Hospice-Center
Sydvestjylland

Nr. 23 2006

Byggeriets start
Byggeriet af Hospice
Sydvestjylland i
Esbjerg er nu igang
Af Leif Geertsen

Hele arbejdspladsen er indhegnet og der arbejdes med store gravemaskiner. Den 2. januar 2006

Forsiden af det nye hospice - alle vinduer er taget ud. 2. januar 2006

Men det har krævet megen
tålmodighed og trofasthed
fra medlemmerne af Støtteforeningen, Hospice-Center,
Sydvestjylland, for arbejdet
med at komme så vidt har
stået på i cirka 10 år. Så
lang tid har det taget at arbejde for etableringen af et
Hospice i Esbjerg.
Og der har været mange forhindringer undervejs. Mange
opture og nedture. Mange
gange hvor bestyrelsen har
set mørkt på mulighederne
og så - heldigvis - har der
også været gode tidspunkter, hvor situationen tegnede
sig lysere.
Men året 2005 blev et godt
år. Det var her, at bestyrelsen bestemte sig for en placering i Finsensgade 25-27
i Esbjerg, hvor en gammel
ejendom blev købt af Ribe

Amt. Herefter kunne bestyrelsen indhente tegninger
og forslag til et hospice. Det
skete i sommeren 2005. I
løbet af eftersommeren blev
MT Højgaard A/S valgt som
hovedentreprenør med Tapdrups Tegnestue A/S som
arkitektfirma og med Rambøll A/S som ingeniør.
I august - september kunne
amtets sundhedsudvalg og
amtsråd godkende et byggeri til ca. 40 mill. kr. samt
en driftsoverenskomst. Byggeprojektet indbefatter renovering af den eksisterende
bygning i Finsensgade, samt
en tilbygning, som beskrevet
i Nyhedsbrev nr. 22.
Før jul 2005 blev byggepladsen indhegnet og arbejdet
på den eksisterende bygning
i Finsensgade 25-27 blev

påbegyndt.
stod opført.
Bygningen er af Esbjerg
Kommune betegnet som MT Højgaard A/S afleverer
bevaringsværdig, og derfor hele byggeprojektet den 1.
kan den ikke rives ned.
november 2006.
Men bygningen ser ikke
godt ud. Den
er forsømt,
stærkt forfalden, ja meget
medtaget, så
nu bliver den
altså renoveret. Al indmaden bliver
fjernet, og der
kommer nye Bygningen som den så ud den 7. februar 2006
vinduer og nyt Hele taget er pillet af, og der er gravet ud til fundatag. Samtidig mentet til den nye tilbygning.
f j e r n e s d e n Nederst. Fundamentet støbes. Den 7. februar 2006.
eksisterende
ydermur og
nye “gamle”
sten påmures
facaden.
På den måde
vil bygningen
efter endt
renovering
fremstå, som
den tog sig ud
i 1927, da den
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Første Spadestik
med til at arbejde for
ideen og holde humøret oppe undervejs.
En særlig tak rettede
Betty Carstensen til
Foreningens første
formand, Arne Bækgaard, som sammen
med hustruen Lise
Erbs og forretningsfører Christian Bendixen oprindelig fostrede
tanken om et Hospice
i Esbjerg.
Så Arne Bækgaard
tog naturligvis det andet spadestik, mens
projektleder Jørn
Færgemann fra MT
Højgaard A/S tog det
tredje spadestik.

Formand for støtteforeningen, Betty Carstensen tog
første spadestik til Hospice Sydvestjylland.

Den 2. januar 2006
blev første spadestik
taget.
Af Leif Geertsen

Det var en kold, overskyet
frostdag, men MT Højgaard
A/S havde rejst et 10 gange
10 meter opvarmet telt, hvor
gæsterne til denne begivenhed kunne varme sig ved
dampende chokolade, kaffe
og te samt lidt spiseligt.
Ved et lille bord i teltet stod
der en meget fin ny ubrugt
spade, som nærmest så
ud som var den lavet af

Herefter trængte
alle til noget varmt
at styrke sig på inde
i teltet, og her roste
borgmester Johnny Søtrup
hospice-foreningen for den
udholdenhed, der er lagt for
dagen i det langvarige arbejde for at realisere projektet
om et Hospice i Esbjerg.

- En stor gevinst for kommunen, sluttede Johny Søtrup.
Så var det tid til endnu en
sandwich og et krus varm
kakao. Og så gik håndværkerne i gang igen.

det reneste sølv. På skaftet
var fastgjort en plade med
inskription: “Hospice Sydvestjylland. Første spadestik
2. januar 2006. MT Højgaard
A/S”.
Formanden for Hospice Sydvestjylland Betty Carstensen
blev den første, som tog
spaden i brug.
- Det er en dejlig måde at
starte året på, sagde hun
og fortsatte: Hospice-Center
Sydvestjylland har været ti år
undervejs, og der har været
mange op- og nedture.
Der er megen grund til at
takke alle, som har været

Lise Erbs foran den bygning, som sammen med en tilbygning,
skal blive til virkelighedsgørelsen af drømmen om et hospice i
Sydvestjylland
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Indsamling til udsmykning
Der er brug for at
Støtteforeningens
medlemmer bidrager
til udsmykningen af
vores kommende
Hospice
Fondsbestyrelsen forhandler med Ny Carlsbergfondet
ved direktør Hans Edvard
Nørregård-Nielsen og andre mulige sponsorer om
økonomisk hjælp bl.a. til
udsmykning af det store
runde vindue i gavlen, hvor

stillerummet skal være.
Her er ideen f.eks. at en
glasmosaik kunne være et
smukt bidrag til rummets
indretning. Men forudsætningen for økonomisk hjælp
fra Ny Carlsbergfondet er
bl.a. at Støtteforeningen
Hospice Center Sydvestjylland selv bidrager med et
anseeligt beløb.
Vi ønsker, at huset bliver et
smukt sted at være.
Derfor lægger vi i Støtteforeningen megen vægt på at
indsamle midler til den kommende udsmykning.
Det er vigtigt, at
huset kan fremstå
på smukkeste og
mest funktionelle
vis.

På billedet tv. ses
et eksempel på et
flot glasmosaik.
Denne glasmosaik
har den færøske
kunstner, Trøndur
Patursson lavet i
den katolske kirke
i Thorshavn.

Udover dette er der også
brug for hjælp til det kommende frivillige arbejde. På
nogle af de eksisterende Hospicer har man aftale med
mange frivillige hjælpere
som kommer og yder støtte i
mange svære situationer.

Hermed starter vi indsamlingen af gaver og midler,
som vil kunne være med til
at sikre, at det kommende
Hospice i det daglige bliver
en smuk, og værdig ramme
om patienter og personale.
Derudover skal foreningen
bruge midler til det frivillige arbejde omkring et nye
hospice.
Foreningen har fået skattemyndighedernes godkendelse efter ligningslovens
§ 8 A.
Det vil sige, at hvis man yder
støtteforeningen et bidrag
på 1000,- kr., så er 500,kr. fradragsberettiget. Hvis
gaven er på 1200,- kr., så
er 700.- kr. skattefri. Altså:
Bidrag udover 500,- kr. er
skattefri.

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen ved den søndag 29 oktober 2006, hvor turen går til Musikhusets
Foyer i Esbjerg.
I det næste Nyhedsbrev vil vi løfte sløret for de
nærmere detaljer for åbningsfestlighederne.”

Ønsker man at være med kan
bidrag indbetales på vedlag-

”I forbindelse med overtagelsen af hospicecenter
Sydvestjylland er det bestyrelsen for Støtteforeningens ønske at markere denne åbning på en
særdeles festlig måde.

Aflastningstjenesten i Esbjerg er indstillet på at yde
en stor indsats her.

Indsamlingen starter nu

Hvis man giver gaver til en
eller flere organisationer, så
er grænsen for giveren for
samtlige gaver 6.600 kr. i
2006. Grænsen er for hver
person. Hvis man som ægtefæller kun giver til Hospicecenter Sydvestjylland, er
gavemuligheden: 14.200 kr.
minus to gange bundfradrag
a 500 kr. lig 13.200 kr. som
er lig 2 x 6.600 kr.

Overtagelse af hospice

Vi får brug for frivillige i det
daglige arbejde på vores
Hospice.

te indbetalingskort eller indsættes på støtteforeningens
bankkonto: Reg.nr. 8119
konto nr. 0001138022.
Bidragene kan gå enten til
-

udsmykning m.v. af
Hospice

eller til
-

det frivillige arbejde
som skal ske på og
udfra hospice.

Sæt kryds på girokortet eller
oplys herom på indbetalingen til bankkonto.
Skriv venligst tydligt navn,
adresse og medlemsnummer.
Støtteforeningen håber på
rigtig mange bidrag. På forhånd tak.

Nyhedsbrevet udgives af
Støtteforeningen HospiceCenter Sydvestjylland, Kirkegade 70, 6700 Esbjerg.
Nyhedsbrevet udsendes 2-3
gange årligt.
Redaktion:
Christian Bendixen, CB
Leif Geertsen, LG
Anne-Mette Haugaard, AH
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Offentligt møde
Det er hermed en fornøjelse at indbyde til Offentligt møde i Hospicecenter Sydvestjylland.
Mødet finder sted torsdag den 4. maj 2006 kl. 19 på KFUM og KFUK, Kirkegade 70
Der har gennem årene været meget forskellige og relevante foredrag. Mange af de stemmer, der kan høres på hospice
er blevet hørt, og denne gang har vi valgt at ville invitere sygehuspræsten fra Vejle sygehus og sognepræst fra Engum;
Preben Kok.
Preben Kok er en fremragende formidler. Han taler direkte og ligefremt, og hos ham er der ikke noget, der bliver pakket
ind eller overladt til tvivlsomme fortolkninger.
I øjeblikket er han særlig aktuel med et foredragstema om magtesløshed, når der ikke kan gøres mere…..hvad kan præsten
gøre, hvori består hans job, hvad kan vi forvente, og hvad er egentlig, i 2006, forskellen på en præst og en psykolog?
Kom ind og hør Preben Koks inspirerende, overraskende og tydelige svar.

PAUSE
I pausen efter foredraget bliver der som altid sørget for lidt til maven, og mon ikke der også bliver lejlighed til at hilse på
den nye hospiceleder!
Efter pausen er der generalforsamling efter vedtægterne.

GENERALFORSAMLING FOR STØTTEFORENINGEN FOR
HOSPICECENTER SYDVESTJYLLAND
I henhold til vedtægterne indkaldes der til den årlige generalforsamling i støtteforeningen
for Hospice-center Sydvestjylland, torsdag den 4. maj 2006 umiddelbart efter
det offentlige møde.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen; på valg efter tur er:
Aja Høy-Nielsen
modtager genvalg
Benneth Østergaard Pedersen modtager genvalg
Bent Hejbøl Jensen
modtager genvalg
Christian Bendixen
modtager genvalg
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

