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Nyhedsbrev nr. 18 - marts 2022 
 

Afsked med hospicechef Marianne Horstmann 

    

 

 
Det blev en rigtig flot markering, der fulgte Marianne Horstmanns afsked som hospicechef 

ved udgangen af november 2021. Her er de mange takketaler markeret med formanden, 

Edel Nielsens tale og Mariannes afsluttende tak. Bag Marianne anes resterne af det 

velbesøgte buffetbord. Nederst personalets fremførelse af Hospice Sydfyn sangen, ”Livet er 

her og nu”. 
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Livet er her og nu – sang til Hospice Sydfyn 
Som særlig event fremførte personalet deres nye Hospice Sydfyn sang. Det er musikterapeut 

Barbara Harbo Ilskov, der har komponeret melodien og sammensat teksten efter forslag fra 

personalet og de frivillige.  

Noder til sangen kan findes her og fremførelsen fra den 28. november kan ses på opslag i 

Facebookgruppen: Hospice Sydfyn – Her link til opslaget. 
 

Sangen er et fint koncentrat af den kultur og de holdninger, som mange ihærdige sjæle har 

bidraget til gennem de første snart ti år i Hospice Sydfyn. Det har blandt andet udmøntet sig 

i mottoet: Livet er her og nu - lad os gøre en forskel med nærvær, værdighed, nænsomhed 

og mangfoldighed. 

Vi bringer gerne sangteksten her med opfordring til at nyde den og gerne bringe den videre 

med henvisning til, at det er den særlige sang om Hospice Sydfyn. 
 

1. Et sted mellem byen og marker med får, 
der er der en plet fuld af ro - 
Et smukt sted, der rummer at livet forgår 
og hylder at livet er nu. 
 
Livet er her  
Livet er nu  
Livet skal leves 
- tænk, hvis vi ku - 
se hinanden, når livet er svært. 
Lad os gøre en forskel. 
 
2. Et hus, der er båret af omsorg og flid, 
hvor glæde og sorg følges ad. 
Med blomster, med kunst og mangfoldighed, 
hvor villige hænder bær’ med. 
 
Livet er her 
Livet er nu 
Livet skal leves 
tænk, hvis vi ku - 
le med hinanden, når livet er sjovt. 
Lad os gøre en forskel. 

3. Når livet det smerter, så står vi dig bi 
med nærvær og trøst på din vej. 
Med sange, med lys og med madens magi, 
som nærer alt det der er dig. 
 
Livet er her 
Livet er nu 
Livet skal leves 
tænk, hvis vi ku - 
lindre hinanden, når livet gør ondt. 
Lad os gøre en forskel. 
 
4. At leve og virke, det sætter sig spor, 
så husk, mens du giver dig hen, 
find tid til at være, mærk hvor hjertet bor. 
Find ro og mød verden igen. 
 
Livet er her 
Livet er nu 
Livet skal leves 
tænk, hvis vi ku - 
vise hinanden, når livet er smukt. 
Lad os gøre en forskel.

https://sw6209.smartweb-static.com/upload_dir/docs/Nyheder/Livet-er-her-og-nu---pdf.pdf
https://www.facebook.com/groups/72624424193/posts/10159453827249194/
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Farvel til bestyrelsen for Hospice Sydfyn 

Overlæge og afgående bestyrelsesmedlem, Jacob Westergaard-Nielsen, har 

skrevet en farvel-hilsen til bestyrelsesarbejdet i Hospice Sydfyn-regi. Jacob 

har sat mange smukke og eftertænksomme ord på sin hilsen, som kan læses i 

sin helhed på Hospice Sydfyns hjemmeside. 

 

Jacob skriver blandt andet: 

”Jeg var modstander af Hospice i Danmark. Vel vidende at de håbløst syge 

ofte fik en stedmoderlig behandling på sygehusene og at smertebehandling 

og omsorg lod meget tilbage, var det ikke min drøm med en række 

dødshospitaler rundt i landet.” 

 

Jacob slutter dog af med følgende sætning: 

”Så må vi andre heppe jo fra sidelinjen, melde os hos Frivilligkoordinatoren, deltage i 

støtteforeningen, passe fårene. Og i det hele taget glæde os over at Hospicemodstanderne ikke 

fik ret.” 

Som før nævnt kan du læse Jacob Westergaard-Nielsens gode tanker i sin helhed her.  

Det anbefales varmt.  

Allan Bojsen 

 

 

Donationer til Støtteforeningen 
Støtteforeningen for Hospice Sydfyn modtager meget gerne donationer. Alle midler kommer 

Hospice Sydfyn til gode. 

Du kan støtte os ved at sende os et beløb via MobilePay til følgende nummer: 71 20 88. 

 

Du bedes anføre dit navn og adresse i beskedfeltet, da Skat ellers ikke vil godkende din 

donation som værende gyldig i forhold til bibeholdelse af vores §8A godkendelse som 

velgørende organisation.  

 

Hvis du ønsker at trække beløbet fra på din selvangivelse, skal du også oplyse dit CPR-

nummer. 

 

Alternativt kan du støtte os ved en god, gammeldags kontooverførsel. Dette gøres til følgende 

konto: Reg.nr.: 3224 – Konto nr.: 3224414412. 

Husk at angive navn og adresse. 

 
 

Støtteforeningens generalforsamling 

Vi kan allerede nu varsko om, at Støtteforeningens ordinære 

generalforsamling afholdes den 21. april 2022. Indkaldelsen udsendes 

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

Indkaldelsen udsendes til medlemmer og lægges på hjemmesiden her. 

 

Hvis du endnu ikke er medlem af Støtteforeningen for Hospice 

Sydfyn, så kan det ske ved at følge dette link og indbetale kontingent 

for 2022 på MobilePay 712088 eller 

Danske Bank reg. nr. 3224 konto nr. 3224414412. 

  

https://www.hospicesydfyn.dk/nyheder/228-hilsen-fra-bestyrelsesmedlem/
https://www.hospicesydfyn.dk/generalforsamlinger/
http://www.hospicesydfyn.dk/indmeldelse-i-stoetteforeningen/
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Frivillig på Hospice Sydfyn 

Måske har du allerede set denne annonce i en ugeavis. – Hvis ikke, så tænk over det igen og 

kontakt Inger Kruchov for at høre mere om at være frivillig på Hospice Sydfyn. 

 

 
 

Den gamle redaktør takker af 
Efter tolv år i bestyrelsen for Støtteforeningen har jeg nu besluttet at takke af. Det har været 

interessant at følge livet i og omkring Hospice Sydfyn alle årene. Den fornøjelse giver jeg gerne 

videre. Eller hvem ved? Måske finder bestyrelsen på noget andet og bedre. 

- God vind for Støtteforeningen for Hospice Sydfyn. 

 
 

Redaktion: 

Niels Ole Nielsen (Ansv.), Vibeke Bak Møller og Allan Bojsen – alle bestyrelsesmedlem i 

Støtteforeningen 

Kontakt: - Mail: nonielsen@sydfynsmail.dk - Telefon: +45 40 61 08 09 

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. marts 2022: 830 pr. mail. 


