
 

 

 

 

HOSPICE SJÆLLAND 

STØTTEFORENING 
Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde 

 

 

N Y H E D S B R E V 

 

Nr. 2 / 2020 

 

 

Støt Hospice-sagen 

- for bedre omsorg ved livets afslutning! 

 



 
 

Formandens klumme                    Af Karen Margrethe Lund 

Udbruddet af Covid-19 medførte, at 
Støtteforeningens bestyrelse desvær-
re måtte sende en meddelelse ud til 
jer om udsættelse af det annoncerede 
Årsmøde, der var planlagt til den 28. 
april 2020.  
 
Som forening skal vi naturligvis have 
formalia i orden og bestyrelsen vil 
også rigtig gerne mødes og være i 
dialog med flest mulige af vores med-
lemmer. Derfor kan I andet sted i 
Nyhedsbrevet læse indkaldelsen til 
det udskudte Årsmøde. Vi har dog 
valgt, pga. Corona situationen, ikke at 
have den afsluttende underholdning 
på programmet. 
 
De forskellige typer aktiviteter Støt-
teforeningens bestyrelse havde set 
frem til at støtte til glæde for vores 
patienter og deres pårørende, samt 
de frivillige på Hospice Sjælland – ja 
de har indtil nu nærmest været ikke 
eksisterende. 
 
Covid-19 betød en total nedlukning af 
underholdning i form af sang, musik, 
foredrag, markering af Påske, Sct. 
Hans og Hospice Sjællands fødsels-
dag, aktiviteter som Støtteforeningen  
yder økonomiske bidrag til. 
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Hospice har også 
været uden hjælp fra 
de mange frivillige og 
det betyder for Støt-
teforeningen, at der 
hverken har været de 
faglige eller sociale 
aktiviteter, der nor-
malt ydes tilskud til. 
 
Alle disse ”snærende bånd” løsnes nu 
langsomt, selvfølgelig under hensyn 
til sundhedsmyndighedernes retnings-
linjer, så vi ser frem til igen at bidrage 
til en del af livet på Hospice – HVOR 
LIVET LEVES. 
 
Lidt opmærksomhed er det alligevel 
blevet til. Der er doneret penge til flot-

te store Aloe 
Vera planter i 
krukker ud for 
hver patient-
stue. Til Påske 
sørgede vi for, 
at alle patien-
ter fik små på-
skeæg og til 
Pinse forære- 
de Støttefor-
eningen 16 
små Lyngby 



vaser til Hospice. Vaserne skal, med 
friske blomster, sættes på patienter-
nes bakker, når der serveres mad på 
stuerne. 
 

 
 

Det udadvendte spor tog vi hul på i 
2019. Det var både for at skabe mere 
interesse og viden om hospicesagen 
og Støtteforeningens arbejde og sam-
tidig give vores medlemmer en kultu-
rel oplevelse. 
 
Det blev til et spændende foredrag i 
samarbejde med Kræftens Bekæm-
pelse i Roskilde under overskriften 
”Hvordan hjælper vi hinanden, når 
livet er svært”. 
 
I Trekroner er der nu bygget en kirke, 
og i samarbejde med kirken afholdt 
Støtteforeningen en julekoncert med 
Sonuskoret, et blandet rytmisk kor 
med hjemsted i Jyllinge. 
 
Som vi skrev i Nyhedsbrev nr. 2/2019 
ville Støtteforeningens bestyrelse for-
søge at afholde aktiviteter rundt om-
kring i et naturligt geografisk område i 
forhold til Hospice Sjælland. Det lever  
 

vi op til, idet vi, i samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse Køge, har en  
stand på Torvet i Køge lørdag den 12. 
september. Når du læser dette, er 
aktiviteten afholdt, men der følges op 
med et foredrag om kommunikation – 
igen i samarbejde med Kræftens be-
kæmpelse den 3.11.2020 kl. 19.00 i 
Teaterbygningen i Køge. Foredraget 
vil fokusere på viden/uvidenhed om, 
hvilke patientgrupper, der kan komme 
på Hospice, at et Hospice ikke kun er 
et tungt sted at være, men også fyldt 
med liv og latter – HVOR LIVET LE-
VES. Se senere mere herom på Støt-
teforeningens hjemmeside. Adressen 
er www. hosjstf.dk 
 
I kan i øvrigt generelt følge Støttefore-
ningens aktiviteter på ovennævnte 
hjemmeside. Når I modtager dette 
Nyhedsbrev skulle vi også gerne have 
fået oprettet en facebook side, så vi 
bredt kan gøre opmærksom på, hvad 
der sker i Støtteforeningens regi og 
forhåbentlig skabe interesse for med-
lemskab, som er basis for, at vi kan 
bakke op om den frivillige indsats og 
understøtte den mangfoldighed af ak-
tiviteter og underholdning, der er med 
til at skabe liv og glæde på Hospice 
Sjælland. 
 
Disse Corona-tider har vist, hvor 
svært og ensomt det kan blive, når 
nærvær, omsorg og et socialt liv bliver 
sat på ”stand bay”. Derfor skal der 
lyde en varm og hjertelig tak for jeres 
medlemskab, gaver og donationer. 
De midler vil Støtteforeningens besty-
relse fortsat bruge til gavn og glæde 
for både patienter og deres pårøren-
de, de frivillige og Hospice generelt. 
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Indbydelse til årsmøde

 

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19:00 
 

i 
 

Jakobskirken 
 

Astersvej 11, 4000 Roskilde 

 

ÅRSMØDE 

PROGRAM 

• Velkomst ved formand Karen Margrethe Lund 

 

• Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning. 

3. Aflæggelse af regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent for 2021. 

Bestyrelsen indstiller – uændret kontingent. 
125 kr. for enlige og 200 kr. for ægtefæller / samboende. 

5. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før årsmødets afholdelse. 

6. Valg af formand: 
Karen Margrethe Lund                                     Modtager genvalg. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg er: 
Hanne Høyer Pedersen                for 2 år       Modtager genvalg. 
Ingelise Møller                             for 2 år       Modtager genvalg. 
Vivi Bräuner Thorsen                  for 2 år       Modtager genvalg. 
Suppleanter: 
Anne-Lise Kåre Steen Hansen     for 1 år        Modtager genvalg. 
1 suppleant     for 2 år.     Forslag ønskes. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor: Kirsten Pilgaard.                              Modtager genvalg. 
Revisorsuppleant: Poul H. Jensen.                Modtager genvalg. 

9. Eventuelt. 

Der serveres kaffe og kage under mødet og 
sundhedsmyndighedernes regler følges. 
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Nyhedsbrev pr. mail!                          Af Anker Axelsen, dataansvarlig 

                

I sidste nyhedsbrev inviterede vi til at 

modtage nyhedsbreve pr. mail. For at 

teste om det virkede fik de første ca. 80 

tilmeldte et ekstra nyhedsbrev med føl-

gende indhold:

 

Påskehilsen til patienterne på Hospice Sjælland 

Det har ikke været muligt at gennemføre planlagte aktiviteter og underholdning for 

patienter og deres pårørende siden først i marts. Alle vores frivillige er blevet pålagt 

at blive hjemme. Det blev heller ikke muligt på særlig måde at markere påskehøjti-

den.

 

 

Men Karen Margrethe Lund (støttefor-

eningens formand) fik den fine idé at 

sende en påskehilsen fra Støttefore-

ningen i form af påskeæg fra 

”Summerbird”. 

Påskedag blev disse hilsener så for-

delt på alle stuerne af sygeplejersker-

ne på Hospice Sjælland. 

 

Støtteforeningen har fortsat modtaget yderligere mailadresser, så 94 vil modtage 
næste nyhedsbrev via mail, hvilket giver kr. 940 i portobesparelse. Tusind tak for 
det. Der er fortsat mulighed for at komme på maillisten. 
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Frivillig cykel pilot!                                Af Mie Winckelmann 

 

Mie på den første 

prøvetur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Nej hvor er her smukt!” sådan ud-
brød Esther (navnet ændret) i det øje-
blik vi rullede ud fra Hospice og ud på 
cykelstierne i  
Trekroner, 
som bugter 
sig igennem 
naturskønne-
områder og 
nybyggede 
boligkvarte-
rer. På cykel-
turen fortalte Esther, at hun altid hav-
de været glad for at komme ud og ny-
de naturen, og at det var svært for 
hende at acceptere, at sygdommen 
forhindrede hende i at komme ud og 
nyde de ting i livet, som hun ellers al-
tid havde holdt så meget af. 
 
På hele turen sludrede vi om løst og 
fast. Det var som om cyklen og om-
givelserne udgjorde netop de betin-
gelser, som åbnede op for - og gjorde 
plads til - en uformel snak og følelse 
af samhørighed og ligeværd på tværs 
af generationer. Mens cyklen trillede 
afsted, var det som om kontrasterne 
imellem vores verdener forsvandt. 

Vi var blot ligesindede, som delte og 
nød denne oplevelse. 
 
At være frivillig på hos Hospice Sjæl-
land og cykle med patienterne i hu-
sets Rickshawcykel er for mig en unik 
mulighed for at kunne gøre og være 
en del af ”den lille forskel”. ”Den lille 
forskel” er nok et udtryk vi ofte støder 
på, og som bruges i flæng – men med 
rette. I min optik er det netop ”den lille 
forskel”, som er med til at forme et 
større billede, og præge vores måde 
at se og opfatte vores liv som en hel-
hed. Ved selv at gøre en lille forskel 
for andre, gør man måske også en 
lille forskel for sig selv? En ting er i 
hvert fald sikkert. Den taknemlighed, 
åbenhed og glæde, som jeg bliver 
mødt med af patienterne på Hospice  
Sjælland gør, at når jeg atter parkerer 
cyklen og siger på gensyn, så har de-
res positive ord og glæde skabt en 
lille forskel for mig og mit liv.  
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CORONA på 

Hospice Sjælland                  Af Hospicechef Karin Højgård Jeppesen 

Året 2020 starte-
de helt normalt, 
men så kom en 
”ubuden gæst”, 
som vi skulle 
forholde os til 
her på Hospice 
– nemlig Covid-
19 pandemien, 
som ramte lan-

det og hele verdenen omkring os. 
Danmark blev lukket ned.  
 
På Hospice Sjælland begrænsede vi 
antallet af besøgende og frivillige i hu-
set, samt udarbejdede en masse ret-
ningslinjer om afspritning, afstand, be-
grænsning på antal i rummene og mi-
nimerede antal af besøgende. 
 
Vi har udarbejdet mange retningslinjer 
i forhold til Covid-19 og implementeret 
dem, og to dage efter har vi måtte 
ændre dem igen. I starten gik jeg ikke 
på arbejde uden at være opdateret på 
Sundhedsstyrelsen, Statens Serum 
Institut, Styrelsen for Patientsikker-
hed, Region Sjælland og Dansk syge-
plejeråds hjemmesider. Jeg kunne 
være sikker på, at jeg om morgenen 
måtte tage stilling til nogle problema-
tikker, som krævede et svar her og 
nu. Ikke alt var beskrevet i detaljer 
specifikt for os på et Hospice, så vi 
måtte selv lave regler, som vi fandt 
bedst. 

 
Nogle af de tiltag vi gjorde, havde 
konsekvenser for personalet. Vi be-
sluttede bl.a. at dørene skulle være  

låst, alle der kom, blev spurgt ind til 
deres helbredstilstand og bedt om at 
spritte hænder.  
 
Pårørendekøkkenet blev lukket, pati-
enter og pårørende måtte ikke tage 
mad fra buffet, kaffe- eller vandma-
skine. Det gav en del ekstraarbejde 
for personalet, samtidig med at alle 
frivillige ikke var her de første 3 må-
neder. Vi er så glade for, at de er til-
bage igen. 
 
Jeg tror, at de største stressfaktorer 
er angsten for at bringe smitten med 
ind på Hospice Sjælland og tage den 
med hjem til familien. En anden faktor 
er også, at en pandemi slet ikke pas-
ser ind i vores Hospiceånd, hvor vi 
ønsker at gøre det bedste for patien-
ter og pårørende. Det er ikke altid mu-
ligt under denne pandemi. Det er dog 
sjældent patienter og pårørende, der 
har sat spørgsmålstegn ved vores ret-
ningslinjer, men vores egne frustratio-
ner over, at vi ikke altid kan gøre, det 
vi gerne vil, grundet Covid-19 be-
grænsninger. 
 
Angsten og frustrationerne kommer til 
udtryk på mange måder. Jeg har op-
levet, at det har været følelser, der 
har styret adfærden i stedet for fag-
ligheden, som er helt forståeligt, men 
ikke så konstruktivt. Covid-19 påvirker 
vores mentale helbred. Jeg ved ikke, 
hvordan vi helt kan undgå det, men 
vigtigt er det, at vi taler om det og er 
ærlige om, hvad det gør ved os. Jeg 
tror også, det er vigtigt, at vi ledere er 
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 synlige og tydelige. Det har jeg må-
ske ikke været i alle situationer, da 
jeg faktisk ikke helt har vidst, hvad der 
var rigtigst og stadig ikke ved det. 
 
Covid-19 er her stadig og afføder 
mange spørgsmål i hverdagen, her er 
nogle fra de sidste dage: 
 

”Jeg har en lille tør plet i halsen, føler 
mig ikke syg, kan jeg komme på ar-
bejde?” 
 
” Patienten på stue C vil på shopping 
med en veninde, må hun det?” 
 
”Jeg har været til fest i weekenden og 
nu er en af de andre gæster testet 
Covid-19 positiv, hvad nu?” 
 
”Min søns klasselærer er positiv for 
Covid-19, og han er sendt hjem i 
hjemmeisolation, hvad med mig?” 
 
”Patientens hustru på stue P har ondt 
i halsen og skal podes for Covid-19, 
må hun besøge sin døende mand?” 
 
Jeg/vi i ledergruppen prøver at svare 
på alle spørgsmålene og lægge en 
strategi, som gør personalet trygge 
ved situationen, samt giver mulighed 
for at patienterne lindres i deres livs-
situation. Jeg vil gentage vores stats-
minister, som på et tidspunkt sagde; 
”Vi vil alle komme til at begå fejl. Vi er 
i en situation, vi ikke har prøvet før”. 
Jeg kunne da drømme om, at det kun 
vil være ubetydelige fejl, vi kommer til 
at begå på Hospice Sjælland. 
 

Hilsen Karin Jeppesen Hospicechef 

 

Billeder og ord… 
 

 

Hvor marken bølged nys som guld… 

N.F.S. Grundtvig. 

 

Septembers himmel er så blå…      Alex Garff 

 

Jeg er havren. Jeg har bjælder på… 

                                     Jeppe Aakjær 
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HOSPICE SJÆLLAND SKAL OPKVALIFICERE PLEJEPERSONALE 
Klip fra Hospice Forum Danmarks nyhedsbrev 

 
Hospice Sjælland skal være med til 
at opkvalificere Roskilde kommu-
nes plejepersonale 
 
Der er gennem de sidste 25 år opar-
bejdet en betydelig viden på danske 
hospicer, og med hospiceloven i 2007 
og etablering af mange nye hospicer i 
hele landet er denne viden bredt ud. 
 
Men det er vigtigt, at det ikke kun er 
de godt 4 procent af befolkningen 
som dør på hospice, der får glæde af 
denne palliative viden. 
 
Der ligger store muligheder i at den 
palliative specialiserede indsats bre-
des ud til plejehjem. Derfor er der stor 
ros til Roskilde kommune for at tage 
dette initiativ. Det viser virkelig, at 
man tager ansvar og vil de ældre og 
døende borger det godt. 
 
Samarbejde på tværs af vores sekto-
rer er nøglen til at udbrede viden. 
 
Tilsvarende er det prisværdigt, at Ho-
spice Sjælland kommer uden for mu-
rene og hjælper folk gennem den sid-
ste tid. Vi er i Hospice Forum Dan-
mark sikre på, at de pårørende får 
stor glæde at dette initiativ. 

 

Olav Nørgaard 
landsformand Hospice Forum Danmark 

 

 
 

 
Lækkerier fra Hospice 

Sjællands køkken. 
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Tiden som pensionist da Covid-19 lukkede alt ned den 11/3 2020 
Af frivillig Kirsten Hansen 

Udover at være frivillig på Hospice 

Sjælland har jeg altid været meget 

aktiv: sport, børnebørn, gåture med 

andre flere gange om ugen. Så det 

var virkelig underligt, da alt ændrede 

sig med dags varsel.   

De første 3 uger gik jeg selv rigtig 

mange ture i Jyllinge, men så beslut-

tede jeg at gå over til min datter, svi-

gersøn og børnebørn, mødtes med 

dem i haven en lille halv time. Gik 

hjem igen, en tur på ca. 10 km. Det 

gjorde jeg et par gange om ugen – en 

god måde at få motion på. 

Endelig en lille åbning til 

frivilligheden på Hospice. 

Midt i juni åbnede hospice op for gan-

ske få frivillige til udendørs arbejde. Vi 

var 3 frivillige, som mødte op for at 

plante blomster i krukkerne på alle 

patienternes terrasser, så der blev lidt 

smukt at se på. Det greb om sig, for vi 

kunne ikke holde ud og se alt det u-

krudt, der var skudt op mellem fliser-

ne, og 

blev enige 

om, at det 

skulle fjer-

nes. Vi 

mødtes 

flere gan-

ge, men 

ind imel-

lem var 

det et me-

get utak-

nemmeligt 

job, for ukrudt har det med at vokse 

op igen. Så det var næsten som at 

starte forfra hver gang, men vi fik bugt 

med det til stor glæde for alle. 

Nu ønsker vi bare at få fyldt op med 

granit om-

kring bygnin-

gen og fejet 

flisesand 

imellem 

fliserne. Og 

så er det 

godt at vide, 

at der nu er 

aftale om 

mere hjælp 

til at holde 

vores skønne omgivelser. 

Normale tilstande for os som 

frivillige. 

Nu er vi snart tilbage til helt normale 

tilstande, hvor vi som frivillige, igen 

har vores gang på Hospice og det 

håber og ønsker jeg, vi får lov til frem-

over. Vi må passe på os selv og hin-

anden, og jeg håber, at Coronaen 

ikke får mere magt, så der igen må 

lukkes ned. Jeg er så glad for at være 

en del af det frivillige korps på dette 

dejlige Hospice – nu igen under nor-

male forhold. 

Kirsten Hansen 
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Dagen i dag…                                        af Anker Axelsen, kasserer 

 
Solopgang gennem mit vindue… 
 
Når skyerne giver plads, møder dette 
billede mig hver dag. Det minder mig 
om en første arbejdsdag i det nye år 
for mange år siden. Chefen havde 
samlet alle vi medarbejdere for at øn-
ske godt nytår. I nytårshilsenen citere-
de han: ”Dagen i dag er den første 
dag i resten af dit liv!” 
 
Lige hvor det stammer fra, ved jeg ik-
ke, men det er brugt rigtig mange 
gange i forskellige sammenhænge. 
 
For mig er det en god tanke ved be-
gyndelsen af hver eneste nye dag. 
 
Andre billeder møder mig ved Pc’en, 
især et når jeg åbner støtteforenin-
gens regnskabsbogføring. Det er bil-
ledet med kontiene over kontingenter 
og gaver. 
 
Det er et billede der kalder på tak-
nemlighed og beundring for trofasthed 
og opbakning. 
 
Ved udgangen af august måned viste 
disse konti i alt 50.175 kr. 

Som billederne andet sted i nyheds-
brevet viser, har Støtteforeningen 
brugt penge til 16 flotte krukker med 
Allo Vera planter og 16 små Lyngby-
vaser til blomster. 
 
Desuden har Støtteforeningen lovet 
tilskud til en ny gas Grill og til forårs-
løg rundt om Hospice. Vi håber at 
kunne bringe billeder af både Grill og 
forårsblomster i næste nyhedsbrev. 
 
Til slut nogle praktiske oplysninger: 
 
Indbetalinger til Hospice Sjælland 
Støtteforening kan og skal ske 
således: 
 
Gaver og donationer med ret til fra-
drag indbetales på konto 

 

2540 – 4394 235 259, 

 

andre indbetalinger såsom kontin-
gent, gaver og donationer (uden 
ønske om fradrag) samt mindegaver 
og arv indbetales på konto 

 

2290 – 3490 763 855. 

 

Husk altid navn og adresse og ved 
ønske om fradrag tillige cpr.nr. 
 
Pas godt på jer selv i disse corana-
tider. 
 
 
 
 

 

Nyhedsbrevet 
er redigeret af: 

Ingelise Møller og 
Anker Axelsen 
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Foto: Anker Axelsen 

 
 

Foreningens adresse: 
 

Hospice Sjælland Støtteforening 
CVR – nr.: 3200 9085 

E-mail: formand@hosjstf.dk 
www. hosjstf.dk 

 
 

Bestyrelsen 2019/20: 

• Karen Margrethe Lund, Roskilde, (formand), tlf. 26 17 97 66 

• Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, (næstformand), tlf. 27 30 02 22 

• Anker Axelsen, Roskilde, (kasserer), tlf. 29 64 63 80 

• Charlotte Tolderlund, Karlslunde, (sekretær), tlf. 28 39 11 96 

• Ingelise Møller, Roskilde, tlf. 29 79 99 70 

• Hannelore Reisz, Greve, tlf. 23 67 53 73 
• Vivi Bräuner Thorsen, Greve, tlf. 20 82 92 12 

 
 

Kontingent 
2020: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 

Bankkonto: Reg.nr. 2290 — konto nr. 3490 763 855 
Husk navn og adresse 

Så er du én af os! 

mailto:formand@hosjstf.dk
http://www/

