Kunst på Hospice Sjælland
Ny Carlsberg Fonden har glædet os med at opsætte særdeles flotte
fotostater med motiver fra Italien på gangene i Hospice Sjælland.
I dagligstuen har kunstneren og sygeplejersken Jorit Tellervo stillet et flot
maleri til rådighed. Hun kalder det: ”Slægt skal følge slægters gang” og det
er inspireret af et foto af kunstnerens mor med hendes tolv søskende.
Hospice Sjælland håber at
kunne erhverve maleriet,
der er fantastisk flot og
livsbekræftende med sine
farverige tulipaner og
”skjulte” ansigter. På
Hospice kan du købe
postkort med motiver fra
billedet. Overskuddet herfra
går til købet. Men har du lyst
kan du også sende et bidrag
til vores gavekonto: 6160
4741498.

Vi arbejder for
Hospice Sjælland
i Roskilde

NY H E D S B R E V
Nr. 1/2007

Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2006/07
Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge
(næstformand), tlf. 46 40 42 87 * Klaus W. Bjerregaard, Roskilde (kasserer), tlf. 46 32 29 21 *
Reginald Hansen, Strøby Egede (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
Kontingent 2007:
75.– kr. for enlige, 100,- kr. for ægtefæller/samboende
Kan indbetales på konto i Roskilde Bank 6160-4989048 eller BG-Bank på konto 6008-1840
______________________________________________________________

Hospice Sjælland, Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde, Tlf.: 4676 2929
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Livskvalitet-dødskvalitet

Nyt fra Hospice Forum
Næste nummer udsendes i august 2007

Støt Hospice-sagen
- for bedre omsorg ved livets afslutning!
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Formand:
Poul H. Jensen

været i drift i mere end et halvt år.
Det er et glædens hus, selvom
sorgen også er en del af hverdagen.
Et fremragende personale yder
deres bedste for at lindre smerte og
give tryghed. Der kan fortælles
mange gode positive ting om
hverdagen på Hospice Sjælland. Om
Kære medlem af Støtteforeningen.
hvordan syge beboere liver op og
får livsmodet tilbage. Ja, ca. 20% af
Jeg skriver denne epistel til jer på
beboerne får det faktisk så godt, at
den 2. søndag efter Helligtrekonger.. de kan komme hjem igen.
Dagens kirkelige tekst var
”Brylluppet i Kana”, hvor Jesus for
Men vi ved jo godt, at for de fleste
første gang offentligt viser sine
er Hospice den sidste bolig her på
evner i det overnaturlige.
jorden. Derfor er det også vigtigt, at
gøre den sidste tid til en god tid. Vi
Min frie udlægning af teksten må
skal leve livet – hele livet også de
være: Det har været en jettegod fest sidste 5 minutter, som vores
der i Kana. Godt med mad og
hospicechef Kirsten Hald har
drikke. Høj stemning, og så sker alle formuleret det.
værters mareridt: der er ikke mere
vin.
Personalet yder ved deres indsats
Købmanden har lukket og der er
den professionelle omsorg, der gør
langt til naboerne. Jesus klarer dog den sidste tid udholdelig.
sagen. Vand til vin, og tilmed en
Vi som Støtteforening kan gøre det,
bedre vin end den, der først blev
som ligger ud over det
serveret.
professionelle.
Jeg vil lade teologerne og de
skriftkloge udlægge den dybere
Det ligger ikke i vores magt at gøre
mening med denne fortælling. For
vand til vin, men vi kan være med til
mig viser den, at hjælpsomhed og
at skabe oplevelser og glæde.
glæde også er en del af det kristne
Det arbejde byder vi vore
livs- og menneskesyn.
medlemmer velkommen til.
Med hjælpsomhed skal vi skabe
glæde hos os selv og hos hinanden. Med venlig hilsen
Poul H. Jensen
Vort Hospice i Trekroner har nu
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Nyt fra Hospice Forum Danmark
af Alf Mulnæs, sekretær for Hospice Forum Danmark
Ved indgangen til det nye år vil vi fra Hospice Forum Danmark ønske alle
medlemmer af Hospice Sjælland Støtteforening og alle ansatte på Hospice
Sjælland et godt og lykkebringende nyt år 2007. Alt tegner til, at det nye år
bliver et skelsættende år for det frivillige hospice-arbejde. Hvorfor det?
- Fordi en stadig større del af befolkningen ønsker, at de selv eller deres
nærmeste skal kunne vælge at tilbringe den sidste tid på et hospice, hvis
dette bliver aktuelt, og
- Fordi de nye regionsråd sætter handling bag den nye sygehuslovs
bestemmelse om, at der skal etableres selvejende hospicer i hele landet.
Hvad er det så, der vil ske i 2007?
For beboerne i det hidtidige Roskilde Amt vil Hospice Sjælland stadig være
vort ”lokale hospice” men der vil nu blive flere muligheder – og
forhåbentlig kortere ventetid. I løbet af året vil der desuden blive startet
hospicer i Dianalund (Filadelfia Hospice) og i Maribo (Hospice Storstrøm)
med 2x12 sengepladser – altså en 3-dobling af kapaciteten i regionen.
Samtidig er et nyt hospice med 14 sengepladser på vej i Smørum (Hospice
Søndergård), hvorved også Region Hovedstaden lever op til regeringens
målsætning.
Også i Jylland vil hospice-kapaciteten blive udvidet væsentligt i det nye år:
I Region Syddanmark bliver det nybyggede hospice i Hvide Sande
(Ankerfjord Hospice) udvidet fra 6 til 12 pladser den 1. januar. Det
nybyggede hospice i Esbjerg (Hospice Sydvestjylland) åbnede den 11.
december med 12 pladser, og de første patienter er allerede modtaget.
I Region Midtjylland åbner et hospice i Skive (Hospice Limfjord) den 1. maj.
Desuden er opførelsen af et nyt hospice i Rønde (Hospice Djursland) lige
påbegyndt og forventes at åbne sidst på året.
Hertil kommer et nyt hospice i Region Nordjylland – formentlig også i
2007.
Med en forøgelse af hospice-kapaciteten med 80-90 hospice-pladser på
landsplan vil 2007 blive det mest fremgangsrige år for realiseringen af
hospice-sagen nogensinde i Danmark! Der er derfor god grund til, at vi
ønsker hinanden et godt nyt år – også for hospice-sagen i Danmark!
7

Livskvalitet – dødskvalitet
I efterårets løb har der været et par
presseindlæg om emnet ”en værdig
død”. Fælles for dem er en
stillingtagen til det, at mange
mennesker – især ældre – lider under
smerter i den sidste del af livet. Især
de, der er syge af cancer.

døende. Hans påstand er, at mange
plejehjemsbeboere dør i smerter,
fordi de fleste plejehjem hverken har
retningslinier for pleje og omsorg af
døende eller tilstrækkeligt og
uddannet personale til at tage sig af
sagen. Døden er tabubelagt.
Når der til kommer, at mange ældre
Under overskriften ”Lad os få en
mangler pårørende eller at disse selv
værdig død” plæderer skuespiller Lise har en travl hverdag, er det en
-Lotte Norup ud fra egne erfaringer i uacceptabel situation.
familien for aktiv dødshjælp. Hun
Folk ønsker velfærd og livskvalitet.
beskriver sin moders lidelser de
Dette må også gælde for de syge og
sidste tre uger af hendes liv og sin
døende. Her henviser Mogens Balling
egen afmagt over for de problemer,
bl. a. til indsatsen på hospicerne, hvor
der er forbundet hermed. Lægerne og personalet er helt anderledes
sygeplejersken forholder sig
uddannet og sammensat. Men da der
professionelle til dødskampen og er
kun er få pladser, frygter han for, at
derigennem med til at forlænge pinen. man udvikler en klassedeling ved livets
Derfor fremsætter Lise-Lotte Norup afslutning.
et ønske om, at der burde gøres en
Mogens Balling efterlyser mere
ende på livet på en human måde
åbenhed i forbindelse med døden,
gennem aktiv dødshjælp.
men også mere pleje.

Hjælp søges:
Frivillige til Hospice
Det ultimative frivillighedsarbejde på
et hospice kræver lyst til at tage fat,
finfølelse, indsigt, uddannelse,
kærlighed til medmennesket, godt
håndelag fra den enkelt frivillige.
For Hospice side kræver det, at der
på stedet er en koordinator, der kan
tage sig af de frivillige, samt at det
faste personale er indstillet på, at
frivillige hjælper til. Naturligvis ikke
med alt det faglige i omsorgen for
beboerne, men med de små ting, der
kan glæde og hjælpe i dagligdagen.
I øjeblikket savner vi midler til at
lønne en koordinator, men såvel
hospicechef Kirsten Hald som det
øvrige personale er
indstillet på at frivillige
bliver en del af Hospice
Sjælland.

Juul Andersen med det forefaldne
arbejde i og omkring Hospice. De 3
øvrige hjælper til først og fremmest i
og omkring køkkenet og spisestuen.
De har alle en uddannelse, der gør at
de let har kunnet træde til og kan
arbejde uden koordinatorhjælp.
Vi ser gerne, at flere af vore
medlemmer træder til i denne
opstartfase. Mener du derfor, at du
kan hjælpe til med praktisk hjælp
under Ib Juul Andersens vejledning
med f.eks. havearbejde, eller du har
mod på at tage en tørn en gang om
ugen med borddækning, afrydning
m.v., så kontakt mig på telefon 4619
0475.

Der er nu 4 frivillige
”ansat” på Hospice
Sjælland.

Anderledes er tonen i kronikken fra
direktøren for Landsforeningen Liv &
Død, Mogens Balling. Også hans
udgangspunkt er den ensomme
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Hvordan sikrer vi en bedre
dødskvalitet?
Reginald Hansen

Der er Anker, som
medlemmerne stiftede
bekendtskab med i
seneste nummer af
Nyhedsbrevet.
Anker Pedersen
hjælper vores pedel Ib
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Støtteforeningen indbyder til
Team til at underholde
på Hospice
Støtteforeningen vil gerne påtage
sig opgaven med at skaffe
underholdning m.v. i forbindelse
med fester og dagligdagen på
Hospice. Vi søger derfor
medlemmer, der kan hjælpe os med
denne opgave.
Har du derfor kontakter, lyst til at
skaffe dem eller måske en kreativ
åre er du meget velkommen til at
kontakte bestyrelsen ved Poul H.
Jensen (tlf. 4619 0475).
Det er klart, at midlerne til
underholdningen er små. Derfor
skal kreativiteten være stor.
Det er også klart, at det ikke er det
største publikum, vi kan tilbyde
kunstnerne. Der er jo kun få
beboere på Hospice Sjælland og
ikke alle er raske nok til en tur i
spisestuen eller til den dejlige
havestue; men det er vigtigt, at der
skabes glæde og afveksling i
dagligdagen for beboerne og deres
pårørende.
Vi vil gerne kunne lave et
halvårsprogram, så også
Støtteforeningens medlemmer kan
indbydes til disse eftermiddage eller
aftener på Hospice Sjælland.

Årsmøde

Støtteforeningen har længe haft
glæde af et samarbejde med et
medlem, der kunne stille plads til
rådighed for vores hjemmeside.
Det er imidlertid blevet lidt for
besværligt at opdatere hjemmesiden
og vi har været ude for, at folk, der

ønsker medlemskab ikke er nået
frem til foreningen.
Vi har hørt, at det efterhånden er
blevet mere enkelt at oprette
hjemmesider og vedligeholde dem.
Derfor søger vi blandt vore
medlemmer en eller flere, der har
kendskab til dette arbejde og kan
påtage sig at hjælpe vores sekretær
Reginald Hansen med dette arbejde.

Kontingent 2007
er også i år 75.– kr. for enlige og 100,- kr. for ægtefæller/
samboende.
I nyhedsbrevet er der indlagt et kontingentindbetalingskort. Det er til
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Tirsdag d. 27. februar 2007, kl. 19.30
i Jakobskirken, Astersvej 11 i Roskilde

Støtteforeningen søger
IT-medarbejder

Generalforsamling
Dagsorden:
1

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2

Formandens beretning.

3

Aflæggelse af regnskab.

4

Fastsættelse af kontingent for 2008. Bestyrelsen foreslår en
forhøjelse til kr. 100,- pr. medlem. Kr. 150,- for en husstand.

5

Indkomne forslag.

6

Valg af formand. På valg er Poul H. Jensen

7

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Reginald Hansen, Jeanne Jakobsen og Klaus W.
Bjerregaard

8

Valg af 2 suppleanter. På valg er John Emdorf-Pedersen og Annette
Brasholt. Sidstnævnte modtager ikke genvalg

9

Valg af 1 medlem til Hospice Sjællands bestyrelse (valgperiode 2
år). Ingelise Hansen modtager genvalg.

10

Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Kirsten Pilgaard med Karen Groth som suppleant.

11

Eventuelt

Detalje fra Jakobskirken

Før generalforsamlingen fortæller institutionens formand om byggeriet
og driften af Hospice Sjælland. Derefter fortæller hospicechef Kirsten
Hald om dagligdagen på Hospice.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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