
 

Hospice-arrangementer i 2003 – 1. Halvår 

Møder i kommunerne – alle er velkomne! 
Sammen med foreningens lokale kontaktpersoner har bestyrelsen aftalt 11 møder i løbet af året – et i 
hver kommune med følgende fælles program:  

· Beskrivelse af et plejeforløb  -  ved sygeplejerske Annette Brasholt 

· Livet på hospice — ved hospicesygeplejerske Pia Marcher/Ingelise Bøggild Jensen 
· Hospice-projektet i Roskilde Amt  -  ved formand/næstformand/kasserer 

I første halvår 2003 afholdes følgende møder: 

(Vi fortsætter i de øvrige kommuner til efteråret) 

 

Hospice Roskilde Amt Støtteforening  
Adr.: Poplens Kvarter 4, Osted, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 49 77 87, email: info@hospice-roskildeamt.dk, www.hospice-roskildeamt.dk 

Bestyrelsen 
Peder Kjærsgaard, Osted (formand) – Alf Mulnæs, Roskilde (næstformand) – Ingelise Hansen, Jyllinge (kasserer) – Reginald Hansen, Køge 

(sekretær) – Poul H. Jensen, Gadstrup – Rita Knudsen, Roskilde – Annette Brasholt, Roskilde. Suppleanter: Karen Nilsson, Roskilde – 

Merete Meincke, Roskilde 

 

 

 

Årsmøde   
Torsdag, den 27. februar 2003, kl. 19,30 i Vor Frue Sognegård, Hovedgaden 65, Vor Frue 

se vedlagte indbydelse! 

Tirsdag den 4. Februar kl. 19 

Aktivitetscentret, Solrød Center 85, Solrød Strand 

Indleder: * Hospicesygeplejerske Pia Marcher 

Tirsdag den 4. februar . 19.30 

Aktivitetscentret, Solrød Center 85, Solrød Strand 

Indleder: * Hospicesygeplejerske Pia Marcher 

Solrød kommune 

Kontaktperson: 

Pia Marcher 

Ferievej 4, Solrød 

Tlf. 56 14 0630 

Tirsdag den 11. februar kl. 19.30 

Præstegården, Bygaden 33, Kirke Hyllinge 

Indledere: * Hospicesygeplejerske Pia Marcher  

                * Sygeplejerske Annette Brasholt 

Bramsnæs kommune 

Kontaktperson: 

Thomas Thomasen 

Karlebyvej 112, Kirke  Hyllinge 

Tlf. 46 40 42 87 

Tirsdag den 11. marts kl. 19.30   

Biblioteket, Tofthøjvej 11, Viby Sj. 

Indledere: * Hospicesygeplejerske Pia Marcher   

                * Sygeplejerske Annette Brasholt 

Ramsø kommune 

Kontaktperson: 

Poul H. Jensen 

Nyvej 36, Gadstrup 

Tlf. 46 19 04 75 

Tirsdag den 25. marts kl. 19.30 

i ”Værestedet”, Kirkebjergvej 8, Jyllinge 

Indledere: * Hospicesygeplejerske Pia Marcher  

                * Sygeplejerske Annette Brasholt 

Gundsø kommune 

Kontaktperson: 

Ingelise Hansen 

Bakkeager 20, Jyllinge 

Tlf. 46 78 89 03 

Tirsdag den 1. april kl. 19.30 

I ”Mødestedet” Østergade 1, Hvalsø 

Indledere: * Hospicesygeplejerske Ingelise Bøggild  Jensen 

                * Sygeplejerske Annette Brasholt 

Hvalsø kommune 

Kontaktperson: 

Bent Andersen 

Rugvænget 10 , Hvalsø 

Tlf. 46 40 82 73  
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Indbydelse til årsmødet vedlagt 

 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i september 2003 



Nyt fra foreningen 
- om logo og hjemmeside 
 
En forening, der søger bred støtte i befolkningen, skal gøre sig synlig på flere områder. 

Ud over oplysningsmøder, torvemøder og lignende skal man give mulighed for at søge 

oplysning om foreningen og dens virke. I første omgang blev der udarbejdet en folder, 

der ligger rundt omkring på biblioteker, institutioner og hos mange læger. 

 

Ud over det havde Hospice Forum Danmark en hjemmeside, der henviste til en række 

foreninger rundt om i landet. Nogle foreninger havde allerede egen hjemmeside og 

dem kunne man komme i kontakt med ved at klikke på deres logo. En smart idé! Vores 

forening blev også optaget i det gode selskab, derfor henviste vi til www.hospice.dk. 

Men man skulle lede længe efter en link til os. 

Følgelig skulle vi udarbejde et logo, der både kunne bruges som opslagsknap på 

forsiden, på vort brevpapir og vore foldere. Samtidig skulle vi tænke på at etablere 

egen hjemmeside. 

  

Nyt logo 

Det viste sig hurtigt, at vi i foreningen havde 

personer, der var i stand til at hjælpe med 

både at opstille mål for udseende og indhold 

og at udarbejde produkterne, herunder også 

et slogan. Dette er sket i løbet af efteråret. Vi 

fik produceret et fortryk, der bliver brugt til 

medlemsbladene: se forsiden af 

medlemsbladet, hvor både logoet og sloganet 

er at finde. 

 

Egen hjemmeside 

Hjemmesiden er under opbygning og kan findes under opslaget: www.hospice-

roskildeamt.dk. Her vil man kunne læse om foreningens formål og aktiviteter, disse 

nyhedsbreve og der vi være links til andre tilsvarende foreninger og institutioner, 

herunder Hospice Forum Danmark. Samtidig har vi hos Hospice Forum fået lagt vort 

logo ind, så hjemmesiderne støtter hinanden. 

 

Men det er ikke kun den inaktive funktion, vi har været interesseret i. Hjemmesiden 

indeholder også oplysninger, som I kan finde andetsteds her i folderen: e-mail-adresser 

på bestyrelsesmedlemmer. Vi har vedtaget, at mail-adresserne følger funktionen i 

Støtteforeningen. Med andre ord: bestyrelsesmedlemmerne kan have flere adresser, 

herunder deres private.   

 

Vi håber, både medlemmer og interessenter vil gøre brug af de muligheder, der ligger 

her. 
Reginald Hansen, sekretær 
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Hospice  

— som valgmulighed. 
 

Af hospitalssygeplejerske 

Ingelise Bøggild Jensen, Greve 

 

Når man er uhelbredeligt syg, og fremtiden er kort, ændres betydningen af - og 

perspektivet på - mange af livets forhold. Ofte bliver ting, vi tager for givet og 

knapt levner opmærksomhed i dagligdagen pludseligt meget væsentlige, og for 

mange mennesker bliver den sidste del af livet meget intens og følelsesfuld. 

 

Hospicebevægelsen opstod ud fra et ønske om at støtte uhelbredeligt syge og 

deres familier på flere og andre måder, end hospitalsvæsenet har mulighed for at 

gøre. Hospitalet er primært indrettet til at undersøge og behandle, og når 

helbredende behandling ikke længere er mulig, foretrækker mange patienter og 

pårørende, at den syge enten kommer hjem eller – hvis det ikke er muligt – 

kommer til at leve den sidste tid et sted, hvor de hjemlige og dagligdags værdier er 

prioriteret højt.  

 

Patient og familie i centrum 

På hospice er det patienten og familien, der er i centrum – ikke sygdommen og 

behandlingen, eller vaner og rutiner. Den medicinske behandling af evt. belastende 

symptomer er naturligvis vigtig, men den er kun en del af indsatsen. 

Hospiceomsorg er rettet mod både fysiske symptomer, psykosociale problemer 

og åndelig lidelse. 

En anden forskel fra hospitalet er, at hospice i langt højere grad har mulighed for 

at tilbyde støtte til familien. De færreste kan på forhånd forestille sig, hvordan det 

er at være pårørende til et menneske, som er ved at dø, og følelsen af afmagt og 

sorg kan være overvældende. I hospice er det en del af omsorgen også at tage sig 

af de pårørende – både før og efter dødsfaldet.  

Endvidere er det muligt og naturligt på et hospice, at de pårørende kan bo 

sammen med den syge i det omfang begge parter ønsker og magter det. 

 

Yderpunkter i livet 

På mange måder er der lighedspunkter mellem begyndelsen og afslutningen af livet. 

Både barnet og den døende har brug for de nærmestes omsorg og kærlighed, og 

både fødsel og død sætter uudslettelige og uerstattelige spor i en families liv.  

 

Vi er nået langt med rækken af tilbud og valgmuligheder  til de vordende forældre, 

til de nybagte forældre og til små og store børn. 

I den anden ende af livet er der endnu lang vej, før den enkelte familie reelt kan 

vælge, hvor den sidste tid i det fælles liv skal leves. 

 

 

7 



Nyt fra Hospice Forum Danmark 
Hospice Forum Danmark (HFD) er en landsdækkende forening, som har til formål at 

forbedre vilkårene for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres 

pårørende. Foreningens mål er etablering af mindst ét hospice i hvert amt. 

 

Som medlem af HFD kan vor støtteforening – fra en observatørplads i bestyrelsen – 

følge foreningens arbejde og orientere vore medlemmer. 

 

I det seneste år har HFD især haft fremgang på følgende områder:  

 Kontakt med sundhedsministeren , herunder drøftelse af hospice-sagen i 

praksis 

 Samling af viden og information om hospice-sagen samt hele den palliative 

indsats i Danmark 

 Brobygger mellem den faglige og folkelige indsats på området 

 Debatskabende virksomhed vedr. muligheder og vilkår for at komme på 

hospice 

 Aktiv høringspartner vedr. anvendelsen af de på finanslov 2003 afsatte 20 

mio. kr. til hospicer 

Alf Mulnæs, næstformand 

Lokale Hospice-kontaktpersoner: 
Kommune  Navn   Telefon 

Bramsnæs  Thomas Thomasen  46 40 42 87 

Greve   Jette Andersen  43 90 50 47 

Gundsø   Ingelise Hansen  46 78 89 03 

Hvalsø   Bent Andersen  46 40 82 73 

Køge   Reginald Hansen  56 26 61 95 

Lejre   Ib Algot Nielsen  46 49 84 80 

Ramsø   Poul Jensen  46 19 04 75 

Roskilde   Rita Knudsen  46 32 85 45 

Skovbo   Bente Dyssegaard  57 52 74 18 

Solrød   Pia Marcher  56 14 06 30 

Vallø   Reginald Hansen  56 26 61 95 

 

Hospice Forum 
seminar og årsmøde 2003 

Lørdag den 10. maj kl. 9.30 – 16.15 afholder HFD seminar og årsmøde  i Odense.  

Formiddag: Ordinær generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder beretning ved formand Ole Bang, Slagelse 

Eftermiddag (fra kl. 13,30): Temamøde: 

”Retten til at vælge en værdig livsafslutning” 

Hovedtaler: Paul Zebitz Nielsen, præst og journalist, (bl.a. kendt fra DR) taler over 

emnet: ”Når den, man elsker, dør …” – ud fra titlen på hans seneste bog. 

Desuden indlæg af lederen af St. Christiophers Hospice, London, Dame Cicely Saunders, 

og sygeplejerske Ann Maj Kruse: ”Når man vælger at dø hjemme”. 
 

Deltagergebyr: 325 kr. for hele dagen (incl. frokost) – 75 kr. for eftermiddag. 

Tilmelding senest 1. maj til Alf Mulnæs, 46 75 24 74 eller via hospiceforum@hospice.dk 
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Velkommen til alle nye  

medlemmer! 
 
Ved stiftelsen i maj 2002 var målet 300 medlemmer ved udgangen af året. Vi er nu 

oppe på ca. 400! Det er glædeligt – og en stor inspiration for bestyrelsen.  

 

Med medlemskredsen vokser også foreningens gennemslagskraft over for de 

myndigheder, der skal være med til at fremme bestyrelsens målsætning:   

 

Det næste hospice på Sjælland skal opføres i Roskilde Amt! 

Vi nærmer os realiseringen af dette mål:  

· Vi er klar med et godt hospice-projekt 

· Interessen i befolkningen og pressen er stigende  

· Der er politisk fokus på omsorgen ved livets afslutning 

 

Men vi møder også stor uvidenhed om, hvad hospice betyder – og at ophold på 

hospice f.eks. ikke kræver brugerbetaling. Det kan og vil vi i foreningen være med 

til at rette op på. Og vi har lagt en strategi. 

 

Vi skal arbejde lokalt – i alle amtets 11 kommuner. Derfor har foreningen nu 1 

eller flere kontaktpersoner i hver kommune, som har påtaget sig at være med til 

at fremme hospice-sagen lokalt. Navne og adresser fremgår af bagsiden. 

 

Vi skal bruge mund-til-øre metoden – og samtidig hverve nye medlemmer:  

· Anbefal hospice-sagen for dine venner – og hvor du møder andre! 

· Brug vedlagte informationspjece – få flere hos din kontaktperson! 

· Mød op ved de møder, der fremgår af  bagsiden – og tag andre med! 

 

På den måde får Hospice Roskilde Amt Støtteforening et godt nyt år! 
Redaktionen 

_________________________________ 

 

Brug girokortet! 
Med dette nyhedsbrev udsender vi kontingentopkrævning for 2003. Kontingentet 

er stadig 50,- kr. for enkeltmedlemmer og 75 for ægtepar og samboende. De, der 

allerede har betalt for 2003, bedes se bort fra girokortet 

 

Kontingentet er sat så lavt, for at alle kan være med. Men det er naturligvis muligt 

at støtte foreningen yderligere ved at runde beløbet op. Der er brug for mange 

penge til det gode formål. Kontingentet bedes indbetalt snarest — og gerne inden 

årsmødet, af hensyn til stemmeretten. 

 

Tak til de mange medlemmer, som sendte foreningen en ekstra gave i 

2002!  
Ingelise Hansen, kasserer 
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