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Nyt fra formanden
Et år er afsluttet –
og et nyt år er begyndt
2008 blev igen et aktivt år for Hospice
Sjælland – og dermed for støtteforeningen.
Bestyrelsen har forsøgt at videreføre det
tætte og positive samarbejde med vort
hospice, som har præget de første to år
af institutionens levetid.
Den frivillige indsats, som Karen Margrethe Lund – nu som bestyrelsesmedlem – har været koordinator for, er
fortsat med samme opgaver og levende
engagement som tidligere. Det er vigtigt
for mig på bestyrelsens vegne at sige Karen Margrethe en stor tak for den indsats. Løftet om at lede dette arbejde det
første år kom til at gælde mere end to
år. Nu har hun gjort alvor af beslutningen og bliver afløst. Men hun fortsætter
i bestyrelsen.
Jeg vil gerne udtrykke bestyrelsens
store tak for en formidabel indsats!
Desuden vil vi ønske den nye frivilligkoordinator velkommen til arbejdet!
Også aktiviteterne på hospice, som
Ingelise Møller har været tovholder for,
er lykkedes til glæde og adspredelse
for beboerne. Et righoldigt program er
gennemført, således at der mindst en
gang om måneden er afviklet gode underholdningsprogrammer. Også Ingelise
Møller fortjener en stor tak og anerkendelse for sin indsats.
Som det fremgår af støtteforeningens
vedtægter, skal foreningen udvikle og


formidle hospicetanken. Den opgave
har bestyrelsen i årets løb taget op bl.a.
ved at gennemføre tre kontaktmøder
i det tidligere Roskilde Amts område,
nemlig:
• For Solrød og Greve kommuner den
15. september,
• for Roskilde og Lejre kommuner den
29. september og
• for Køge og Stevns kommuner den
20. oktober.
Alle møder blev afholdt om eftermiddagen – især af hensyn til de ældre borgere.
Bestyrelsen kunne glæde sig over gode og
aktuelle indlæg af hospicechef Lise-Lotte
Andersen, frivilligkoordinator Karen Margrethe Lund og hospicepræst Marianne
Ring. Også den store spørgelyst og den
gode debat var opmuntrende.
Bestyrelsen kan desuden glæde sig over
en god pressedækning, en optimal synliggørelse ved opsætning af plakater og uddeling af pjecer i hele området og udnyttelse af vor nyrenoverede hjemmeside.
Vor webmaster, Reginald Hansen har
også gjort en stor indsats. Men deltagelsen i kontaktmøderne var ikke helt tilfredsstillende. Derfor vil der på Årsmøde
2009 blive lejlighed til at drøfte, hvordan
vi i det nye år får hospice-tanken formidlet bedre ud i hele vort dækningsområde
– det tidligere Roskilde Amt!
Se indbydelsen på næste side.
Alf Mulnæs
Formand for støtteforeningen

Indbydelse til Årsmøde 2009
Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til årsmøde Torsdag den
5. februar 2009 kl. 19.00 i Himmelev
Sognegård, Fynsvej 69, Roskilde, med
følgende program:

•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst ved formanden
Hilsen fra Hospice Sjælland
v. hospicechefen
Årsmødet indeholder ifølge
vedtægterne følgende punkter:

Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag.
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
2 suppleanter.
På valg er:
• Jeanne Jakobsen
• Klaus Bjerregaard
• Karen Margrethe Lund
• Karen Groth
Desuden er suppleanterne på valg:
• Henning Korsgaard
• Reginald Hansen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Årsmødet slutter med kaffe, kage og lotteri til fordel for Hospice Sjælland.
Efter årsmødet:
Årsmødetale ved tidl. informationschef
for kongehuset, nyvalgt formand for
Domsognets Menighedsråd, Lis M. Frederiksen. Tema: ”Livsværdier og livskvalitet – hele livet!”
Kære medlemmer!
Kom og vær med til at træffe rigtige
beslutninger og gøre denne aften til en
god oplevelse for os alle! Vi håber at se
mange – både kendte og nye!
Forslag, der ønskes behandlet under
pkt. 5, skal være sekretariatet i hænde
senest onsdag den 28. januar.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyt fra Hospice Sjælland
Fra hospicechef Lise-Lotte Andersen har støtteforeningen modtaget følgende brev. det er
fra en pårørende til en tidligere beboer på Hospice Sjælland, som opholdt sig her i 16 dage
og fik en fantastisk opfattelse af stedets ”ånd” og professionalisme.Vi har af brevskriveren
fået tilladelse til at videregive indholdet til støtteforeningens medlemmer.
Asnæs 31. august 2008
Kære medarbejdere ved Hospice Sjælland
Ella fik et alt for kort liv… og hun fik et alt for kort ophold på jeres hospice. Men
den tid hun var på hospice gav hende en ro til at imødegå det uundgåelige. Atmosfæren var med til at give hende livsmod samtidig med, at hun kom til en klar
erkendelse af, hvad der skulle ske.
   Det at skulle på hospice var naturligvis endnu en udfordrende tanke for en 44årig, men efter at have fjernet de triste tårer, der kom ved at krydse dette næstsidste dørtrin, var Ella rigtig glad for at være hos jer. Hun og jeg kunne være sammen,
og hendes nærmeste familie kunne komme, uden vi behøvede at fylde i andres
tilværelse – det var befriende efter to uger på sygehus.
   Jeg har tænkt lidt på, hvad der gør et hospiceophold hos jer så fint. Udover de
dejlige fysiske rammer – praktiske og smukke – er det selvfølgelig personalets formåen, der skaber stemningen. Jeres evne til at få enhver beboer til at føle, at netop
hun er i centrum og – og måske den væsentligste – at pleje, er afgørende. Samtidig
formår I på en nuanceret måde at være professionelle samtidig med, at I åbner
for jeres privatliv – I kommer til at fremstå som hele mennesker. Vi oplevede hos
mange af jer en evne til at berøre ”fremtids-planerne” på en stærk og nær måde
uden at lave overgreb på beboerne – det gjorde os trygge.
   I mine tanker om pleje af ældre og syge har det tit strejfet mig, at I arbejder med
personer, der har den bedste del af livet bag sig, men som jo stadig er de samme
mennesker. Krop og udtryk har måske mistet lidt af pynten, skønt der indeni stadig
findes et helt menneske, der før sygdomsangrebet har fyldt og udrettet en masse
for sig selv og andre.
   Det var klart for enhver, at der var forskellige opgaver, der skulle løses på hospice,
men man oplevede på ingen måde et hierarki eller anden skævdeling i jeres hverdag. Køkkenfolk, servicefolk, administration, pleje, omsorg, medicin, terapi og frivillige fremstod som en samlet gruppe – alle med stort engagement og kompetence
– også dette er trygheds-skabende for beboerne.
   Jeg oplevede på hospice, hvad velfærd kan være, og jeg fortæller derfor gerne
om det, hvor jeg kommer. Jeg håber derfor også, det er i orden, at jeg en dag tager
nogle af mine nærmeste med forbi, så de kan se rammerne for fin pleje.
   Med dette vil jeg på Ellas og egne vegne sige tak for et meget fint ophold hos jer.
De varmeste hilsner
MHP



Nyt fra frivillig-koordinatoren
24 frivillige har i løbet af 2008 med
glæde lagt noget af deres tid på Hospice
Sjælland.
Stedet, hvor livet leves – hele tiden.
Her er de frivillige med deres indsats med
til at gøre en forskel både for beboerne
og de pårørende. De frivillige er en ekstra ressource, der har mange forskellige
opgaver af både praktisk og mere medmenneskelig art, og som derved kan være
med til at give det professionelle personale mere tid til det faglige i omsorgen for
beboerne. Det at ”være til stede” er en
ledetråd i det frivillige arbejde, enten det
nu bare er at have tid og ro til at lytte,
holde i hånd, læse op eller mere aktivt gå
en tur med en beboer, der bare så gerne
vil mærke varmen fra solen eller føle blæsten i ansigtet.
Der er også blevet løst mange mere

praktiske opgaver af de frivillige. Blomsterne skal passes, der skal være hyggeligt
omkring måltiderne, der skal være opmærksomhed omkring de pårørende. Og
har man lyst, er det også muligt at være
med til at sørge for, at roserne og andre
planter omkring hospice har det godt.
Og så er der café-arrangementer, familiebegivenheder og årets højtider, hvor de
frivillige yder en fin indsats som værter og
værtinder.
Det er et privilegium at virke som frivillig på hospice, at være med til at gøre en
indsats, der betyder noget dels for mennesker, der har det svært, og dels for det
professionelle personale. Hospice er et
sted, hvor der er humor, latter og livsglæde – midt i alvoren!  
Karen Margrethe Lund

Nyt fra kassereren
Traditionen tro vedlægger vi årets første
nyhedsbrev et FI kort med kontingentopkrævning for det nye foreningsår, som
startede 1. januar 2009. På årsmødet i
2008 blev det vedtaget, at kontingentet
for 2009 skal være uændret, d.v.s. kr.
100,- for enkeltmedlemskab og kr. 150,for husstande med flere medlemmer.
Vi vil erindre om, at det er vigtigt for
os, du på din indbetaling oplyser navn og
adresse. Det er vores eneste mulighed
for at sikre, at vort medlemsregister er
korrekt og dermed, at alle medlemmer
modtager post fra os. Rigtig mange af
vore medlemmer betaler kontingentet
og den eventuelle medfølgende gave via

deres NETBANK, fordi det er nemt og
enkelt – og hvis du indlægger betalingen
som en fast overførsel, er det endnu
nemmere.
Vi har i år vedlagt 2 kontingentindbetalingskort i hvert Nyhedsbrev. Det er vi
blevet opfordret til af mange medlemmer, som ønsker at formidle en indmeldelse af familie, venner, kolleger eller
andre, som gerne vil støtte hospicesagen
og det værdifulde frivillige arbejde på Hospice Sjælland. Et medlemskab registreres
som fornyet eller nyoprettet, så snart vi
modtager underretning om kontingentindbetalingen.
Klaus W. Bjerregaard


Nyt fra Aktivitetsudvalget
”Hvad er der sket siden sidst, og hvad
skal der ske fremover”
Støtteforeningens Aktivitetsudvalg fortsætter de månedlige café-arrangementer i samarbejde med Hospice Sjælland,
hvor sang, musik eller oplæsning er den
underholdende faktor. Såvel beboere
som pårørende har givet udtryk for stor
glæde over de forskellige arrangementer, som er et frisk pust i hverdagen på
hospice, hvor livet leves fuldt ud.
Siden sidst har vi haft aktører fra Visens
Venner i Roskilde, der havde udarbejdet et flot program til lejligheden. ”Trio
Kong Hroar” har underholdt med operettemelodier, negro spirituals m.m. Vi
har endvidere haft nogle hyggelige jazz
eftermiddage
Ved Hospice Sjællands høstfest havde
vi fornøjelsen af spillemandsmusik fra
Roskilde Spillemandslaug. Derudover
har vi haft besøg af såvel store som små
kor, hvor der blev sunget og spillet lige
fra populære sømandssange til sange fra
Maskerade og Gøngehøvdingen. Ved
flere af arrangementerne blev der uddelt tekster til fællessange og specielle
ønsker fra beboere og pårørende blev
så vidt muligt opfyldt.
Første søndag i advent afholdtes årets
største arrangement. Traditionen tro
kom der 35 sangere fra Roskilde Gospel
Singers og underholdt med deres livsbekræftende sang og musik.



En varm tak til alle, som i årets løb har
bidraget med underholdning til glæde
for beboerne, de pårørende – og alle os
andre på Hospice Sjælland. Også en tak
til de frivillige på hospice for jeres indsats
i forbindelse med arrangementerne.
Jeg vil fortsat opfordre vore medlemmer
og læsere af dette nyhedsbrev til at kontakte Støtteforeningen, hvis I har lyst til
at bidrage med en eller anden form for
underholdning på vores Café-dage. Eller
hvis I kender til nogen, som kan og gerne
vil være med. Mange går rundt med et
skjult talent. Kom ud af ”busken” og lad
os høre fra jer!
På Støtteforeningens hjemmeside:
www.hosjstf.dk, kan man se en oversigt over de kommende arrangementer
på Hospice Sjælland – samt hvilke datoer, der er givet tilsagn om.
Ingelise Møller

Nyt fra hospicepræsten
Kærligheds asylet
Vi synger morgensang på Hospice Sjælland! Et par morgenfriske beboere og pårørende,
frivillige hjælpere, sygeplejersker og øvrige ivrige personaler – vi synger morgensang
hver mandag morgen. Så er ugen godt begyndt, og vi får luft i lungerne - og under vingerne! Vi synger årstidssange og salmer. Og vi har endda fundet en morgensalme, som
går rent ind som ”slagsang” for hospicearbejdet. Det er “Gud ske tak og lov!”, nr. 751.
At komme gennem natten, trygt som et barn,
at vågne ved at sygeplejersken trækker gardinet fra og siger “Godmorgen”, at kunne se og
erindre det store skaberværk med fugle og
fisk og himlens sol, når en ny dag gryr – det er
vort hospice´s ønske for vore beboere.

1. Gud ske tak og lov!
Vi så dejligt sov!
Barnet lå med varme kind på puden.
Nu som fuglen frisk!
Rask som havets fisk!
Morgensolen titter gennem ruden.

At få så god pleje, at kroppen ikke fylder hele
bevidstheden, at mærke solglimtet i sjælen,
at få mund og mæle og overskud til at svare
“Godmorgen” – det er vort hospice´s håb for
vore beboere. At vi sammen kan være medmennesker for hinanden i den lille landsby,
som Hospice Sjælland er.

2. Med hin glans fra sky
kom der lys i by,
kom der glimt af sol i alle sjæle.
Alle haner gol,
hilsed glad Guds sol,
alle vævre tunger små fik mæle.

Fristed. At være et fristed, skønt døden er så
tæt på, det er vort mål i hverdagen. At vore
beboere og pårørende må føle sig fri og med
ret til at søge ly, med ret til at føle sig hjemme, at ingen må savne noget, vi kan give.

3. Ej den mindste mus
savner tag og hus;
fattigst spurveunge har sin rede.
Ej den mindste fugl
savner ly og skjul;
vi skal heller ej om fristed lede.

Hanen som galer.
Det er påskemorgen.
Det er budet om opstandelsen.
Hver livets dag, hver livets morgen.

4. Lystig hanen gol,
hilsed glad Guds sol;
for hver sjæl er lys og lyst oprundet.
Nu som fuglen frisk!
Rask som havets fisk!
Vi har kærligheds asylet fundet.
B.S. Ingemann,1837

Vi synger morgensang på Hospice Sjælland. Vi synger de gamle salmer og mærker,
hvordan deres troskyldige billeder endnu i vores tid, i vores hverdag, rejser modet og
ilter blodet, så vi kan gå en ny dag i møde, hver på vores sted i livet, hver med vores
opgave at magte.
Marianne Ring, Hospicepræst


Se vores hjemmeside

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening
Bestyrelsesmedlemmer 2008-2009:

Alf Mulnæs, Roskilde (formand) tlf. 46 75 24 74 • Jeanne Jakobsen, Roskilde
(næstformand og sekretær) tlf. 46 18 52 15 • Klaus W. Bjerregaard,
Roskilde (kasserer) tlf. 46 32 29 21 • Karen Margrethe Lund, Roskilde
(frivilligkoordinator) tlf. 46 35 97 66 • Ingelise Møller, Roskilde (formand
for aktivitetsgruppen) tlf. 56 28 54 33 • Thomas Thomasen, Kirke Hyllinge
(kontaktperson for Lejre kommune) tlf. 46 40 42 87 • Karen Groth, Roskilde
(kontaktperson for Greve og Solrød kommuner) tlf. 46 36 22 29.
Suppleanter: Henning Korsgaard, Roskilde kommune
• Reginald Hansen, Stevns kommune.

Bliv medlem af støtteforeningen – og støt et godt formål!
Henvendelse til formanden, kassereren eller
et af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Kontingent for 2009: 100,- kr. for enlige. 150,- kr. for par.
Støtteforeningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening
Att.: Sekretariatet, Kornvej 20, 4000 Roskilde
Tlf. 51 25 38 45  •  E-mail: formand@hosjstf.dk

