Støtteforeningen

Eva Bay

for Anker Fjord Hospice

Støtteforeningen har brug for din hjælp til i et samarbejde
med personalet og de frivillige at understøtte
Anker Fjord Hospices vision om ”Fokus på livet”.
Vi vil skabe rammer for den gode dag, gode sanselige
oplevelser og et meningsfyldt samvær for patienter
og pårørende efter deres ønsker.

Formål og idégrundlag
At fremme alment velgørende aktiviteter for Anker Fjord Hospice og
udbrede kendskabet til Anker Fjord Hospice.
At støtte arbejdet på Anker Fjord Hospice ved afholdelse af og medvirken ved
arrangementer på Anker Fjord Hospice.
At tilvejebringe økonomiske midler til Støtteforeningens arbejde ved at etablere et medlemsgrundlag i befolkningen, blandt privatpersoner, virksomheder og organisationer.
At yde støtte i form af medmenneskelig omsorg til patienter, som har fået stillet en
diagnose med ringe eller ingen udsigt til helbredelse.

Støtteforeningens bestyrelse
Vera Kristensen, formand

Lisbeth Danielsen

vera@globalpost.dk / Tlf. 61 62 05 88

lisbethtimgaard@gmail.com
Tlf. 24 27 08 33

Poul Carlson, næstformand
poulcarlson@mail.dk / Tlf. 50 98 37 24

Anny Pedersen
anny-pedersen@hotmail.com

Søren Lyhne Vejrup, kasserer

Tlf. 26 85 73 08

sorenlv2@gmail.com / Tlf. 24 23 60 59
Preben Knudsgaard
Esther Blichfeldt-Christensen, sekretær

preben@lugar.dk / Tlf. 20 13 32 30

vuceb@ofir.dk / Tlf. 21 78 07 44
Bente Malgaard Lauridsen
bente@netkaffe.dk

Suppleanter
Birgit Busk

Inge-Lise Tanderup

Per Fjord

ilt@mail.dk / Tlf. 21 72 57 03

Torben Nørregaard

Støtteforeningen
har brug for din hjælp
Meld dig ind og betal dit medlemskab på støtteforeningens hjemmeside
www.ankerfjord.dk/støtteforeningen eller udfyld og send nedenstående talon.
Kontingentsatser
Personligt medlemskab ......................................................................................................... 125,- kr. årligt
Familiemedlemskab ................................................................................................................. 175,- kr. årligt
Virksomheder/organisationer ............................................................................................. 550,- kr. årligt

Bliv støttemedlem
Sæt kryds i det ønskede medlemskab og udfyld med dine kontaktoplysninger.
Personligt medlemskab
Familiemedlemskab
Virksomhed/organisation
Navn
Adresse
Postnr. og by
E-mail
Tlf.
Talonen sendes til
Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice
v/kasserer Søren Lyhne Vejrup
Fingalvej 19
6960 Hvide Sande
Vi sender opkrævning på medlemskabet til betaling via PBS.

Kort information om hospice
Ordet hospice er latin og betyder herberg. Ophold på et hospice er et gratis tilbud
under loven om ”frit sygehusvalg”. Det betyder, at alle borgere efter eget ønske og
en lægelig visitation har ret til at vælge ophold på et hospice i Danmark.
Den omsorg og indsats, der ydes til patienter og pårørende på hospice, bygger på
en helhedsorienteret tankegang for at tilbyde patienter og pårørende en professionel hjælp og omsorg til at opnå størst mulig livskvalitet.

Kontakt
Oplysninger om Anker Fjord Hospice og Støtteforeningen kan ses på
hjemmesiden www.ankerfjord.dk eller ved kontakt til:
Anker Fjord Hospice

Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice

Fjordengen 25

v/Vera Kristensen

6960 Hvide Sande

Baunevej 5

Tlf. 96 59 49 00

6960 Hvide Sande

mail@ankerfjord.dk

Tlf. 61 62 05 88
vera@globalpost.dk

