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Støtteforeningen er med i Sydvestjysk
Sundhedstopmøde med regionsvalgets
spidskandidater
Hvordan skaber vi mere nærhed, lighed og sammenhæng for patienterne
og de pårørende? Det er nogle af de
temaer, som bliver sat til debat, når
Stephanie Lose (V) og Mette With Hagensen (S) mødes til Sydvestjysk
Sundhedstopmøde. Et møde, der arrangeres i et fællesskab mellem Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland, Ældresagen i Esbjerg samt Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger i
Varde og Esbjerg Kommuner.
Stephanie Lose og Mette With Hagensen har begge rødder i det sydvest-

jyske. Og de har begge ambitioner om
at sætte retning for Region Syddanmark og regionens sundhedsvæsen
de kommende fire år. Den 9. september sætter Stephanie Lose (V) fra Esbjerg og Mette With Hagensen (S) fra
Varde hinanden stævne til en debat
om fremtidens sundhedsvæsen i Region Syddanmark.
● Hvordan udvikler vi det nære sundhedsvæsen, så mennesker med kronisk sygdom eller kræft og ældre
medicinske patienter kan få hjælp og
støtte tæt på deres hverdag?

Hvordan modvirker vi den markante
ulighed i sundhed, som betyder, at udsatte både bliver mere syge, lever kortere og får ringere behandling?
●

Hvordan skaber vi sammenhæng, så
patienterne ikke falder ned mellem stolene, når de skal fra sygehuset til kommunen og egen læge?

●

Stephanie Lose.

Nærhed. Lighed. Sammenhæng. Det
er nogle af de temaer, vi vil sætte til
debat på det Sydvestjyske Sundhedstopmøde.

Mette With Hansen.
Topmødet er åbent for alle, det er
gratis at være med, og der vil være rig
lejlighed til at stille spørgsmål til spidskandidaterne og deltage i debatten.
Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagere skal kunne fremvise gyldigt
coronapas.
Sundhedstopmødet finder sted torsdag den 9. september kl. 19.30 på
Rybners Gymnasium (aulaen), Grådybet 73G, 6700 Esbjerg. Buslinje 12 og
13 stopper ved gymnasiet.
Hasse Jørgensen

Hospice har indført fredagshygge i orangeriet
Hospice Sydvestjylland i Esbjerg har
taget et nyt initiativ for at skabe hygge
for både patienter og pårørende.
Hospice har et dejligt orangeri, der
selv på kolde dage er lunt og dejligt, og
her har Hospice indført fredagshygge.
Indtil nu har det været gennemført fem
gange med god succes. Det er de fri-

villige Inger Eskildsen, Heidi Ritter og
Margit Hansen, der har stået for det.
De frivillige møder fredag fra 14.30 til
17.30, hvor de står for at gøre klar med
kolde drikke, snacks og lidt hygge
musik. Det har været meget godt besøgt, og humøret har været godt hos
dem, der kom derned.

De Glade Spillemænd spillede den
første gang, og det er planlagt, at nogle gange vil de være der med musik,
og andre gange bliver musik arrangeret på en anden måde.
Hasse Jørgensen
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Bent Hejbøl Jensen udnævnt som
æresmedlem af støtteforeningen
Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland har fået sit første æresmedlem.
Det blev advokat Bent Hejbøl Jensen,
der har gjort en utrættelig indsats for
Hospice Sydvestjylland lige siden oprettelsen af hospice, og Bent Hejbøl
Jensen er fortsat med i bestyrelsen.

ben Rudiengaard, overrakte Bent Hejbøl Jensen et diplom som tegn på
æresmedlemsskabet. Preben Rudiengaard takkede i varme vendinger Bent
Hejbøl Jensen for den store indsats,
han ydede og stadig yder for hospice
og hospicetanken.
Bent Hejbøl Jensen var med fra første
færd, da ideen om hospice i Esbjerg
opstod, og han har bl.a. ydet en meget
stor bistand med sin juridiske viden og
indsigt.

Frede Dalum, Preben Rudiengaard og
Bent Hejbøl Jensen med Lis Roy i forgrunden.

Bestyrelsesformand Preben Rudiengaard og æresmedlem Bent Hejbøl
Jensen med det diplom, der fulgte med
udnævnelsen.

Bent Hejbøl Jensen har gennem mange år drevet advokatvirksomhed i Esbjerg og beklædt mange forskellige
tillidsposter.

Udnævnelsen af Bent Hejbøl Jensen
som æresmedlem foregik på grund af
Covid19 på et bestyrelsesmøde, hvor
formanden for støtteforeningen, Pre-

Bent Hejbøl Jensen kvitterede for udnævnelsen, som glædede ham meget.
Hasse Jørgensen

Højtiderne bliver også markeret på hospice
”At skabe rammer, der giver de bedst
mulige forudsætninger for livskvalitet
og selvværd og en værdig død”

Det kan være jul, påske, midsommer
og meget mere. Her gør både personale og de frivillige på hospice en stor

Det er en af grundpillerne i tankerne
bag hospice, og for at det kan lade sig
gøre, er det af stor betydning, at der på
hospice laves aktiviteter, som hører
det ”normale” liv til, og som gør, at
også den sidste tid kan blive fyldt med
indhold.
På Hospice Sydvestjylland i Esbjerg
laves der året rundt aktiviteter, som vi
kender det fra de forskellige højtider,
som i vores kultur betyder meget.

indsats som nu ved den sidste Sct.
Hans.
Selv om Hospice i Esbjerg har en stor
og dejlig have, er den ikke så stor, at
der kan laves et kæmpe Sct. Hansbål.
Men mindre kan også gøre det.
Et bålfad med nogle træknuder og en
hjemmelavet heks givet et udmærket
Sct. Hansbål, og her fejrede patienter
og pårørende den midsommer, som
nu er lagt bag os for denne gang.
Hasse Jørgensen
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Kendskabet til hospice skal udbredes
og flere medlemmer søges
Bestyrelsen for Støtteforeningen for
Hospice Sydvestjylland arbejder meget på at udbrede kendskabet til hospice og tankerne bag hospice. For det
er bestyrelsens opfattelse, at der blandt
borgerne er megen uvidenhed om hvad
et hospice er, hvad det står for, og hvad
det kan.
Det sagde formanden for støtteforeningen, Peben Rudiengaard, i bestyrelsesberetningen på generalforsamlingen, der blev holdt den 3. juni. Det
usædvanlige tidspunkt for generalforsamlingen skyldtes Covid19, som også har præget bestyrelsesarbejdet med
færre fysiske møder men flere telefonkontakter, så bestyrelsen hele tiden
har været orienteret om sagerne.
En anden ting, der optager bestyrelsen
er, at det er nødvendigt at skaffe flere
medlemmer til støtteforeningen, hvis
den hjælp, støtteforeningen yder Hospice Sydvestjylland i Esbjerg, skal fortsætte uformindsket.
Støtteforeningen hjælper således økonomisk på flere områder bl.a. med aflønning af frivillig koordinator og meget
andet.
Inspireret af bestyrelsesmedlemmerne
Hanne Meyer og Christian Bendixen
afholdt bestyrelsen et visionsseminar
med det formål at få mere fokus på
Hospice i vores del af landet og skaffe
flere medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer lytter til næstformand Frede Dalums velkomst.
- Vort hospice er en selvejende institution med overenskomst med regionen.
Hospice bestyrelse driver hospice,
støtteforeningen bidrager med midler
til hospice, som ikke dækkes af den
gældende overenskomst, fastslog Preben Rudiengaard, og sagde videre:
- På visionsseminaret fokuserede vi på
en række temaer for støtteforeningen.
Eksempelvis: Synlighed og PR, medlemskab og medlemspleje, hvad er et
hospice, fundraising, information, nyhedsformidling m.v.
- Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med definerede temaer, fordi vi finder det
vigtigt at en støtteforening stadig udvikles med henblik på at stimulere udviklingen af det borgernære hospice.
- Jeg skal ikke undlade at udtrykke min
bekymring for, at der på landsplan og
på regionalt plan kan være tendenser
til at hospice kan blive en funktionel
enhed med klassisk sygehusstruktur
og central økonomisk styring.

Der blev lyttet til indlæggene. Forrest
til venstre formand Preben Rudiengaard.

- For i støtteforeningen er vi af den opfattelse, at hospice er en valgmulighed
for terminale patienter og deres pårørende i paletten mellem hospitalsbehandling og kommunalt tilbud.
- I bestyrelsen er vi noget bekymret for
det faldende medlemstal. Vi får ikke

mange nye medlemmer, og især corona-tiden har været præget af medlemsfald. Jeg vil derfor gerne bede alle
vore medlemmer om at yde en ekstra
indsats for at skaffe nye medlemmer.
Skal vi ikke prøve på, at vi hver især,
tegner et nyt medlem, så vi indenfor en
overskuelig fremtid kan fordoble vores
antal af støtteforeningsmedlemmer.
Hospice er og bliver en folkesag, fastslog Preben Rudiengaard.
Kontingent
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt på bestyrelsens forslag, at kontingentet fortsat er uændret.
Det betyder, at enlige betaler 150 kroner, par 225 kroner, organisationer 400
kroner og virksomheder 1000 kroner.
Der kan efter gældende regler opnås
skattefradrag ved opgivelse af personnummer.
Der er i 2021 et skattefradrag på
17.000 kr. i den skattepligtige indkomst,
når man giver støtte til almennyttige
foreninger, godkendt efter ligningslovens §8 A. Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland er godkendt til at
modtage gaver gennem Hospice
Forum Danmark.
Hasse Jørgensen

Sensommeren 2021
Nu går sommeren på hæld. De fleste
kornmarker er ryddet og straks efter
tilsået på ny. Resten af landmændene,
som ikke nåede at høste grundet den
våde eftersommer, bliver straffet af
den ”landbrugsvenlige regering” med
lavere gødningstildelinger næste år og
derfor mindre afgrøder til følge!
I haverne er bær – og frugthøsten i fuld
gang. Bier og insekter har gjort deres
dont, og alle får glæde af sommerens
arbejde.
Det betyder også oprydning. Når alt
skal sættes på plads, og mere er kommet til, er der noget, der skal sorteres
fra, gives væk eller kasseres. Det gælder ting og sager, men også tanker og
tankegange.

Vi må hele tiden revurdere vore synspunkter. Det gælder også udfordringerne med Covid 19, hvor sidste nye
version koster stor indsats og nye tiltag. Der vil komme nye versioner i
årene fremover, og derfor skal vi fortsat passe på os selv og andre. Lige nu
er vi på vej til at lukke op. Kirker og kultur åbner op, masser af mennesker
har deltaget i Esbjerg Festuge, og
fyrværkeriet afsluttede ugen med brag,
lys og skønne farver. Vi kan nu holde
fester med mange deltagere, og vi gør
det, for vi trænger til nærvær efter så
megen ”hudsult”, som en klog mand
har kaldt det.
I går var vi til en udskudt 80 års fødselsdag med stor gensynsglæde, lækker mad, spændende mennesker i et

stort telt, og solen gjorde dagen lys.
Jo, vi åbner op, og det hjælper, at så
mange er fuldt vaccineret, det hjælper
på medmenneskeligheden. Ja, vi kunne også sige, at næstekærligheden
viser sig ved, at vi ikke smitter hinanden og forhindrer, at andre bliver smittet. At vi tager vare på hinanden.
Den samme næstekærlighed kommer
straks på en praktisk prøve i og med
Talibans lynsejr og Vestens utrolige
sene og sløve indsats for at redde
mennesker, der har arbejdet med for
at hjælpe og støtte det, som vi i Vesten
kalder fremskridt. Afghanerne har
forkastet vore tanker og hensigter. Det
må vi acceptere og så betale prisen –
igen.
Der kommer nye mennesker derude
fra og beder om vores hjælp til en ny
og for dem anderledes tilværelse. De
vil få den i et vist omfang.
Vi må håbe, at de skønner på hjælpen
til et nyt og anderledes liv, og at de ikke
vil føre krigen videre i vort land. Lad
næstekærligheden vinde over det
onde og svære. Det rimer også godt
med Hospicetanken.
Frede Dalum
Støtteforeningens nyhedsbrev

Formanden blev genvalgt
Bestyrelsen i støtteforeningen har efter
generalforsamlingen konstitueret sig
med tidligere folketingsmedlem og
borgmester Preben Rudiengaard som
formand, og tidligere sognepræst Frede
Dalum som næstformand.
På valg til bestyrelsen var Preben Rudiengaard, Michaela Lydiksen, Tom Arn
Thorup og Hanne Meyer. Alle blev gen-

valgt, og det samme var tilfældet med
suppleanterne Hans Jørgensen og
Freddy Eriksen.
Ud over de nævnte består bestyrelsen
af Bent Hejbøl Jensen, Christian Bendixen, Lis Roy og Marianne S. Pedersen, der er sekretær.
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