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Af Jan Petersen

bestyrelsesformand

Først og fremmest - GODT NYTÅR - til

alle medlemmer, deres familie og vores

samarbejdspartnere.

Så nærmer tiden sig igen til den årlige

generalforsamling, den 27. ordinære,

som afholdes tirsdag den 28. marts 2023

kl. 17.00 (bemærk tidspunktet) på

Hospice Sønderjylland, Ribe Landevej

130, 6100 Haderslev.

Dagsordenen og regnskab for 2023 er

trykt i dette nummer.

Støtteforeningen vil efter den indle-

dende seance som vanligt være vært

ved et mindre traktement og derefter af-

holdes generalforsamlingen efter den

planlagte dagsorden beskrevet andet-

steds i bladet. Afslutning på mødet for-

ventes ved 20-tiden.

De økonomiske forhold er generelt

blevet vanskeligere det sidste års tid

med krigen i Ukraine og en inflation,

som ikke er set lignende de sidste fyrre

år. Dette kan ikke undgå at berøre fore-

ningslivet og også Støtteforeningen for

HospiceSønderjylland. For at kunne til-

godese Støtteforeningens formål med

økonomisk støtte til Hospice, blev der på

sidste generalforsamling besluttet at

hæve det årlige kontingent fra 2023

med følgende satser:

Enkeltmedlemmer 125 kroner; par 250

HospiceNyt/45

Formandens hjørne!
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kroner; firma 850 kroner og livsvarigt

1.500 kroner. 

Dette må trods trængsler i privatøko-

nomien betragtes at være en beskeden

stigning i kontingentet, som de fleste

kan være med til.

Støtteforeningen ansøger også fort-

løbende kommunerne i Sønderjylland

om økonomisk støtte til dens virke via 

§ 18 midler til de frivilliges virke på

Hospice, og her mærkes efterhånden en

vis tilbageholdenhed med bevilling af

økonomisk støtte.

I det forløbne år har Støtteforeningen

modtaget to pæne donationsbeløb og

en del mindre beløb, heriblandt til

Ugens Buket.                                                    

HospiceNyt kan nu rekvireres digitalt til

læsning på hjemmesiden, hvis det måtte

ønskes

Ved det årlige fællesmøde mellem be-

styrelserne for Hospice Sønderjylland og

Støtteforeningen var der bred enighed

om, at der herskede en god ånd og for-

ståelse i samarbejdet med udbredelse af

hospicetanken og støtten til Hospice.

Som ved al foreningsvirksomhed er

det vigtigt både for bestyrelsen og med-

lemmerne, at der er stor opbakning om-

kring det arbejde, der foretages i Støtte-

foreningen, og at dette udmønter sig i

et stort fremmøde ved generalforsamlin-

gen - for medlemmerne er og bliver om-

drejningspunktet i enhver forening og

således også i Støtteforeningen.

Med disse ord ønskes alle medlemmer

et rigtig godt forår - og sommer.

HospiceNyt/45
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Af Laila Steenfat

Fleksible arbejdstider,

god løn eller særlige mu-

ligheder for at udvikle

sig fagligt… Der kan

være mange årsager til at man trives på

sin arbejdsplads, og hvad der vægter

højest, er ikke altid nemt at definere.

At Hospice Sønderjylland er en god ar-

bejdsplads, kan man ikke være i tvivl

om, når man besøger stedet. Ud over at

være gennemsyret af faglighed emmer

huset nemlig af varme og respekt – og

den slags kommer ikke af sig selv.

Men hvad er det egentlig, der gør Ho-

spice Sønderjylland til en særligt god ar-

bejdsplads? Støtteforeningen har spurgt

en række medarbejdere.

Navn: Ilona Beck

Stilling: Sygeplejerske

Ansat siden: 01.06.2021

Hvad gør hospice til en

god arbejdsplads for dig?

At der er tid til at give

patienten den bedst mulige pleje og

omsorg og dermed derved komme om-

kring hele mennesket.

Hvad er det bedste ved hospice som

arbejdsplads?

Det brede tværfaglige samarbejde

HOSPICE SØNDERJYLLAND 

– Et godt sted at arbejde
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Navn: Malene Katborg

Stilling: Sekretær

Ansat siden: 01.03.2019

Hvad gør hospice til en

god arbejdsplads for dig?

Jeg kan gå glad på arbejde, hvor jeg fø-

ler mig værdsat af mine kolleger. Jeg har

alsidige og tilfredsstillende arbejdsopga-

ver samt berøring med hele huset.

Hvad er det bedste ved hospice som

arbejdsplads?

Vi har et godt samarbejde om vores ker-

neydelse – vores patienter og pårø-

rende! Det er meget givende at være en

del af at give patienter og pårørende

den bedst mulige tid på hospice i en

svær periode i deres liv.

Navn: Bodil Dalgaard

Stilling: Sygeplejerske

Ansat siden: sommer

2007

Hvad gør hospice til en

god arbejdsplads for dig?

Dejlige, dygtige kolleger i HELE huset,

som alle er ildsjæle.

Det smitter helt vildt.

Kort vej til ledelsen. Vi er tæt på hinan-

den. Den bedste opbakning derfra.

Og ikke mindst fantastiske frivillige

gennem alle årene!

Æstetiske, smukke rammer. Har jeg

nydt fra dag 1. 

Hvad er det bedste ved hospice som

arbejdsplads?

Når vi alle tværfagligt løfter opgaven

sammen i et patientforløb. Når jeg ople-

ver, at indsatsen fra alle faggrupper hver

især giver patienterne og deres familier

lindring, støtte og god pleje. Lige fra

musikoplevelser, fristende små portioner

mad, en snak med psykolog, præst og

socialrådgiver eller alle os andre, der

kommer på stuerne… til når patienten

og familierne får lidt ro i sjælen. Det er

en skøn sygeplejerske-fornemmelse.
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Af John

Erendal

og Jan

Petersen

Den 19. november 2022 afholdt Hospice

Forum Danmark et éndags udviklings-

seminar for støtteforeningsbestyrelser

på Brogaarden i Strib ved Middelfart. 

Der deltog 33 personer, heraf 8 fra

Hospice Forum Danmark og 25 fra 10

støtteforeninger. Fra Støtteforeningen

for HospiceSønderjylland deltog besty-

relsesmedlem Leif Erbs Rasmussen, for-

mand og næstformand.

Dagens første hovedtema var: Hvordan

fremtidssikrer vi støtteforeningerne?

Under dette tema blev der set på udfor-

dringerne omkring:

at forblive en forening i udvikling

• at engagere medlemmerne

• at kommunikere med medlemmerne

• at være synlige og relevante for kom-

mende medlemmer

• at understøtte udbredelsen af hospi-

cefilosofien

Under drøftelse af temaet blev vi be-

kræftet i, at tendensen med dalende

medlemstal er den  samme i de andre

veletablerede støtteforeninger, hvori-

mod støtteforeninger med et nyere

hospice, eller hvor der arbejdes for at

etablere et hospice, har tendens til til-

gang af medlemmer.

Vores bestyrelse var før seminaret me-

get opmærksom på det dalende med-

lemstal i Støtteforeningen for Hospice-

Sønderjylland. Der er taget og tages

kontinuerligt initiativer til at få flere

medlemmer.

Har du forslag til initiativer, som vi kan

tage for at vende situationen, så vi forbli-

ver en forening i udvikling, vil det glæde os

at høre fra dig!

Dagens andet hovedtema var: Hvilken

rolle spiller støtteforeningerne i

fremtiden?

Temaet blev indledt af overlæge Kristof-

fer Marså, specialist i lungemedicin og

palliativ medicin, med et spændende

debatoplæg om frivillige og civilsamfun-

dets muligheder for bedre at tage hånd

om de fysiske, psykiske, psykosociale og

eksistentielle problematikker, der kan

være forbundet med livstruende syg-

dom. Under debatten blev ressourcer og

samfundsøkonomien hertil også berørt,

og det måtte konstateres, at der til sta-

dighed er plads til forbedringer.

Efter en dag med interessante emner

og debatter sluttede seminaret kl. 16.00.

U D V I K L I N G S S E M I N A R  
2 0 2 2



eningen samt artikler, der gavner hospi-

cesagen. Det er også oplagt, at vi bliver

mere synlige for mange, der ikke kender

os i forvejen. Facebook kan også være

stedet, hvor medlemmer og andre deler

gode ideer med os, ønsker om arrange-

menter eller andre ting vi i Støttefor-

eningen kan bidrage med. 

Det vil også glæde os meget, hvis

f.eks. frivillige og andre har lyst til at dele

gode oplevelser eller billeder med os på

Facebook.

Vi vil håndhæve, at profilen ikke bru-

ges til politiske opslag eller i salgsøje-

med. Det er ikke formålet eller hensig-

ten med profilen.

Tak for jeres støtte og engagement –

både på Facebook og i alle mulige andre

sammenhænge.
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Af Gitte Elmelund Mørch

Støtteforeningens Face-

book profil blev lanceret

efteråret 2022.  Den har

fået en pæn modtagelse

og en fin start, og vi har

på nuværende tidspunkt ca. 80 følgere.

Dem sætter vi stor pris på. Vi har ikke

noget mål for, hvor mange vi skal være,

men jo flere vi er, jo længere når vi ud

med vores forening og opslag, og måske

kan det på sigt inspirere nogen til at

melde sig ind i Støtteforeningen. 

Der er mange gode grunde til, at vi

valgte at oprette en profil på Facebook.

Dels er mange af vores medlemmer alle-

rede aktive dér og kan få glæde af, at vi

deler nyheder fra Støtteforeningen og

om Hospice, mens de stadig er nye. Vi

kan også dele relevante opslag eller ar-

tikler om både Hospice og Støttefor-

Facebook
En anden måde at kommunikere på….
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Af Leif Erbs Rasmussen

Interviewet af Gitte Elmelund Mørch 

Leif, jeg ved at du er frivillig på Hospice

Sønderjylland. Hvor længe har du været

det?

Jeg startede i maj 2019, så det nær-

mer sig 4 år og jeg kan sige at jeg ikke

har fortrudt et eneste sekund, at jeg tog

den beslutning om, at jeg nu ville søge

ind og blive en del af Frivilligholdet på

Hospice.

Hvor ofte arbejder man som Frivillig på

Hospice?

Det er meget svært at svare på, da vi

ikke har fast arbejdsplan, men selv byder

ind via en Elektronisk vagtplan.

Det er så smart, at vi kan melde os til

eller fra derhjemmefra og vi er ikke bun-

det af noget.

Vi hedder Frivillige og jobbet på

Hospice lever fuldt ud op til det ord, for

det er nemlig aldeles frivilligt, hvad og

hvornår vi byder ind. Frivilligheden gør

at gejsten altid er der. 

Selvfølgelig er der da også situationer

hvor Lis, vores Frivilligkoordinator, rin-

ger/skriver, om vi har mulighed for at

hjælpe med en vagt eller andet. Men

også her er vi helt frie til at takke nej tak.

Er der Frivillige på vagt på Hospice Sønder-

jylland Juleaftensdag - og er der særlige

forventninger denne dag? 

Ja, det er der, og jeg havde her i julen

for 4. år i træk Julevagten, som er noget

helt særligt. 

Juleaftensdag & aften er nok den tra-

dition, som appellerer til de fleste, både

unge som gamle, og jeg tror ikke, at det

forandrer sig voldsomt, selvom man er

blevet syg og bor på Hospice. Det der er

forandret er, at centrum for ens forvent-

ninger flyttes fra, at man som barn

havde mest fokus på gaverne og nu som

syg/ældre på Hospice mere har glæden

ved minderne, sangene samt familie og

venners besøg og den gode mad.

Forventningerne er der stadig, men

det er nu andre ting som glæder én.

Hvor mange frivillige er der på vagt en Ju-

leaftensdag?

Der er som regel 2-3 frivillige på vagt,

men de sidste 3 år har Børge Otte, som

også er frivillig, og jeg været ene om

tjansen og det er gået fint, hvis vi selv

skal sige det.

Vi har et godt samarbejde, som gør, at

selv om der er rimelig travlt, og der er

flere bolde i luften, så føler vi, at det for

os, er en god måde at servicere på. Vi er

et lille men godt hold – køkkenet kalder

os for ”The Dream Team”, men så skal de

2-3 medarbejdere, der er i køkkenet

også inkluderes, for de klargør alt mad

til os og altid med godt humør.

Det er det fantastiske ved at være en

del af Hospice, at man bliver accepteret

og respekteret, som den man er, og for

det man kan byde ind med, og vi får

ofte ros og tillidserklæringer. Vi føler os

bestemt som ”kolleger”.

Juleaftensdag på Hospice  
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Er der en speciel grund til, at du er på ar-

bejde Juleaftensdag?

Det startede vel med at vagten ikke

var besat, og så blev Frivilligkoordinato-

ren, Lis Gosvig og jeg enige om, at det

kunne jeg og 2 andre frivillige godt

tage. Det blev så til, at jeg nu har taget

vagten, sammen med Børge, lige siden

og regner da også med, at være på

plads igen den 24.12. 2023.

Børge og jeg glæder os til at være

med til at gøre en forskel på vores vag-

ter og specielt på Juleaftensdag.

Vi har ikke meldt os til tjansen i julen,

hvor også vore egne familier skal priori-

teres, fordi vi har masser af fritid til

overs, tværtimod så skal Børge til Her-

ning og jeg tager til Aarhus for at fejre

Juleaften i familiens skød. 

Grunden er mere, at der på Hospice

også er brug for, at det kan mærkes, at

denne dag er noget særligt.

Det vil vi gerne være med til, og vores

familier bifalder heldigvis vores valg. 

På den måde, så lykkes det, at få fejret

julen både på Hospice og sammen med

vore egne familier. 

Jeg føler, at vi er privilegeret ved, at vi

får lov til at møde rare mennesker, der

på trods af de har en alvorlig sygdom er

venlige og situationen taget i betragt-

ning, er rimelige positive og påskøn-

nende, for endda små ting vi gør for

dem.

Hvordan forløber Juleaftensdag så?

Vi møder ind kl. 09.00 og starter med

to-do-listen suppleret med et lille kaffe-

møde sammen med køkken - samt det

faste personale.

Planen bliver gennemgået og Børge

Sønderjylland 2022

>>>
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starter med de indledende manøvrer

som forberedelse til middagsmaden: -

skaffer ekstra borde, stole, duge, serviet-

ter, bestik m.m.. 

Jeg har til opgave, at gøre klar til da-

gens Musik Andagt som finder sted kl.

11.00 og varer ca. 1/2 time.

Der skal anrettes et Alter med alter-

dug og der skal være blomster, lys, stole

skal opstilles og der skal gøres plads til

at patienter kan deltage med seng, køre-

stol, rollator e.l.

Desuden skal der gøres Audio/video

klar, så de patienter, der ikke kan komme

op i fællesrummet, kan følge med på de-

res TV-skærm på stuen. Jeg går også

rundt og inviterer og evt. hjælper med,

at de kommer op til fællesstuen, og jeg

indstiller deres TV til at kunne se Musik

Andagten og kameraføringen under An-

dagten er også mit job.

Musik Andagten er en mindre hver-

dagsgudstjeneste, hvor Hospicepræst

Ingeborg Kastberg og stedets dygtige

guitarist/pianist Aksel Krogslund Olesen

står for Andagten. Aksel har også begået

musikken til de fleste nye tekster.

Musik Andagten giver også mulighed

for en andægtig stund, hvor der også er

tid til tanker eller være fri fra tanker.

Det er en smuk stund, som der sættes

stor pris på, og der synges både kendte

og nye sange/salmer.

Patienter og pårørende samt de af

personalet og evt. frivillige der har lidt

luft i programmet kan deltage.

Efter Musik Andagten byder vi alle, der

har deltaget på et glas hvidvin og lidt

sødt og ønsker hinanden en Glædelig

Jul og på de stuer, hvor patienten ikke

har kunnet deltage, går vi rundt og tilby-

der det samme.
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Herefter er der oprydning efter Musik

Andagten, og der gøres klar til Julema-

den som serveres på stuerne kl. 12.15.

På de stuer hvor der er pårørende/be-

søgende, der spiser med tilbydes, at vi

anretter et bord med dug og pynt - ja,

alt hvad dertil hører. 

Derefter serveres julemaden, som er

som de fleste ønsker, at den skal se ud

og smage. Intet mangler – dæ æ ålt.

Midt på eftermiddagen kommer der

så en frivillig rundt med kaffe/the, lidt

sødt samt julesmåkager.

Så mangler vi bare at få hentet al

brugt service på stuerne og forhøre os

om, der er andre ønsker, inden vi går.

Dagen slutter for vores vedkommende

derfor i køkkenet – der er en opvask og

oprydning, der skal klares, før Børge og

jeg ønsker hinanden en Rigtig Glædelig

Jul og tak for godt samarbejde og kører

til henholdsvis  Herning og Aarhus med

en dejlig fornemmelse i hele kroppen

over, at vi har været med til at gøre en

forskel.

Klokken er nu 15.oo …… Mission

Completed.

NB.: Aftensmaden er en lækker let an-

retning – et lækkert udvalg af bordets

glæder. Det faste personale servicerer.

……… og patienterne er godt trætte ef-

ter en forhåbentlig god og begiven-

hedsrig dag og går til ro.

Frivillige er ikke betalte –

ikke fordi de er værdiløse –

men fordi de er uvurderlige.
>
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Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab til godkendelse v/kassere-

ren

3a.  Budget til orientering

3b.  Fastsættelse af kontingent 

for 2024

4. Behandling af indkomne forslag.

Evt. forslag skal være formanden i

hænde senest den 15. marts 2023

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På

valg er:

Jan Petersen (modtager ikke genvalg)

Rene Nielsen (modtager ikke genvalg)

Leif Erbs (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter 

Laila Steenfat (modtager genvalg)

Niels Vincent Andersen (modtager

genvalg)

7. Valg af revisor. 

8. Valg af revisorsuppleant.   

9. Eventuelt

Herunder afslutning ved forman-

den/dirigenten

Haderslev, den 10. januar 2023/ 

på bestyrelsens vegne Jan Petersen

Dagens Program

17:00 Velkomst ved formand Jan Petersen

17:10 Indlæg ved præst Johannes Gjesing

18:10 Støtteforeningen er vært ved et

lettere traktement

18:45 Generalforsamling

20:00 Forventet afslutning på generalfor-

samlingen

Evt. indkomne forslag kan ses på

foreningens hjemmeside umiddelbart 

inden generalforsamlingen

Støtteforeningen for HospiceSønderjyllands

Generalforsamling 
tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17.00
- Dette er støtteforeningens 27. ordinære generalforsamling
Afholdes på HospiceSønderjylland, Ribelandevej 130, 6100 Haderslev
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Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Årsregnskab 2022
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Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Status 2022
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Af Lene Kousgaard

Min mor fik konstateret

uhelbredelig lungekræft

i juni 2019 og blev indlagt på Hospice

Sønderjylland i starten af juli pga. af

store smerter. 

Midt i sorgen mødte jeg, mine søs-

kende og øvrige familie, et personale,

der udover deres høje faglighed, besad

en helt ekstraordinær medmenneskelig-

hed og empati. Mor elskede at sidde i

solen med en smøg og en kop kaffe;

dette hjalp personalet hende med, også

i den sidste tid, hvor mor var sengelig-

gende, så blev hun kørt udenfor i sen-

gen. 

Jeg besøgte dagligt mor og mødte al-

tid en stor imødekommenhed både fra

personalet og de frivillige, som også

yder en stor indsats. Under mors forløb

på Hospice bidrog de frivillige til, at vi

kunne holde mors sidste fødselsdag –

de bagte boller og lagkage og sørgede

for, at det blev en god dag for os alle. 

Stedets præst og den frivillige musiker

var helt enestående, da vi den 18. au-

gust måtte tage afsked med vores mor.

Der blev lyttet til vores ønsker og behov.

Mor blev gjort smukt i stand, stuen blev

ryddet for al ”sygehusudstyr” og smyk-

ket med blomster, så vi kunne holde en

fin og personlig udsyngnings ceremoni.

Jeg husker særligt mors hænder med

smukt ordnede negle, måske en lille ting

for andre, men for mig et udtryk for stor

omsorg også i døden fra personalet.

Vores mor forlod Hospice Sønderjyl-

land til ”What a wonderful World” med-

levende spillet på flyglet af den frivillige

musiker. Personalet havde tændt lys og

stod med blanke øjne og tog afsked

med mor. I de 6 uger mor var på Hospice

Sønderjylland, kunne vi mærke at perso-

nalet var kommet til at kende mor, som

det fantastiske menneske hun var. Hun

ikke bare var endnu en patient, det be-

tød rigtig meget for os. 

Samme efterår blev vi inviteret til Alle-

helgens arrangement, først i kirken og

efterfølgende på Hospice Sønderjylland.

Jeg deltog og fik en bevægende aften,

som bidrog til at få bearbejdet sorgen

over tabet af min mor og gav mig anled-

ning til at takke personalet endnu en-

gang. Det var tankevækkende at høre

176 navne blive læst op i kirken – det

må kræve noget helt særligt af persona-

let at være så nærværende, empatiske

og omsorgsfulde med så mange døds-

fald om året. 

Et smukt minde om en
svær tid
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Af Jan Petersen, formand

Sognepræst Johannes Engholm Gjesing,

51 år, uddannet cand.theol. fra Aarhus

Universitet i 2002, har virket som præst i

tre pastorater og syv sogne, alle i Ha-

derslev Domprovsti.

Siden 2007 har han virket i Gram og

Fole Sogne. Han har været engageret i

mange ting, blandt andet som fore-

dragsholder, klummeskribent, kulturvej-

leder på P1, formand for byfest, skolebe-

styrelsesformand, og så er han også

brandmand. I 2022 blev han udnævnt

æreshertug i Haderslev for sit engage-

ment.

Den 28. marts 2023 indleder Johannes

Engholm Gjesing mødet i Støtteforenin-

gen med et foredrag og efter en pause

med et lettere traktement afholdes ge-

neralforsamlingen.

Foredragsholder 
Johannes Engholm Gjesing
Sognepræst
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Set og sket på Hospice

Ved bordet sidder Bent, Patient og Leif / Frivillig.

Vi får tit en snak og også en kop kaffe!

Vojens Koret underholder.
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Reolen T.V. er seneste donation sammen med

Højskole sangbøgerne der er i den! / 2022

Reolen T.H. er en tidligere donation fra Støtte-

foreningen!
2 Højskole Sangbøger er Støtteforeningens do-

nation / 2022.
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Leif Fabricius fra Esbjerg fortæller

sjove anekdoter og historier. 

11. oktober 2022.
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Set og sket på Hospice
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Af Leif

Selv en kold gave kan gøre én varm!

Det var også tilfældet kort før jul, hvor

en voksen søn overraskede sin syge mor

med en sød og morsom snemand på

Hospice Sønderjylland!

Sønnen havde lavet den derhjemme,

og placeret den på terrassen lige uden-

for stuens vinduer. 

Der stod ”Hr. Frost” så og smilte bredt

til moderen, der tøede op og glad smilte

tilbage fra sygesengen!

At det var en god idé, kunne der ikke

herske tvivl om, for hun viste den stolt

frem, da jeg var inde og besøge hende!

Det er ofte de små ting - der gør en

stor forskel.

Snemand på Hospice
En varm hilsen i en kold tid!

Spurven sidder stum bag kvist – det gør Solsor-

ten også! / 18.12.2022

Kisser og Søren 26.09.2022 Hospice 

( Kendt fra ”Dansktoppen” )
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Små videofilm skal udbrede

kendskabet og fortælle den

gode historie

Af Niels Andersen

På de seneste bestyrelsesmøder har

Støtteforeningen Hospice Sønderjylland

drøftet, hvordan vi kan få fortalt den

gode historie om vores dejlige Hospice,

og hvordan vi får bredt budskabet ud i

landsdelen på den bedste måde. Vi vil

gerne synliggøre vores Hospice noget

mere. I den anledning har vi allieret os

med markedsføringsfirmaet Kongsted-

freelance, der har stor erfaring med pro-

duktion af små videofilm for virksomhe-

der og skoler.

På et af møderne var Stig Kongsted

Hansen fra Kongstedfreelance inviteret

med, for at fortælle om mulighederne

for produktion af film. Vi blev enige om

produktion af tre små film de kom-

mende måneder, og vi fik drøftet indhol-

det samt overordnet drejebog og vinkler

for de tre film.

-Jeg glæder mig utrolig meget til

denne opgave. Jeg har produceret

mange film for forskellige kundegrup-

per, men har aldrig prøvet at lave film

for et hospice. Jeg vil gå ydmyg og re-

spektfuld ind til opgaven, fortæller Stig

Kongsted Hansen fra Kongstedfreelance.

Når hver enkelt film er færdigproduce-

ret, bliver de lanceret og offentliggjort

på støtteforeningens facebookside,

hvorfra de vil blive delt på forskellige by-

platforme i landsdelen, således at vores

budskab kommer langt ud. Vi ser frem til

at komme i gang.

Støtteforeningen vil markedsføre
Hospice Sønderjylland
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Er du allerede medlem, kan du fremover

selv rette i dine kontaktoplysninger, så

som adresseændring, nyt telefonnum-

mer eller tilføje/rette din mailadresse. 

Det med mailadressen er især vigtigt,

fordi du nu også får mulighed for at

vælge at modtage vores blad Hospice

Nyt på mail i stedet for i postkassen.

Det er der flere fordele ved:

- du får bladet hurtigere, 

-vi skåner miljøet,

-og Støtteforeningen kan bruge de spa-

rede penge til andre gode formål.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores

nye platform til medlemsregistrering.

Lad os endelig høre, om du synes det er

brugbart. 

De bedste hilsner
Gitte Elmelund Mørch

Husk at du nu kan tilmelde dig, og betale kontingentet 

på vores hjemmeside 

www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Indbetaling til 

ugens buket
Ugens buket leveres på Hospice Sønderjylland

hver uge og står i receptionen, hvor den ses af

mange hver dag. Buketten betales af Støttefor-

eningen for HospiceSønderjylland med stor

hjælp af de donationer, vi får i løbet af året, og

alle bidrag er velkomne. Det er blevet nemt at

give et beløb til ”Ugens Buket”; man kan

indbetale på Mobile Pay

på 749791 og husk at

skrive UGENS BUKET.

Man kan også indbetale

på vores kontonummer, som er 3588 4740455737, og her skal

man også skrive UGENS BUKET.

Tak for alle bidrag til ”Ugens Buket”

Venlig hilsen Gitte Elmelund Mørch 

Husk 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.
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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: Michael Mouritzen, Varbergvej 97, 

6100 Haderslev, tlf.: 23618039

sekretaer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

CVRnr.: 21 97 34 75

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: 

Jan Petersen, Gitte Elmelund Mørch og Laila Steenfat

Fotos: Haderslev Stiftsbogtrykkeri m.fl.

Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri

Oplag: 1.400 stk.

Redaktionen sluttet januar 2023

Stof til nr. 46, der udkommer i oktober 2023, kan sendes

pr. mail til formanden senest den 01.09.2023

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


