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VELKOMMEN TIL ALLE
Bestyrelsen for Støtteforeningen Hospice
Kolding vil hermed gerne byde alle
velkommen til Støtteforeningens
nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil informere om
nye og kommende tiltag i foreningen. Det vil
blive udsendt én gang i kvartalet - og altid
den 15. i månederne marts, juni, september
og december. Har du input eller forslag til
nyhedsbrevet er du velkommen til at sende
dem til Nils Sjøberg
sjoeberg.nils@gmail.com

PÅ VEJ MOD MÅLET
Støtteforeningen
Hospice Kolding er på
vej mod målet. Vi har
fået Sundhedsstyrelsens,
Praktiserende Lægers
Organisation (PLO) og
flere politikere til at se mulighederne i, at
Kolding kan være stedet, der sikrer adgang
til palliation for alle uanset sygdom.
Sundhedsstyrelsen bakker således op om
et hospice så ”Patienter med behov, uanset
diagnose, sociale status, etnicitet og religion
skal kunne tilbydes specialiseret palliation”.
Når sundhedsstyrelsen og PLO mener, at
Kolding kunne være hjemsted for et
hospice, som sikrer alle adgang til palliation
uanset sygdom, så skyldes det, at det er
lykkedes for Støtteforeningen Hospice
Koldings medlemmer, Kolding Kommune,
investorer og frivillige at skabe Gæstehuset
på Vesterløkke. Bestyrelsen vil med dette
nyhedsbrev delagtiggøre vores medlemmer
så meget i arbejdet som muligt.

NY FORMAND
Støtteforeningen Hospice Kolding har valgt
Lissen I. Schougaard som ny formand.
Lissen I. Schougaard er
selvstændig
fysioterapeut og har de
seneste 15 år tilbudt
specialiseret fysioterapi
som en del af tilbuddet
til terminal erklærede
borgere i Region
Syddanmark. Lissen I.
Schougaard overtager
formandsposten fra
Hilda Oderkerk-Nygaard. Bestyrelsen vil
gerne takke Hilda Oderkerk-Nygaard for det
store engagement, den store faglig viden og
ekspertise, som Hilda Oderkerk-Nygaard
har lagt i at få et hospice til Kolding.

NY BESTYRELSE
Udover Lissen I. Schougaard har
generalforsamlingen for Støtteforeningen
Hospice Kolding valgt Lis Ravn Ebbesen,
Kim Olin, Claus Warming, Lars Thomasen,
Inga Rønn Hillersborg og Nils Sjøberg til
bestyrelsen. Desuden er Carsten Vixø
Kristensen valgt som suppleant.
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NY ERHVERVSKLUB
Bestyrelsen i Hospice
Kolding har besluttet, at
starte en Erhvervsklub med
2 hovedformål:

1. At sikre en større lokal forankring i vores
lokale område til gavn for den politiske
opbakning. Med stor lokal opbakning fra
erhvervslivet vil vi altid stå stærkere.
2. At give virksomhederne mulighed for
gennem netværksmøder, at få
mere information omkring projektet/
statusmøde forskellige indlægsholdere og
naturligvis være sammen om dette gode
lokal projekt.
Vi er derfor i gang med, at kontakte alle
virksomheder i Kolding for, at tilbyde
medlemskab af Hospice Koldings
Erhvervsklub. Har du endnu ikke hørt fra os
kan du selv oprette et medlemskab på vores
hjemmeside. Det koster kun 750 kr. om året.
Medlemskab kan ske både via kort og
fakturabetaling.
Se mere på:
https://medlem.hospicekolding.dk/vare/erhv
ervsmedlem-fakturabetaling/

Hvis du har nogle spørgsmål om
medlemskab af Erhvervsklubben er du
velkomne til at ringe til Lars Thomasen på
6013 2868.

FRIVILLIGE SØGES
Vi mangler frivillige til Gæstehuset på
Vesterløkke. Lige nu er vi 3. Vi kunne
forestille os, at der blandt vores
støttemedlemmer er nogen, som kunne
have lyst til at være frivillig. Vi søger en
frivillig, som kan hjælpe nogle timer om
tirsdagen 10-13 i vores dejlige gæstehus.

”Vi frivillige  har
forskellige
baggrund og
forskellige
styrker, men vi
har det
tilfælles, at vi
har livserfaring
og brænder for
at gøre en
forskel, når
livet bliver
svært og

muligvis også ensomt”, siger Kim Olin, som
er frivillig i Gæstehuset på Vesterløkke, og
tilføjer:
”Vi frivillige tager imod uhelbredelig syge og
deres pårørende hygger om dem. Vi har
fokus på mennesket og livet og ikke på
sygdom”. De frivillige er tilknyttet
Støtteforeningen Hospice Kolding, som
tilbyder en introduktion til det at være frivillig
på Vesterløkke. Henvendelse kan ske til
Ulla Hegewald 2479 3918 eller
Kim Olin 3049 0347
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VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE
Gæstehuset på Vesterløkke har i det
forløbne år haft åbent for hjemmeboende
uhelbredelig syge hver tirsdag. Aktuelt kan
vi fortælle, at vi har forløb med trofaste,
alvorligt syge borgere, der har besøgt
gæstehuset uge efter uge til fortsat og
øjensynlig glæde for alle parter – herved er
vi kommet til, at lære hinanden bedre og
bedre at kende. Pårørende har lejlighedsvis
også deltaget og dermed bidraget til styrket
fællesskab. For at kunne imødekomme de
pårørendes store og svære rolle har
Vesterløkke besluttet, at afvikle pårørende
eftermiddage hen over efteråret 2022.
Planen er, at holde oplæg om emner der har
relevans for pårørende.
Den første gang er
torsdag den 8. september. Derefter følger
den 13. oktober og 10. november. Alle dage
klokken 14.30-16.30.
Hvis du er interesseret, kan du læse mere
på Støtteforeningens facebook. På gensyn i
Gæstehuset på Vesterløkke.

GODT SAMARBEJDE
Støtteforeningen Hospice Kolding har et tæt
samarbejde med Kolding kommune. Der er
nedsat en styregruppe. Den mødes hvert
kvartal eller efter behov. Hospice foreningen
samarbejder med repræsentanter fra
Kolding Kommune med seniordirektør
Anette Lund i spidsen.

Den 7. juni var formand Lissen I.
Schougaard og næstformand Lis Ravn
Ebbesen til møde med seniorudvalget for at
præsentere grundlaget og status for
Gæstehusets arbejde på Vesterløkke
Det var dejligt, at opleve den lydhørhed der
er for vore tanker om både
Gæstehuset og et kommende Hospice;
siger Lissen I. Schougaard.

TAK FOR EN DEJLIG DAG
Efter coronaen har familien Fischer igen i år
holdt et arrangement i Pinsen, som bakker
op om et hospice i Kolding. Bestyrelsen
takker for arrangementet, som blev holdt i
familien Fischers gårdhave i Sønder
Stenderup. Solen skinnede, musikken
spillede, sanggruppen Manhattan
optrådte, der var kunst og lidt godt til ganen.

NÆSTE NUMMER
Næste nummer af Støtteforeningen Hospice
Koldings nyhedsbrev bliver udsendt torsdag
den 15. september. Nyhedsbrevet vil bl.a.
indeholde informationer om fremtidig
kontingentindbetaling, som kan ske via
mobilePay. Har du forslag til indhold til
nyhedsbrevet er du velkommen til at sende
dem til Nils Sjøberg senest mandag den 12.
september på sjoeberg.nils@gmail.com

__
Ansvh.red. Nils Sjøberg

kilde: billeder er fra private og fundet på google
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