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Nyt fra Hospice Sydfyn 
 
Der er rigtig meget der er faldet på plads her i november 
måned af forarbejdet frem mod etablering af et hospice i 
Svendborg. 
 

Byggegrund og driftsaftale 
Som det har været omtalt i pressen, kom byggegrunden, 
Skovsbovej 100 i udbud. Den 4. november viste det sig, at 
købstilbuddet på 1,175 mill. kr. fra Hospice Sydfyn var det 
eneste og det blev sendt til underskrift hos borgmesteren. 
Det er en procedure, som byrådet tidligere har godkendt. 
Grunden er overtaget den 1. december 2010. 
Den 22. november godkendte regionen en anlægsøkonomi 
på 34 mill. kr., hvor de 2 mill. frigives i 2010 og 32 mill. i 
2011. Desuden garanterede regionen for et byggelån på op 
til 34 mill. kr. På samme møde godkendtes en 
driftsoverenskomst med Hospice Sydfyn, og regionsrådet 
udpegede et medlem og en suppleant til bestyrelsen for 
Hospice Sydfyn. 
 

Arkæologi 
Det næste synlige, der vil ske på grunden er, at museet går 
i gang med arkæologiske forundersøgelser. Der er tidligere 
i området fundet spor af vore forfædre, så måske skal der 
foretages en grundigere undersøgelse. Det bliver også 
spændende. 
 

Idékatalog 
Som en vigtig del af forarbejdet med at etablere det nye 
hospice har hospicebestyrelsen med arbejdsgrupper fået 
udarbejdet et idékatalog med alle de gode tanker og 
ønsker, som vi har kunnet samle til et hospice. 
Idekataloget har indgået i regionens sagsbeskrivelse. Som 
professionel støtte til arbejdet og som bygherrerådgivere 
har bestyrelsen hyret Charlotte Folke, som er lokal 
arkitekt, og Claus Nielsen fra Regionens bygningsafdeling. 
I kan finde idékataloget på hjemmesiden: 
hospicesydfyn.dk. 
 

Køreplan for byggeriet 
Byggeriet vil blive udbudt i totalentreprise. Det betyder, at 
vi først gennem en prækvalifikation skal finde de 4-5 
entreprenører, som vurderes bedst at kunne magte opgaven 
i byggefasen. Konkurrenceforslagene fra entreprenørerne 
skal afleveres i begyndelsen af 2011. Umiddelbart derefter 
vælges vinderprojektet. 
Kommunen er i gang med at lave en lokalplan for området. 
Den forventes at komme i høring i april-maj måned 2011. 
Det endelige projekt og den godkendte lokalplan kan om 
alt går glat være klar i juni 2011, og byggeriet vil kunne gå 
i gang. Byggeperioden ventes at blive på et år, så i løbet af 
sommeren 2012 vil de første patienter kunne flytte ind. 

 

Arrangementer i første halvår af 2011. 
Støt med din deltagelse  
- Tag endelig venner og bekendte med. 
 

Åben Grund 
Lørdag den 8. januar kl. 11 til 14 inviterer støtteforeningen 
på en snak på grunden Skovsbovej 100 i Svendborg. 
For at give et indtryk af omgivelserne foreslår vi, at I den 
dag prøver en travetur på omkring 2 km i området. Vi har 
aftalt med Erhvervsforskolen på Hellegårdsvej, at vi kan 
bruge deres parkeringsplads. Når I møder op der, kan I få 
en skitse af turen. 
Det koster ikke noget at besøge os på grunden, men vi 
tager meget gerne mod bidrag til vores arbejde. 
 

”Glimt af evigheden” 
Lone Klok fra Vejle fortæller om hospice og om at være 
hospicepræst. 

Torsdag den 13. januar kl. 19.30 i Sankt Jørgens 
Sognegård, Brydegårdsvej 15 i Svendborg 
Lone Klok skriver selv: 
”Med udgangspunkt i et digt ”Glimt af evigheden”, som er 

skrevet af en tidligere patient, og som jeg har fået lov til at 

viderebringe, vil jeg komme nærmere ind på, hvad et 

hospice er, og navnlig på hvad åndelig omsorg kan være 

for alvorligt syge og døende og deres pårørende. 

Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg har været ansat på 

Sct. Maria Hospice Center siden det åbnede i november 

1995. Jeg er katastrofeberedskabspræst, uddannet 

supervisor, leder af en sorggruppe for de 14-19 årige.” 

 
Vi tager 75 kr. i entre ved døren og byder desuden på en 
kop kaffe og en småkage. 
 

Katinka, Katinka – Luk vinduet op! 
Sigfred Pedersen møder operaen. Man siger tit: 
Modsætninger mødes og sød musik opstår, måske er det 
slet ikke modsætninger - bare sød musik!  
Kom, se, lyt og syng med. 

Torsdag den 3. marts kl. 20 i Borgerforeningens 
Guldsal. 
Sæt kryds i kalenderen. Der kommer mere ud senere. 
I kan allerede nu købe billetter på Sydfynsbilletten.  
Billetpris 175 kr. 
 

Generalforsamling 
Den 14. april kl. 19.30  
på VUC Viebæltet, Svendborg 
Efter generalforsamlingen vil Maria Midtiby underholde. 
Maria er en af Svendborgs unge violintalenter, der satser 
på en uddannelse med musik. 
Dagsorden udsendes i februar. 


