
1 
 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 15 - februar 2021 
 

Renovering af sansehaven 

 
Selv om vi også i september havde en flot sansehave, så gemte den alligevel på den 

sandhed, at stavene omkring bedene var ved at rådne op. Det måtte der gøres noget ved, så 

Hospicebestyrelsen besluttede at udbyde en renovering af haven. Den oprindelige opdeling 

af bede blev beholdt og stavene blev skiftet fra sibirisk lærk til jerntræ (Lophira alata også 

kaldet Azobé). Det er kiselholdigt træ og meget modstandsdygtigt.  

De øverste to billeder er fra den 22. september. Det første af de nederste er fra den 8. 

december, hvor bedene er sat op og vandingsanlægget og drænet til bedene er blevet 

fornyet. Det sidste billede er fra den 28. december, hvor det hele står færdigt med ny muld 

og nye planter. Nu har planterne fået de bedste betingelser, så må naturen og pasningen 

sørge for, at vi får en flot have igen til sommer. 
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Artikler om Hospice Sydfyn 
Af Niels Ole Nielsen 

Prisen til Marianne Nielsen  

Efter afslutningen af vores nyhedsbrev i oktober har Støtteforeningen 

frikøbt link til artiklen i Fyns Amts Avis, hvor Marianne Nielsen 

portrætteres i anledning af, at hun har fået ildsjæleprisen fra Hospice 

Forum Danmark. Hun fik den for sit arbejde med at fremme patientens 

egen fortælling i kontakten med hospice.  

Hvis du ikke er abonnent på avisen, så kan du finde den tilgængelig her. 

Siden er der desuden sket det, at Marianne Nielsen har søgt og fået orlov 

for at afprøve sin ledelse i en afdeling for kræftramte børn på OUH. 

Det ønsker vi hende god vind med. Det er fint, at vi kan være med til at 

sprede erfaring med god ledelse, så finder vi også ud af at bevare hendes 

erfaringer her på Hospice Sydfyn. 

 

 

Kronik i Kristeligt Dagblad den 29. januar 2021 

Anders Høirup Pedersen beskriver i en kronik sin og familiens positive 

oplevelse af at have begge sine forældre indlagt på Hospice Sydfyn 

samtidig i tiden omkring påsken 2020. Han rammer meget ærligt faderens 

ændring af indstilling til valget om at dø i eget hjem eller at dø på 

hospice. Se hele kronikken her. 

 

 

 
 

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.” 

 

Vi er meget glade for de donationer, som vi fik i 2020. Af dem er de 134 på mindst 200 kr. og 

Støtteforeningen lever derfor stadig op til kravene som velgørende organisation. - Tusind tak! 

 

Nu er vi så i gang med det nye år, 2021, og kravet er igen, at vi for at bevare godkendelsen skal 

modtage over 100 donationer på mindst 200 kr. 

I skrivende stund har vi modtaget 10 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, efterlyser stadig, at alle husker at oplyse både navn og adresse i 

forbindelse med indbetalingen, da skat ellers ikke vil godkende donationen indenfor § 8a 

godkendelsen. 

Fordelene ved en § 8a godkendelse er for foreningen: 

https://faa.dk/artikel/hospice-sygeplejerske-h%C3%A6dres-for-sine-stjernestunder?code=MjBhOWU4MDctNTIzMy00YmNkLTgzYjItNzUyNWQ0ZDFjYTM2
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/jeg-er-taknemmelig-mine-foraeldres-tid-paa-hospice
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 Vi kan søge om delvis momsfritagelse for indkøb til Hospice 

 Vi undgår at indsende særskilt regnskab for donationer til Indsamlingsnævnet 

 Det er enklere at opnå fritagelse for boafgift ved arv. 

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 den selvejende 

institution. Her specielt under Coronanedlukningen har vi givet blomster til Hospice, vingaver 

til de ansatte og take-away til de frivillige. 

 

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 20. april 2021. Indkaldelsen udsendes 

ca. fire uger før, så den er hos medlemmerne medio/ultimo marts. 

Hvis restriktionerne på forsamlinger fortsætter, vil foreningen 

udsende besked om ny dato. 

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 

http://www.hospicesydfyn.dk/til-stoetteforeningen-2021/
http://www.hospicesydfyn.dk/indmeldelse-i-stoetteforeningen/
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Frivillig på Hospice Sydfyn 

På Hospice Sydfyn er det frivillige arbejde en fast integreret del 

af hverdagen. De frivillige udfylder mange forskellige funktioner 

på stedet – dog har frivillige aldrig noget med plejen af 

patienterne at gøre. 

 

De fleste frivillige kommer og hjælper til omkring 

hovedmåltiderne. Her kommer de i tre-timers vagter, hvor de 

først hjælper med at gøre klar til måltidet og at bære maden ind. 

Derefter er de værter ved måltidet. Dvs. at de, mens de spiser, 

sidder og holder øje med, og at ingen mangler noget, og de sørger 

for, at der ikke mangler noget på fadene. Og samtidig bidrager de 

til den hyggelige stemning med en snak om hverdagen og ved at 

lytte til andres bidrag. Efter måltidet er de frivillige behjælpelige 

med oprydningen. 

Derudover har vi frivillige, der pynter op til hverdag og ved 

højtider, passer vore planter, hjælper til med at passe haven, er 

værter ved vore arrangementer, underholder på Hospice med 

musik eller andet, eller de er besøgsvenner hos patienterne. 

 

Alle vore frivillige er til stor glæde i hverdagen på Hospice Sydfyn. De bringer liv og normalitet 

ind i huset, og alle i personalegruppen påskønner i høj grad vores skønne korps af frivillige 

hjælpere. De bidrager med stor mangfoldighed og overskud i hverdagen. 

 

For øjeblikket er de frivilliges udfoldelsesmuligheder på Hospice Sydfyn desværre begrænset 

en del på grund af alle Corona-restriktionerne. Men når forholdene igen ligner den normale 

hverdag her, får vi brug for flere nye frivillige. 

Vi introducerer igen nye frivillige til Hospice Sydfyn fra maj 2021. 

 

Har du lyst til at høre mere om at være frivillig 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 

 
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 2021: 828 pr. mail. 

Der udgives ikke en trykt udgave - print eventuelt. selv. 
 

De frivillige bringer årstiderne 
med ind i huset. 
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