Hospice får ﬂotte bidrag
■ Uden rigtigt at
gøre noget har støtteforeningen til det
sydfynske hospice
fået store pengegaver
til blandt andet flygel
og kunst
Svendborg: Det er gået meget

hurtigere med at få Hospice
Sydfyn på skinner, end selv de
mest optimistiske medlemmer af initiativgruppen kunne forestille sig.
Den sidste knast, der
mangler, er under gulvhøjde,
når det syddanske regionsråd
formelt skal godkende �nansieringen.
- Vi troede, at vi som de �este andre lignende initiativgrupper skulle hygge os lidt
med at samle penge ind, og at
det ville have halvlange udsigter med et sydfynsk hospice,
fortæller formanden for bestyrelsen i Hospice Sydfyn,
Edel Nielsen.
Men regionsrådsformand
Carl Holst (V) greb tanken i
�ugten og meddelte hurtigt,
at regionen var klar med støtte, og så gik det stærkt.
Ved sidste årsskifte var der
samlet omkring 450.000 kroner ind, som var nødvendige
for, at planerne kunne køre
videre, og så lagde bestyrelse
og støtteforening indsamlingsarbejdet lidt til side.
Flygel og kunst
Det har dog ikke kunnet
mærkes på de mange donationer.
- Vi gjorde meget sidste år
for at rejse kapital, så vi troede ikke, vi ville få så meget i
år, men pludselig har pengene
bare stået på vores konto, fortæller Edel Nielsen.
Der er blandt andet givet
160.000 kroner fra en anonym donor. De penge er øremærket til et �ygel.
En anden anonym bidragsyder har givet 100.000 kroner,

■ Det er efterhånde kun store arkæologiske fund eller trakasserier i forbindelse med lokalplanen, der kan forsinke hospice, men formand Edel Nielsen håber og tror, at det går glat.
som skal bruges til kunst i en
eller anden form.
- De mange donationer giver det ekstra �ødeskum på
lagkagen, siger Edel Nielsen.
Klar i 2012
Lagkagen i sig selv, altså selve
det sydfynske hospice, kan stå
færdigt i løbet af sommeren
2012, hvis alting �asker sig.
- Der skal jo foretages arkæologiske undersøgelser, og
vi kan da godt være lidt nervøse for, om de �nder noget,
som vil forsinke byggeriet,
men det er jo ikke til at komme udenom. Derudover skal
lokalplanen godkendes, siger Edel Nielsen, som håber,
at byggeriet kan gå i gang til
næste sommer.
Sideløbende med planlægningsarbejdet går bestyrelsen til næste år i gang med at
lede efter en leder, som så skal
�nde en souschef og det øvrige personale. Alt i alt regner
man med, at der skal ansættes
omkring 30.
- Der er nok mange af sygeplejerskerne, som vil ønske
en deltidsansættelse. Det kan
være meget livgivende at ar-

■ Foreløbig er det kun planstreger på et papir, men om to år
skulle Hospice Sydfyn gerne stå færdig på Skovsbovej.
bejde på hospice, men det er
også hårdt at arbejde blandt
døende mennesker, siger
Edel Nielsen.
Bestyrelsen har allerede
nu gjort sig nogle tanker om,
hvordan den kunne tænke
sig, at hospicet kommer til at
se ud, men man har gjort sig
umage med ikke at lægge tankerne i for faste rammer.
- Vi vil lade så meget som
muligt være op til arkitekterne, siger Edel Nielsen.
Det ligger dog allerede fast,
at bygningen eller bygninger-

ne ikke skal have et alt for kirkeligt eller religiøst præg.
- Vi er interesseret i, at hospice er for alle uanset socialt
lag, etnisk tilhørsforhold eller
religion. Derfor er vi ikke interesseret i et kirkeligt præg.
De �este af dem, der kommer, vil nok være kristne, men
der kommer også andre med
anden religiøs overbevisning,
siger Edel Nielsen.
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