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Kære støttemedlemmer
Gennem lang tid har støtteforeningens bestyrelse haft
behov for at orientere vores
mange trofaste medlemmer
om hospicesagen. Det skal
ikke skjules, at den amtspolitiske proces har været
vanskelig og lagt beslag på
rigtig mange kræfter. Men

nu må vi tro på, at alt falder
på plads sidst i september
måned. Midt i det lange, seje
træk har det har været meget opmuntrende for os, at
der landspolitisk er støtte og
afsat økonomi til et hospice i
hvert amt. Det haster med et
hospice – også i Ribe Amt.

Støt hospicesagen
Ved at møde frem til koncerten i Ribe
Domkirke Lørdag den 8. oktober kl 16.

Hospicefonden Danmark
Blev etableret den 8. august
i år på initiativ af Hospice Forum (paraplyorganisation for
støtteforeninger til oprettelse
af hospicer og etablerede
hospicer). Fonden modtog
allerede den 5. september
en donation på 2 mio. kroner
af Else-Marie og Henning
Remmen i anledning af Hotel D’Angleterres 250 års
jubilæum. Fondens formål
er bl.a.
- at fremme og støtte etableringen og udbygningen
af hospicer i Danmark
gennem indsamling og
uddeling af økonomiske
midler.
Familien Remmen har ønsket, at de første beløb skal
fordeles på følgende måde:
- Hvert af de eksisterende 7
hospicer tildeles 100.000
kr.
- Der er afsat 20 rejselegater á 10.000 kr. til studiebesøg på udenlandske
hospicer.

Næstformanden i vores egen
støtteforening, Aja Høy-Nielsen, er indtrådt i Hospicefondens bestyrelse.
De øvrige medlemmer er:
- Teaterchef og skuespiller
Per Pallesen
- sygeplejerske, ældrechef
i Gentofte Inger Hee
- tidl. hospiceleder på KamillianerGaardens Hospice, Aalborg, Knud-Ole
Pedersen
- marketing manager,
Janssen-Cilag A/S, Kim
Schaumann Johansen
- forsikringsdirektør Jørgen
Gawinetski
- projektchef i Dansk Standard Torben Abildgaard
Pedersen.

HOSPICE FORUM

Støtteforenings kasserer,
Christian Bendixen, er indtrådt i Hospice Forums bestyrelse.

Ghita Nørby
GHITA NØRBY - NYUDNÆVNT
PROTEKTOR FOR HOSPICEFONDEN DANMARK - MODTAGER CHECK PÅ 2 MIO.
KRONER

Skuespiller ved det Kongelige Teater, Ghita Nørby der
netop har sagt ja, til hvervet
som protektor for Hospicefonden Danmark udtaler:
”Det er med glæde at jeg
påtager mig hvervet, fordi
jeg fuldt ud går ind for tanken om, at der bør være et
reelt ”frit valg” om at kunne
tilbringe den sidste levetid
på et hospice”.
Tanken om, at alle har lige
ret til en værdig afsked med
livet, deler Ghita Nørby med
et stigende antal politikere
og de fleste af landets øvrige
borgere.

Offentlige midler gør det
desværre ikke alene. Der er
behov for yderligere penge
til uddannelse, samarbejde,
udveksling, vidensdeling,
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring m.v.
Den nye Hospicefond skal
derfor bl.a. skaffe midler til
at støtte det informationsarbejde, der kan være med til
at gøre en forskel – til glæde
for patienter, pårørende, frivillige og medarbejderne.

Støtteforeningens bestyrelse
Formand:
Fhv. borgmester Betty Carstensen, Varde
Næstformand:
Fhv. skoleleder Aja Høy-Nielsen, Esbjerg
Kasserer:
Administrator Christian Bendixen, Esbjerg
Sekretær:
Sygeplejerske Anne-Mette Haugaard, Tjæreborg
Provst Benneth Østergaard Petersen, Esbjerg
Advokat Bent Hejbøl Jensen, Esbjerg
Læge Viggo Høy-Nielsen, Esbjerg
Sygeplejerske Lise Erbs, Esbjerg
Studielektor Leif Geertsen, Esbjerg
Folketingsmedlem Preben Rudiengaard, Esbjerg
Ad hoc. medlemmer:
Social og sundhedsassistent Ruth Jensen, Esbjerg
Revisor Tom Eriksen, Esbjerg
Fhv. skoleleder Arne Bækgaard Johansen, Esbjerg
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HOSPICEKONCERT
Hospicekoncert
lørdag den 8.
oktober kl. 16 i
Ribe Domkirke.

Den Internationale Hospicedag, Voice for Hospice,
fejres hvert andet år på
samme dag og samme lokale tid i 50 lande med mere
500 koncerter. Danmark er i
år med for første gang med
koncerter i fem af landet
domkirker, nemlig København, Roskilde, Aalborg,
Århus og Ribe. Det bliver en
enestående flot manifestation af hospice-ideen
Rammen for koncerten vil

være ens i form af fællesalmer, velkomst og et koncertprogram.
Se også www.worldday.dk
I Ribe Domkirke er Københavns Universitets kor Lille
MUKO inviteret af Quedens
Gaard, Ribe, og Domkirken.
Koret, der er i absolut international topklasse, er kendt i
ind- og udland og har vundet
en lang række fornemme
priser. Lille MUKO er særlig
kendt for roste cd-indspilninger af danske salmer og
sange.
Billetprisen er 125 kr.

Billetterne sælges på
www.billetnet.dk
og fra den 19. september følgende steder:
• Quedens Gaard,
Ribe,

• Esbjerg Teaterkreds,
Skolegade 39, Esbjerg

• KFUM og KFUK,
Kirkegade 70, Esbjerg

• På koncertdagen fra kl.15
i Ribe Domkirke.

Overskuddet tilfalder Hospicefonden Danmark

HØJSOMMER

I forbindelse med den internationale hospicedag i Danmark
har kunstneren Carl-Henning Pedersen skænket HOSPICEFONDEN motivet HØJSOMMER til fri afbenyttelse
.
HØJSOMMER er trykt som brevkort og plakater i to størrelser og vil blive solgt af de lokale støtteforeninger, hospicer og
ved hospicekoncerterne, således også i Ribe Domkirke.
Støt hospicesagen ved køb af:
10 kort med kuverter for 50 kr. (20,- kr. til vores støtteforening og 20,- kr. til den nye Hospicefond Danmark)
Plakat lille kr. 75,00 (30,- kr. til vores støtteforening og
30,- kr. til den nye Hospicefond Danmark)
Plakat stor kr. 125,00 (50,- kr. til vores støtteforening og
50,- kr. til den nye Hospicefond Danmark)
Postkort og plakater kan købes på KFUM og KFUK. Eller
bestilles hos cb@kfum-kfuk.dk. Skriv tydeligt navn, adresse
og hvor mange af hver slags der bestilles.

