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Forrige nummer af Ho-

spice nyt, nr.34,indeholdt

blandt andet en invita-

tion til en mødeaften

med Jakob Birkler. Ser

alle bladet, vil det sige, at

godt 1400 har haft mulighed for at læse

denne invitation. Der kom godt 40. Så

med denne fremgangsmåde har besty-

relsen ikke gjort det godt nok. Det er

sådan, jeg ser det. Fremgangsmåden er

ikke god nok eller langt fra tilstrækkelig.

Bestyrelsen må evaluere på dette før et

næste møde af lignende karakter.

Mødet den 8. november blev i øvrigt en

særdeles god og givende oplevelse. Ja-

cob Birkler kom langt omkring mange

etiske dilemmaer. Herunder også den

jævnligt tilbagevendende drøftelse om

aktiv dødshjælp. Se omtalen fra aftenen

andetsted i bladet.

Dette nummer af Hospice Nyt, nr.35,

indeholder indbydelsen til generalfor-

samlingen, der finder sted: 

tirsdag den 20. marts kl.14.00 på

Hospice Sønderjylland.

Dagsorden og regnskab er trykt i

dette nummer.

Og det vil være rigtig rart, såfremt der

kommer mange. Generalforsamlingen er

som vanlig i to afdelinger. Før kaffen un-

derholdning ved Marianne Harboe og

Hans Dal. Nærmere omtalt andet sted i

bladet.

Formandens hjørne!

HospiceNyt/35 HospiceNyt/34

Det i sig selv kan kun blive en god ople-

velse.

Efter kaffebordet er der generalfor-

samling. Denne følger naturligvis dags-

ordenen. Det er her medlemmerne har

mulighed for at komme med indspark til

bestyrelsen. Positiv og/eller negativ kri-

tik. Og så er der valg til bestyrelsen. Vig-

tige sager i enhver forening.

I øvrigt er det ikke kun til generalfor-

samlingen, medlemmerne kan komme

til orde. I er altid meget velkommen til at

kontakte bestyrelsen. Og vi ser gerne

medlemmerne kommer med indlæg til

Hospice Nyt. Deadline står altid anført

på bagsiden.

Læs også gerne på vores hjemmeside:

www.stotteforeningen-hospicesonder-

jylland.dk.

Men ellers er vi naturligvis synlige på

hospice, med løbende støtte til de frivil-

liges arbejde. Støtte til dygtiggørelse af

andre personalegrupper, sidst hospice-

præsten og fysioterapeuten.

Og nyanskaffelser, f.eks., som for nylig,

en kaffemaskine i spisestue/dagligstue.

Det har der ikke været tidligere. Og hel-

ler ikke på hospice, går det uden kaffe.

Men alt gøres med henblik på, at

støtte patienterne og de pårørende. Det

er til gavn for dem, vort arbejde giver

mening.

Bestyrelsen håber på, at vi ses den

20.3. Til den tid er det forår.

Indtil da ønsker vi alle vore medlem-

mer alt godt.

Og tak for Jeres støtte.

Ole Østvig Nissen
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evner og muligheder som vi hver især

har fået. Det er et menneskesyn med en

dobbelthed: At erkende og anvende

mine evner og muligheder og samtidig

erkende og respektere mine begræns-

ninger, ja elske mine begrænsninger, i

taknemmelig over, at det er godt jeg

ikke selv skal kunne alt.

Det er berigende at få lov til at være

tilknyttet Hospice Sønderjylland, hvor vi

kan møde hinanden som medmenne-

sker, møde hver enkelt med respekt for

det de rummer og det der betyder no-

get for dem. Tak til alle frivillige og an-

satte for den store indsats I hver især

øver, for at patienter og pårørende må

opleve sig som respekteret og værdsat.

Og tak til alle jer der på den ene eller

den anden måde bakker op om Hospice

Sønderjylland.

Godt nytår

Bent Engelbrekt Jakobsen, Bestyrelses-

formand ved Hospice Sønderjylland.
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Flygtninge, ghettoer,

mennesket i systemet,

en værdig død, finanslo-

vens fordeling af midler

osv.  Det er så godt som

umuligt at nævne et ak-

tuelt emne i samfundet, hvor ikke men-

neskesynet har afgørende betydning, for

hvordan udfordringerne takles. Menne-

skesynet bestemmer i høj grad hvordan

vi ser på og behandler vore medmenne-

sker. Enhver institution og virksomhed,

der arbejder med mennesker, må være

sig sit menneskesyn bevidst. Enhver

medarbejder og leder ligeså. Hvordan

ser vi på de mennesker, som vi har et

særligt ansvar for?

På Hospice Sønderjylland defineres

vort menneskesyn og dermed vor om-

sorg for patienter, pårørende og medar-

bejdere ud fra tre punkter: 1: Ethvert

menneske er unik og har værdi i sig selv,

altid som en del af en social sammen-

hæng, 2: Ethvert menneske har krav på

respekt for egne grundlæggende vær-

dier og tro og 3: Den sidste tid før dø-

den er en vigtig, naturlig og menings-

fuld tid af et menneskes tilværelse. Det

er et menneskesyn som er funderet på

vor kristne kulturarv og er med til at

gøre det danske samfund, til det vi er og

står for. 

For nogle år siden var der auktion i

London over noget gammelt dødsbo.

Beskidt og slidt så det hele ud. Midt i det

hele ligger der en violin. Auktionarius ta-

ger violinen op og kalder på bud: Hvem

byder 20 pund? Stilhed! 15 pund. 10

pund. 5 pund? Så rejser en ældre herre

på bagerste række sig op, og går hen og

tager violinen fra auktionarius. Han

puster støvet af det og griber buen. Og

ud af denne støvede og skrammede vio-

lin strømmer der nu de skønneste melo-

dier. Auktionens deltagere læner sig til-

bage og nyder tonerne. 

Så giver han violinen tilbage til auktio-

narius, og sætter sig ned på den bager-

ste række igen. Auktionarius prøver

igen: Hvem byder… og nu vælter bud-

dene ind på violinen. Denne gamle

slidte og beskidte violin rummede de

skønneste melodier. I mesterens hånd

blev der fremtryllet de skønneste melo-

dier.

”Ethvert menneske er unik og har

værdi i sig selv”, står der i hospice ’s for-

mulering. Ethvert menneske rummer

”de skønneste melodier”. Alle er vi

unikke, og alle rummer vi evner og er

unikke personer. Selv det døende men-

neske har noget at give af til medmen-

nesket. Det har jeg selv oplevet og hørt

om mange eksempler på. Vi er alle vær-

difulde, og vi har alle krav på respekt

som det værdifulde menneske vi er, uan-

set den situation vi er i, og uanset hvor

meget eller lidt vi kan bidrage med.

En violin gør ikke noget orkester. Der

skal mere til. Violinen kan ikke være obo,

fløjte og tromme, men den kan være

violin, og i samspil med de øvrige instru-

menter kan den udgøre et helt orkester.

Vi kan meget hver især, men samtidig er

vi begrænsede og dødelige. Vi skal ikke

alt, men udfylde vores opgave med de

Nytårshilsen fra bestyrelsesformanden:

Du er værdifuld
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Arrangementer 2017

De hylende hunde

Fredslyset 2017

Luther var på besøg. Alle deltagerne optrådte i historiske dragter. Foredrag v/ Jacob Birkler og musikals underholdning med Trialka Trio, 08.11.2017

Set & Sket
på Hospice

Julepynt på hospice
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Den 8. november havde vi inviteret

medlemmer og andet godtfolk til en

hyggelig aften med Jacob Birkler og

Trialka Trio i Sønderjyllandshallen i Aa-

benraa.

Det blev en virkelig god aften, både

musikalsk, men også en aften hvor Ja-

cob Birkler udfordrede os på den gode

måde.

Trialka Trio spillede musik for enhver

smag, det blev en bred vifte af dejlige

musikstykker, meget dygtigt fremført.

Jeg tror såmænd der var nogen der sang

med på de gamle kendte melodier, så en

dejlig optakt til en spændende aften.

Der kom ikke så mange som vi godt

kunne have ønsket os, og det kan der

være flere gode grunde til.

Vi havde sendt pressemeddelelse ud

til mange aviser, men den blev ikke

trykt, så vidt vides kun i Sønderborg,

måske har det kommende valg haft ind-

flydelse derpå. 

Det kan også være at nogle af vore

medlemmer har tænkt det var et lidt

tungt emne der var på programmet:

”Med livet og døden i egne hænder”. 

Jacob Birkler er et karismatisk menne-

ske, og en meget dygtig foredragshol-

der, han forstår virkelig at få tilhørerne

med, og også at involvere tilhørerne ved

at stille spørgsmål. 

Han fortalte blandt andet om, hvordan

og hvorfor han selv havde ændret me-

ning med hensyn til aktiv dødshjælp. 

Han brugte ofte ordene   ”Etik handler

om optik”,   ”Værdighed ligger i øjnene

der ser”, og ligeledes sagde han mange

gange, ”KAN VI, SKAL VI, BØR VI”  og

”frem for alt, skal vi se os godt for” .

En aften der satte en masse tanker i

gang, om alt det vi troede vi vidste, og

tanker om hvor stor betydning vores

sprogbrug i hverdagen har.

En aften med meget stof til eftertanke!

Gitte Elmelund Mørch
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Der blev i den anledning,

den 13. november 2017,

arrangeret en lille hygge-

cafe i opholds-stuen på

hospice.

I 2017 fejrede man rundt

omkring i landet 500 årets for Martin Lu-

ther og reformationen i Danmark, og nok

især i området her omkring Haderslev,

gjorde man noget ekstra ud af det. Årsa-

gen er den, at i begyndelsen af 1500-tal-

let kommer byen til at spille en særlig

rolle, da den danske kirke går fra den ka-

tolske udgave af kristendommen til den

prote-stantiske (reformationen). Hertug

Christian er meget optaget af Martin Lu-

thers tanker da han i Worms oplever

Martin Luther ene mand forsvare sin op-

fattelse af kristendommen overfor både

kejseren, pavens kardinaler og biskopper

samt den tyske adel. Dét overbe-viser

hertug Christian. Da han, i forbindelse

med sit giftermål, får området omkring

Haders-lev som hertugdømme., skriver

han til Martin Luther i Wittenberg, om

han vil sende to dygtige præster til Ha-

derslev, hvor der er en præsteskole. Det

gør Luther. Så fyrer Christian den katolske

provst og går sammen med de to tyske

teologer i gang med at "omskole" alle de

andre præster på egnen til den lutherske

kristendom.

Ud fra ovenstående skrev organist Krista

Revsbeck et lille syngespil omkring

Martin Luthers liv og giftermål, som blev

opført i flere af kirkerne i Haderslevs om-

egn.

Selvfølgelig var det oplagt, at dette syn-

gespil blev fremført på hospice, idet en af

husets sygeplejersker, Anne Svendsen,

havde fået den ære, at skulle spille Martin

Luthers hustru Käthe. Endvidere medvir-

kede der også et nonnekor. Nonnerne var

flygtet fra klosterlivet, og havde tilsluttet

sig Martin Luther. 

Alle deltagerne optrådte i historiske

dragter.

"Gud har givet kvinden brede hofter

og en stor bag, for at hun skal sidde

stille og passe sit hjem", skrev Martin

Luther. Den frafaldne nonne, Katha-

rina von Bora fik ham på andre tanker.

Den viljestærke og veluddannede Katha-

rina, var på mange måder sin mand jæv-

nbyrdig. Ægteskabet mellem den forhen-

værende munk og nonne vakte bestyr-

telse i samtiden, men det blev et forbil-

lede for protestantiske familier og for et

nyt menneskesyn, som med tiden ba-

nede vej for, at kvinder fik borgerlige ret-

tigheder på lige fod med mænd.

Til arrangementet var der et fint frem-

møde af såvel patienter, pårørende og

andre personer på stedet, som over en

kop kaffe, selvfølgelig med Luther lag-

kage til, kunne overvære dette syngespil,

medens man samtidig lyttede til Luther

musik.

Det blev til en rigtig hyggelig eftermid-

dag, med plads til et godt grin, såvel som

til lidt eftertanke omkring datidens gøren

og laden.

Ulla Jepsen

Hospicefrivillig og støtteforeningsmedlem

Luther var skam også på
besøg på hospice:

Jacob Birkler
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år, haft 10 års jubilarer iblandt os, lige-

som der også var 10 11 års jubilarer. Flot

gået! Tak skal I ha’.

Det blev en rigtig fin sammen-

komst, hvor der blev ønsket Godt

Nytår og skålet i champagne,

ligesom der blev budt på små

petit four leveret og kreeret af

”Det lille Hotel”, som vi kalder

hospicekøkkenet, hvis personale

altid formår at ”trylle” med

maden og specielt anretnin-

gen af samme.

Eftermiddagstimen sluttede

med endnu en fællessang.

Ulla Jepsen

Hospicefrivillig og 

støtteforeningsmedlem

Mandag den 22. januar

2018 blev der afholdt

Nytårskur på Hospice-

Sønderjylland. Inviterede

var alle de frivillige samt

bestyrelserne for hhv.

HospiceSønderjylland og

Støtteforeningen for HospiceSønderjyl-

land.

Der blev sunget et par sange, hvoref-

ter formanden for hospice Bent Engel-

brekt Jakobsen holdt en tale.(denne er

trykt et andet sted i bladet).

Herefter holdt hospicechef Helle Mad-

sen en tale omkring det forgangne år –

hendes første år som chef på hospice –

og den ære hun følte i at være chef i så

stort et hus, og med så mange frivillige

hjælpere. Frivillig-kalenderen blev

næsten udfyldt med det samme. Hun

havde aldrig tidligere i sit arbejdsliv

prøvet at arbejde med så mange frivil-

lige omkring sig, og man måtte sige, at

det var et stort luksusproblem for ho-

spice, at være udstyret med så mange

og især engagerede frivillige.

Efter denne tale var der et causeri på

klaveret og en lille fortælling, begge

dele leveret af husets faste medarbejder

organist og komponist Aksel Krogslund

Olesen.

Herefter blev der igen sunget en fæl-

lessang, hvorefter ordet blev givet til fri-

villigkoordinator Lis Gosvig: Lis takkede

de frivillige for god opbakning og en al-

tid positiv tilgang til de mange nye

bolde, der blev smidt i luften fra hendes

side. Der var altid nogen som meldte sig,

uanset hvad det var, hun på hospices

vegne bad om hjælp til. Vi havde, igen i

Nytårskur på 
HospiceSønderjylland
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Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren

3a.  Budget til orientering

3b. Fastsættelse af kontingent for 2019

3c. Behandling af indkomne forslag.

Evt. forslag skal være formanden i 

hænde senest den 7. marts 2018

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Ole Østvig Nissen, Tove Bech,

Gitte Elmelund- Mørk

Tove Bech ønsker ikke genvalg.

5. Valg af suppleanter: 

på valg er Henning Husted.

Ønsker ikke genvalg.

6. Valg af revisor. 

7. Valg af revisorsuppleant.

Ønsker ikke genvalg

8. Eventuelt.

Herunder afslutning ved 

formanden/dirigenten

Haderslev, den 12. januar 2017

p.b.v. Ole Østvig Nissen

Generalforsamling

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

afholder sin 22. ordinære generalforsam-

ling på

HospiceSønderjylland,

Ribe Landevej 130,

6100 Haderslev

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 14.00

Dagens Program

14.00: Velkomst ved formand

Ole Østvig Nissen

14.10: Indlæg ved Marianne Harboe og

Hans Dahl:

Sange og salmer med alvor,

humor, ironi og kærlighed

15.10: Der serveres kaffe/te

- Støtteforeningen er vært.

15.45 Generalforsamling

17.00 Forventet afslutning på general-

forsamlingen 

Evt. indkomne forslag kan ses på fore-

ningens hjemmeside 

umiddelbart inden generalforsamlingen

HospiceSønderjyllands

Generalforsamling

- Derfor vil vi gerne opfordre dig til at

blive ambassadør for Støtteforeningen

for HospiceSønderjylland.

For tiden har vi ca. 1400 medlemmer –

men en større gruppe af medlemmer fra

hele Sønderjylland, som bakker op om

Støtteforeningen for HospiceSønderjyl-

land, vil gøre os stærkere. Det vil især

være en fordel, når vi henvender os til

virksomheder, politikere, fonde m.m. for

at skaffe midler til de ting, som det of-

fentlige ikke investerer i til HospiceSøn-

derjylland. Vi håber derfor, at ambassa-

dører kan gøre flere interesserede i at

blive medlemmer af Støtteforeningen for

HospiceSønderjylland.

Støtteforeningen for HospiceSønderjyl-

land blev stiftet i 1997 med det formål, at

der skulle bygges et Hospice i Sønderjyl-

land. Men først da regeringen i 2003 be-

sluttede, at hvert amt skulle have et ho-

spice, kom der skred i arbejdet. I maj 2006

resulterede bl.a. Støtteforeningens ind-

sats i, at HospiceSønderjylland kunne

indvies.

HospiceSønderjylland i Haderslev er det

eneste hospice i Sønderjylland.

Støtteforeningen støtter fortsat Hospice-

Sønderjylland bl.a. i forbindelse med ak-

tiviteter for patienter og pårørende, spe-

cielle uddannelser for ansatte samt øko-

nomisk støtte til frivilligt arbejde i tilknyt-

ning til HospiceSønderjylland. Forenin-

gens formål er også at udbrede ide-

grundlaget bag HospiceSønderjylland.

Så hvis du er motiveret til at blive ambas-

sadør for Støtteforeningen for Hospice-

Sønderjylland, og vil være med til at gøre

os mere synlige i netop dit område, vil

det være en stor hjælp.

Det vil være ambassadørernes opgave at

fungere som bindeled i lokalområder.

Dette gøres bl.a. ved, at ambassadørerne

repræsenterer støtteforeningen ved offi-

cielle arrangementer, hvor støtteforenin-

gen er en naturlig deltager. På den måde

markedsføres foreningen i lokalsamfun-

dene. Vi vil også være taknemmelige for

forslag til steder i dit lokalområde, hvor vi

fx kunne arrangere en informationsaften

for at orientere om Støtteforeningen for

hospice Sønderjylland og samtidig for-

søge at få flere medlemmer.

Er du blevet inspireret? – Har du fået lyst

til at være med til at gøre en forskel for

hospicesagen?  Kontakt: formand@stot-

teforeningen-hospicesonderjylland.dk

eller john@erendal.dk, og vi kontakter

dig mht. det praktiske. Du er også vel-

kommen til at ringe til enten formanden

Ole Østvig Nissen, tlf. 40 40 60 69 eller be-

styrelsesmedlem John Erendal, tlf. 42 70

18 64.

På www.stotteforeningen-hospiceson-

derjylland.dk kan du læse mere om vores

arbejde.

Vi håber at høre fra dig.

John Erendal

Bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen

for HospiceSønderjylland 

Vi vil gerne være mere kendte
i hele Sønderjylland!
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Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Årsregnskab 2017
Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Status 2017
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Som optakt til Støttefor-

eningens generalforsam-

ling, har vi fået en aftale i

stand med ægteparret

Marianne Harboe og

Hans Dal, som vil spille

synge og fortælle om

deres fælles projekter.

Marianne Harboe har tidligere været

seminarielektor i billedkunst - og kunst-

terapeut.

Forfatter til salmen: Salmer i sorg og

glæde (I og II). Studiekredse i billedbøn.

6 år som hospicefrivillig på Sankt Lukas.

Formand for landsforeningen “Forenin-

gen af Frivillige ved Hospice ” indtil

2013.

Hans Dal er san-

ger, musiker, kompo-

nist og er uddannet

klassisk guitarist på

musikkonservato-

riet i København. Fra

1979 medlem af

gruppen “Nordiske

Spillemænd ”, og

har sammen med

gruppen turneret i

Norden, Europa og USA.

Hans Dal har været formand for 600

komponister og sangskrivere.

Marianne Harboe har udtalt, at hun

skærtorsdag i 2005 på det nærmeste fik

en åbenbaring af kristendommens

stærke budskab. Derefter skrev hun sin

første salme, og Hans Dal satte musik til.

Dagen efter skrev hun en ny, og sådan

fortsatte det i 3 mdr. Ægteparret kører

parløb.

I perioden 2005 -09 skrev Marianne

Harboe og komponisten Hans Dal 50

nye salmer, der har været opført ved

koncerter i mere end 50 kirker.

Mens Marianne Harboe var formand

for Forening af Frivillige ved Hospice fik

hun en ide`. Hun ville udgive en bog,

hvor frivillige fra alle hospice i Danmark

kunne bidrage med små

fortællinger/oplevelser, om det at være

frivillig på et hospice.

Der var 70 frivillige, som fulgte opfor-

dringen. Billedkunstnere, museer og gal-

lerier har vederlagsfrit sendt billeder,

som Marianne Har-

boe skulle bruge til

bogen, Resultatet af

et kæmpe forarbejde

blev til en meget

smuk bog. Titlen blev;

“Tæt på døden - Tæt

på Livet ”. I den forbin-

delse fik ægteparret

“Liv&Død Prisen i

2013 ”.

Det har vrimlet

med idéer hos ægteparret. I sagens na-

tur kender Hans Dal rigtig mange kunst-

nere, og han spurgte i øst og vest, om

nogen af dem havde lyst til at spille,

synge eller holde foredrag rundt på de

forskellige hospice. Men det skulle være

vederlagsfrit, bortset fra transporten

som foreningen ville betale. Det var helt

utroligt, så mange der sagde ja. Det er

Arrangement

Marianne Harboe og Hans Dal

en kæmpegave til hvert hospice, at

kunne kontakte professionelle kunst-

nere og give patienter og pårørende en

smuk oplevelse.

Ægteparret fortjener “EN STOR TAK“,

for alt hvad de gør for deres

medmennesker.

Tove Bech

HospiceNyt/35 17



19HospiceNyt/3518 HospiceNyt/35

Vi vil så gerne have din
mail adresse ...

Som det er bekendt, så er omkostnin-

gerne til både trykning og forsendelse af

tryksager steget ganske meget over de

sidste par år. 

Støtteforeningen for HospiceSønderjyl-

land er naturligvis også ramt af disse

øgede omkostninger, og det er derfor be-

styrelsens håb, at vi i fremtiden kan skære

ned på både trykning og forsendelse af

HospiceNyt.

Måske kunne man forestille sig at med-

lemmerne selv kan vælge om de ønsker

den trykte version tilsendt, eller bladet

sendt på mail.

Ud over Hospice Nyt, kunne det også

være rart med muligheden for at dele ny-

heder med jer i løbet af året, så det er fri-

ske nyheder I får.

Det kunne være arrangementer på Ho-

spice eller aktiviteter i bestyrelsen vi sy-

nes I kunne have interesse i at høre om. 

En øget kontakt til jer forudsætter dog at

I meddeler os jeres mail adresse, ellers

kan vi ikke kommunikere med jer via

mail. 

Vi er klar over at det er en lang proces,

men vi opfordrer meget til at I går ind på

vores hjemmeside og følger linket, nem-

mere kan det ikke gøres.

Vi takker på forhånd for jeres forståelse

og engagement for at holde foreningens

omkostninger nede.

Med venlig hilsen

Gitte Elmelund Mørch

Ugens buket

Hver gang Støtteforeningen for Hospice-

Sønderjylland udsender medlemsbladet

HospiceNyt vedlægges et indbetalings-

kort til Ugens Buket. Buketten bliver 2

gange i ugen leveret til Hospice Sønder-

jylland.

Blomsterbutikken Tusindfryd har i 2017

været leverandør af Ugens Buket til Ho-

spice Sønderjylland, og har taget vel i

mod Støtteforeningen for HospiceSøn-

derjyllands informationsfolder og haft

denne stående sammen med en indsam-

lingsbøtte.

Dette har kunderne taget godt imod og

mange har ladet byttepengene ligge til

Støtteforeningens arbejde.

Tusindfryds kunder har i 2017 lagt i alt kr.

749,50 i indsamlingsbøtten.

Det var Højgårdvejs Gartneri, der i 2016

kom med ideen og de har fortsat traditi-

onen i 2017 og deres kunder har bidraget

med i alt kr. 2.869.

Der skal lyde en stor tak til såvel Kun-

derne hos Tusindfryd som hos Højgård-

vejs Gartneri for støtten til vort arbejde

Mads C Sand

Kasserer

Arrangementer 2017

Fællesarrangement med Røde Kors Vagttjeneste og frivillige på hospice, 12.10.2017

Dirigent for Midtlandskoret Aksel Krogslund

Olesen, 28.11.2017 
Juletræ

Set & Sket
på Hospice



Kontakt til
Støtteforeningen
Indlæg og andet kan sendes til Hospice

Støtteforening c/o Hospice Sønderjylland,

Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Formand:

Ole Østvig Nissen,

Vestermarksvej 11, 6520 Toftlund.

Telefon 40 40 60 69

formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Kasserer:

Mads C. Sand,

Frejas Have 29, 6100 Haderslev

Mobil 21 49 93 41

kasserer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Sekretær:

Ulla Jepsen,

Risager 27, 6100 Haderslev.

Telefon 2538 9389

sekretaer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Bank: Reg.nr. 3588 konto 4740455737

Hjemmesiden:
www.stotteforeningen-
hospicesonderjylland.dk

Hospice Sønderjylland
Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.

Telefon 73 52 83 00.

Hjemmesiden:

www.hospicesonderjylland.dk

Redaktion: 

Ole Østvig Nissen og Gitte Elmelund Mørch

Foto: Haderslev Stiftsbogtrykkeri m.fl.

Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri

Oplag: 1.400 stk.

Redaktionen sluttet den 22.01.18

Stof til nr. 36, der udkommer sidst i

oktober 2018, kan sendes pr. mail til

formanden senest den 1.9.18

Ugens Buket 
….. en smuk velkomst i receptionen

på HospiceSønderjylland. Det er en

gave året rundt fra Støtteforeningen

for HospiceSønderjylland.

Du kan donere et beløb til Ugens

Buket – enten via det indbetalings-

kort som vedlægges, når HospiceNyt

udsendes til medlemmerne, eller via

indbetaling til vores konto i Danske

Bank: Reg.nr. 3588 konto 4740455737.




