står for døren. I Påsken vil Støtteforeningen afholde en række
arrangementer m.v. for patienter og pårørende.
Støtteforeningen vil herunder være vært ved aftensmaden en af påskedagene
for patienter og pårørende.
Støtteforeningen vil herudover sørge for påskedekorationer og forskellige
lækkerier til patienterne fra Palmesøndag.
Skærtorsdag den 18. april 2019 underholder Susanne Madsen på flyglet.
Påskesøndag den 21. april 2019 vil der være æggejagt, såfremt der er børn
blandt de pårørende.

3. Rundvisninger 2019 og 2020
I 2019 er der primo april aftalt 13 rundvisninger fordelt med ca. 1 rundvisning pr.
måned. Antallet af deltagere varierer fra 12 til 52 deltagere, som alle får en guidet
rundvisning på Anker Fjord i løbet af ca. 2 timer. Rundvisningen starter
sædvanligvis med kaffe og en generel orientering om husets tilblivelse,
indretningen, dagligdagen på Anker Fjord, de frivillige, personalesammensætning
og Støtteforeningen, hvorefter der er rundvisning i huset.
Indtægterne ved rundvisningerne tilfalder Støtteforeningen.
De første bookinger for 2020 er allerede indgået.
4. Generalforsamling den 9. maj 2019 kl. 19.30 på Beach Bowl i Søndervig
Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling på Beach Bowl i Søndervig
torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.30 med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efterfølgende vil der være foredrag ved MF tidligere minister Søren Gade.

5. Midsommerfesten den 13. juni 2019 kl. 18.00 på Anker Fjord Hospice
Støtteforeningen afholder sin traditionsrige Midsommerfest den 13. juni 2019 kl.
18.00 på Anker Fjord Hospice. Der vil blive serveret grillmad, diverse salater, nye
kartofler m.v. samt dessert og kaffe
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Der kan købes øl, vand og vin, ligesom der vil blive afholdt amerikansk lotteri.
Der vil være musikalsk underholdning ved orkestret Kim og Com. Hen på aftenen vil
der blive tændt op i bålskåle udenfor, ligesom Midsommervisen bliver sunget.
Overskuddet ved Midsommerfesten går til Støtteforeningens arbejde for patienter
og pårørende.

6. Sommermarkedet i Vester Strandgade i Ringkøbing.
Som et ny tiltag i markedsføringen af Anker Fjord Hospice har bestyrelsen for
Støtteforeningen besluttet at installere en stand på Sommermarkedet i Vester
Strandgade i Ringkøbing. Standen vil være bemandet på følgende datoer:
•
•
•
•
•

Lørdag den 1. juni fra kl. 10 – 14
Mandag den 15. juli
Mandag den 22. juli
Mandag den 29. juli
Mandag den 18. august.

På standen vil der blive snakket med interesserede og udleveret
oplysningsmateriale om Anker Fjord Hospice og Støtteforeningen.

7. Hjemmesiden.
I september måned 2018 fik Anker Fjord Hospice ny hjemmeside.
Støtteforeningen er stadig en integreret del af denne hjemmeside.
Nedenfor er linket til Støtteforeningens del af den nye hjemmeside for Anker Fjord
Hospice angivet.
http://www.ankerfjordhospice.dk/stoetteforening
Støtteforeningens hjemmeside redigeres af:
Mogens Elming
Mailadresse: mrme@newmail.dk
30 32 56 50
og
Poul Carlson
Mailadresse: poulcarlson@mail.dk
50 98 37 24
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Mogens Elming og Poul Carlson er begge medlemmer af Støtteforeningens
bestyrelse.
8. Forslag og gode ideer til bestyrelsen
Alle medlemmer af Støtteforeningen 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
9. Mail-adresser
Bestyrelsen forsøger hele tiden at begrænse Støtteforeningens omkostninger og
gøre kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelsen så smidig som muligt,
hvorfor en stor del af informationen udsendes på mail.
Vi skal derfor venligst opfordre de medlemmer, som stadig modtager brevpost, men
som har en mailadresse, om at sende deres mailadresse til vores kasserer Søren
Vejrup på mailadressen: sorenlv2@gmail.comog dermed være med til at begrænse
vore portoudgifter.
Tak.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice
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