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Formandens hjørne!
KÆRE MEDLEMMER
Så skete det uventede!
En verdensomspændende spredning af en
virus - Corona, også benævnt COVID-19 - som
har været med dødelig udgang for
mange mennesker, med symptomer på
sygdommen for endnu flere og med et
utal af raske smittebærere.
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Derfor indførtes den drastiske nedlukning af mange institutioner i Danmark,
herunder forsamlingsforbud og andre
restriktioner i starten af marts måned.
Mange planlagte møder og forsamlinger har af den grund måttet aflyses, hvilket også gjaldt Støtteforeningens generalforsamling den 23. marts 2020.
Trods reduktion i mødeaktiviteten har
arbejdet i Støtteforeningens bestyrelse i
den forløbne periode ikke ligget helt

stille. Støtteforeningens hjemmeside er
blevet opgraderet og er nu fuldt funktionsdygtig - derfor kan nye medlemmer
tilmelde sig Støtteforeningen via hjemmesiden.
Muligheden for større forsamlinger af
mennesker, som ved en generalforsamling på HospiceSønderJylland, er endnu
ikke til stede, men håbet er, at forholdene gradvist normaliseres, formentlig
med ændringer i samværsprocedurerne,

hvorfor bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til næste år i
marts måned – nærmere om dette i
HospiceNyt nr. 41 i foråret 2021.
Bestyrelsen i Støtteforeningen ønsker
alle medlemmer et rigtig godt efterår og
vinter.
Pas godt på jer selv og hinanden!
Jan Petersen
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Tryghed og omsorg på hospice
TRODS CORONA
Af Laila Steenfat

Når man pga. Corona-krise med ét bliver
begrænset i sin frie bevægelighed, bliver
det en stor og helt ny udfordring at skabe
trygge rammer for husets patienter, pårørende og personale. Men Hospicechef

Sigrid Wemmelund giver aldrig køb på de
helt grundlæggende værdier, som skaber
tryghed og omsorg i den sidste tid. Ikke engang pga. Corona.
Da landets statsminister lukkede Danmark ned den 11. marts 2020, vidste Sigrid Wemmelund instinktivt, at det også
ville få store konsekvenser for livet på
HospiceSønderjylland. ”Omfanget af
nedlukningen kom som et stort chok for
mig. Når man driver et hospice, er det
helt afgørende at skabe nogle rammer,
der gør det muligt for vores patienter at
have nære relationer og oplevelser i den
sidste tid. At professionelle og frivillige
kan bevæge sig frit omkring og gøre det,
som gør vores hospice til et helt særligt
sted. Det blev der med ét sat en dæmper
på,” forklarer Sigrid Wemmelund.

gere kan bevæge sig frit ud og ind af
huset. Pludselig befandt vi os i en situation, hvor f.eks. en kær svigerdatter ikke
længere var velkommen. Det var bestemt ikke rart,” fortæller hospicechefen.
Tryghed for alle
Corona-krisen har også ændret hverdagen for husets personale. Til at starte
med handlede det først og fremmest
om at have så få medarbejdere i huset
som muligt – selvfølgelig uden at gå på
kompromis med kvaliteten af behandlingen på hospice. Så det tværfaglige
personale blev sendt hjem, og f.eks. arbejdede husets sekretærer i skiftehold.
”Det var helt afgørende for mig at
skabe tryghed – selvfølgelig for husets
patienter og pårørende, men i lige så høj
grad for vores medarbejdere, der loyalt
passede deres arbejde, også på et tidspunkt, hvor vi ikke vidste meget om Corona og om hvordan det smitter. Jeg har
stor respekt for deres måde at håndtere
det på. Vi har virkelig oplevet et perso-

nale, der løfter i flok,” fortæller Sigrid
Wemmelund, der erkender, at man til
trods for de allerbedste intentioner, uvilkårligt kommer til at miste noget værdifuldt, når man arbejder under så snævre
rammer, som Corona-krisen har medført.
”Vi gør det allerbedste, vi kan. Hver
dag. Men vi kan ikke undgå, at der forsvinder noget nærhed og forståelse i
den kommunikation, vi har med hinanden og vores patienter. Vi har stadig
masser af faglighed og hjerterum. Men
der går en lille smule tabt, når vi skal
kommunikere med hinanden igennem
et visir, og når vi ikke har mulighed for at
samles til fællesarrangementer. Det kan
ikke undgås.”
Også husets mange frivillige blev
sendt hjem, da Danmark lukkede ned.
Men heldigvis er de så småt begyndt at
vende tilbage. Først kunne de havefrivillige vende tilbage og drage omsorg for
husets mange smukke udenomsarealer.
Og nu er der også åbnet for frivillige, der
hjælper til med at pynte huset med

Voldsom indgriben i livet på hospice
Selvom hospice blev underlagt lidt lempeligere regler end mange andre institutioner, var det stadig vidtgående foranstaltninger, der skulle være med til at
passe på patienter, pårørende og personale i en tid med Corona. Pludselig
måtte husets patienter kun få besøg af
de allernærmeste, og i et afgrænset tidsrum. Alle besøg skulle aftales på forhånd. De besøgende skulle registrere
sig. Og husets mange fællesarealer, der
fungerer som små oaser for både patienter og pårørende, blev forbudt område.
”Det er en meget voldsom indgriben i
livet på hospice, når ens kære ikke læn4
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blomster, klarer opvasken, og snupper
en tøjvask. De har stadig til gode at
kunne hygge om husets patienter med
en gåtur, et spil kort eller bare en snak,
som de gjorde før Corona ramte.
Styrket sammenhold
Heldigvis er flere af de øvrige restriktioner også lettet siden marts. Alle medarbejdere er nu tilbage på arbejde, og der
er ikke længere begrænsninger på,
hvem husets patienter må få besøg af.
Der må bare højst være to gæster på
stuen ad gangen, og så skal de bære
mundbind.
Og selvom hospicechefen allerhelst
havde været Corona-krisen foruden, har
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det også været en lærerig tid. ”Jeg har
virkelig oplevet, at vi alle har stået sammen for at få det til at fungere. De patienter og pårørende, der har været tilknyttet
vores fine hospice under Corona-krisen,
har uvægerligt fået et reduceret tilbud
sammenlignet med hvad vi kan tilbyde,
når vi ikke er underlagt restriktioner. Men
det har været meget positivt at opleve,
hvordan vi har fået et styrket sammenhold ud af at løse en næsten umulig opgave,” fortæller Sigrid Wemmelund.
Omsorg gør indtryk
Når hun kigger tilbage på det sidste
halve år er der en særlig gestus, der har
gjort indtryk på hende. ”Jeg synes det

har været tydeligt, at mange har tænkt
på hvordan de kunne gøre en forskel for
andre under Corona-krisen. F.eks. kom
Slesvigske Musikkorps, også kaldet
SMUK, en fin juli-dag med en kvintet og
spillede dejlig musik for husets beboere.
Jeg lagde mærke til, at en af vores patienter optog koncerten på sin mobiltelefon, så han senere kunne dele den med
sin kone. Det synes jeg var en utrolig
rørende oplevelse. Og en virkelig fin gestus fra de dygtige musikere, at de
havde lyst til at gøre en forskel for os
alle. Det gjorde indtryk,” fortæller Sigrid
Wemmelund med et stort smil. I løbet af
sommeren fulgte flere andre musikere
deres eksempel.

Når Sigrid Wemmelund kigger fremad,
ser hun ikke, at huset kommer til at
vende tilbage til normalen i den nærmeste fremtid. ”Jeg lytter selvfølgelig til
myndighedernes vejledning. Og jeg tror,
at vi skal forholde os til, at hverdagen
kommer til at se sådan ud i lang tid. Derfor handler det for os om at skabe nogle
rammer, der er langtidsholdbare, og
som går mindst muligt ud over patienter
og pårørende. Samtidig er det helt essentielt, at personalet føler sig trygge
ved at gå på arbejde. På den måde sikrer
vi, at de patienter, der kommer her, stadig får en højt specialiseret pleje og omsorg. Uanset Corona,” slutter Sigrid
Wemmelund.
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Fysioterapi: Et fint samspil mellem
Når angsten for livet og
døden kryber ind under
huden og sætter sig fast i
kroppen, skal der noget
helt særligt til, før man
kan holde ud at være til.
Det er netop den særlige
pleje og omsorg, fysioterapeut Elsebet Jul
Olesen sammen med husets øvrige personale kan være med til at tilbyde patienterne på HospiceSønderjylland gennem
massage, afspænding og, vigtigst af alt,
nærvær.
”Som fysioterapeut varetager jeg mange
forskellige opgaver, der alle har til formål
at lindre vores patienter i en svær tid.
Helt grundlæggende understøtter jeg
dem i det, de gerne vil kunne. Det kan
være noget så basalt som at kunne bevæge sig. Det kan lyde trivielt, men der
er meget identitet forbundet med at
kunne bevæge sig. Selv at kunne vende
sig i sengen, at tage tøj på, f.eks. Derfor
går en stor del af mit arbejde ud på at
træne med vores patienter, så de holder
fast i at kunne bevæge sig så frit som
muligt. Det er der meget stor værdi i,”
forklarer Elsebet Jul Olesen, der er en del
af HospiceSønderjyllands tværfaglige
team sammen med læger, sygeplejersker, socialrådgivere, præst, psykolog og
stabspersonale.
”Fælles for os alle er, at vi tager udgangspunkt i at møde patienten lige
præcis der, hvor han eller hun er, når vi
træder ind i rummet. De behandlinger
jeg giver vedkommende har til formål at
afhjælpe et helt konkret fysisk problem.
8
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Men ofte handler det også om at styrke
den del af hjernen, der hjælper os mennesker til at finde ro, også når vi føler os
truede eller i kaos. Det helt særlige ved
mit arbejde er, at jeg ved hjælp af fysioterapi kan hjælpe vores patienter til at
trække vejret helt igennem og finde ro,”
fortæller Elsebet Jul Olesen.
Lindrer ordløst
Elsebet har en række redskaber, hun kan
trække på, til at berolige og lindre smerter. F.eks. massage, åndedrætsøvelser, afspænding. ”Rigtig mange af vores patienter lider af angst. Angsten for at
mærke livet rinde ud og en dyb bekymring for de pårørende, som man efterlader sig, er en helt naturlig og uundgåelig del af det at være indlagt på et hospice,” forklarer Elsebet Jul Olesen.
I virkeligheden tager hendes arbejde
udgangspunkt i et fint samspil mellem
stille nærvær og konkrete, fysiske behandlinger. Og
det handler i
høj grad om
at lindre. Da
vi taler med
hende, kommer hun
netop fra en
patient, der

nærvær og behandling
har kræft i lunger og mave og er plaget
af svær åndenød og mavesmerter. Da
hun mødte ham for første gang var han
så svært plaget, at han næsten ikke
kunne tale. Og netop der har fysioterapien en af sine styrker: ”Jeg kan godt
lide at tænke på, at jeg kan lindre ordløst. Vi behøver ikke snakke sammen.
Jeg kan læse så meget om en person
ved blot at observere: Se hvordan han
ligger i sengen, og hvordan han trækker
vejret. Den pågældende patient kunne
jeg hjælpe med at styrke vejrtrækningen
og med lidt blid massage. Det gav ham
den følelse af ro, han havde brug for for
at få det bedre.”

Og at skabe ro er netop det, de er så
gode til på Hospice. Hele huset emmer
af ro og balance, af overskud til blot at
være. ”Vi tager udgangspunkt i det hele
menneske. Og derfor er der så stor brug
for alle de faggrupper, vi har i huset. Vi
kan selvfølgelig ikke undvære den medicinske behandling. Den er helt essentiel.
Det fine er, at vi hver især spiller en rolle
ift. at løfte opgaven på hospice i fællesskab,” slutter Elsebet Jul Olesen.
Elsebet Jul Olesen
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FORSKØNNELSE AF OMRÅDET
rundt om HospiceSønderjylland
Støtteforeningen for HospiceSønderjylland har i
juli måned godkendt en
ansøgning fra Hospice
Sønderjylland om økonomisk støtte på kr.
236.000,00 til 6 nye havebænke i solidt
plastmateriale, flisebelægning ved bænkene, udvidelse af trappen suppleret
med gelænder ved orangeriet samt forbedring og nyplantning langs flisegangen rundt om Hospice.
Arbejdet påtænkes at starte i løbet af
efteråret. Fire af de seks nye bænke vil
blive placeret langs den flisebelagte sti
udenom Hospice, mens to udtjente
træbænke erstattes med de nye plastbænke.

Murermestrene Thomas Hans i Haderslev vil stå for arbejdet med flisebelægning ved bænkene samt udvidelse af
trappen med gelænder ved orangeriet.
Nielsen Have med Stil i Haderslev vil
stå for forbedring og nyplantning af
træer, buske og stauder langs flisegangen ved Hospice.
Det er håbet med disse tiltag til forskønnelse af området rundt om HospiceSønderjylland, at det vil bringe glæde til
patienter og pårørende samt alle ansatte
og frivillige, der har deres gang på Hospice.
I de følgende numre af HospiceNyt vil
Støtteforeningen bringe en billedreportage af området, når arbejdet er fuldendt.
Jan Petersen
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En ny hverdag
på HospiceSønderjylland under Corona-pandemien
Hvordan mon hverdagen
på Hospice forløber under den omsiggribende
Corona-krise, der stort
set har ramt alle arbejdsrelaterede virksomheder
og organisationer? Hvordan påvirker det
en så speciel arbejdsplads som et hospice?
Det ville jeg se, om jeg kunne få løftet
sløret lidt for, og startede derfor bilen efter at have indgået en telefonisk aftale
med frivilligkoordinator Lis Gosvig på
HospiceSønderjylland. Vi mødtes på Hospice og fik os en snak om de store ændringer i hverdagen, som denne Coronapandemi havde påført herude.

som hjælper med forskellige opgaver i
løbet af dagen. Disse frivillige har deres
jævnlige gang på Hospice, så det var
hjælp fra mange hænder, der pludselig
stoppede.
Lis Gosvig overvejede derfor hvilke
ting, der stadig kunne glæde patienter
og pårørende og dermed hele Hospice.

Lis Gosvig fortalte, at Hospice indførte
restriktioner den 13. marts, og alle frivillige blev sendt hjem på ubestemt tid.
Der er normalt tilknyttet ca. 40 frivillige,
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Kunne vi evt. gøre noget uden for huset
for at afhjælpe, at der pludselig ikke
måtte være frivillige på Hospice?
Der skulle jo stadigvæk slås græs,
plantes krukker til, laves dekorationer og
blomstervaser vandes osv., og havemøblerne skal jo også ud på et tidspunkt, når
vejret bliver mildere. Der står normalt
havemøbler på terrassen foran hver patientstue, samt på fællesterrassen.
Lis Gosvig og pedel Lars Pihlkjer startede med at rengøre terrasserne, møblere dem og plantede forårsblomster i
krukkerne for at give lidt forårsstemning
på de udendørs arealer.
Det var hundekoldt, men vi måtte jo
ikke komme ind i huset, så vi må finde
på andre muligheder, for at kunne holde
varmen.
Efter ca. 14. dage blev også alle tværfaglige personer sendt hjem.
Alt aflyses – alle arrangementer, planer
osv. De frivilliges årlige udflugt, som i år
skulle have gået til et tysk hospice,
måtte ligeledes aflyses. Ærgerligt, men
sådan var situationen p.t.
Lis Gosvig udtalte, at ”vi følte os for en
kort stund totalt handlingslammede i
forhold til, hvordan de frivillige skulle
overleve en sådan pause. Tankerne gik
omkring, hvad vi kunne gøre – og kan vi
i det hele taget gøre noget?”
Som et lille plaster på såret, en lille opmuntring og opkvikker til sygeplejerskerne i den givne situation, valgte vi fra
Støtteforeningens side at købe nogle
æsker med påskeæg. Disse påskeæg
blev afleveret til Sigrid Vemmelund, som
herefter sørgede for at alle medarbejdergrupper og patienter fik en påskehilsen.
Vi har efterfølgende fået stor tak for, at
12
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vi tænkte på dem i situationen. Det varmede, sagde sygeplejerskerne, hvilket
absolut også var meningen.
Den 16. april – på dronningens fødselsdag – kreerede køkkenet, i daglig tale
kaldet ”Den lille restaurant”, en meget
flot lagkage til de personer, som netop
denne dag havde deres gang på Hospice.
Den 29. april fik Hospice besøg af Trialka
Trio (Trine, Allan og Calle), som spillede
for de i huset værende patienter, pårørende og personale.
Dette musiske indslag måtte ligeledes
henlægges til terrassen - idet der jo stadigvæk - modsat normal procedure ikke måtte komme nogen personer indenfor på husets område.
Patienter og pårørende kunne høre
musikken gennem de åbne terrassedøre,
og følge det virtuelt på skærme på stuerne.
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Den 4. juni blev der åbnet lidt op for
adgangen til Hospice.
De blomsterfrivillige fik lov til at
komme igen, men ligeledes kun i udendørs regi, samt i blomsterrummet.
De havefrivillige har hele tiden fået lov
til at være der, men måtte også kun opholde sig udenfor. Det kom der nogle
hyggestunder ud af med udendørs spisning.
Ugen efter fik endnu en frivillig lov til at
komme for at ordne nogle praktiske
ting, bl.a. vaser, der skulle ses efter.
Den 24. juni fik Hospice endnu et musisk
besøg. Denne gang var det Trombrio,
som ville give Hospice lidt musisk underholdning og glæde.
Som I kan se, er der mange, som tænker på patienter og pårørende på Hospice – også i Corona-tiden.
Det er meget dejligt, at vi hermed kan
holde nogle af de varme menneskelige
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oplevelser i gang, selv i de udfordrende
tider.
Nogle medlemmer af orkestret SMUK,
(Sønderjyllands Musikkorps) kom og gav
en fantastisk koncert for Hospice den 2.
juli på en solbeskinnet dag. Alle de
musiske indslag gjorde stor lykke for patienter og pårørende, og man mærkede
virkelig, at vi havde manglet musik.
Primo august blev der atter lempet lidt
på tilgangen for de frivillige. Nu må der
komme én frivillig som praktisk hjælp
hver aften i ca. 2 timer – men kun med
én person ad gangen.
Så alt i alt er vi kommet igennem perioden på en rigtig god måde.
Det er dejligt, at de frivillige igen må
komme på Hospice, og fraværet af de
mange hænder har helt sikkert kunnet
mærkes, selv om vi endnu ikke er oppe
på fuld styrke igen.
Ulla Jepsen

Med en dansk lykkepose på maven:
Tusindvis af kilometer adskiller danske
medlemmer af Stomiforeningen COPA
og ukrainske stomister fra millionbyen
Odessa ved Sortehavet. Men gensidig
forståelse og støtte har forenet stomiforeningerne igennem mange år.
COPA hjælper med stomi-overskudsprodukter – poser, konveksplader, pasta,
creme o.a. – mest produkter, som har
overskredet sidste salgsdato, men som
stadig kan bruges.
Produkterne bliver indsamlet i Aarhus
og sendt til Odessa. Året rundt bliver
danske overskudsprodukter nøjsomt fordelt mellem de ca. 414 medlemmer af
Odesa-ILCO.
Dette arbejde har HospiceSønderjylland, via en lokal kontaktperson, fået forbindelse til. Derfor indsamles der
løbende overskudsprodukter i huset,
som gemmes og, ved lejlighed, afleveres
til denne kontaktperson, der herefter
samler sammen fra yderligere leverandører og kører materialet til Aarhus,
når der er samlet en tilpas mængde produkter.
Det kan også være pårørende til patienter på Hospice, som afleverer overskudsmaterialerne, da de har hørt om
denne indsamling og gerne vil støtte
den.
På vegne af Odesa-ILCO har vi (COPA)
modtaget udtryk om den dybeste
taknemlighed og påskønnelse for vores
humanitære arbejde gennem 18 år. Der
sættes en kæmpe pris på, at ligesindede
stomister – på trods af landegrænserne
– hjælper hinanden med stomiartikler

og gode råd. Jeres hjælp, venlighed og
omsorg betyder alt for de stomiopererede i Odessa-regionen.
Vi arbejder, nyder livet, opdrager børn
og børnebørn – takket være jeres overskudsposer og information om livet med
stomi. Vi kalder overskudsposerne for
lykkeposer – for os betyder de lykke.
Vi har stadig en del problemer: Apotekerne har et meget mangelfuldt udvalg
af stomihjælpe-midler, og de er meget
dyre. Patienterne lider ofte af brok og
hudproblemer omkring stomien, og der
er næsten ingen uddannede stomisygeplejersker og terapeuter til at hjælpe
dem.
Der er også godt nyt. Det ukrainske
sundhedsvæsen er under forandring.
Det tager tid, men det går i den rigtige
retning.
Vi føler, at vi gør noget godt med dette
hjælpearbejde, og hos os bliver disse
materialer ellers blot destrueret. Det er
derfor en stor tilfredsstillelse for os, at vi
kan hjælpe og give glæde i Ukraine, så
er det hele arbejdet værd, siger Lis Gosvig.
Ulla Jepsen
HospiceNyt/40
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Mange bække små
En af bestyrelsens fornemste opgaver er at
vedligeholde og opretholde en god skare af
medlemmer. Vi har i et
par måneder arbejdet
på et projekt, hvor vi
vil synliggøre os selv, og på den måde
forsøge at hverve nye medlemmer.
Uden medlemmernes støtte og kontingent, ville vi ikke være i stand til at
hjælpe Hospice Sønderjylland, som vi
gør i dag.
Kontingentet på kr. 100.- årligt lyder
ikke af meget, men når vi er mange, så
bliver det alligevel til en stor pose
penge, som støtteforeningen kan donere.
Vores økonomiske råderum tilgodeser
patienter, sygeplejersker, køkkenet og
de frivillige. Alle personalegrupper på
Hospice Sønderjylland kan søge om
støtte.
Mange synes det er sorgfuldt at tænke
på og tale om hospice, og af den grund
kan man måske være lidt tilbageholdende med at melde sig ind i sådan en
forening. Det er det også, men vi ved, at
det nytter, og at man på hospicer gør en
uvurderlig forskel.
I tiden med Corona har bestyrelsen for
Hospice Sønderjylland været afholdt fra
mange aktiviteter, men det betyder ikke,
at vi ikke har arbejdet for sagen hver for
sig. Blandt andet har vi arbejdet ihærdigt med at få opbygget et net af ambassadører, og det ser ud til at bære
frugt. Mere herom senere.
16
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Medlemmerne
er vores livsnerve

Medlemmernes bidrag og kontingent giver os bl.a. mulighed
for at købe maskiner der letter arbejdet på Hospice, det gør
en stor forskel. Vi sætter pris på hvert minut vi får frigivet til
at drage omsorg for husets beboer.

’

Ugens buket
spreder glæde

Hver uge sø
rg
glædee for pa er Støtteforeningen for
friske blomst
tienterne
er til stor

Vil du være med til at gøre en
forskel? Så meld dig ind i
Støtteforeningen for
HospiceSønderjylland!

Læs mere om Støtteforeningen
ved at scanne QR koden

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Vi har også støttet Anne og pigerne i
køkkenet, når de har haft behov for f.eks.
maskiner til at lette deres hverdag. Den
sidste store investering var en robotblender, der kan blende maden til patienterne. Anne stråler, når hun fortæller
om, hvordan der nu kan laves god mad
til patienterne.
Vi har valgt at bruge Anne og køkkenets behov i vores nye kampagne, som

Vil du være
m
Så meld dig ed tilil at gøre en forskel?
ind i Støttefo
reningen fo
r HospiceSø
nderjylland!

Læs mere om
Støttefore
ved at scanne ningen
QR koden

Støtteforenin
gen for Hosp
iceSønderjy
lland

ganske kort går ud på at lave en udstilling med plakater med oplysninger om
medlemskab af støtteforeningen.
Vi vil synliggøre støtteforeningen ved
bl.a. at udstille disse plakater i nogle af
de mange tomme butiksvinduer, som
vores område desværre bærer præg af.
Vi vil vise hvem vi er, og hvordan medlemmernes kontingent på 100.- kr. bliver
brugt.

Husk, kære medlemmer, I må meget
gerne bidrage med at skaffe nye medlemmer. I er gode ambassadører for foreningen, og vi vil være meget taknemmelige
for hvert et medlem, vi får.
Med venlig hilsen
Gitte Elmelund Mørch

HospiceNyt/40
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Tilmelding til BetalingsService

+80879849<
+73<

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag

Måned

År

FIK 752 (09-16) 124-25098

Kroner

Deb.gr.nr.

Kvittering
Underskrift ved overførsel fra konto

PBS-nr.:

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland
c/o HospiceSønderjylland
Ribe Landevej 130
6100 Haderslev
Støtteforeningen for HospiceSønderjylland
c/o HospiceSønderjylland
Ribe Landevej 130
6100 Haderslev

Kundenr.:

80 87 98 49

Øre

Kreditornummer og beløbsmodtager

KA 75

KVITTERING

80 87 98 49

Betalingsdato
Øre
Kundenr.:
Kroner

Deb.gr.nr.
PBS-nr.:

Tilmelding til BetalingsService

HospiceNyt/40

persondataforordning

Ugens buket
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Den nye

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland har, lige som alle andre
foreninger og virksomheder, også
været nødt til at forholde sig til
den nye persondatalov, også kaldet GDPR.
Du kan være forvisset om, at vi behandler personoplysninger korrekt
og i overensstemmelse med GDPR.
For mere information læs om vores
privatlivspolitik på hjemmesiden:
www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Kreditornummer og beløbsmodtager

Nu har vi gjort det endnu nemmere
at give et beløb til det vi kalder
Ugens Buket. Det er den buket der
står i receptionen på Hospice til stor
glæde for patienter, besøgende og
personalet.
Udover girokort og bankoverførsel,
kan man nu indbetale et beløb på
MobilePay 749791
Nummeret kan kun bruges til Ugens
Buket, og vi er meget taknemmelige
for hver donation, som går til dette
formål.
Husk at skrive ”Ugens Buket” på indbetalingen.
De bedste hilsner
René Nielsen,
Kasserer i Støtteforeningen

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Mobile pay har gjort sit indtog i støtteforeningen

De bedste hilsner
Gitte Elmelund Mørch

Navn og adresse
eller medlemsnummer

Nye tider- også hos os ...

De flotte buketter leveres på skift og et
år ad gangen af:
Højgaardvejs Gartneri
Tusindfryd
og Erlev Blomster.

altid at skrive navn,
adresse og om det
drejer sig om kontingent eller ugens
buket, når du overfører penge til Støtteforeningen, og meget
gerne også medlemsnummer, som dels er
anført på fakturaen
ved din indmeldelse,
og dels står trykt på
bladet ved adressen.

Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb der er indbetalt.

Man kan betale via det girokort, der er
trykt her i bladet; denne gang er det
ikke lagt løst i, som vi plejer at gøre.

Husk

Kontonr.

Buketten er det første, der møder én,
når man træder ind ad døren på Hospice, og mange bemærker, hvor pænt
det er med en velkomstbuket.

Det er også muligt at indbetale til vores
konto i Danske Bank,
Registreringsnummer 3588
4740455737
- og det er nok den nemmeste måde at
klare betalingen på, blot skal I altid
huske at skrive, at indbetalingen vedrører UGENS BUKET, så kassereren straks
kan se at det ikke er et medlemskab, der
er blevet betalt; det er virkelig vigtigt.

Reg.nr.

En dejlig og synlig måde at støtte Hospice på er ved at donere et beløb til
ugens buket, alle beløb store som små
modtages med stor tak.

INDBETALINGSKORT

✃

Indbetaling til ugens buket

Afs.: René Jørgen Nielsen, Carstensgade 62, 6270 Tønder

Kontakt til
Støtteforeningen
Indlæg og andet kan sendes til
Hospice Støtteforening c/o Hospice Sønderjylland,
Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev
Formand: Jan Petersen, Kløvermarken 75,
6440 Augustenborg. Mobil 29 87 90 00
formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
Kasserer: René Jørgen Nielsen, Carstensgade 62,
6270 Tønder. Mobil 21 71 06 95
kasserer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
Sekretær: Kirsten Christiansen, Chresten Jacobsens Vej 1,
6520 Toftlund. Telefon 26 37 41 10
sekretaer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
CVRnr.: 21 97 34 75
Bank: Reg.nr. 3588 konto 4740455737
Hjemmesiden:
www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
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