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Formandens klumme
I skrivende stund er vi midt i advent,
som betyder komme, og er
forberedelse og forventning til julen,
hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden.
Mange adventstraditioner handler om
at glæde sig og tælle ned til julen.
I Støtteforeningen kan vi glæde os
over, at der også på Hospice er skabt
smukke traditioner – i stor
udstrækning takket være
aktivitetsudvalget og de frivilliges
indsats. Det er blevet tradition, at
Roskilde Gospel Singers indleder
adventen med 1. søndag i advent at
fylde huset med deres smukke
sangstemmer og medrivende
melodier til glæde for vore beboere
og pårørende. Og da koret er for
stort til, at vi kan rumme dem alle,
går der rygte om, at der nærmest er
kamp om at komme på listen over de
ca. 30 deltagere, der kommer.
Også de øvrige adventssøndage er
der underholdning: 2. søndag var det
hospitalspræst Katrine Louise Raun,
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der læste julehistorier og sang
julesange, men da juletiden er
overraskelsernes tid, så havde hun et
par ”sanglærker” med, veninder der
havde sunget sammen siden de var 17
år, og sikke en indledning til den
eftermiddag! 3. søndag byder vi på en
kvartet af unge mennesker. Også her
mere end først aftalt, idet Josefine
Opsahl og Matias Vestergaard
Hansen, der tidligere har spillet for
os, gerne ville komme med hele
kvartetten – ganske flot. Og så slutter
vi 4. søndag med Svogerslev
Ungdomskor og kirkesanger Lonny
Thostrup under ledelse af Anne Sloth
– også et kor, der flere gange har
underholdt på Hospice – første gang
egentlig som et børnekor med et par
teenagere.
Men hen over året er der meget
anden forskelligartet underholdning
og markering af årets højtider på
Hospice. Bl.a. takket være
Støtteforeningens medlemmers

Hospice Sjælland bygger på kristne
værdier, men man skal ikke være
troende for at være her. Derfor kan
jeg som præst banke på alle døre og
gå ind – uden at føle jeg overskrider
nogen værdier eller grænser. Når
jeg går ind, er det som et
medmenneske, som en professionel
samtalepartner, der stiller mig til
rådighed for de samtaler, man ikke
ønsker eller kan have med sine
nærmeste. Ofte er det eksistentielle
overvejelser om det levede liv, der
skal deles, drejes og tales
igennem. Og nogle gange er det
tanker om livet efter døden, der
tumles med. Og der står jeg som
repræsentant for, hvad kirken har

forkyndt i slægt efter slægt: At livet
ikke ender med døden her, men
fortsætter i Guds nærvær.
Døden er altså ikke det sidste, der
bliver sagt om et menneske – og det
håb og den tro bringer jeg med mig
ind i alle mine samtaler - uanset om
jeg siger det eller bare er tilstede
som et medmenneske. Et klogt
menneske sagde engang: ”Forkynd
evangeliet – om nødvendigt med
ord”. På Hospice forkyndes hvert
eneste menneskes uendelige værdi –
i livet såvel som i døden. Med og
uden ord.
Sarah Krøger Ziethen

Nordens Parkvej , okt. 2013
Støtteforeningens hjemmeside www. hosjstf.dk indeholder ikke kun
formål og vedtægter, men også tidligere udsendte nyhedsbreve i pdf-fomat.
Væsentligst er dog at se på knappen ”det sker”, hvor der er opdateringer af
de arrangementer, Støtteforeningen er involveret i på Hospice Sjælland.
Reginald Hansen, redaktør og webmaster
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Fællesskabet på Hospice Sjælland
At træde ind på et hospice for første
gang, er vist lidt grænseoverskridende
for alle. Hvad venter derinde, hvordan
er stemningen, hvad skal man dog sige
til beboerne og deres pårørende? I
mange år har jeg arbejdet med samtaler
med mennesker i sorg og i afmagt, men
alligevel var det med en stor ydmyghed,
jeg trådte ind på Hospice Sjælland for
første gang en solskinsdag i april. Hvad
der mødte mig, var noget ganske andet
end jeg frygtede og forventede.
Alle I, som har været her, har måske
gået rundt i gangene og hørt de
dæmpede stemmer og indimellem
smittende latter. Siddet med ved
bordet, hvor snakken går og mennesker
mødes, eller været med en eftermiddag
til kaffebord og fællessang. Måske har I
også mærket, at selv midt i det tunge og
svære, så er der en stille glæde ved
livet. Der er frivillige, ansatte og
beboere. Der er fællesskab.

Vence Chapel: A Masterpiece from Matisse

Ordene fra Matthæus Evangeliet dukker
ofte op i mine tanker. ”Kom til mig, alle
I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile” (matt.
11,28). Her på Hospice Sjælland bliver
der båret på mange tunge byrder og
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mange sorger. Men de får ikke lov at
fylde det hele. I fællesskab bliver
byrderne løftet op, så de ikke er nær så
tunge at bære, vi deler dem og på den
måde fylder de ikke så meget!

Mobilt alter på HoSj
Netop fællesskabet på Hospice Sjælland
var noget af det, jeg mærkede først, da
jeg startede herude. Som præst
arbejder man tit alene og er derfor
også alene med de til tider svære
oplevelser man står med. Men ikke
herude – hvilket er med til, at man kan
være i det, og blive i det. For når det
hele er mørkt og tungt, når livet ender
og efterlader sorg og savn og hjemløs
kærlighed, kan det ikke undgå at smitte
af på de mennesker, der er omkring.
Både sygeplejesker, frivillige og jeg selv
bliver rørt og mærker vores grundvold
ryste. En tåre eller flere løber ned ad
kinden, selvom man skulle synes, at vi
som professionelle deler smerten gang
på gang. Men heldigvis røres vi, for det
viser, at hjertet endnu ikke er holdt op
med at se det enkelte menneskes
uendelige værdi. Hvor jeg som præst
ofte ville stå alene, så deler vi her
sorgen og smerten med hinanden – og
derfor får den ikke lov at fylde mere
end den skal. Det er fællesskab.

kontingent og gaver kan vi støtte de
frivillige i at være med til at give vore
beboere og deres pårørende
”stjernestunder” i en svær og alvorlig
del af livet.

Blandt de frivillige er der mange
ildsjæle, men specielt skal nævnes Inge
og Erling Møllehave, som igen i år
arrangerede en underholdningsaften til
fordel for Hospice Sjælland i Kirke
Saaby kirke og Den Gamle Skole. En
fantastisk aften – programmet er trykt i
Nyhedsbrev nr. 2/2013 – der indbragte
et overskud på kr. 53.140,- til
Støtteforeningen. Et beløb, der
naturligvis skal anvendes til glæde for
vore beboere og deres pårørende. Som
det fremgår af Hospicechef Aino
Andersens indlæg er åbningen af
udvidelsen af Hospice nært forestående
og i bestyrelsen for Støtteforeningen
har vi besluttet, at ca. halvdelen af
overskuddet fra støttekoncerten skal
anvendes til kunst eller anden form for
udsmykning i den nye del. På den måde
vil jeg og den øvrige bestyrelse gerne
rette en varm tak til Inge og Erling
Møllehave.
Der skal også lyde en stor tak til de
mange øvrige frivillige, der hver på sin
måde inden for de rammer, der er for
det frivillige arbejde, simpelt hen er
medvirkende til at gøre hverdage og
festdage for både beboere, pårørende

og ansatte på Hospice Sjælland, til
noget helt særligt.
Som bekendt udtrådte vores formand
Lisbeth Molter Zenth kort efter
årsmødet den 7. februar 2013 af
bestyrelsen og jeg overtog som
næstformand derefter formandsposten
frem til årsmødet 2014. Ifølge
vedtægterne skal formanden vælges
hvert år. Jeg ønsker ikke at kandidere
til formandsposten, men stiller gerne
op til valg som menigt
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen
indstiller Rolf Birger Petersen som
kandidat til valg af formand for
Støtteforeningen. Rolf blev valgt til
bestyrelsen i 2013, og havde da et vist
kendskab til Hospice og
Støtteforeningens arbejde, og den
indsigt og interesse for at arbejde for
Støtteforeningen til gavn for Hospice
har han udvidet markant. Han har i sit
arbejdsliv varetaget administrative
opgaver på ledelses- og chefniveau.
Derudover skal der vælges bestyrelsesmedlemmer og én suppleant (se dagsordenen side 5) og skulle nogen have
lyst til at melde sig, er det muligt både
før og på årsmødet. Til slut tak til alle
Støtteforeningens medlemmer for jeres
opbakning til gavn for Hospice, tak for
samarbejdet med ledelse og bestyrelse
på Hospice Sjælland.
”En dag skal vi dø – men alle de
andre dage, skal vi leve” – Citatet
er en påmindelse fra forfatteren Per
Olov Enquist om alle de levedage, vi får
før vores dødsdag, hvor det gælder
om, at de bliver så leveværdige som
muligt - en opgave alle på Hospice har
for øje.
Karen Margrethe Lund
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Mindeord over Peder Kjærsgaard
Udvidelsen af Hospice Sjælland

Nordens Parkvej oktober 2013

Den 4.september sov Peder Kjærsgaard
stille ind på Hospice Sjælland – kun 67
år gammel.
Vi kendte Peder Kjærsgaard som en
meget vidende person, der engagerede
sig bredt i det samfund, han gerne ville
være med til at præge med sine
holdninger.
Peder satte sig mange mål i livet, og han
nåede dem bl.a. via den indsigt, han altid
skaffede sig og den utrolige energi og
arbejdsindsats, der kendetegnede ham.
Hospice Sjælland var et af de projekter
Peder Kjærsgaard viede en stor del af
sin tid og energi på at få op at stå, og
sammen med mange andre ildsjæle i den
daværende Støtteforening lykkedes det
at skabe politisk og økonomisk
opbakning til etablering af Hospice
Sjælland.
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Peder Kjærsgaard blev naturligt
formand for Hospice Sjællands
bestyrelse, og Støtteforeningen
fortsatte sit arbejde for Hospice
Sjælland i et lidt andet spor. Peder
Kjærsgaard har været et fantastisk
bindeled mellem bestyrelsen og
Støtteforeningen. Han har præget
udviklingen i Støtteforeningens
arbejde, og når forhold var drøftet
igennem, kunne vi altid regne med
hans støtte og opbakning.
Det er med dyb respekt
Støtteforeningens bestyrelse
udtrykker et:
Æret være Peder Kjærsgaards minde.
Karen Margrethe Lund

Slæggerupvej oktober 2013
Når man kommer kørende forbi
Hospice Sjælland ad Nordens Parkvej,
toner udvidelsen af Hospice Sjælland nu
tydeligt frem. Uden at være pakket ind i
hegn og diverse andre ”indpakningsmaterialer”.
I skrivende stund er det planen, at der
er afleveringsforretning lørdag d.
14.12.2013. Derefter har entreprenøren den efterfølgende uge til
udbedring af eventuelle mangler og fejl.
Jeg kan vist roligt sige, at vi alle ser frem
til at kunne tage de nye omgivelser i
brug medio januar 2014.
Siden april 2013 har medarbejdere,
beboere og andre brugere af huset med
stor tålmodighed arbejdet og boet side
om side med alskens udfordringer i
forbindelse med byggeriet. De største

udfordringer har været perioder med
støj og manglende parkeringsmuligheder. Men også dette har vi
klaret.
Lige nu arbejdes der ihærdigt med
indkøb af inventar og ansættelse af
medarbejdere. Udvidelsen har været
en anledning til at få kigget alle
arbejdsgange og organisationen
igennem for at kunne yde palliation på
specialiseret niveau.
De frivillige har været en uvurderlig
hjælp i denne byggeperiode. De har
været en buffer og været med til at
takle generne fra byggeriet. Dette har
de gjort med deres altid gode humør,
imødekommenhed og fleksibilitet.
Aino Andersen, hospicechef
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Indbydelse til Årsmøde
Torsdag den 6. februar 2014, kl. 19.00

Støtteforeningen – en vigtig samarbejdspartner
Vi har på Hospice Sjælland en stab af
frivillige, som kommer og gør en
forskel.
Nogle er til praktiske gøremål som at
bage boller og lægge linned på plads,
bestille varer og sørge for aktiviteter i
form af forskellig underholdning,
andre tilbyder gå- eller køreture
afhængig af beboernes ønsker. Andre
igen er værter ved måltiderne, hjælper
med at få mad fra buffeten og tilbyder
selskab og en kop kaffe.
En gang årligt holder vi temadag for
vores frivillige. En vigtig dag med
fagligt input, men ligeså vigtigt er
samvær og muligheden for at lære
hinanden at kende. Der sættes en
lørdag af til det, hvor vi mødes til
morgenmad klokken 9.00 og slutter
ved 16-tiden efter en dag med
foredrag, frokost og workshops, hvor
der arbejdes med også at lære sig selv
at kende.
Sidste år havde vi som tema
”Måltidet”, hvordan kan det gøres
endnu bedre og hyggeligere for vores
beboere. Vi arbejdede med rollespil,
som gav både meget latter, men også
meget forståelse for, hvad der er
bedst at gøre. I år var vores tema
”Børn/unge, sorg og krise”, hvor vi
denne dag satte fokus på, hvordan det
er at være barn/ung og skulle miste,
og hvilken hjælp og støtte vi kan være
med til at give dem og deres familier.
Samtidig talte vi om den afmagt, som
vi selv kan opleve i mødet.
Og her er det så, at Støtteforeningen

træder ind som en vigtig samarbejdspartner. Den donerer kr. 5.000,- til
vores temadage, som bruges til
honorering af foredragsholder.
Ud over tilbud om månedlig
supervision er der også en gang årligt
tilbud om at deltage i Hospice Forum
Danmarks Temadag i Vejle, hvor der
er mulighed for at møde frivillige fra
hospicer i hele Danmark. Her træder
Støtteforeningen også til og betaler
tilmeldingsgebyr og transport til og fra
Vejle.
Støtteforeningen er også altid villig til
at donere et tilskud til vores årlige
julefrokost for de frivillige, en hyggerar-december-dag, hvor vi hygger,
spiser, får mandelgaver og rafler om
medbragte pakker.
Jeg vil slutte med en tak til
Støtteforeningen for det gode
samarbejde, men også med ordene fra
en beboer, som efter en god aften med
to mandlige måltidsværter - hvor der
var blevet snakket arbejde og
diskuteret - sagde følgende: ”For første
gang i min tid på hospice glemte jeg,
hvor jeg var”.

i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde
Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til årsmøde.
Programmet er som følger:

a)
b)
c)

Velkomst ved formanden
Hilsen fra Hospice Sjælland v. hospicechefen.
Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent. referent og stemmetællere
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kr. 125,- for enlige (uændret) og kr.
200,- for ægtefæller/samboende
Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før årsmødedatoen.)
Valg af formand:
Bestyrelsen foreslår Rolf Birger Petersen
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er: Karen Margrethe Lund (modtager valg)
Ingelise Møller (modtager genvalg)
Lissi Madvig (modtager genvalg)
Bodil Baltzer (modtager valg)
Suppleanter: Der skal vælges én suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kirsten Pilgaard (modtager genvalg) og Poul H. Jensen (modtager genvalg)

9.

Eventuelt.

Årsmødet slutter med kaffe og kage.
Og så er det en glæde at kunne meddele, at
årsmødets taler er en helt særlig person, der
vil berige os med indtryk og oplevelser fra
et spændende liv, nemlig
tidligere sognepræst Vilhelm Stender,
som på et tidspunkt sagde farvel til trygheden, men skabte sig et anderledes rigt liv.

Tina Gyldmark, frivilligkoordinator

Karen Margrethe Lund.
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Giv tid!
Et udklip på et arbejdsbord fangede min
opmærksomhed. Der stod: ”Et menneske
bruger fire måneder af sit liv på at skrælle
kartofler”! Der er ikke noget i vejen med
at skrælle kartofler, men det fik mig til at
overveje, hvad vi bruger tiden på. Den
tid som vi kun har én gang.
Tankerne gik til en strofe fra Ingemanns
vintersang ”I sne står urt og busk i
skjul…”. Det andet vers begynder ”Giv
tid! giv tid!”

Vi er sikkert mange, der synes, vi har for
lidt tid – men for den, der har mulighed
for at give tid og gi’r tid til andre,
indebærer det for både giver og
modtager en rigdom. At give tid til andre
betyder nærvær. Om det skrev Bjarne
Hastrup forleden i Kristeligt Dagblad:
”Nærvær er nok den eneste vare, du ikke
finder i julekatalogerne”.
I Støtteforeningen er vi så privilegerede,
at ca. 50 frivillige dagligt ”gi’r tid” på
Hospice Sjælland, og det betyder nærvær
for beboere og pårørende.
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Og bag dette står Støtteforeningens medlemmer med
kontingent og gaver. Tusind TAK
for trofasthed også gennem2013.
I skrivende stund er der indgået (i
runde tal) 55.000 kr. i kontingent og
20.000 kr. i gaver og støttearrangementet i Kirke Såby indbragte
53.000 kr. Der er naturligvis også
brugt penge. De største poster er:
arrangementer og frivillige 50.000 kr.,
information om foreningen (herunder
nyhedsbreve) 24.000 kr. I bestyrelsen
er vi meget glade og taknemlige for
den store trofasthed og interesse, der
ligger bag.
Husk det er vigtigt, at der ved
indbetaling af kontingent mm. oplyses
både navn og adresse. Også i år er
indgået ”anonyme” kontingentbeløb.
De indgår derfor i regnskabsposten
gaver. Og husk at give besked om
adresseændringer. Disse og andre
oplysninger kan sendes til kassereren
på e-mail a.axelsen@hotmail.dk, eller
til adressen Himmelev Bygade 5, 4000
Roskilde. Støtteforeningens bankkonto
i Nordea nr. 2290 – 3490 763 855
modtager fortsat gerne gavebeløb.
Husk også dér at oplyse navn og
adresse. Gavebeløb op til 14.500 kr.
er fradragsberettigede på
selvangivelsen. Hvis CPR-nr. oplyses,
vil beløbet af foreningen blive
indberettet til SKAT.
Anker Axelsen, kasserer.

I Aksel Schiøtz' fodspor
Den 7. november 2013 havde vi den
store glæde, at optræde på Hospice
Sjælland med et program med titlen "I
Aksel Schiøtz' fodspor". En sommerdag
var vi på cykeltur og endte i Ishøj Havn
på restaurant Kabyssen, som ligger
idyllisk med udsigt til sejlskibe og faldt i
snak med Hannelore Reisz, som er
frivillig på Hospice Sjælland. Vi fortalte
hende, at vi optræder med sange fra
Aksel Schiøtz' repertoire, og at dette er
populært - vi oplever, at mennesker
nyder genhøret med sangene. Min
mand, Martin Cholewa, er valdhornist i
den Kgl. Livgardes Musikkorps, så
programmet byder også på musik for
valdhorn, bl.a. det kendte stykke
"Svanen" fra Dyrenes Karneval af
komponisten Saint-Saëns. Jeg
akkompagnerer, når Martin synger med
sin tenorstemme og også, når han
optræder med valdhorn.
Hospice Sjælland har fine fysiske
rammer, med store, lyse venlige rum. Vi
blev modtaget meget venligt af frivillige
på Hospice Sjælland, og følte os straks
velkomne. Da vi ankom, havde vi også
den store fornøjelse at møde
harpenisten Trine Opsahl, Hospice
Sjællands harpeterapeut.
Jeg prøvede flyglet inden vores
optræden, og nød, at jeg skulle spille på
et så velstemt (en af beboerne havde
sponsoreret stemningen af flyglet) og
også velklingende instrument.
Hannelore Reisz introducerede
koncerten, og herefter gik vi så i gang
med vores program, som bl.a. bød på
Serenade (af ”Der var engang”), og også
på sange med digt af H.C. Andersen:

”To brune øjne” og ”Jeg elsker dig”.
Jeg nævnte H.C. Andersens eventyr
Nattergalen, hvori budskabet er, at det
er det naturlige, som har værdi. Dette
spillede fint sammen med
omgivelserne, hvor der fra Orangeriets
store glasparti er vidt udsyn over
marker,

hvor heste græsser, og man kan se
himlens farvespil.
Der var ved koncertens begyndelse en
stærk november sol, men senere kom
skumringstimen, som vi oplevede, idet
man undlod at tænde det elektriske lys.
Vederkvægende for sjælen, og opleves
kun på landet. Det fine farvespil på
himmelen som langsomt ændredes. Jeg
fik mindelser om min barndom på
landet i Thy, hvor skumringstimen var
noget, vi satte stor pris på. Vi oplevede
dette på Hospice Sjælland, da vi efter
koncerten hyggede os med publikum
ved det fint opdækkede kaffebord.
Det er en fantastisk oplevelse at spille
for døende mennesker og vi kommer
gerne igen en anden gang. Jeg vil gerne
sige tusind tak for de fine blomster
samt rødvinen og for en dejlig
oplevelse både på min mands og egne
vegne.
Lise Wille Cholewa
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