Nyhedsbrev nr. 13 - februar 2020

Den 6. februar havde Hospice Sydfyn besøg af en gruppe erfarne og meget musikalske
venner. De underholdt med numre af Beatles og med deres egne kompositioner. Gruppen er
meget inspireret af Beatles, og deres spil er meget jazz-præget.
Det er fra venstre Lars Svendsen på harmonika, Jan Brun på bas, Niels Bystrup på violin og
Niels Otto Jessen på klarinet. Ud over at sende underholdningen ud til stuerne, så bestod
publikum af fire pårørende, tre patienter, to frivillige og et par skiftende sygeplejersker.
Som frivillig er du også velkommen til at være med.
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Aktiv livshjælp versus aktiv dødshjælp
Af Niels Ole Nielsen
Det er hævet over enhver tvivl, at hospicetanken befinder sig i klar modsætning til tanken om
aktiv dødshjælp. Det vil altid være det vigtigste at hjælpe til at leve - også når det kan vise sig
svært.
Hvor døden altid er endelig, så er der altid et håb ved livet, og det palliative arbejde går stadig i
retning af at finde løsninger på lindring, om hjælp til at se håb og at finde glæde i det, som livet
byder os.
Det er da også det, som Jesper Isaksen antyder i interviewet med TV2 - se link til udsendelsen
herunder, at pårørende og patienter ofte er glade, når de har fået hjælp til at komme over ønsket
eller tanken om at dø.
Henvisninger til TV2 Fyn
TV2 Fyn bragte den 23. september et interview, der kan stadig ses ved at følge linket her. Her
uddyber Jesper Isaksen de muligheder vi har for at lindre på et hospice
TV2 Fyn tog efterfølgende på besøg på Hospice Sydfyn.
Det indslag kan ses ved at følge dette link.
Voldsom debat om Svend Lings og "aktiv dødshjælp"
Siden højesterets dom over Svend Lings har der specielt i Weekendavisen været en voldsom
debat.
Det drejer sig især om indlæg den 13. og den 27. december 2019 og igen den 17. og den 31.
januar 2020. Desværre får indlæggene karakter af faglige og personlige angreb på Svend Lings
og omvendt hans og andres angreb på kritikkerne.
Selv om det er forståeligt, at der voldsomme følelser i spil i diskussionen, så gavner det ikke
den reelle forklaring på den palliative indsats. Vi risikerer derimod at det tager fokus væk fra at
hjælpe og lindre.
Svend Lings har nu meldt ud, at han arbejder for aktiv dødshjælp som et politisk projekt, og så
bliver hans faglige baggrund irrelevant. Det kommer til at handle om vore holdninger, og vi må
være klar til igen og igen at forklare, at liv er vigtigere end ikke-liv. Liv er værdifuldt i sig selv,
og liv er håb.
Jeres tanker
Send mig endelig jeres tanker om livet og døden, lindring og smerte på
nonielsen@sydfynsmail.dk. Jeg samler gerne sammen til et indlæg i det kommende nyhedsbrev.

Den fortsatte historie om bidrag til Støtteforeningen
I Støtteforeningen ser vi stadig det som en vigtig indsats at leve op til vedtægternes krav:
”Bestyrelsen skal foranledige foreningen godkendt som modtager af gaver i overensstemmelse
med Ligningslovens § 8a og drage omsorg for den regnskabsaflæggelse m.v., der følger deraf.”
Det var det, vi gjorde ved en særlig kampagne på Facebook i 2019 og vi er meget glade for, at
mange af jer hjalp, så vi afslutter 2019 med at kunne dokumentere 180 donationer på mindst
200 kr. - Tusind tak!
Nu er vi så i gang med det nye år, 2020, og kravet er igen her, at vi for at bevare godkendelsen
skal modtage over 100 donationer af mindst 200 kr.
I skrivende stund har vi modtaget 6 donationer over 200 kr. Så uanset, om du bidrog sidste år
eller ej, så er det en stor hjælp, hvis du kan bidrage med blot 200 kr.
Vores kasserer, Edel Nielsen, efterlyste stadig, at alle huskede at oplyse både navn og adresse i
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forbindelse med indbetalingen, da skat ellers ikke vil godkende donationen indenfor § 8a
godkendelsen.
Fordelene ved en § 8a godkendelse er for foreningen:




Vi kan søge om delvis momsfritagelse for indkøb til Hospice
Vi undgår at skulle anmelde og indsende regnskab for donationer til Indsamlingsnævnet
Vi skal ikke betale gebyr/abonnement ved modtagelse af donationer via MobilePay

Fordelen for dig som bidragsyder er at du kan få fradrag for beløbet i din skat, hvis du oplyser
os dit CPR-nr.
Det hører med til godkendelsen, at foreningen ikke må give modydelser for et bidrag. Vi tillader
os dog at liste donationer over 1.000 kr. op med navn, hvis det ønskes, ellers noteres giveren
som anonym.
Du kan følge udviklingen på årets donationer i dette link.
Hvis du vil hjælpe os med at opretholde godkendelsen, kan du donere via
MobilePay 712088 eller
Danske Bank reg. Nr. 3224 konto nr. 3224414412
Husk at oplyse dit navn og adresse og evt. CPR nr., såfremt du ønsker, at vi indberetter
din donation til SKAT.
Støtteforeningen har gennem de seneste år bidraget med midler til forskningsprojekter, særlig
uddannelse af medarbejdere, ansættelse af musikterapeut, udflugter og gaver til frivillige samt
flere nyttige ting, der ikke normalt vil kunne rummes indenfor budgettet for en selvejende
institution.

Oprettelse af et fast årligt bidrag?
Hvis du er sikker på også at ville bidrage i de kommende år, så kan du i din
bank/netbank oprette en gentagen årlig betaling. Det gøres lidt forskelligt i de forskellige
netbanker. Herunder er angivet et par stikord til, hvordan man på netbank opretter en fast
overførsel på en årlig fast dato.




I Sydbank går man ind under Betal og overfør og herunder vælger Faste betalinger.
I Fynske Bank opretter man en Ny betaling og herunder markerer man Opret som fast
overførsel. Her kan der under Frekvens vælges ’Årligt’
I Danske Bank går man ind under Betal og overfør og klikker på Betalingsaftaler og
vælger Se og opret betalingsaftaler. Nederst vælges ”Vil du - oprette en fast
kontooverførsel” Herunder kan man angive beløb og interval for overførelserne.

På forhånd tak

Støtteforeningens generalforsamling
Vi kan allerede nu varsko om, at Støtteforeningens ordinære
generalforsamling afholdes den 23. april på Hospice Sydfyn.
Indkaldelsen udsendes ca. fire uger før, så den er hos medlemmerne
medio/ultimo marts.
Hvis du endnu ikke er medlem af Støtteforeningen for Hospice
Sydfyn, så kan det ske ved at følge dette link og indbetale kontingent
for 2020 på MobilePay 712088 eller
Danske Bank reg. Nr. 3224 konto nr. 3224414412
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Frivillige på Hospice Sydfyn - Lige nu søger vi
frivillige til haven
På Hospice Sydfyn har vi en pragtfuld sansehave, som er
til stor glæde for patienter og pårørende året rundt.
Vi søger frivillige, som har lyst til at være med til at
passe haven sammen med vores pedeller. I hele havesæsonen har vi havedag hver onsdag (i hvert fald, når det
ikke regner).
Er du havemenneske, og har du lyst til at høre mere om at
være frivillig i haven på hospice Sydfyn. Så kontakt
Frivilligkoordinator Inger Kruchov
på mail: inger.kruchov@hospice.rsyd.dk eller på
tlf. 29 20 22 42
Livet er her og nu,
- lad os gøre en forskel

Åben tilmelding til nyhedsmail fra Støtteforeningen for Hospice Sydfyn
Ud over at samle økonomisk støtte til Hospice Sydfyn, så har Støtteforeningen for Hospice
Sydfyn også en anden hovedopgave.
Fra vedtægternes § 2.1.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Hospice tanken i almindelighed og Hospice
Sydfyn i særdeleshed.
Med baggrund i de gentagene diskussioner om aktiv dødshjælp og i forskellige reaktioner, vi
får, så må vi erkende, at der stadig er behov for at brede kendskabet til hospice ud til mange
flere.
Du opfordres derfor til at fortælle dine venner og familie, at de frit kan tilmelde som modtager
af Støtteforeningens nyhedsbrev. Næste nyhedsbrev (mail) ventes udsendt efter
Støtteforeningens generalforsamling maj/juni 2020. Den trykte udgave reserverer vi til vore
medlemmer uden mail, og samler her op på de vigtigste nyheder fra mailene. Den udsendes
normalt i oktober måned.
Tilmeldelsen kan ske via vores hjemmeside hospicesydfyn.dk/nyhedsbreve/
Vi registrer kun navn og mail og man kan altid afmelde sig

Redaktion:
Niels Ole Nielsen (Ansv.), bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen
- Mail: nonielsen@sydfynsmail.dk - Telefon: +45 40 61 08 09
Helle Nielsen, formand for Støtteforeningen og medlem af hospicebestyrelsen.
- Mail: hn@cjc.dk – Telefon: +45 22 22 29 88
Udgivelse og oplag:
Nyhedsbrevet udgives af Støtteforeningen for Hospice Sydfyn og sendes til foreningens
medlemmer og tilmeldte på vore mailingsliste.
Alle tidligere udgaver kan ses på hospicesydfyn.dk/nyhedsbreve, hvor man også kan tilmelde
sig som modtager.
Nyhedsbrevet sigter mod årligt at komme 3 gange som mail og en gang i trykt udgave.
Antal modtagere pr. februar 2020: 799 pr. mail.
Der udgives ikke en trykt udgave - print evt. selv.
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