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Så er endnu et år gået, og jeg vil atter på 

Støtteforeningens bestyrelses vegne 

ønske alle et rigtig godt nytår og igen 

takke for støtten til foreningen, så vi 

fortsat kan bestå. 

Der har været mange aktiviteter på 

Hospice Sjælland igen i år, og de mange 

frivillige gør et stort stykke arbejde med 

bl.a. oplæsning, gåture og arrangementer 

for beboerne og deres pårørende. Der 

er f.eks. i forbindelse med påsken maling 

af æg og til Sankt Hans er der fortællere 

og bål. 

En af de aktiviteter, som har 

været meget populær på 

Hospice har været en 

harpenist, som har spillet 

jævnligt. Det er derfor med 

stor glæde, at jeg kan 

fortælle, at vi i bestyrelsen 

har doneret et beløb på 

10.000 kr. til hjælp til fortsat 

engagement af harpenisten. 

Vi har også i det forløbne år 

haft medlemmer til Hospice 

Forum Danmarks årsmøde 

og på kurser, ligesom vi igen i år deltog i 

Sundhedsdagen – som sædvanlig med 

stor succes. 

Bestyrelsesmøderne har igen været 

hyggelige og effektive, og vi har fortsat 

deltagelse af hospicechefen, Aino 

Andersen, og formanden for Hospice 

Sjællands bestyrelse, Peder Kjærsgaard, 

og det er min opfattelse, at det er til 

gensidig glæde. 

Som man kan se af indkaldelsen til 

årsmødet, skal vi i år sige farvel til to 

bestyrelsesmedlemmer, som har været 

med fra begyndelsen, nemlig Thomas 

Thomasen og Jeanne Jakobsen. Jeg vil 

gerne sige dem begge en stor tak for 

deres mangeårige engagerede deltagelse 

i bestyrelsesarbejdet. 

Vi er i bestyrelsen klar over, at det ikke 

nødvendigvis er nemt at få nye 

medlemmer i bestyrelsen, og vi foreslår 

derfor en vedtægtsændring, så 

bestyrelsen kan bestå af mellem 5 og 7 

medlemmer. 

De øvrige vedtægtsændringer er en 

følge af krav fra SKAT, for at vi kan blive 

godkendt til modtagelse af 

gaver, som er 

fradragsberettigede for 

giveren.  

Vedtages 

vedtægtsændringerne, vil 

gaver givet efter 1. januar 

2011 blive 

fradragsberettigede efter de 

sædvanlige regler. Gavebeløb 

indbetales til Hospice 

Sjælland Støtteforening med 

oplysning om navn, adresse 

og cpr. nr. 

Indberetning af gavebeløb til SKAT 

foretages af Støtteforeningen. De 

gældende vedtægter kan findes på 

hjemmesiden og vil kunne fås til 

årsmødet. 

 

Endelig kan jeg fortælle, at vores 

mangeårige redaktør, Reginald Hansen, 

har valgt at sige stop med dette 

nyhedsbrev. Der skal lyde en meget stor 

tak for det store engagement, som 

Reginald har lagt i arbejdet – og han har 

heldigvis indvilget i fortsat at være 

webmaster på vores hjemmeside. 
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Trine Opsahl 

Formandens klumme 

 

Møde den 31.08.2010  

Kl. 15-17 i Orangeriet.  
 

Fysioterapeut Jane Buus Johansen kom 

og fortalte og viste om kørestole/senge. 

Hvordan får man lige rullet en seng ind til 

et arrangement, hvordan 

låser man kørestole op og 

i osv. Det var meget 

informativt og alle fik lov 

til at prøve – også 

hvordan det var at blive 

liftet.   

Så var der nyt fra 

undertegnede om flg. 

emner: 

1. skal vi have 

eftermiddagshold fra kl. 14-17 

2. Eftermiddagskaffearrangementer i 

spisestuen 1-2 gange om måneden 

3. solnedgange/aftenkaffe i 

Orangeriet 

4. vågekoner – hjælp til at holde i 

hånd 

5. antologi – vær med og skriv indlæg 

til en bog om frivilligarbejde på 

Hospice 

6. hygiejnekurser 

Efterfølgende indlæg fra hospicechef Aino 

Andersen med nyt fra huset, derefter 

nyt om Støtteforeningen, herunder om 

Sundhedsdagen i Roskilde 28.08.2010, 

hvor Støtteforeningen og undertegnede 

stod i foreningens stand og fortalte om 

Hospice. 

Dagen sluttede med indlæg fra 

Aktivitetsudvalget, som fortalte om 

kommende aktiviteter. 

 

 

 

Temadag om sorg lørdag 

13.11.2010 i Orangeriet. 

 
I alt 18 frivillige, undertegnede og så 

vores to 

undervisere, som 

præsenterer sig 

således: 

Anne-Sophie 

Bernstorff er 

coach og terapeut. 

Anne-Sophie 

arbejder blandt 

andet i Kræftens 

Bekæmpelse med 

kriseramte 

mennesker og pårørende i grupper såvel 

som individuelt. Anne-Sophie arbejder 

også som frivillig på Hospice Sjælland, 

hvor hun har beboerkontakt. Anne-

Sophie har sit eget firma: Joy Coaching. 

Heidi Linderod er coach og 

organisationskonsulent. Heidi arbejder i 

Kræftens Bekæmpelse med kræftramte og 

pårørende i grupper og individuelt. Heidi 

arbejder også i organisationer med fokus 

på lederudvikling, kommunikation og 

samarbejde. Heidis firma hedder Human 

Life Power. 

Programmet var som følger: 

1.Formål med dagen.  

2. Præsentation og forventninger.  

3. Sorg og krise. 

4. Samtalen med beboerne og pårørende: 

a) Beboernes tilstand og behov,  

b) Pårørendes tilstand og behov.  

5. Redskaber til samtalen.  

6. De frivilliges behov – at rumme egne 

følelser. 

Møde for frivillige. 
v.Tina Gyldmark, frivillig koordinator 
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om det er ok, jeg er der. Men de fleste 

er glade for besøg. Der var en beboer, 

der var meget ensom og måske meget 

beskeden, og vidste ikke om han ville 

have besøg. 

Men vi fik da talt sammen og da jeg gik 

ud, og sygeplejersken kom ind bagefter, 

fortalte han hende, at lægen lige havde 

været der. Men læge er jeg jo ikke. 

Det er dejligt at se, hvor mange besøg 

beboerne har, og de har stort set  

alle billeder stående eller hængende af 

mand eller kone, børn, børnebørn og 

sågar oldebørn, og det er ofte et godt 

udgangspunkt for en samtale. De fleste 

vil også meget gerne tale om fortiden; 

fremtiden er måske ikke så spændende 

at tale om, og det er tydeligt, at de 

blomstrer op, når de går tilbage i tiden. 

Det er også dejligt at se beboeren på 

billeder, hvor de havde det godt og ser 

glade og raske ud, og det er måske også 

for dem selv vigtigt at vise, hvordan de 

så ud engang. 

Men der er også plads til dybe samtaler, 

og på en eller anden måde er det også 

helt legalt at tale om døden, og mange 

oplever, at de kommer nærmere deres 

pårørende, fordi døden ikke er et tabu 

længere. Det er min opfattelse, at mange 

forbereder deres bortgang både med, 

hvad der skal ske i forbindelse med selve 

bisættelsen, men også bagefter, og nogle 

skriver sågar deres eget mindeord, som 

bliver hængt op i opholdsstuen, den dag 

de dør. 

 

Det er en stærk oplevelse, at læse det 

de skriver.  

Der var en beboer, der af datteren, som 

ikke havde børn endnu, blev spurgt, om 

hun ikke ville strikke et sæt babytøj til et 

kommende barnebarn, Det var rørende 

at se, hvordan hun arbejdede på at få 

det færdigt, inden hun døde. Mange 

forskellige gøremål holder beboerne i 

gang og udskyder døden. Det er 

heldigvis også en del beboere, der 

kommer hjem i en periode, og det giver 

håb for mange i den sidste tid. 

Jeg har haft mange gode samtaler med 

mange forskellige beboere men også 

pårørende, ikke at forglemme, gået tur 

med de mere friske, holdt i hånd og 

bare været hos dem.  

Det er også en god oplevelse, når 

beboerne kan deltage i frokosten, hvor 

snakken går om løst og fast. 

Jeg får meget respons både fra beboere 

og pårørende men også fra personalet, 

hvilket selvfølgelig er motiverende for at 

være frivillig. 

Men det betyder også meget, at der er 

fred og ro og smukke opgivelser både 

inde og ude, og det er noget både 

beboere og pårørende sætter stor pris 

på. 

Jeg er glad for at være frivillig på 

Hospice Sjælland og glad for, at jeg er i 

stand til at gøre en indsats, hvor både 

beboere, 

pårørende og 

jeg selv får 

noget ud af 

det. 

 

 

Kim Hintze  

Vildbrad 

 

Roskilde, 

november 

2010. 
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Indbydelse til Årsmøde 2011 
Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.00 

 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde 

 
Programmet : 

 

A) Velkomst ved formanden 

 

B) Hilsen fra Hospice Sjælland v. hospicechefen. 

 

C) Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne: 

1) Valg af dirigent og stemmetællere 

2) Formandens beretning. 

3) Aflæggelse af regnskab 

4) Fastsættelse af kontingent. – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

5) Indkomne forslag. 

6)   Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, så gaver til Støtteforeningen 

bliver fradragsberettigede fra 1. januar 2011 og en ændring i antallet af 

bestyrelsesmedlemmer. 

De foreslåede ændringer er: 

a) § 1, stk. 2: Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og 

følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af 

fradragsberettigede gaver. 

 

b) § 2, stk. 2: Medlemskabet indebærer medlemskab af Hospice Forum 

Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter. 

 

c) § 2, stk. 7: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 personer…. 

 

d) § 4, stk. 2: Foreningens udgifter dækkes gennem et 

medlemskontingent, som fastsættes af årsmødet for det følgende år og 

kontingentet fra foreninger, der fastsættes som det femdobbelte af 

enkeltpersonskontingentet. 

Kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark 

opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum 

Danmark. 

 

e) § 5, stk. 3: Tilføjelse: 

Skulle Hospice Sjælland være nedlagt, skal foreningens midler efter 

bestyrelsens beslutning tilfalde en anden her i landet bestående 

forening/fond med et alment velgørende hospiceformål.  

Fortsættes på side 4 

Gældende vedtægter 

kan ses på 

Støtteforeningens 

hjemmeside eller 

rekvireres hos 
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7) Valg af formand. 

Lisbeth Molter Zenth modtager genvalg 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg er: 

Thomas Thomasen (som sidste år kun genopstillede for 1 år) – ønsker ikke 

genvalg 

Jeanne Jakobsen – ønsker ikke genvalg 

Karen Margrethe Lund– modtager genvalg. 

Anker Axelsen – modtager genvalg 

Niels Bonde- modtager genvalg 

Suppleanter. 

Karen Groth – modtager genvalg 

Rosa Aagaard Petersen – modtager genvalg. 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10) Eventuelt. 

 

Årsmødet slutter med kaffe og kage. 

 

D) Vores årsmødetaler er Christian Balslev-

Olesen, tidligere generalsekretær for Folkekirkens 

Nødhjælp, og senere udsendt af Unicef til Afrika, 

fortæller om sit arbejde i Somalia. 

 

Lisbeth Molter Zenth, formand 

I skrivende stund er vi lige begyndt på årets 

sidste måned. Den bliver sikkert travl for 

mange. Og snart skifter vi fra 2010 til 2011. 

 

Ved et årsskifte lægges der planer, det gør vi 

også for Hospice Sjælland Støtteforening. Planer 

er fremadrettede, og når planerne er lagt, 

sætter vi kr. og øre på, det bliver til budget. 

Samtidig ser vi tilbage på hvordan, det gik, og 

her bruger vi regnskabet. 

 

I de første 11 måneder af år 2010 har vi haft 

mange gode indtægter, kontingenter, gaver og 

donationer. Det er blevet til i alt 96.000 kr. Det 

vil jeg på bestyrelsens vegne sige hjertelig tak 

for. 

Naturligvis er der også brugt penge til at 

realisere de tidligere lagte planer. Det frivillige 

arbejde, undervisning, arrangementer og 

underholdning på Hospice Sjælland er blevet til 

43.000 kr. Et særligt projekt ”Harpeprojektet” 

er støttet med 10.000 kr. Fremstilling af en ny 

folder om støtteforeningen har beløbet sig til 

12.000 kr., og øvrige udgifter, herunder 

nyhedsbreve og anden information, er løbet op 

i 40.000 kr. Alt i alt er der til nu anvendt 

105.000 kr. 

Hør meget mere om alt dette på årsmødet. 

 

Indlagt i nyhedsbrevet er et indbetalingskort til 

kontingent for 2011 og eventuelle gaver. Husk 

at skrive tydeligt navn og adresse på ved 

indbetaling. Og kan det nås, vil vi være meget 

glade for om indbetaling af kontingenter sker 

inden udgangen af februar måned. På forhånd 

tak. 

Man skal dog være opmærksom på, at man kun 

har adgang til årsmødet, hvis kontingentet er 

betalt inden. 

Anker Axelsen. 
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Skiftedag! 

 

Frivillig på Hospice Sjælland. 
Jeg startede som frivillig på Hospice 

Sjælland den 20. februar 2009. 

Jeg vidste ikke, at der var frivillige på 

Hospice Sjælland, før jeg læste en 

artikel i Roskilde Avis, hvor der stod, 

at man kunne kontakte Karen 

Margrethe, hvis man var interesseret. 

Det gjorde jeg, og blev senere ringet 

op af Grethe vores daværende 

koordinator på frivilligområdet. Jeg blev 

herefter inviteret til et intromøde 

sammen med 9 andre interesserede 

frivillige, hvor vi hørte om, hvad 

Hospice Sjælland var, hvilke opgaver 

der var for frivillige sluttende med en 

rundtur. Det var en meget positiv 

oplevelse, og jeg fik lyst til at prøve. 

Lidt om mig selv: jeg er nu 65 år har 

indtil juni 2005 været vicedirektør ved 

Beredskab Storkøbenhavn i 

Hedehusene, som blev lukket som 

fælleskommunalt beredskab med 

udgangen af maj måned 2005. I mit 

daværende job havde jeg med mange 

mennesker at gøre og havde i mit 

arbejdsforløb også med frivillige at gøre 

inden for beredskabet i det 

storkøbenhavnske område. 

Som en af mine funktioner var jeg 

personalechef, hvilket giver stor indsigt 

i mange forskellige mennesker.  

Da jeg sluttede min aktive tjeneste blev 

jeg frivillig i Sct.Nicolai Tjenesten i 

København og var der 4 år i alt. Det 

var primært telefonisk og anonym 

kontakt med de mange mennesker, der 

ringede ind daglig. Der var ca. 28.000 

opkald om året. Mange ensomme, 

psykisk syge og fortvivlede mennesker, 

der havde brug for en stemme i den 

anden ende af røret. Det gav stor 

indsigt og forståelse for, at ikke alle 

mennesker har det godt. 

Så da jeg blev frivillig ved Hospice 

Sjælland, syntes jeg, at jeg havde noget i 

bagagen til opgaven som frivillig.  

Som opgaver valgte jeg at have 

beboerkontakt, nærmest en slags 

besøgsven, samt at indgå i 

aktivitetsudvalget, der skaffer 

forskellige underholdende elementer til 

hospice. 

Jeg synes, jeg fik en meget god start 

med en positiv modtagelse af 

frivilligkoordinatoren og personalet og 

fra begyndelsen følte jeg, at jeg var en 

del af huset, hvilket var meget vigtigt 

som ny frivillig. 

Det kræver stor 

situationsfornemmelse, når du kommer 

ind til en ny beboer, men jeg ved altid 

på forhånd, om det er beboere, som er 

i stand til at modtage besøg.  

Men når du kommer ind på stuen, ved 

du ikke, hvem du møder ud over navn 

og alder, hvordan de reagerer, og om 

de overhovedet har lyst til besøg. Så 
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var tid til omsorgssamtaler, tid til 

fordybelse, både alene og sammen 

med andre. Som pårørende 

oplevede jeg det livsbekræftende at 

deltage i livet på hospice gennem 

fire uger og at erfare, hvordan 

afslutningen af livet for nogle kan 

blive et nyt goddag til livet for 

andre. 

Som tidligere nævnt var Inger ikke 

troende, men hun ønskede at 

deltage i andagten en onsdag 

eftermiddag. Under salmesangen 

begyndte hun grædende at fortælle, 

at der var mennesker, hun ikke ville 

nå at tale med og sige tak til før sin 

død. Jeg oplevede det som en 

invitation til en snak om, hvem hun 

ønskede at tage afsked med udover 

familien, og om de særlige ønsker, 

hun måtte have, som jeg kunne 

hjælpe med at indfri.  Et menneske, 

der betød meget for hende, 

dukkede op i samtalen. Det var 

hendes nabo, som hun gennem 

årene havde haft et særligt forhold 

til. Hun havde skrevet små kort og 

lagt i hans postkasse, når hun lidt 

akut havde brug for hjælp eller brug 

for nogen, der lyttede, eller når hun 

for eksempel havde været bekymret 

eller utilfreds med det vejarbejde, 

der foregik ude foran hendes hus. 

Jeg kendte ikke hendes nabo og 

valgte, som hun havde gjort det, at 

lægge et kort med en hilsen fra 

Inger og med mit telefonnummer i 

hans postkasse. Han ringede samme 

dag, og jeg kunne om aftenen 

fortælle Inger, at jeg havde 

overbragt hendes hilsen og fortalt 

ham, hvor taknemmelig hun var for 

den hjælp, han havde givet hende 

gennem årene. Endnu gladere blev 

hun, da jeg fortalte, at han ville 

komme på besøg næste dag. Næste 

morgen var Ingers tilstand 

yderligere forværret, hun var angst 

og urolig og gav udtryk for et ønske 

om at sove hele tiden. Hun var 

derfor selv med til at beslutte, at 

hun skulle have medicin, der hjalp 

hende med at dæmpe angsten, 

lindre smerterne og sove tungt. 

Dog ikke tungere end at hun kunne 

bruge sin høresans.  

Inger var til det sidste en stærk, 

udholdende og nøjsom kvinde. Hele 

hendes liv kæmpede hun for det, 

hun havde kært, og derfor også til 

det sidste for at bevare sit liv. Hun 

sov stille ind 85 år gammel fredag 

den 29.oktober 2010. 

På Hospice Sjælland fik Inger en 

værdig afslutning på sit liv, og jeg fik 

mulighed for at være det for hende, 

som både hun og jeg ønskede. 

Personalets og de frivilliges faglige, 

sociale og personlige kompetencer 

og de fysiske rammer bidrog i høj 

grad til min oplevelse af et 

respektfuldt, værdigt og ligeværdigt 

møde mellem mennesker. 

Kontakten og samværet var på en 

og samme tid varm, fredfyldt og 

livsbekræftende. Både Inger og jeg 

8 

 

Tid til omsorg, nærvær og fordybelse 

Som pårørende til Inger Sofie 

Christensen trådte jeg for første 

gang nogensinde ind på et hospice 

mandag den 4. oktober 2010, den 

dag, hvor Inger blev overflyttet fra 

Herlev Sygehus til Hospice 

Inger var uhelbredeligt syg af kræft, 

havde ingen mand eller børn og 

havde det meste af sit liv boet alene. 

Hun var i familien kendt som en 

meget selvstændig kvinde, som 

kunne få alle til at hoppe lidt i sædet, 

når hun uden omsvøb gav udtryk for 

sine meninger. Ve den, der for 

eksempel kom til at ringe til hende, 

når hun spiste, eller ve naboen, som 

klippede hendes hæk og uforvarende 

kappede et par blomsterhoveder. 

Men hun fortrød som oftest sine 

hurtige udbrud og undskyldte 

efterfølgende. Inger forsøgte altid at 

løse sine problemer selv, og selvom 

hun i enkelte tilfælde måtte ty til 

hjælp udefra, lykkedes det som 

regel. Men at tilbyde hende hjælp, 

når hun ikke bad om den, var at gå 

galt i byen. På mange måder hjalp 

hun sine omgivelser ved at gøre 

opmærksom på, hvor vigtigt det er 

at respektere det enkelte 

menneskes ønsker, behov og 

grænser. Selv interesserede hun sig 

for naturen, kunst, klassisk musik og 

historie, men ikke for rengøring, 

istandsættelser, grisefester og tv.  

I mange år havde hun udtrykt ønske 

om at tilbringe mest mulig tid alene, 

men da hun ved indgangen til 

hospice gav udtryk for sin 

taknemmelighed over, at jeg var 

taget med, besluttede jeg mig for at 

tilbringe den sidste tid sammen med 

hende. Mit håb var at vi sammen 

kunne finde frem til, hvad der var 

vigtigt for hende, og hvad hun ville 

sætte pris på at opleve inden sin 

død.  

Mine først indtryk af Hospice 

Sjælland var den varme velkomst og 

det medmenneskelige møde med 

alle, beboere, pårørende, frivillige og 

personale. Fra Ingers første samtale 

med lægen husker jeg især to ting: 

At han lovede at hun ville blive 

behandlet som en dronning, og at 

hun, da han spurgte om hun 

indimellem kunne være lidt 

vanskelig, svarede ja med et smil på 

læben. Jeg tænkte, at her går 

åbenhed, varme og humor hånd i 
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hånd med stor faglig ekspertise og 

erfarede hurtigt, at alle var 

indstillet på at indfri så mange af 

Ingers ønsker som muligt. 

Personlige billeder blev hængt på 

væggen, fotos, blomster og ting af 

betydning for hende blev sat i 

vindueskarmen og på natbordet, 

og fra sin seng kunne hun lytte til 

klassisk musik. Som oftest lå hun 

med den trøje på, som hendes 

mor for mange år siden havde 

strikket til hende. Når hun fik lyst 

til at komme ud i luften, fik vi ved 

fælles hjælp 

klædt hende 

varmt på og 

sat i en 

kørestol. 

Ude var 

solens 

stråler og 

vindens bid i 

kinderne til 

stor glæde 

for hende. 

På en tur til Himmelev skov sad vi 

længe og betragtede træerne og 

køerne, der græssede og 

nysgerrigt gloede tilbage på os, og 

Inger bemærkede at hun følte sig 

lykkelig, for havde hun været 

hjemme, var hun ikke kommet i 

skoven. Det samme kunne jeg 

sige, så vi grinede og takkede 

hinanden for, at vi kunne være 

sammen om noget, der gjorde os 

begge godt.  

I sit arbejdsliv var Inger i mere 

end 40 år sekretær i samme 

firma. Siden hun var barn havde 

hun skrevet dagbog, og jeg fik 

derfor den idé, at jeg hver aften 

kunne skrive et brev til hende om 

vores oplevelser og samtaler. Hun 

blev glad for tilbuddet, og 

brevskrivningen skulle vise sig 

også at have en positiv effekt på 

mig. Brevene blev lagt på hendes 

natbord, og i starten læste hun 

dem selv. Senere blev de læst op 

af enten mig eller personalet, når 

hun var vågen, og til sidst også i 

hendes 

tunge 

sovende 

tilstand. 

Som 

dagene gik 

oplevede 

jeg mere 

og mere, 

hvor 

taknemmeligt hun tog imod den 

hjælp, jeg kunne tilbyde hende. 

Samtidig blev det klart for mig, 

hvor meget det betød, at der i 

forhold til hjælpen var en rød tråd 

mellem det, hun tidligere i sit liv 

havde sat pris på og min evne til 

at gøre noget, der mindede om 

det. Jeg blev mere opmærksom på 

hvilke ord og begreber hun 

anvendte og refererede meget 

direkte i brevene til det, hun 

sagde. Jeg opdagede, at hun tillod 
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mig at sætte ord på hendes 

følelser, når hun for eksempel 

sagde: ”Jeg vil klare det, jeg vil ikke 

dø nu”.  

Inger var bange for at dø, og jeg 

forsøgte at bibringe hende en 

forståelse og accept af denne 

uigenkaldelige kendsgerning ved at 

tale med hende om hendes krops 

signaler og om, hvordan hun 

opfattede disse beskeder. Kræften 

havde bredt sig til hendes spiserør, 

og hun var derfor ikke i stand til at 

spise, og væske fik hun kun i meget 

små doser ved at sutte på 

isterninger. Skønt hendes krop 

blev mere og mere afkræftet, og 

hun døjede med kvalme, syntes 

det, som om hendes hjerte og ikke 

mindst åndedræt fungerede bedre, 

end man kunne forvente. En del af 

forklaringen kunne være, at hun 

havde dyrket yoga i 25 år, og at 

hun i længere tid havde levet 

meget nøjsomt.  

Over nogle dage fik vi talt om 

hendes ønsker i forbindelse med 

hendes død, og hun gav udtryk for, 

at det skulle foregå på samme 

måde, som da hendes mor døde. 

Med mit kendskab til hendes mors 

død, kunne jeg begynde at få 

detaljerne beskrevet sammen med 

hende. Inger, som til det sidste 

holdt fast ved, at hun ikke var 

troende, ønskede at blive brændt, 

og at hendes urne blev anbragt 

samme sted som hendes mors på 

den fælles askegrav på Bispebjerg. 

Vi lyttede til De Fire Årstider af 

Vivaldi og talte om hvilket af 

stykkerne, familien skulle lytte til 

ved hendes bisættelse. Inger holdt 

af musik, specielt klassisk musik, 

som hun selv spillede på klaveret 

eller lyttede til på P2. Hun havde 

altid lyttet til min mand Alan 

Klitgaards udsendelser og 

beklagede, at hans 

folkemusikprogram ikke mere 

eksisterede. Hun spurgte: ”Tror 

du han vil komme og synge nogle 

sange for mig?”, og i løbet af et 

døgn fik vi med personalets hjælp 

arrangeret en koncert med Alan 

og Rasmus Zeeberg i Orangeriet, 

hvor alle de beboere, pårørende, 

personale og frivillige, der havde 

mulighed for det, deltog. Det var 

en smuk og stemningsfuld 

oplevelse, som bragte os alle 

tættere på hinanden.  

Netop nærheden og omsorgen for 

hinanden på hospice har stor 

betydning for, hvordan vi hver især 

møder døden. At tale åbent med 

andre i samme situation og med 

frivillige og personale med stor 

forståelse, viden og erfaring giver 

en oplevelse af tryghed og af ikke 

at være alene om enten det at 

skulle dø eller det at skulle miste. 

Personalet og de frivillige viste en 

særlig evne til at opfange, hvornår 

og hvordan omsorg skulle gives til 

både beboere og pårørende. Der 
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