
Officiel indvielse af 
Anker Fjord Hospice 

 

Anker Fjord Hospice ved Hvide Sande ved Ringkøbing Fjord. 
Kronprinsesse Mary og 80 indbudte gæster var med ved indvielsen. 

Bente og afdøde Ib Malgaard donerede 20 millioner kroner til byggeriet. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Torsdag 12. oktober 2006 fandt den officielle indvielse af Anker Fjord Hospice, nord for Hvide Sande, di-
rekte ud til Ringkøbing Fjord sted. Anker Fjord Hospice omfatter 12 patientlejligheder, som også giver 
mulighed for, at pårørende kan bo hos patienten under opholdet. De første patienter blev modtaget i au-
gust måned. I dag er seks lejligheder taget i brug, de resterende lejligheder tages i brug fra 1. januar 
2007. 
Kræftens Bekæmpelse er sammen med Ringkøbing Amt ansvarlige for driften af Anker Fjord Hospice. 
Ophold på Anker Fjord Hospice er gratis for patienter. Hospicet modtager patienter fra hele landet.  

                    

                           Kronprinsesse Mary ankom klokken to.                          Formand Eva Naur tog imod kronprinsessen.  
                  Ringkøbing Garden  spillede op ved modtagelsen.           Lille fireårige blomsterpige, Sahra overrakte blomster. 

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary var til stede ved indvielsen, blev modtaget af formanden 
for Anker Fjord Hospice Fonden, Eva Naur. Fik blomster af den fireårige Sahra Malgaard Lauridsen, 
barnebarn til initiativtagerne Bente og Ib Malgaard Lauridsen. Mary fik en fyldig rundvisning i hospi-
cet, besøgte og talte med flere af patienterne. Inde i hospicet bød Eva Naur kronprinsessen og alle de ind-
budte gæster velkommen. 



Efter velkomsttalen talte amtsborgmester Knud Munk Nielsen, Ringkøbing Amt, derefter talte borgmes-
ter for Holmsland Kommune, Iver Enevoldsen. Formanden for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen tal-
te efter borgmesteren og sidst, hospicechef, Herdis Hansen. Efter alle taler og rundvisningen blev der 
holdt reception.  

                    

                  Tre til fire hundrede fremmødte, mødte op foran                 Mary tog sig god tid, til at hilse på de fremmødte    
                   hospicet for at få et glimt af den kongelige gæst.                efter modtagelsen, inden hun gik ind på hospicet. 

 

Inden Mary ankom til Anker Fjord Hospice blev 
den røde løber jævnligt støvsuget, fejet og rengjort 

for snavs. Intet måtte flyde på løberen inden hun kom. 

Det var ægteparret Bente Malgaard Lauridsen og afdøde Ib Malgaard Lauridsen, (død januar 2006) der 
i 2004 tog initiativ til at få opført Anker Fjord Hospice. De donerede 20 millioner kroner til projektet og 
stiftede to fonde, Anker Fjord Fonden og Anker Fjord Hospice Fonden. Anker Fjord Fonden stod for op-
førelsen af bygningen, den anden fond skulle danne rammen for driften af hospicet. 
Holmsland Kommune har doneret grunden, hvorpå hospice er opført. 
Ny Carlsberfondet har ydet betydelige donationer til, både, den indvendige og udvendige udsmykning. 
Bente Malgaard Lauridsen forærede kronprinsesse Mary en gave, det var en anker-broche, der var præ-
get i guld. Det lille anker var i atten karat guld med syv brillanter. Bentes afdøde mand Ib Malgaard 
Lauridsen har også haft indflydelse på smykket. Smykket var fremstilt af designer og guldsmed Trine 
Trier Rosendahl der er født og opvokset i Hvide Sande. Hun havde også lavet det mink-smykke dronning 
Margrethe fik under besøget i september, ved regentparrets officielle besøg i Hvide Sande. 



          

                     Kronprinsesse Mary tog plads på første række,                     Bente Malgaard Lauridsen overrakte kron-      
                    hørte alle taler og blev budt officiel velkommen.                      prinsessen anker-brochen, præget i guld.              
              Efter to timers besøg rejste Mary hjem til Fredensborg.                    Atten karat guld med syv brillanter.                        

Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har gennem tæt samarbejde med Ib Malgaard Lauridsen tegnet An-
ker Fjord Hospice og medvirket aktivt i forbindelsen med byggeriets gennemførelse. Flemming Bay-Jør-
gensen har haft arkitektfirma i 40 år i Ringkøbing, har blandt andet tegnet i Danmark, Løvens Kemiske 
Fabriks Forskningscenter, Ringkøbing Amtsrådhus, Ringkøbing Amtsgymnasium, Ringkøbing Rådhus, 
Thyborøn Rådhus og mange flere. Udenfor for Danmark kan nævnes arkitektopgaver bl.a. i Japan, 
Tysklang og Ungarn. 

          

   Under indvielsen var der musikalsk underholdning.          Efter den officielle del gik formand, 
       Det var mor og datter der spillede, på flygel, Anne-            Eva Naur og Mary op  ad trappen,       

 Marie Hjelm og på violin Sigrid Hjelm Kongshøj.              op til patienterne og besøgte dem. 

Patientlejlighederne på Anker Fjord Hospice er på 60 kvartratemeter. Hver lejlighed indeholder TV, 
musikanlæg, telefon og internetadgang til evt. medbragt Pc'er. I forbindelse med opholdsrummet er der 
indrettet et gæsteværelse til pårørende med to sovepladser. Soverum og opholdsstue er i et rum, men kan 
deles til to rum med en foldedør der adskiller soveafsnittet. Alle lejligheder har egen terrasse/altan med 
udsigt ud over Ringkøbing Fjord. I lejlighederne findes et stort badeværelse. 



          

                     Et kik ind i lejligheden, her ses sengeafsnittet                    I modsatte ende findes TV stuen hvor pårørende 
                    der kan skilles fra, til et rum, med en foldedør.                 kan opholde sig. Udsigt ud over Ringkøbing Fjord. 


