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Støtteforeningen og Hospice
Sydvestjylland har begge jubilæer
I år er der mulighed for at fejre et
dobbelt jubilæum, idet Hospice Sydvestjylland har 15-års jubilæum netop
i denne måned, mens Hospices støtteforening rent faktisk har eksisteret i
25 år.
Det var således støtteforeningen, der
kom først, og støtteforeningen opstod
på ideen om at oprette hospice rundt
omkring i landet som et sted, hvor patienterne kunne leve med deres pårørende i den sidste svære tid.
Siden er hospicetanken vokset sig
stærk, og i dag er der 19 hospice fordelt over hele landet med 338 senge.
I det tal er dog også indregnet sengepladser på palliative afdelinger på
sygehusene. Hertil kommer to børnehospice med hver fire senge. Det er
dog ikke tilstrækkeligt, idet internationale fagorganisationer vurderer, at
der i Danmark burde være 550 sengepladser til terminale patienter.
Som nævnt opstod støtteforeningen
med baggrund i tanken om at få hospice i Danmark, og i første omgang
kastede man i Esbjerg blikket mod Sct.
Josephs Hospital, som den daværende bestyrelse fandt var særdeles velegnet til formålet.
Hospitalet var ejet af daværende Ribe
Amt og rummede bl.a. en fødeafdeling.
Med byggeriet af Sydvestjysk Sygehus blev Sct. Josephs Hospital overflødigt som hospital, og amtet udbød
det til salg inden støtteforeningen
havde mulighed for at købe. Til gengæld blev ejendommen i Finsensgade
25-27 ledig. Også den var ejet af amtet, og her lykkedes det at få en handel
i orden, da staten i 2004 bevilgede
seks millioner kroner til etablering af
hospice ved om- og tilbygning af ejen-

dommen i Finsensgade. Der blev desuden optaget et kreditforeningslån på
24 millioner kroner, ligesom der var
sponsorerede gaver fra både erhvervsliv og private. Det betød, at arbejdet med ombygningen af ejendommen ud mod Finsensgade samt opførelse af en tilbygning kunne påbegyndes.

indsats, der er ydet i forbindelse med
ombygning og den midlertidige flytning.

Egentlig var planen, at om- og tilbygningen skulle stå færdig den 1. december 2006, og at de første patienter
kunne modtages på det nye hospice
den 4. december samme år. Men som
det ofte sker ved store byggerier, kom
der også her lidt forsinkelse til. Den 8.
december kunne der holdes reception
på det nye hospice som tegn på indvielsen, og den 10. december kom de
første patienter.

I de 15 år, Hospice Sydvestjylland har
eksisteret, har der kun været to ledere.
Ulla Krog Jessen blev den første leder,
da hospice var etableret. Hun var uddannet sygeplejerske og supplerede
sin uddannelse med flere uddannelser
i ledelse og andre relevante ting. Da
hun kom til hospice, kom hun fra en
stilling som patientvejleder i regionen.

I dag finansieres udgifterne til hospice
via en aftale med kommunerne og regionen om betaling af sengepladserne, som patienterne benytter på hospice. Dertil kommer, at støtteforeningen yder store bidrag årligt. Bl.a. betaler støtteforeningen lønnen til en
koordinator af de frivillige, ligesom
støtteforeningen går ind og yder tilskud til konkrete ønsker på hospice.
I 2015 blev de daværende lokaliteter i
ejendommen Finsensgade 25-27 for
små og utidssvarende, og det lykkedes at få penge til en større renovering. Det betød, at der blev indgået en
aftale med det nærliggende Sydvestjysk Sygehus om at patienter og
personale kunne rykke over på sygehuset, mens håndværkerne ”rumsterede” i Finsensgade. I den forbindelse skriver den daværende (og fortsat
nuværende) formand Preben Rudiengaard i nyhedsbrevet, at støtteforeningen skylder alle en stor tak for den

I dag står hospice som et moderne
hospice med gode lokaliteter til patienter og personale både inde og ude,
hvilket også skal tilskrives støtte fra erhvervsliv og private.

Den nuværende leder, Ragnhild Rabjerg Madsen, er uddannet sygeplejerske og har desuden uddannelse i
pædagogik og masteruddannelse i
ledelse. Hun blev ansat som souschef
den 1. februar 2014, og siden 1. maj
2015 har hun været leder af Hospice
Sydvestjylland.
Hasse Jørgensen

Støtteforeningen
ønsker alle en
Glædelig Jul
og et Godt Nytår
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Formandens julehilsen
Et år er snart til ende, et år med op og
nedture, for sådan har de sidste Covid
19 år været – op og ned. Alt tyder på,
at vi de næste mange år skal bekæmpe den sygdom, som bestemmer
så meget, men som vi begynder at få
bedre fat i. Det 3. stik er på vej, mange
har fået det, og godt det samme, for
livet skal ikke kun dreje sig om sygdom. Vi bor i et land med velstand og
fred. Det har jeg og alle andre kæmpet
for i alle årene. Hvert år, når lyset går
på hæld, tænder vi så meget mere lys
og lukker op for varmen. Vi vil ikke
fryse hverken fysisk eller psykisk. Derfor er vi sammen i familier, i vennelag
og i foreninger, der som formål har et

ønske og en vilje til at gøre noget godt
for andre.
Her i Støtteforeningen prøver vi at lette
arbejdet på Hospice og støtte medarbejderne i deres funktioner, så deres –
undertiden svære – dagligdag og arbejde ikke volder skade på dem selv,
men giver dem støtte til at kunne fortsætte det dygtige og hjertevarme arbejde, der kræves af dem alle. Vi
synes, at I gør et fantastisk arbejde,
som vi beundrer.
Støtteforeningen ønsker jer alle – på
og udenfor Hospice en glædelig jul og
et hjertevarmt nytår, hvor vi alle for-

søger at gøre godt mod andre, hjælpe
og værne de svage, så ingen føler sig
helt alene.
Preben Rudiengaard

Tak for en formidabel indsats
heldigvis sluttede indsatsen ikke med
etableringen af Sydvestjysk Hospice.

I disse dage kan Sydvestjysk Hospice
fejre sit 15 års jubilæum. Pga. coronaen kan vi desværre ikke markere det
nu. Samtidig er det 25 år siden en flok
dedikerede og markante personer gik
sammen om at arbejde for et Hospice
i Esbjerg og i Sydvestjylland.

Både på Hospice og i bestyrelsen for
Hospice sætter vi stor pris på den indsats som støtteforeningen yder i dag.
Vi er glade for de mange penge I samler ind til gode formål, men vi er mindst
lige så glade for den støtte og opbakning, I giver til hospice tanken. Til lykke
med jubilæet og tak for jeres formidable indsats.

Denne gruppe har vi meget at takke
for.
Jeg var selv amtsdirektør i Ribe Amt,
da de første møder med gruppen blev
afholdt. Og jeg fik et indtryk af en gruppe personer, som vidste hvad de ville,
havde visioner og planer klar, men
som også havde en stor forståelse for
og respekt for de politiske og økonomiske vilkår i Ribe Amt.

Heldigvis endte det med, at vi fik et
Hospice i Esbjerg til gavn for borgerne
i Ribe Amt. Vi skylder en stor tak til de,
der stod bag med planer og ideer. Og

Bent Peter Larsen,
bestyrelsesformand for
Sydvestjysk Hospice

Facebook
- Læs nyhedsbrevet elektronisk
Læs nyhedsbrevet elektronisk,
spred budskabet - giv det videre til en ven

Giv en gave via MobilePay nummer 70 09 84

"Like" Støtteforeningens Facebookside
www.facebook.com/hospicevenner/

Gaver der ønskes fradrag for, skal indbetales til
bankkonto. nr. 2540 – 6286 586 005.
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Hospice giver patienterne ro,
lindring og pleje
Med 15 år ”på bagen” kan man måske
sige, at Hospice Sydvestjylland er i
teen age årene, og derfor kunne det
være interessant at høre, hvor Hospice Sydvestjylland står lige nu.

- Vi modtager patienter fra sygehuse
og kommuner og udskriver samme
sted hen, og vi samarbejder godt med
både sygehuse og kommunerne, ligesom vi også gør det med de praktiserende læger.

Spørgsmålet har jeg stillet til hospicechef Ragnhild Rabjerg Madsen.
- Efter 15 år er det et sted med meget
fokus på kvalitet og æstetik. Jeg synes, vi hver dag har fokus på, hvad der
er patientens gode dag. Jeg synes
også, vi er et sted, hvor vi som personale hviler i en tværfaglighed, der støtter
op om patienterne og familierne.

Fokus på uddannelse og
samarbejde
- Vi er også en arbejdsplads, der har
et udadrettet fokus på uddannelse af
samarbejdspartnere. Det være sig
Varde og Esbjerg Kommunes sygepleje- og sundhedspersonale samt
kommende Falckreddere, som vi underviser. Det er en opgave, vi skal
løse.
- Vi er også et hospice, der hele tiden
har fokus på at give nye kolleger så
god en introduktion som muligt og løfte
dem ind i det palliative og trække det
frem, de har lært andre steder på lindringsområdet. Og vi skal hele tiden
have en så god og spændende arbejdsplads, at vi stadig kan trække dygtige medarbejdere til.
Ragnhild Rabjerg Madsen peger også
på, at man i Hospice Sydvestjylland
har fokus på samarbejdet med den
øvrige del af sundhedsvæsnet.

Vigtigt patienten har et valg
- Hvad med fremtiden?
- Inden længe kommer der en ny
sundhedsreform, og det bliver spændende at se, hvilken rolle hospice får i
de sundhedsklynger, der nu arbejdes
med.
- Vi skal være meget opmærksomme
på at spille med både i det politiske spil
men også i det mere praktiske, operative spil og byde ind med det vi kan
gøre for patienterne i den sidste svære
tid. Det er noget af det, vi ved noget
om.

- Vi er et sted, hvor der er fokus på
kvalitet, udvikling og det at gøre det
bedste for patienterne, lyder svaret fra
Ragnhild Rabjerg Madsen, der fortsætter:
- Der er sket en udvikling i, at der i dag
er langt flere behandlingsmuligheder
for patienterne end for år tilbage.

bliver det næste og hvad gør vi, hvis
det kommer indenfor dørene?

- Måske kommer der også nye former
for dag- og nathospice.
Ragnhild Rabjerg Madsen.
Frivillige gør huset levende
En ting hospicechefen også peger på,
er de 55 frivillige: – Vi har en rigtig god
flok af frivillige, som hjælper med mange praktiske ting i hverdagen. Det
være sig borddækning, fredagshygge,
bager vafler onsdag, vise film om torsdagen, spiller til sang tre til fire dage
om ugen, pynte huset til jul og meget
mere.
- De frivillige gør huset levende. Personalet er meget på stuerne, mens de
frivillige træffes på fællesområder.
Som i det øvrige samfund har Covid19
også ramt Hospice Sydvestjylland.
Coronaen har bl.a. betydet aflysning af
markering af jubilæet, aflysning af personalets julefrokost og virus har betydet, at de frivillige en overgang ikke
kunne være i huset.
- Det er som om coronaen medfører
en form for træthed. Man synes ikke
det letter, men tænker hele tiden: hvad

- Det er vigtigt, at vi fortsat er kendt i
den brede offentlighed, så patienter
vælger os som alternativ, når det ikke
er muligt t være hjemme i den sidste
tid. Det er vigtigt, at vi skiller os ud
både æstetisk og kvalitetsmæssigt.
Det er vigtigt, at vi har den tid til at
være omkring familierne i den sidste
tid.
Noget af det, der er betydningsfuldt, er
også den tværfaglighed, vi har, med
sygeplejersker og det øvrige personale. Og det er vigtigt med et køkken,
der kan lave den mad, patienterne
sætter pris på, og som er nærende.
Sammenfattende siger Ragnhild Rabjerg Madsen: - Vi er et sted, hvor vi i
det palliative skaber ro, lindring og
pleje for patienterne og deres pårørende. Det er vores kerneområde.
Hasse Jørgensen
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Ånden og filosofien på hospice er den
samme, men udviklingen har været stor
Ånden i huset og filosofien bag Hospice Sydvestjylland er den samme,
som da Hospice Sydvestjylland blev
taget i brug i december for 15 år siden.
Men alligevel er der sket forandringer
i huset, og det gælder bl.a. behandlingen af patienter.
I starten var palliation et nyt fagområde
med begrænset viden om medicinske
og plejemæssige muligheder, men i
dag er behandlingen ændret på flere
måder. Dels er patienten ofte i aktiv
behandling i længere tid end for 15 år
siden, dels har personalet i dag meget
større viden om at hjælpe med medicinsk og plejemæssigt end tilfældet var
i starten.
Det gælder bl.a. medicin og plejetiltag,
der kan berolige patienten mod f.eks
angst, smerter og delir.
En af dem, der ved det, er sygeplejerske Bodil Sørensen. Hun har været

med lige fra starten, hvor personalet
blev ansat en måned før åbningen, og
hvor personalet i lokaler på det daværende Sct. Josephs Hospital mødtes for at få undervisningen og lære
hinanden at kende.
- Det var en god flok medarbejdere,
der mødtes. Det hele var nyt. Vi skulle
lære hinanden at kende og brugte hele
november på det og på at få rigtig
meget undervisning både omkring
WHO og hospicefilosofien og grundlaget for hele hospicebevægelsen
samt i fagligt stof som smerteproblematikker og hvad der var af symptomer hos de palliative patienter, fortæller Bodil Sørensen og fortsætter:
Vi lærte først huset at kende, da de
første patienter kom til. Vi startede da
også kun med seks patienter.
- Så er det gået slag i slag siden?
- Der gik tre måneder, hvor vi var alene
i huset. Så begyndte lige så stille de

frivillige at komme på banen, og de har
været her siden bortset fra en lille corona-pause.
- De frivillige er til stor hjælp?
- Jeg plejer at kalde dem husets
flødeskum. Det er de frivillige, der gør,
at det er et hus, der er levende. De
bevæger sig rundt i de åbne områder,
som gange og pårørendekøkken. De
giver huset liv. De gør, at man som patient og pårørende bliver mødt af
nogen, og så er de fantastiske til at
være lyttende og spørge og til at få en
samtale i gang med patienter. Om
noget, der måske fylder på en dum
måde, og som man trænger til at få talt
om. Det er dem, der kitter tingene
sammen.
- Giver det mere tid til sygeplejerskerne?
- Det betyder også, at sygeplejerskerne får mere tid til patienterne. Skulle vi
lave nogle af det praktiske opgaver, de
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frivillige udfører, ville der være mindre
tid til patienter.
- De frivillige er meget iderige, og jeg
tror, vi har været meget heldige her i
huset med den gruppe. De sætter så
mange ting i gang som fredagsbar, biograf og andre aktiviteter. Vi er virkelig,
virkelig heldige. Vi har dem fra klokken
8 til 20, og jeg tror ikke, det er mange
andre hospices forundt.
- Hvorfor gik du ind i arbejdet på hospice?
- Lige fra jeg startede med at læse til
sygeplejerske, har jeg interesseret mig
for den periode af menneskets liv, når
man skal her fra igen. Jeg blev virkelig
glad, da jeg erfarede, at hospice i Esbjerg blev til noget, men jeg var også
spændt på, om det kunne lade sig
gøre at komme ind. Der var over 100
ansøgninger til de omkring 25 stillinger, der var.
- På et somatisk hospital, kan man
sætte et brækket ben sammen, give
gips på og patienten kan tage hjem.
På et hospice er det terminalpatienter,
i har. Er det ikke svært?
- Det er ikke altid trist med livets afslutning. Det kan være vemodigt. Det
er tit en tid, hvor man får livet tænkt
igennem igen. Der kan komme lys
over de gode ting, der er sket, og der
kan være ting, man bliver ked af, fordi
der er noget, man har sagt eller gjort,
som man fortryder. Men når det er
unge mennesker, er det en tragedie.
- Det er nødvendigt, at vi ser døden
som et vilkår. Vi skal acceptere og re-

spektere døden. Det skal være udgangspunktet, hvis man skal være her
i huset.
- Vi skal kunne rumme den smerte, der
er i de fleste ved at skulle herfra.
- Kan du godt undlade at tage det med
hjem?
- Det kan jeg godt. Vi kan ikke løse det,
at folk skal herfra, men vi kan være et
menneske, der går med i den proces,
det er. For mig er det en stor gave at
få lov til. Det er en gave, når et andet
menneske deler noget med mig, og
jeg siger tak for, at de deler tankerne
glæden og vemodigheden.
- Men det bliver jo intimt?
- Her er vi inde ved kernen. Man har
en del af et andet menneskes liv i sin
hånd. Det er en stor berigelse, at få lov
til at være der.
- Mange patienter bliver ensomme, for
de skal gå vejen alene. De bliver meget taknemmelige, når man tør gå med
dem.
- Er folk bange for at dø?
- Folk er ikke bange for at dø, men de
er bange for processen.
- Det hjælper mange, at vi kan fortælle
dem, hvordan forløbet oftest er. Og
hvordan vi kan hjælpe dem. Man kan
være bange, have ondt og opleve ensomheden som meget svær. Og det
kan være svært, at andre skal se en i
den proces.
- Men vi kan støtte op medicinsk, og vi
kan tage mange snakke med patien-

terne. De skal ikke være bange og ikke
kunne sove om natten. Det kan give
en tilstand, hvor de bliver meget urolige og ikke kan være i sig selv, men
der kan vi hjælpe dem medicinsk, så
de kan sove, og så de ikke oplever
angsten på samme måde.
- For mange bliver angsten og utrygheden også mindre ved at komme på
hospice. Folk bliver trygge, for de kan
mærke, at vi er her. De får en ro i, at
vores faglighed kan hjælpe dem. Og
ikke mindst giver det ro hos de pårørende, for nu er der nogle, der tager
det store ansvar, de har stået med.
- Som patient og pårørende, er man
sin egen forløbskoordinator, for i lang
tid er man den, der selv skal holde styr
på mange praktiske ting som undersøgelser, blodprøver, samtaler o.s.v.,
og det kræver sin mand at holde styr
på det hele. Den ro kan vi give dem
ved at tage over, siger Bodil Sørensen.
Hun påpeger samtidig, at på hospice
ser man kun de komplekse forløb.
- Det er kun tre procent af befolkningen, dør på Hospice. Det er slet ikke
alle, der får komplekse smerte- angst
eller vejrtrækningsproblematikker. Der
er mange terminalpatienter, der har et
stille og roligt forløb på et plejehjem,
på hospitalet eller hjemme. En del af
Hospices opgave er også at undervise
plejepersonale fra hjemmeplejen og
sygehuset i palliation, så vores viden
og erfaring bliver bredt ud til gavn for
døende i alle sektorer.
Hasse Jørgensen

Hjælp os med at hjælpe andre
Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland er en forening, der via medlemsbidrag og donationer
får penge, som går videre til Hospice Sydvestjylland til brug ved arrangementer og tiltag,
som der ellers ikke ville være plads til i budgettet.
Men for at vi kan blive ved at hjælpe, er det nødvendigt med flere medlemmer.
Har du lyst til at støtte, kan du gøre det på adressen: www.hospicesydvest-venner.dk/blivmedlem
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Julenyhedsbrev 21
Vi er i slutningen af november, en
måned, der ikke skrives så meget om,
fordi den er så mørk. Vi taler om, septembers himmel er så blå, dens skyer
lyser hvide. Vi nyder oktoberdages
skiften af skyer, sol og regn. der slår
som en blæstens rytme hårdt i hjertets
egn. Efterårsfarvernes bronzegyldne
glød får os ud i skoven, og går vi ud i
haven (det gør jeg hver dag), hvis
farver nu for alvor tager af. Roserne
holder ud en tid endnu. Æblerne på Ingrid Marie træerne holder sig krampagtigt fast, og plænen husker mig på,
at jeg ikke skal glemme den.
Der er sikkert sange og digte, der
priser november, men jeg har ikke hidtil fundet nogle, før jeg i samlingen
”100 salmer” fandt Lisbeth Smedegaard Andersens salme:
November går tungt gennem byen,
går ind i hvert eneste hus
og lægger i porte og skakter
sin stenlugt af vinter og gus.
I de næste par vers fortæller digteren

om sommerens udbrændte drømme,
der forkuller i løvet, der samler sig i
hjørnerne med affald og støv og om
tusmørket, der kun forjages af ” lygternes rovfugleblik”. Mange mennesker bliver hudløse i novembers mørke
og frygter, at al ting bliver værre ved at
blive vejet på vinterens vægt, og derfor
har vi alle brug for lys, fællesskab og
sammenhold.
Vi er just kommet hjem fra Syditalien,
hvor vi selv oplevede familiesammenholdet – også med de døde. Vi så med
egne øjne, hvordan de pårørende
skurede, skrubbede og fejede omkring
gravstenene, så al ting skinnede. Gravene bugnede med blomster, og pårørende rejste hjem for at være sammen på Allehelgensdag, 1. november.
I kirkerne herhjemme har vi taget ved
lære af skikkene syd fra.

ende kan tale med hinanden og få
hjælp fra hospice og hinanden, en
hjælp fra dem, der selv kender og
lever med smerten.
Nu er november ikke bare mørke og
kulde. Solen står op hver dag og
kaster det lys, der kommer oven fra,
videre, eller måske kommer der nye
små lys i form af novemberbørn, der
elsker lyset, selv om de er født i den
mørke tid.
Lisbeth Smedegaard Andersen er selv
optimist, for slutter sin salme sådan:
Jeg tror at der bag ved november
skal rejse sig dage med sang
befriet som glæden der griber
dit nådeår - endnu engang.
Glædelig advent og alt godt til Jer alle
i julen og det nye år.

På Hospice Sydvestjylland er der 2
gange om året mindegudstjenester i
Zions kirke, hvor der tændes lys for de
kære, der døde, og når det er muligt,
er der samvær bagefter, hvor pårør-

Frede Dalum

Sjældent og fornemt besøg
Hendes majestæt Dronning Margrethe
II gæstede i sensommeren Esbjerg, og
det medførte, at Hospice Sydvestjylland fik et meget sjældent men ikke
mindre festligt besøg.

Gardehusarerne eskorterede hendes
majestæt på en køretur rundt i Esbjerg. Forud for turen blev der holdt en
generalprøve, og under denne besøgte gardehusarerne bl.a. Hospice Syd-

vestjylland, hvor trompetererne blæste
et stykke til stor glæde for alle på hospice. Lederen af hospice, Ragnhild
Rabjerg Madsen kvitterede da også
med en forfriskning.
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Julie er kommet med kagehus i otte år
For otte år siden var Julie i praktik på
Hospice Sydvestjylland. Og siden er
Julie hvert år kommet med et flot kagehus til stor glæde for patienter og personale på hospice.
Således også i år, hvor dette flotte
kagehus var gaven.

Overdækket indgang klar til foråret
Hvis alt går efter planerne, står der til
foråret et nyt indgangsparti foran Hospice Sydvestjylland.
Hospicechef Ragnhild Rabjerg Madsen fortæller, at der endnu mangler
noget papirarbejde, før projektet rent
fysisk kan sættes i gang, men hun regner med, at arbejdet kan starte kort tid
inde i det nye år, og at det nye indgangsparti kan stå færdigt i foråret.

Der bliver tale om en overdækning af
den nuværende indgang, og det er et
længe næret ønske, der går i opfyldelse.
Ikke mindst ved udsyngning af patienter på pårørende og andre ofte stå i
regnvejr, mens kisten sættes ind i
rustvognen, og der tages afsked med
afdøde. Men også i de tilfælde, hvor
hoveddøren af sikkerhedsmæssige år-

sager er låst, må pårørende og andre
ofte stå i regnvejr og vente, til døren
bliver åbnet.
Finansieringen af det overdækkende
indgangsparti er faldet på plads bl.a.
takket været fondsmidler.

Der hygges og pyntes op til jul
December er for langt de fleste af os
en helt speciel måned, hvor vi forbereder årets store fest – julen.
Således også på Hospice Sydvestjylland, hvor der over alt hygges og pyntes. Det er de frivillige og musikpædagogen, der har været i gang med bl.a.
det resultat, at orangeriet også er
blevet rigtig hyggeligt her i den kolde tid.
Hospice Sydvestjylland har i øvrigt
været så heldig at få ikke færre end 54
julegaver fra Lakrids by Bülow foræret.
Det er Slik for Voksne i Esbjerg, der er
den glade giver, og den flotte gaver
bringer helt sikkert glæde i huset på
Finsensvej.
Hasse

Hasse Jørgensen

Så trillede
valgvognen
Et kommunal- og regionsvalg er over
stået, og stemmerne talt op. Som indlagt på hospice har man, ligesom hvis
man er indlagt på sygehuset, mulighed
for at brevstemme til valg i Danmark.
Så personalet har været en tur rundt
med valgvognen på stuerne og tilbudt
patienterne at brevstemme - og et
stykke chokolade.

Køkkenet fik flot hæder
At der gøres meget ud af maden på
Hospice Sydvestjylland, er en kendt
sag, og nu har det dygtige personale i
køkkenet fået en rigtig fin anerkendelse for det.
Hospice Sydvestjylland fik nemlig en

fin 3. plads som årets læreplads ved
Fagenes Fest i Esbjerg.
Støtteforeningens nyhedsbrev

Køkkenet var blevet nomineret af
Helle, der har været i praktik hos Hospice under sin uddannelse som ernæringsekspert.

Nyhedsbrevet udgives af
Støtteforeningen for
Hospice Sydvestjylland,
Kirkegade 70, 6700 Esbjerg.
Nyhedsbrevet udsendes 2-4 gange årligt.

Støtteforeningen ønsker alle
Glædelig Jul og Godt Nytår
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