Modtager:

Støtteforeningen
arbejder for
Hospice Sjælland
i Roskilde

Rom: Forum Romanum og Colosseum

NY H E D S B R EV

Foreningens adresse:

Hospice Sjælland Støtteforening

Nr. 1/2012

Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68
E-mail: formand@hosjstf.dk
www. hosjstf.dk

Bestyrelsen 2011/12:








Lisbeth Molter Zenth, Roskilde (formand), tlf. 46 37 28 68,
Niels Bonde, Roskilde (næstformand), tlf. 46 35 79 47.
Anker Axelsen, Roskilde (kasserer), tlf. 46 37 28 70,
Ingelise Møller, Roskilde (sekretær), tlf. 29 79 99 70
Karen Margrethe Lund, Roskilde, tlf. 46 35 97 66,
Hannelore Reisz, Greve, tlf. 43 90 57 24.
Jytte Christiansen, Roskilde, tlf. 46 37 21 49
Kontingent 2012:
125,- kr. for enlige. 175,- kr. for ægtefæller/samboende
Bankkonto: Reg.nr. 2290 — konto nr. 3490 763 855

Indhold:
Formandens klumme
Indbydelse til årsmøde 2012
At gøre en forskel
Kaffemøder - supervision
Harpeterapi
Dejlige dufte
Støtteforeningens værdi
Et godt år for det frivillige arbejde
Adresser
.Støt

Hospice-sagen

- for bedre omsorg ved livets afslutning!

side:
2
3
4
5
6
8
10
11
12

Formandens klumme
Ved udgangen af 2011 vil jeg, på
Støtteforeningens vegne, ønske alle
vores medlemmer et rigtig godt
nytår.
Jeg vil samtidig benytte
lejligheden til at takke for de
bidrag, som Støtteforeningen
har modtaget i årets løb. Det
gælder både medlemskontingenterne og de ekstra
bidrag, som heldigvis også
kommer. I den forbindelse vil
jeg erindre om muligheden for
at trække bidrag over 500 kr.
fra i skat.
I nyhedsbrevet fra januar 2011 skrev
jeg, at Reginald Hansen havde valgt
at stoppe som redaktør af
nyhedsbrevet. Jeg er meget glad for
at kunne fortælle, at Reginald
heldigvis ombestemte sig og fortsat
er både redaktør på nyhedsbrevet
og vores webmaster. Jeg vil gerne
opfordre alle til at gå ind på
hjemmesiden, som bliver opdateret
med de seneste nyheder fra Hospice
Sjælland.
Der har, også i år, været mange
gode aktiviteter for beboere og
pårørende på Hospice Sjælland. Der
har været mange arrangementer
med sang og musik, som kan nydes
også af de beboere, som ikke kan
komme i Orangeriet, hvor
arrangementerne holdes. Så kan
2

man bare have sin dør åben og være
med på den måde.
Som det kan ses af indkaldelsen til
årsmødet, skal vi i år sige farvel til
Jytte Christiansen, som i 2011 gik
ind i bestyrelsen for 1 år, da Thomas
Thomasen forlod os.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak til Jytte for hendes arbejde i
bestyrelsen, som har været præget
af smil og godt humør. – Det er i
øvrigt fortsat en fornøjelse at være
med netop, fordi vi har et virkelig
godt samarbejde, som fortsat gør
møderne både hyggelige og
effektive. Det giver også en god
kontakt til Hospice Sjælland, at
formanden for Hospice Sjællands
bestyrelse, Peder Kjærsgaard,
hospicechef Aino Andersen og
frivilligkoordinator Tina Gyldmark
deltager i møderne, når det kan lade
sig gøre.
Formanden er på valg hvert år, og
sidste år meddelte jeg, at jeg ikke
ville genopstille i år. Jeg har dog
skiftet mening og genopstiller for
endnu et år.
Ingelise Møller og Karen Margrethe
Lund er på valg for 2 år og
genopstiller begge.
Vi glæder os til at se rigtig mange til
årsmødet, som igen holdes i Sct.
Jørgensbjerg Sognegård.
Lisbeth Molter Zenth

en troubadour, gå i kirke og nyde et
Gospelkor, glæde sig over et børne- og
ungdomskor eller ja høre Jytte
Abildstrøm øse af sit livs fantastiske
oplevelser og mange andre former for
underholdning eller kulturelle oplevelser.
Men vi kan bringe alt dette og mere til
ind i huset. Og der er så mange
fantastiske og positive oplevelser for
vore beboere og deres pårørende. For
en stund glemmer man det svære og
triste, får smil om læben og farver i
kinderne, og selv om stemmen er svag,

så synger man pludselig med, bevæger
foden i takt til musikken eller bliver fjern
i blikket og er i mindernes land.
Det er Hospice, hvor livet leves.
Og det er lidt af svaret på, hvad man
som medlem får for sit kontingent – der
er stor grund til at være glad for og stolt
af netop dette medlemskab. På
Støtteforeningens hjemmeside
(www.hosjstf.dk) kan I følge med i vore
aktiviteter.

Et godt år for det frivillige arbejde
v/Tina Gyldmark, frivillgkoordinator
Vi har nu 46 aktive frivillige.

frivillige”. I oktober afholdt Hospice
Forum Danmark seminar for frivillige i
Der er et utal af daglige aktiviteter:
Vejle. 14 var af sted til en berigende dag.
bagning af boller og kager, højtlæsning,
I forbindelse med ”Frivilligforeningen for
korsang, guitarspil, gået ture, lagt
frivillige på Hospice” var vi værter ved et
puslespil, ordnet arkiver og depoter osv. møde i marts måned, hvor vi lagde hus
– her summer af liv.
til 35 deltagere.
Vi har holdt nogle gode møder, hvor vi
Som sagt et godt år, vi har nået mange
samles til noget fagligt: om visitation –
ting. Vore ture ud af huset giver et fælles
hvilke kriterier er der for at komme på fodslag, en forståelse af noget større – vi
hospice – hørt en nyansat sygeplejerske kommer til at kende hinanden bedre. Vi
fortælle om tanker og følelser ved at
får nye input og giver også selv gode
starte på hospice, - og om forflytning og ideer videre.
hjælpemidler.
Så jeg håber 2012 bringer et godt år –
Vi har også været ude af huset. I maj
gerne med nye tiltag og idéer – måske
måned besøgte vi Hospice Søndergård
nye projekter.
og Hospice Svanevig, hørte om de
Men vi savner nogle frivillige, som kan
frivilliges arbejde og fik rundvisning. I
spille på vores vidunderlige flygel et par
september var vi 5 af sted til foredrag på formiddage eller eftermiddage – I må
Sct. Jørgen Sognegård, hvor sociolog
meget gerne henvende jer – så huset kan
Dorthe Kappelgaard fortalte om ”at lede genlyde af mere musik, end det gør.
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Indbydelse til Årsmøde

Støtteforeningens værdi.

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00
i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde

v/ Karen Margrethe Lund
På et årsmøde var der et medlem der
spurgte, hvad man som medlem af
Støtteforeningen ved Hospice Sjælland
egentlig fik for sit medlemskab.
Dybest set er det mest konkrete, at man
bliver inviteret til at deltage i årsmødet,
hvor der informeres om årets gang på
Hospice og om Støtteforeningens
aktiviteter. Og så er der altid et eller
andet interessant indlæg.
Som det fremgår af dagsordenen andet
steds i Nyhedsbrevet, får vi på årsmødet i
februar fornøjelsen af at høre Jytte
Abildstrøm – og det er aldrig kedeligt.
Og Nyhedsbrevet – nåh ja, det får
medlemmerne også et par gange årligt.
Men set fra mit engagement som frivillige
på Hospice Sjælland og som ”tovholder” i
vores aktivitetsudvalg, så er jeres
medlemskab uvurderligt for os, og for
det, vi kan gøre for Hospice og for vore
beboere og deres pårørende.
Ågerup Gospelkor

Ud over ovennævnte går dele af jeres
kontingent og de eventuelle gaver og
donationer, Støtteforeningen modtager i
vid udstrækning til gavn, glæde og
opmuntring for os alle på Hospice
Sjælland.
Hele flokken af frivillige – ca. 45 - er af
stor værdi for både beboere, deres
pårørende og Hospice - og her er
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Støtteforeningen en vigtig
medspiller, der bakker op omkring
alle de frivillige ved bl.a. økonomisk
at støtte, når det drejer sig om
møder med erfaringsudveksling
med andre Hospicer eller anden
form for udvikling, som er med til
at give de frivillige den bedst mulige
platform til at kunne bringe andre
glæde, nærvær og ro, og som har
empati for andre menneskers livssituation
og kan møde mennesker der, hvor de er i
deres liv.
Hvordan kan vi frivillige og
Støtteforeningen så f.eks. bringe glæde,
ro og nærvær?
Det kan vi og gør vi bl.a. i hverdagen ved
at være den ekstra ressource, der er der
for den enkelte beboer. Tid til nærvær,
tid til at snakke, til at lytte, til at hygge
om beboerne, evt. til en lille tur ud i
området omkring Hospice, til
småærinder, når man
nu ikke selv kan og
rigtig meget andet, som
vi, der er raske, bare
gør og tager som en
selvfølge.
I er med jeres
medlemskab med til at
gøre Hospice Sjælland til et meget smukt,
varmt og levende sted.
I er medvirkende til, at vi i
aktivitetsudvalget kan arrangere
underholdning af meget forskellig art
mindst 1 gang om måneden året rundt.
Vore beboere kan ikke mere – som vi
andre – lige gå til en koncert, en
oplæsning, vinsmagning, underholdning af

Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til årsmøde.
Programmet er som følger:
a)
Velkomst ved formanden
b)

Hilsen fra Hospice Sjælland v. hospicechefen.

Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent. referent og stemmetællere
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent. – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8
dage før årsmødedatoen.)

6. Valg af formand.
Lisbeth Molter Zenth - modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er:
Jytte Christiansen (som sidste år kun genopstillede for 1 år) – ønsker ikke genvalg
Karen Margrethe Lund – modtager genvalg.
Ingelise Møller – modtager genvalg
Suppleanter.
Karen Groth – modtager genvalg
Rosa Aagaard Petersen – modtager genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Kirsten Pilgaard og Poul H. Jensen - modtager genvalg.
10. Eventuelt.
Årsmødet slutter med kaffe og kage.
c)
Vores årsmødetaler er Jytte
Abildstrøm, som alle nok kender. Det er en
meget stor glæde, at Jytte Abildstrøm har sagt
ja til at komme, da hun flere gange – med stor
succes - har optrådt for Hospice Sjællands beboere og pårørende.
Vel mødt.
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- at gøre en forskel!
Dette udsagn forekommer i avisen
flere gange hen over året. Senest har
det været brugt og citeret ret ofte
op til jul. Og for de fleste
mennesker er det vel et ønske at
kunne gøre en forskel.

Det er en glæde at kunne fortælle,
at Hospice Sjælland Støtteforening i
2011, via Hospice Forum Danmark,
er blevet godkendt til at modtage
skattefradragsberettigede gaver jf.
ligningslovens § 8. Det betyder, at
indbetalte gavebeløb, der på årsbasis
Støtteforeningens medlemmer udgør 500,- kr. eller mere, vil kunne
gør en forskel. Det gør
indberettes til SKAT, når gavegiver
medlemmerne ved deres
oplyser navn og cpr-nr. Allerede i
medlemskab og gennem de
2011 er denne ordning blevet
mange frivillige, der har deres
benyttet af Støtteforeningens
gang på Hospice Sjælland, hvor medlemmer, og det er naturligvis
de gør en forskel for beboere og
håbet og ønsket, at ordningen må
deres pårørende.
blive godt modtaget og benyttet i
det nye år 2012 – det vil gøre en
Denne forskel kan blive større og
forskel!
bedre, om vi var flere medlemmer af
Hospice Sjælland Støtteforening.
Som ovenfor nævnt er et
Derfor er der med dette
indbetalingskort til kontingent for
nyhedsbrev et ekstra
2012 og eventuelle gaver vedlagt.
indbetalingskort og en folder, og det Husk at skrive tydeligt navn og
er Støtteforeningens håb, at du med adresse på indbetalingskortet, det er
folderen og det ekstra
vigtigt for, at konteringen bliver
indbetalingskort vil prøve at skaffe
korrekt. Støtteforeningens
et nyt medlem – det vil gøre en
vedtægter foreskriver, at kontingent
forskel.
skal være indbetalt inden årsmødet
for at være stemmeberettiget.
For 2012 er kontingentet uændret. Derfor er det vigtigt, at indbetaling
For enlige 125,- kr. og for ægtepar/ sker i januar måned. På forhånd tak.
samboende 175,- kr.
Anker Axelsen, kasserer
En stor tak til Støtteforeningen, som sponsorerede transport og bespisning i
forbindelse med de frivilliges besøg på hospice i Måløv og Bandholm, samt for
tilskud til julefroskoten i december.
Tina Gyldmark, frivilligkoordinator
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Det vil sige at det overvejende er
frisktillavet mad, der tilbydes, dog
har vi altid et velassorteret udbud af
diverse hjemmelavede supper,
desserter og risengrød, som altid
kan tilbydes, når lysten til mad
melder sig. Jeg tænker meget på, at
der skal dufte godt af f.eks. nybagt
brød, kager og desserter eller
hjemmelavet marmelade. Dejlige
dufte skaber forventninger, men

desserter, og hvor det ellers er
muligt at tilføre maden et ekstra
smagspift. Men tilbage til den gode
hverdagsmad. Det er mere end mad.
Måltidet indeholder også tryghed,
glæde, varme og omsorg.
Situationen, omgivelserne,
forventninger og muligheder er også
en del af måltidet. Vi ansatte og
frivillige spiser sammen med
beboerne i spisestuen, og det
fællesskab
profiterer
beboerne af i
form af
oplevelsen af
tryghed og
nærvær, og det
lokker en ekstra
bid ned 
Det er meget
givende at
modtage ros og
anerkendelse for
sit arbejde - og
ikke mindst er
det motiverende
for altid at gøre
sit ypperste for
at få tilberedt og
serveret dejlig
bringer også minder frem. Maden
mad. Men al den ros og
skal pyntes flot og med mange farver anerkendelse ville ikke være til
således, at buffeten er indbydende
stede, hvis ikke også beboerne er
og fristende. Der er fastlagt en
velpallieret og at det tværfaglige
menu med to retter til middag og 3 samarbejde virker. Som en af
- 4 småretter eller smørrebrød til
beboerne fornyeligt sagde til mig,
aften. Vi bruger mange forskellige
”så havde hun hørt, at der fulgte en
friske grøntsager, krydderier og
”køkkenpige” med hjem til hende,
krydderurter også hvidløg, som de når hun skulle udskrives”. Sikke en
fleste er glade for… Vi bruger rigtig dejlig kommentar, som betyder
meget smør og piskefløde i
fantastisk meget for mig og min
kartoffelmos, supper, saucer og
arbejdsglæde 
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Dejlige dufte
v/ Irene Kosiara Herbo, økonoma og køkkenleder på Hospice Sjælland
Som en af vores beboere sagde
forleden ved middagsbordet: ”Ja - vi
lever som grever og baroner her på
Hospice Sjælland”. Det er dejlig at
høre og blive bekræftet i, at det vi
gør og tror på i køkkenet, også rent
faktisk har en positiv effekt på
beboerne. 
Jeg har fået den ære at beskrive,
hvordan vi i køkkenet prøver at gøre
vores ypperste for at gøre alle
måltider til en lille ”fest” på Hospice
Sjælland.
I det palliative forløb er det
vigtigst at klarlægge, hvilken
mad og drikke der stadig kan
vække appetit snarere end
egentlig vægtning af ernæringsrigtig kost, samt hvilke symptomer og gener, der forhindrer
indtagelse af mad eller
hæmmer lysten til mad.
Det er her, vi som fagfolk kan
hjælpe, da vi er gode til at fange de
små signaler fra beboerne og indgå i
en dialog om ønsker og hurtigt kan
fremtrylle netop den ret, der tænkes
på. Det er en stor fordel, at
køkkenet er placeret centralt i
huset, og at det er åbent, da det
giver mulighed for og inviterer til
snakke om mad og opskrifter, da vi
alle har en mening om mad.
Hvad er det så for en mad, der
tilbydes på Hospice Sjælland? Det er
8

Ordliste::

den gode hverdagsmad! Med det
mener jeg helt almindelige retter,
som vi alle kender gerne med et
”twist” i form af lidt anderledes
tilbehør. Der skal tages hensyn i
menuplanlægningen til aldersfordelingen hos beboerne, da de
yngre spiser anderledes end de
ældre. Samtidig er der generelt
forskel på, hvad kvinder og mænd
foretrækker at spise.
Den gode hverdagsmad er ikke alene
den velsmagende mad, men et
måltid, hvor man føler sig veltilpas
og i godt selskab. Forudsætningen
for at få lyst til at spise, er også, at
beboeren er velpallieret, således at
f.eks. mundtørhed, svamp, kvalme,
smerter og obstipation er behandlet.
Det forudsætter, at munden er sund
og rask, uden sår og revner. at
tænderne sidder fast, og at de er
rene. Først da kan man smage det
syrlige, søde, bitre og salte og nyde
den knasende sprøde, bløde eller
saftige konsistens – der giver
anledning til at sende hinanden et
stort smil henover bordet.
Friskpresset appelsinjuice og ananas
øger appetitten og sætter gang i
fordøjelsesenzymerne og hjælper
imod lettere tilfælde af mundsvamp,
så det bliver der brugt en del af.
Maden bliver tilberedt med omhu og
serveret direkte fra ”gryde til bord”.

palliation: lindrende behandling
obstipation: forstoppelse

Kaffemøder – supervision
på Hospice Sjælland

v/ Anne-Sofie Bernstorff

Når man har været på Hospice i
mange år uden supervision, kan
man godt tænke, at det har man
ikke brug for, at man ikke har nogle
oplevelser, som man ikke selv kan
klare.
Når vi tager udgangspunkt i de
specifikke oplevelser, er erfaringen
fra møderne, at når der først bliver
taget hul på dem, så har vi alle
noget at byde ind med. I den anden
halvdel af mødet tager vi
forskellige eksistentielle temaer op,
såsom meningsløshed, ansvar,
frihed, død etc. Vi laver nogle
enkle øvelser omkring temaerne,
der sætter gang i mange personlige
refleksioner.
Beboerne og de pårørende bliver
konfronteret med disse temaer
hver eneste dag, og derfor er det
vigtigt, at vi også kan rumme dem.
Hvordan har jeg det selv med
døden, livet og kærligheden? Det er

jo heldigvis spørgsmål, vi aldrig
bliver færdige med. Vi bliver ved
med at nå et stykke dybere ned i
vores egen personlige udvikling.
Det er en evig proces.
Så kaffemøderne er et sted,
hvor vi tager tid til at fordybe
os og lade os inspirere af
hinandens historier og
erfaringer med de store
spørgsmål i livet og de
konkrete oplevelser på
Hospice. Der er en stor åbenhed
og rummelighed i gruppen, som gør
at man får lyst til at deltage i
diskussionerne og erfaringsudvekslingerne. Men det er også
muligt bare at sidde og suge til sig.
Så kom og vær med.
Næste møde er fredag den 13.
januar kl. 10-12.00
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Harpeterapi på Hospice Sjælland
ved Trine Opsahl

Et år er nu gået siden jeg begyndte
min tid på Hospice Sjælland som
fondslønnet harpeterapeut. Et år,
som har bragt så mange fine
oplevelser og menneskemøder.
Det centrale i mit arbejde som
harpeterapeut er
lydens og musikkens
evne til at skabe
lindring. Lindring kan
opstå på mange
forskellige måder.
Lindring kan være
fysisk, psykisk eller
sjælelig. Lindring kan
være kortvarig eller
langvarig. Og vigtigst
af alt: selv det, som
for andre synes
småt, kan være stort
for en, som er
alvorligt syg, eller
som er pårørende til
en alvorligt syg.
Musik har den særegenhed, at vi
aldrig på forhånd kan sige, hvordan
den vil virke – i modsætning til
f.eks. medicin. Musikkens virkning
på mennesker er lige så forskellig
som mennesker er.
Noget af det, jeg har lært i min tid
på Hospice Sjælland, er, at det er
vigtigt at bevare åbenheden og
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aldrig tro, at jeg ved, hvad lindring
er for den enkelte.
Jeg har derfor ikke nogen egentlig
agenda eller mål, når jeg går ind på
en stue for at spille. Jeg går ind med
et åbent hjerte og med en
nysgerrighed på,
hvad der monstro vil
åbne sig her.
Sommetider
kommer der dybe og
lange relationer ud af
det, andre gange
bliver det til enkelte
møder. For nogle
bliver jeg et vigtigt
holdepunkt i
hverdagen og for
nogle en enkelt god
oplevelse. For nogle
bliver oplevelsen af
klangene fra harpen
en transformerende
oplevelse for andre blot en god og
hyggelig stund – men selv en god
og hyggelig stund kan være af stor
betydning i en hverdag med
smerter og angst og utryghed.
Jeg opsøger i min hverdag selv
beboerne på deres stuer og
forsøger ved første kontakt at
skabe en lyst hos beboeren til at
møde mig igen med harpen.

Trine Opsahl

Når vi derefter mødes igen – denne
gang for at jeg kan spille for
beboeren – bruger jeg klangene fra
harpen til at hjælpe beboeren ind i en
roligere og dybere vejrtrækning.
Dette giver næsten altid adgang til et
indre rum af nærvær og afspænding.
Sommetider åbner musikken gennem
det forøgede nærvær til følelser som
ligger lige under overfladen og
sommetider bliver det blot til en
fredfyldt stund, hvor tankerne kan gå
på vandring.
Det er en tilbagevendende glæde at
opleve beboerne tage imod det
tilbud, som harpeterapien er. At se

deres mod til at læne sig tilbage og
være til i øjeblikket. Det er en glæde
at se, hvor meget liv, der fortsat er at
leve og give ud af, selv om man er
alvorligt syg og måske ikke har så
længe igen at leve.
Hospice Sjælland er en meget dejlig
arbejdsplads. Det er en arbejdsplads,
hvor hovedreglen er, at man forlader
stedet mere opløftet, end da man
kom. På trods af eller måske på
grund af, at der er så meget smerte
på Hospice Sjælland, er det som om
der hersker en helt særlig kærlig ånd
her.
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