Lokale kontaktpersoner i kommunerne:
Bramsnæs:
Greve:
Gundsø:
Hvalsø:
Køge:
Lejre:
Ramsø:
Roskilde:

Skovbo:
Solrød:
Vallø:

Thomas Thomasen, Karlebyvej 112, 4070 Kr. Hyllinge
Grethe Lassen, Højdevej 24, 4070 Kr. Hyllinge
Rigmor Hansen, Hvidmosevej 10, 4070 Kr. Hyllinge
Ingelise Bøggild Jensen, Gjeddesdalsvej 5, 2670 Greve
Jette Andersen, Godsparken 116, 2670 Greve
Doris Stenver, Kildebrønde Landevej 48, 2670 Greve
Ingelise Hansen, Bakkeager 20, 4040 Jyllinge
Bent Nørgaard, Strandvejen 14, 4040 Jyllinge
Karen Bjarnø, Allikevænget 3, 4060 Kirke Såby
Reginald Hansen, Bøgevej 10, Strøby Egede, 4600 Køge
Metha Kjeldsen, Kirkestræde 49, 4600 Køge
Ib Algot Nielsen, Lejrevej 84, 4320 Lejre
Arne Thor Nielsen, Vesterled 9, Glim, 4000 Roskilde
Poul H. Jensen, Nyvej 36, 4621 Gadstrup
Kaj og Tove D. Sørensen, Tuen 4, 4130 Viby Sj.
Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde
Annette Brasholt, Rørholmen 12, 4000 Roskilde
Jeanne Jakobsen, Kornvej 20, 4000 Roskilde
Ingelise Møller, Kornerups Vænge 2, 4000 Roskilde
Bente Dyssegård Jensen, Vandværksvej 4, 4140 Borup
Erik Eriksen, Impalavej 18, Ejby, 4623 Ll. Skensved
Pia Marcher, Ferievej 4, 2680 Solrød Strand
Jane Mortensen, Hedevej 20 B, 2680 Solrød Strand
John Emdorf-Pedersen, Birkevej 2B, 2680 Solrød Strand
Reginald Hansen, Bøgevej 10, Strøby Egede, 4600 Køge
Antonie Poulsen, Skovbrynet 9, 4671 Strøby

Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening
2005/06
Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge
(næstformand), tlf. 46 40 42 87 * Reginald Hansen, Strøby Egede (kasserer, sekretær og
redaktør af nyhedsbrevet), tlf. 56 26 61 95 * Ingelise Møller, Roskilde, tlf. 56 28 54 33 *
Erik Eriksen, Ejby v. Køge, tlf. 56 82 11 42 * Jeanne Jakobsen, Roskilde, tlf. 46 18 52 15*

Foreningens adresse, tlf. nr., e-mail og internet
adr.:
Hospice Sjælland Støtteforening
Nyvej 36, 4621 Gadstrup, tlf. 46 19 04 75
E-mail: stoetteforeningen@hospice-sjaelland.dk
www.hospice-sjaelland.dk/stoetteforening

Nr. 1/2006








Indhold:
Leder v. Poul H. Jensen
Nyt fra Institutionen v. Peder Kjærsgaard
Opstart v. Kirsten Hald
Kassererens og sekretærens hjørne
Årsmøde og generalforsamling: dagsorden
Nyt fra Hospice Forum Danmark v. Alf Mulnæs
Adresser

side:
2
3
5
7
8
9
12

Næste nummer af nyhedsbrevet forventes udsendt i august 2006

Leder
ved Poul H. Jensen, støtteforeningens formand

Kære medlem af Støtteforeningen Vi håber naturligvis på, at også
Hospice Sjælland må komme i
Med dette nyhedsbrev er du
betragtning, når vi er klar til at
indbudt til foreningens ordinære modtage de første patienter.
generalforsamling den 15. februar Fonden har også bedt os om at
2006. Det er bestyrelsens håb, at sælge kort og plakater med motiv
rigtig mange af vore medlemmer af Carl Henning Pedersens maleri:
vil deltage i denne
Sensommer. Disse farverige kort
generalforsamling og derved
støtte op om Hospicesagen.
Som det fortælles af
bestyrelsesmedlem i Hospice
Forum Danmark, Alf Mulnæs
længere fremme i nyhedsbrevet,
er der oprettet en Hospice Fond,
hvis formål er at oplyse om og
støtte de danske Hospices. Det
første store resultat af denne
fond så vi i forbindelse med
afholdelse af 6 koncerter, heraf
én i Roskilde Domkirke, som en
del af den verdensomspændende
begivenhed ”Voices for
Hospices”. Det blev en betagende
oplevelse for de, der havde lyst
og lejlighed til at deltage.
Desuden har fonden doneret et
pænt pengebeløb til de
eksisterende hospices i Danmark.
2

kan anvendes hele året og vi
sælger den for kr. 50,- for 10
kort med kuvert. Af disse 50 kr.
går de 20 til vor egen
støtteforening og resten til
Hospicefonden.

arbejdsgruppe, som skal
udarbejde forslag til justering af
vedtægterne og handlingsplan for
landsorganisationens arbejde de
kommende år. Her vil det
frivillige arbejde til støtte for
patienter på hospice være i fokus
– men også frivillige aktiviteter til
støtte for de alvorligt syge og
døende i eget hjem – og deres
pårørende – vil blive taget op.

Fonden støtter desuden
udbredelse af
hospiceprincipperne i social- og
sundhedsvæsenet, herunder
ældreplejen. Desuden vil fonden
bidrage til at fremme
informationsvirksomhed overfor
befolkningen og skabelse af
initiativer, der kan understøtte
visioner, nytænkning, forsøg,
uddannelse og forskning samt
nationalt og internationalt
Disse fremtidige opgaver vil være samarbejde på det palliative
temaet for en af
område.
temadrøftelserne på årsmøde
2006, som afholdes lørdag/
Flere danske hospicer har
søndag den 6.-7. maj 2006.
allerede fået donationer fra
fonden. En særlig opgave i 2005
Etablering af Hospicefonden har været at støtte realiseringen
Danmark
af Den internationale Hospicedag
I denne sommer er der – til
støtte for hospice-arbejdet i
Danmark – etableret en ny
fond. Navnet er
Hospicefonden Danmark.
Fondens formål er, på enhver
måde at fremme og støtte
etableringen og udbygningen
af hospicer i Danmark. Dette
sker gennem indsamling og
uddeling af økonomiske
midler.

Vallø — slotsporten med blik til Slotsgade og kroen

i Danmark.
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Andersen og teaterdirektør Per som er gældende fra 1. juli
Pallesen var konferencier.
2005, er der for alvor sat skub i
udbygning af selvejende
Arrangementet blev en god
hospicer. Loven kræver nu, at
oplevelse for ca. 300 deltagere – der skal være mindst ét
heraf ca. 100 medvirkende.
selvejende hospice i hvert amt.
Både Hospice Forum Danmark, Det er samme målsætning, som
den nystiftede hospicefond og
Hospice Forum satte sig for 3 år
Støtteforeningen fik en række
siden – og som vi nu vil se
erfaringer, som nu skal
realiseret i løbet af 2-3 år.
evalueres før næste
verdensomspændende hospice- I takt med, at dette sker, vil et
koncert, der gennemføres i
vigtigt mål være nået. Men

På samme måde med plakaterne,
som vi sælger til kr. 75,- for
størrelsen 50 x 70 cm., og kr.
125,- for størrelsen 70x100 cm.
Priserne er excl. porto.
Medlemmerne er meget
velkomne til at rekvirere disse

kort og plakater, som i øvrigt
også findes i en smuk guld- eller
sølvramme til en pris på kr. 500,Bestilling kan ske ved
henvendelse til støtteforeningens
kasserer Reginald Hansen.
Og hermed: godt nytår!

Nyt fra Institutionen
ved bestyrelsesformand Peder Kjærsgaard

betyder, at Hospice Sjælland
forhåbentlig kan åbne i løbet af
foråret 2006.

Byggeriet september 2005

2007.
Udvikling af det frivillige
hospice-arbejde

allerede nu har Hospice Forum
sat skub i realiseringen af den
næste store opgave: Udviklingen
af det frivillige hospice-arbejde.

Med revisionen af sygehusloven, Bestyrelsen har nedsat en
10

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at
der nu var synlige resultater efter
flere års arbejde med etableringen
af et hospice i Roskilde. Vi er nu så
langt fremme, at bestyrelsen
forventer, byggeriet er afsluttet i
løbet af et par måneder. Dette

Vi er i gang med de sidste
forhandlinger med Roskilde Amt
omkring en ny driftsaftale og
lægebetjeningen. Lægebetjeningen
vil ske i et tæt samarbejde med
Roskilde Amt, og ikke mindst
Roskilde Sygehus, men også de
praktiserende læger vil være vigtige
samarbejdspartnere.
Ledetråd i dette byggeri har helt
tilbage fra projektfasen været at
skabe et byggeri af høj kvalitet
både håndværksmæssigt og
arkitektonisk. De mennesker, der
vælger at tage afsked med livet på
Hospice Sjælland, skal tilbydes de
(Fortsættes på side 4)
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mulige fysiske rammer, ligesom
muligheden for at komme tæt på
naturen har været prioriteret
højt. En anden meget vigtig
opgave har været at skabe de
optimale rammer for det
personale, som skal arbejde på
Hospice Sjælland. Jeg synes begge
dele er opfyldt.

Én ting er dog de fysiske rammer
og omgivelserne – men det
vigtigste ved et hospice er den
omsorg og pleje, der gives det
enkelte menneske og dennes
pårørende. Vi har den 1.
november 2005 ansat Kirsten
Hald som hospicechef til at stå i
spidsen for dette arbejde. Læs
Kirsten Halds tanker om dette
Vi er nu i gang med udsmykning arbejde andetsteds i bladet. Vi
og køb af inventar, hvilket også
byder Kirsten Hald velkommen
er vigtigt for helhedsindtrykket af og ser frem til et godt og
det gode hospice. Dette arbejde udbytterigt samarbejde, til gavn
udføres i tæt samarbejde med
for patienterne på Hospice
bl.a. arkitekter og kunstnere.
Sjælland og deres familie og
venner.

Nyt fra Hospice Forum Danmark
Hospice-koncert i Roskilde
Domkirke

certer i 6 kirker - fordelt over
hele landet.

Lørdag den 8. oktober deltog
landsforeningen for første gang i
Den Internationale Hospice-Dag.
Sammen med mere end 50 andre
lande var vi med til at markere
dagen og gøre opmærksom på
behovet for flere hospice-pladser
i hele den vestlige verden. Det
skete ikke ved massive
demonstrationer – men ved at
sætte stemmer på det fælles
ønske: ”Voices for Hospices”.

Roskilde Domkirke var rammen
om en af disse koncerter. Det lod
sig gøre i kraft af, at Hospice
Sjælland Støtteforening påtog sig
en stor del af markedsføringen,
det praktiske arrangement og salg
af billetter, postkort og plakater.
Programmet omfattede bl.a.
solosang ved ”Den Færøske
Sangfugl” Gudrun Jacobsen,
korværker ved Domkirkens
Drengekor og Roskildekoret.
Skuespiller Kirsten Olesen læste
to eventyr af H.C.

I Danmark blev der afholdt kon-
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Per Pallesen og Roskildekoret
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Årsmøde
15. februar 2006, kl. 19.30
I Domapotekets mødelokaler, Algade 52, Roskilde

Opstart
ved hospicechef Kirsten Hald

(indgang rundt hjørnet)

Generalforsamling
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent for 2007
Indkomne forslag:
Valg af formand:
- Poul H. Jensen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
- Thomas Thomasen
- Ingelise Møller
- Erik Eriksen
Valg af 2 suppleanter:
- John Emdorf-Pedersen
- Annette Brasholt
Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse
(valgperiode 2 år)
Valg af revisor og revisorsuppleant
- Kirsten Pilgaard
- Karen Groth
Eventuelt

Efter årsmødet taler

hospicechef Kirsten Hald, Hospice Sjælland
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedtægterne kan ses på vores hjemmeside www.hospice-sjaelland.dk/stoetteforening, men vil
også blive fremlagt på årsmødet. Skulle nogen ønske af få dem tilsendt inden mødet, kan de
rekvireres hos Reginald Hansen på tlf.: 5626 6195 eller e-mail: stoetteforeningen@hospicesjaelland.dk
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Allerførst tak for lejligheden til at
præsentere mig for
Udover min erfaring som
støtteforeningens medlemmer.
sygeplejerske og viden på det
faglige område har jeg lige nu
I august startede jeg som
glæde af at være gift med en
konsulent for Hospice Sjællands entreprenør, at have
bestyrelse, og den 1. november skriverfaring , at være
tiltrådte jeg stillingen som
entusiastisk havemenneske og
hospicechef – og fortsætter nu
æstetiker. – Og fint er det at
opbygningen af hospice, som
kunne føre sejlskib, for der er
bestyrelsen så godt har sat i gang. mange skibe i søen. Når hospice
Hverdagen er lige nu fyldt af
er godt i gang får jeg glæde af min
byggemøder, indretning og
erfaring i spilfordeling og
økonomiske beregninger på
konfliktmægling, som mor til 4 –
driften: ’’Kan det betale sig at
og som leder i
vaske selv og skal vi selv have en bil sundhedssektoren.
til visitation?’’ Ved årsskiftet
påbegynder jeg ansættelse af
Der er sikkert nysgerrighed om
personale og formning af den
hvordan jeg vil forvalte livet på
faglige kultur. – Alt skal gå op i en hospice. Specielt tre områder
højere enhed: Gode fysiske
tænker jeg har jeres interesse:
rammer og et fagligt dygtigt
Livet for de døende og deres
personale, der vil give de døende pårørende, personalet og de
og deres familier chancen for at fysiske rammer.
få noget godt ud af den sidste tid.
(Fortsættes på side 6)
5

Mine intentioner med de
første to områder kan jeg
måske bedst illustrere med
citater fra tilbudsmaterialet til
indretningsarkitekten, citat:
’’…. De sanser, der stadig er
intakte hos den døende, er
skærpede. Den følelse af kaos,
den døende og familien kan have,
når de kommer til hospice, skal
så vidt muligt vendes til ro. De
skal nyde de ting, der stadig er at
nyde og der skal gives plads til de
samtaler, der skal føres og de
tanker, der skal tænkes..

institution mindst muligt, og
samtidig skal der være et godt
fysisk arbejdsmiljø. Det er ikke
så svært som det lyder, men
der skal tænkes anderledes.
Den største opgave bliver at få
skabt en arbejdskultur, der af
døende og pårørende opleves
som individuel menneskelig
omsorg, nærvær og ro, men
også er båret af faglig
dygtighed, effektivitet og
rutiner på nogle områder.

I foråret vil jeg sammen med
bestyrelsen invitere jer til
åbent-hus-arrangementer. I får
Og om personalet, citat:
mulighed for en uddybende
’’…..De fysiske rammer skal
snak om livet på hospice og I
tilgodese et korrekt fysisk
får chancen for at se Hospice
arbejdsmiljø…(og) understøtte et Sjælland, inden vi siger
godt psykisk arbejdsmiljø…(det velkommen til de første
er)… en meget hård og
beboere. Jeg glæder mig til at
krævende arbejdsplads. Der
møde jer.
kommer…3-5 nye beboere
om ugen, og lige så mange
tages der afsked med. Både
faglighed og personlighed vil
blive udfordret dagligt……’’
De fysiske rammer skal
understøtte begge
intentioner. Hospice skal
have imødekommende
rammer for alle slags
mennesker, ligne en
6

Kassererens og sekretærens hjørne
ved Reginald Hansen

Velkommen i det nye år!

holdt sig stabilt de sidste
halvandet år.
Som sædvanlig indkalder
Blandt dem, der muligvis er
Støtteforeningen til årsmøde i
streget er fire medlemmer, der
det første blad i det nye år.
ikke har angivet navn og adresse
Derfor finder I talerrække og
på deres indbetalingskort.
dagsordenen for
Derfor har vi konteret deres
generalforsamlingen på næste
indbetaling som gave. Det siger
side.
vi selvfølgelig tak for. Ligeledes og ikke mindst - en stor tak til
På årsmødet vil den nye
de mange af jer, som har givet
hospicechef; Kirsten Hald,
et yderligere bidrag til
uddybe indlægget om sit
støtteforeningen. Ud over at
arbejde, ligesom formanden for bruge pengene til
institutionen, Peder Kjærsgaard, nyhedsbrevene og udsendelse
vil gøre rede for arbejdet med deraf, har vi givet Institutionen
byggesagen.
Hospice Sjælland et stort bidrag
til dens virksomhed. Den vil jo
Men medlemskabet forpligter
først få egen indkomst, når
også. Derfor vedlægges særskilt virksomheden kommer i gang
et girokort for
senere på sæsonen.
medlemsbidraget. Kontingentet
er det samme for året 2006
Bladet illustreres i øjeblikket af
som for det foregående år.
billeder, taget i forbindelse med
Generalforsamlingen i februar
byggeriet og de afholdte
fastsætter så kontingentet for
arrangementer. Iblandt er det
året 2007.
nødvendigt at indsætte billeder
også af anden art, ellers bliver
Desværre har vi måttet strege bladet for tør i teksten. I den
nogle af vore medlemmer i
forbindelse har vi fået stillet
årets løb. Alligevel er der stadig tegninger til rådighed af Leif
ca. 700 enkeltmedlemmer i
Nielsen, Haarlev,
støtteforeningen. Tallet har
kommunalbestyrelsesmedlem i

Fra rundvisningen i september 05
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