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Det sker

I dag
10.00-11.30Fredens Kirke,
Glarmestervej: Babysalme-
sang.
14.30Fredens Kirke: Tirsdags-
træf i sognehuset, fortælle- og
sangeftermiddagmedTorben
Jørgensen.
15.30 Fredens Kirke: Kirkeklub
for de 5-8-årige.
16.00-18.00ØstreHavnevej
�� (�F): Valgcafé, SF-Svend-
borg.
18.30Østre Skole: Start på
vinterens gymnastik. Hjertefor-
eningensMotionsklub.
19.00Vejstrup Kirke: Filmen
”De nøgne træer” vises i Kirke-
huset, Vejstrup Valgmenighed.
19.30Hotel Svendborg: Ge-
neralforsamling, Svendborg
Teaterforening.
19.30Rottefælden, Caroline
Amalievej: Opsang -musiktea-
ter for børn, BaggårdTeatret.
20.00Hansted, Vestergade:
Erik Grip, arr.: Folk For Folk.

Imorgen
15.00-17.00:Dagcentret Syge-
kassensHjem, Christinedalsvej
��: EgensePensionistforening
afholdermedlemsmødemed
information, sang oghygge.
16.00-18.00ØstreHavnevej
�� (�F): Valgcafé. SF-Svend-
borg.
16.00-18.30Møllergade ��5,
åben valgcafe, Enhedslisten.
16.30-18.00Hotel Svendborg,
Centrumpladsen: Politisk tve-
kampmellemNickHækkerup
og SørenPind. Arr: Debatteriet,
Fyns Amts Avis (kun for abon-
nenter).
17.00Parkkirkegården ved
Fredens Kirke: Gudstjeneste i
det fri.
18.30Thurøhallen: Startskud
på Thurøløbet (indskrivning fra
kl. �7.��)
19.00-20-15Toldbodvej 5:
AA-møde.
19.30Gymnastikhuset, Vornæs
Skovvej �4: ”Øhavet under
overfladen”, vedNannaRask.

Biografen
tirsdagogonsdag
16.15: Smølferne (alm.)
16.15,18.30:Zookeeper
16.45,19.00,20.15:Dirch
18.15,20.45:Crazy Stupid
Love
18.30:BoraBora
20.30:Midnight in Paris
21.15:Cowboys andAliens

Vagter
Lægevagt: tlf. 7� ���7�7

Fåditarrangement
pådetsker-listen
Tlf:62214621
svendborg@faa.dk

FynsAmtsAvis,
SanktNicolaiGade3,
5700Svendborg

■Enaf deoprindelige initiativtagere til hospice, BirteWesth, holder tale,mensdenanden initiativtagerElseBækKristensen togdet første spadestik. Regionsfor-
mandCarlHolst rostede toog restenaf folkeneomkringHospiceSydfyn for et imponerendearbejde i enaf dehurtigste processernogensinde. Foto: JørgenDiswal

Svendborg: Mange har i lang
tid ønsket et hospice på Syd-
fyn, så det også her er muligt
at få en rolig, værdig afsked
med livet i de gode rammer,
et hospice kan tilbyde.
Nu er ønskerne ved at blive

realiseret. I går kunne to af
de oprindelige initiativtagere
BirteWesth og Else Bæk Kri-
stensen nemlig være med til
at sætte spaden i jorden og
dermedmarkere, at byggeriet
er i gang.

Enaf dehurtigste processer
Regionsrådsformand Carl
Holst var fuld af roser til hele
projektet og især til ildsjæ-
lene, der har gjort detmuligt.
- Det er en af de hurtigste

processer for et hospice, der
nogensinde er set i Danmark.
Der har virkelig været ildsjæ-
le, der vil det her - og jeg har
faktisk fra starten sagt, at jeg
havde store forventninger til
det. Så det er virkelig impo-
nerende, det er godt gået, og
det lover godt for fremtiden,
lød vurderingen fra regions-
rådsformanden,dermener, at
ethospiceerethelt afgørende
tilbud i den tid, der kommer.

Behov for at dø i fred
- I taktmed at sundhedsvæse-
net bliver mere og mere tek-
nologisk, bliver der større og
større behov for at dø i fred.

Der bliver behov for at sige,
”nu ønsker jeg ikke mere”,
og den omsorg kan kun �nde
sted uden for sundhedsvæse-
net. Der er et skismamellem,
at vi kanmere ogmere tekno-
logisk -ogatdet enkeltemen-
neske skal have lov til at sige,
at ”nu vil jeg ikke mere”. Det
handler i sundhedspolitikken
ikke længere om et længst
muligt liv, men om en størst
mulig livskvalitet, sagde Carl
Holst.
Der er i forvejen �re an-

dre hospice i Region Syd-
danmark, men nærheden til
lokalområdet er afgørende
for både den døende selv og

de pårørende. Selve indret-
ningen af hospice skal minde
så lidt om en institution som
muligt. Derfor lægges der for
eksempel trægulve i stedet for
linoleum, værelser bliver så
store, at patienten kan have
egnemøbler og for eksempel
billedermed.

Enstolt borgmester
Borgmester Curt Sørensen
er meget stolt af, at Hospice
Sydfyn på så kort tid allerede
er kommet så langt:
- Det var en meget vigtig

dag, og historisk er det vel
noget af det hurtigste, som
er tilvejebragt i Svendborg.

Både region og kommune
har handlet hurtigt, lokalplan
og jordsalg er sket i rekord-
fart, lød det i aftes fra en stolt
borgmester. Han glæder sig
over �ere ting ved realiserin-
gen af hospice - også de ca. 30
nye job, som dermed bliver
skabt i kommunen.
- For mig er det altid afgø-

rende med arbejdspladser, og
det styrker selvfølgelig kom-
munen på �ere områder med
det nye hospice. Derudover
er det et helt enestående ek-
sempel på samspil mellem ci-
vilsamfund og det offentlige.
Det her er drevet fremaf folk,
der virkelig har troet på det,
og mange gode kræfter har
gjort det muligt - ikke mindst
McKinneyMøllers Fond, der
har doneret store beløb, lyder
det fra borgmesteren.
Hospice Sydfyn vil efter

planen stå klar til de første
patienter næste efterår.

Hospice-byggeriigang
■ I går blev spaden
sat i jorden til det
hospice, som aktive
svendborgensere har
kæmpet intenst for

AfRikkeBekker
ribe@faa.dk

■Sådankommerdet færdige
hospice til at tage sigud.
Det er tegnet afPLH
Arkitekter i København, og
totalentreprenørB.Nygaard
SørensensA/S fraHerlev står
for byggeriet.

HospiceSydfyn
Hospice er nu ved at blive
bygget på Skovsbovej 100.
Efter planen åbner det i
efteråret 2012med 12 pladser.
Ethospicemed 12pladser har
typisk omkring 130-160 patien-
ter indskrevet på et år. Hospice
Sydfyn forventes at få ca. 30
ansatte. Der kan læsesmere på
www.hospicesydfyn.dk


