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Livet er en risikabel affære, og vi 
kan lige så godt kaste os ud i det 
med fuld musik. 

Denne overskrift - fra en af mine 
yndlingsskribenter Liselotte Hornemann 
Kragh - randt mig i hu, da jeg medio 
november i en avis læste en genåbnet 
debat omkring aktiv dødshjælp, med 
indlæg fra formanden for Etisk Råd, 
Jakob Birkler, patienten, Jane Aamund 
samt filosofi-professoren, Jesper Ryberg. 

LHK fortsætter blandt andet således: 
"Vi har som art altid prøvet at sikre os 
med alverdens metoder. Det er én af 
de ting, der adskiller os fra alle andre 
dyr. De nøjes med at komme til verden, 
bøvle sig gennem livet så godt de kan, i 
en blanding af at sørge for at få nok at 
spise og ikke selv blive spist, sætte 
afkom i verdenen, hvorefter de dør 
uden store falbelader." 

LHK fremdrager fra den nordiske 
mytologi Balder, der havde frygtelige 
drømme om at skulle dø, og hvor 
moderen, Frigg, gjorde som mødre nu 
gør, når deres børn er beklemte. Hun 

fik alt i verden, såvel levende som 
dødt, til at sværge på, at de ikke ville 
skade Balder. Misteltenen glemte hun 
dog at tage i ed. Loke skar en pil ud af 
den, og den blinde Høder - Balders 
bror- affyrede den og dræbte sin 
bror. 

Glemmer vi, at livet er noget, vi dør 
af? På et eller andet tidspunkt måske 
nok; men ultimativ tryghed mod 
alverdens ulykker har vi ingen lovning 
på. Og det selvom vi bruger 
cykelhjelm, spiser sundt og tænker 
positive tanker, ja så kommer 
bedemanden til at tjene penge på os 
en dag. 

Indgangsvinklen matcher vel også fint 
den, alle på hospice har for øje, at de 
sidste dage bliver så leveværdige som 
overhovedet muligt  

Tak til Liselotte Horneman Kragh, 
der gav mig lov til at sakse.  

Herfra også en tak til 
Støtteforeningens medlemmer for 
støtten til gavn for beboernes vel 
under opholdet på Hospice Sjælland. 

Rolf Birger Petersen 
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Indbydelse til Årsmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 19.00 

i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde. 

Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til årsmødet. 

Programmet er som følger: 

a) Velkomst ved formand Rolf Birger Petersen

b) Hilsen fra Hospice Sjælland, ved hospicechef Aino Andersen.

c) Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne.

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent for 2016. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

5. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før årsmødedatoen) 

Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer til vedtægterne:  

Nuværende tekst: Ny tekst:

§ 2, stk. 7

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. 

Formanden og halvdelen af øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år på det 

ordinære årsmøde. Genvalg kan finde sted. 

§ 4, stk. 3

Til realisering af foreningens formål modtages

gaver og tilskud fra offentlige myndigheder og 

private 

§ 2, stk. 7

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. 

Formanden er på valg hvert år. De øvrige 

medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 

halvdelen er på valg i ulige år og de resterende i lige 

år. Genvalg kan finde sted. 

Begrundelse: En ønsket tydeliggørelse. 

§ 4, stk. 3

Til realisering af foreningens formål modtages

gaver og tilskud fra offentlige myndigheder og 

private. Desuden kan fonde søges om tilskud  

6. 

7. 

Valg af formand for 1 år. På valg er Rolf Birger Petersen. Modtager genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er: 

Karen Margrethe Lund for 2 år Modtager genvalg 

Anker Axelsen for 2 år Modtager genvalg 

Hannelore Reisz for 2 år Modtager genvalg 

Suppleant:  Niels Kølle for 2 år Modtager genvalg 

Der skal vælges en yderligere suppleant for 1 år.  Bestyrelsen foreslår Hanne 

Høyer Pedersen 

8. Valg revisor og revisorsuppleant. 

Revisor: Kirsten Pilgaard  Modtager genvalg 

Revisorsuppleant: Poul H Jensen Modtager genvalg 

9. Eventuelt. 

Årsmødet slutter med kaffe og kage. 

Efter årsmødet vil Lillian Hjorth-Westh holde et foredrag om Sigfred Pedersen i ord og billeder.

Mødet forventes at slutte ca. kl. 22.00 
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Årets årsmødetaler: 
Lillian Hjorth-Westh 

Lillian Hjorth-Westh er født og opvokset 
på Bornholm. Hun er uddannet skolelærer 
og efter nogle år som lærer uden for 
Bornholm, vendte hun tilbage til øen, nu 
som højskolelærer. I dag er hun en del af 
forstanderparret på Bornholms Højskole. 

Lillian underviser kursisterne og viser dem 
Bornholm, hvorved fakta, anekdoter og 
historiske detaljer flyder i lind strøm. Der 
siges: alt fra fugleliv til figentræer. Alt dette 
fortælles i det bløde bornholmske sprog. 

Ud over erhvervsarbejdet har hun, siden 
hun fik sit første barn, ført dagbog – og 
med dem som råstof dokumenteret 
børnenes liv og familiehistorie. De 
betegnes som børnebøger, idet de er en 
blanding af dagbog og scrapbog med fotos 
og tegninger. 

Foredragsholderen har med andre ord 
mange forudsætninger og indfaldsvinkler. 

Vi har til årsmødet 
bedt Lillian Hjorth-Westh om at tale om 

Sigfred Pedersen i ord og toner. 

Kassererens klumme 

Når Hospice Sjælland nævnes tilføjes ofte 
”hvor livet leves”. 

Et andet sted har jeg set en tilføjelse: 
”Livet skal leves – hele livet”. 

At dette skal kunne opleves i 
hverdagen på hospice, er et af 
Støtteforeningens formål. Og når det 
er virkelighed, så skyldes det to ting – 
vore frivilliges uvurderlige indsats og 
vore medlemmers trofasthed med 
kontingent og gaver. 

Kontingent og gaver har i skrivende 
stund i 2014 nået et beløb på (i runde 
tal) 90.300 kr. Tak for denne 
fantastiske støtte og trofasthed. 

På årsmødet i februar 2014 blev 
vedtaget en lille ændring i 
kontingentet, så i 2015 udgør 
kontingentet 125,00 kr. for enkelt 
medlemskab (enlige) og 200,00 kr. 
for dobbelt medlemskab (ægtepar og 
samboende). 

Anker Axelsen, kasserer. 
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Støttearrangement i samarbejde mellem 
Hospice Sjælland Støtteforening,  
Roskilde Teater og Åben Dans. 

”Oscar og den lyserøde dame” 
af Eric-Emmanuel Schmitt er en monolog med  

Pia Rosenbaum. 

Forestillingen varer ca. 1 time og 30 minutter. Aldersgruppen er fra 12 år. 

Den spilles fredag d. 20.3. 2015 kl. 19.00 og lørdag d. 21.3. kl. 15.00 
i Laboratoriet på Musicon, Rabalderstræde, Roskilde. 

Billetprisen er 150 kr. Billetter kan købes i forbindelse med årsmødet eller 
på www.roskildeteater.billetexpressen.dk fra den 2.januar 2015 

Overskuddet går til Støtteforeningens arbejde 
  Rolf Petersen 

Et helt liv på 12 dage 

Det er historien om den kræftsyge dreng 
Oscar og hans fantastiske sidste dage på 
hospitalet. Tante Rosa - en frivillig hjælper - 
har opfordret ham til at skrive til Gud og 
betro ham sine tanker. Tante Rosa tør, som 
den eneste tale med Oscar om døden, men 
i lige så høj grad om at få det maximale ud 
af livet - så længe vi har det! Så igennem leg 
lever Oscar et helt liv i løbet af 12 dage. 
Han vokser op, bliver en ung mand, møder 
kærligheden, bliver gift og dør som en 
gammel mand. 

Information skrev: 

"Pia Rosenbaum er stjernen, der får 
historien til at funkle. Hun spiller både den 
10-årige Oscar, der er bange for 
tungekys - den 80 årige Oscar, der tager 
sig en lur. Og hun spiller også Tante Rosa, 
der finder kampgejsten i fortidshistorier 
om fribrydning, men hun spiller først og 
fremmest mennesker, der kommer til at 
holde af hinanden. Og som insisterer på 
lykken lige nu. Pias monolog præstation er 
næsten overmenneskelig" 
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Støttekoncerten  
i Kirke Såby Kirke 

til fordel for beboere på Hospice Sjælland 

For 3. år i træk lykkedes det Inge og 
Erling Møllehave at få fuldt hus til 
Støttekoncerten i Kirke Såby Kirke, hvor 
en perlerække af kunstnere optrådte med 
sang, musik og oplæsning. Fuldt hus var 
der ligeledes i Den gamle Skole, hvor der 
efterfølgende afholdtes auktion og lotteri 
over de mange flotte sponsorgaver.  

Tak til de mange frivillige som var 
medvirkende til, at hele arrangementet 
blev en kæmpe succes og indbragte lige 
knap 55.000.-kr.  

Sundhedsdagen 2014 
En festlig start på Sundhedsdagen er, 
traditionen tro, når Roskilde Garden med 
fuld musik marcherer ned gennem 
teltrækkerne, for til sidst at spille et par 
numre ved hovedteltet.  

Mange besøgende havde valgt at lægge 
vejen forbi Hestetorvet, på denne 
sensommerdag. Teltgaderne var fyldt med 
mennesker og der var en rigtig god 
stemning overalt på pladsen. 
Støtteforeningens stand var særdeles 
velbesøgt, og vi modtog mange positive 
tilkendegivelser for vores arbejde. 

Afholdte aktiviteter 
Ref. Ingelise Møller 

oktoberdekoration 
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Stjernestunder på Hospice Sjælland. 

Som beboere, pårørende, ansatte og 
frivillige opleves Stjernestunder på 
Hospice Sjælland på forskellig vis, men 
har man øje for det, så er der heldigvis 
rigtig mange små og store 
stjernestunder. Her tænker jeg specielt 
på de oplevelser, vi giver vore beboere 
og deres pårørende gennem alle de 
arrangementer af forskellig art, som 
aktivitetsudvalget stabler på benene hen 
over året. I 2014 har der været over 20 
arrangementer af meget forskellig art 
under overskrifterne: 

Vild med dans, 

hvor en gruppe, der som hobby danser 
Lancier, indledte året med, hvad vi 
kaldte Nytårskur. De fyldte vort 
smukke Orangeri med denne specielle 
selskabsdans klædt til lejligheden i lange 
kjoler og smoking. En flot oplevelse og 
stjernestunden opstår så, når en beboer 
og deres pårørende pludselig tager mod 
invitationen til at være med - også selv 
om kræfterne kun slår til nogle få 
minutter; men de minutter gav lys i 
øjnene og følelsen – Yes, jeg gjorde 
endnu engang det, jeg på et tidspunkt i 
mit liv har været så glad for at kunne. 
Folkedans har også været et af årets 
mange højdepunkter, festligt og 
farverigt og helt fantastisk med de 
mange flotte egnsdragter. Her har det 
især været historien om dragterne og 
det at få muligheden for rigtigt at se og 

føle på klæderne, der har vakt glæde 
hos nogle. 
Og endelig har to par meget smukke 
unge mennesker, der lige var blevet 
danmarksmestre i Latin- og 
Standarddanse, svævet rundt på gulvet i 
Orangeriet til stor glæde for de 
beboere og pårørende, der den dag 
havde lyst og kræfter til at være 
tilskuere, også de fik en Stjernestund. 

Musik  
har der været rigtig meget af – alt lige 
fra glade amatører til professionelle 
sangere og musikere. Nogle få 
eksempler, der for en kort stund løfter 
tilhørerne ud af den svære hverdag og 
positivt rører ved følelser og minder. 
For eksempel en 
ganske ung pige, der 
mestrer vort 
smukke flygel, så 
loftet næsten løftes 
og som samtidig har 
en fantastisk 
stemme -  eller et 
medlem af Den kgl. 
Livgarde og en 
operasangerinde, 
der sammen gav os 
oplevelsen af, at ”javel, kan vi ikke 
komme ind i Operaen, så kan den 
komme til os”. Musik af Kaj Normann 
Andersen, populære evergreens eller 
andre kendte melodier har fyldt på 
Hospice og stjernestunder opstår, når 
en træt beboer får røde pletter på 
kinderne, hånden eller foden bevæger 
sig til en rytme, måske ønskes en eller 
anden bestemt melodi eller sang, der 
har haft betydning og som positivt 
rører og bevæger. 
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Sang  
har været alt fra visesangere, et friskt 
kor af ”modne” mænd og forskellige 
andre små og større kor, specielt i 
adventstiden, hvor et par store 

gospelkor glæder os med deres 
livsglade sang og musik og 
Stjernestunder opstår, når der skal 
mere end et ekstranummer til, før 
vores beboere og pårørende synes, det 
er OK at stoppe. 

Støtteforeningens medlemmer er 
en vigtig medspiller for os i 
aktivitetsudvalget og for alle de frivillige, 
der er aktive i forbindelse med 
underholdningen hen over året. Vi har 
mange kunstnere, der kun skal have én 
eller anden lille erkendtlighed, men 
også nogle, der skal have honorar eller 
transportgodtgørelse. Derfor en varm 
tak til jer, der med jeres kontingent og 
gaver/donationer gør det muligt for os 
at give vore beboere og pårørende 
Stjernestunder. 

Karen Margrethe Lund 

Nyt omkring udsmykning på Hospice Sjælland. 

Arbejdet med at træffe aftaler med kunstnere omkring udsmykning på vores nye vægge 
skrider fremad. 
Vi har besluttet at arbejde videre med Trôndur Patursson, som har udført de smukke 
glasfugle i ovenlysene og Jeanne Klerk, som har fotograferet de flotte billeder fra 
Italien. I den forbindelse vil der blive monteret en lille forklaring ud for hvert billede, så 
stedet og udsigten kan lokaliseres. 
Ved samtalen med Jeanne Klerk opstod den ide, at det kunne overvejes at lave en 
lysbilledserie omkring al vor kunst og udsmykning på Hospice således, at denne serie 
kunne vises på stuerne eller hvor der kunne være interesse herfor. 

Flere har udtrykt ønske om at kunne spadsere rundt om Hospice med en beboer. 
Vores landskabsarkitekt har undersøgt denne mulighed og det viser sig at være noget 
af en udfordring, idet der er ledninger under terræn, der ikke må udføres 
anlægsarbejde ovenpå, ligesom der er terrænspring, som kræver et relativt langt 
stigningsforløb. Resultatet er blevet, at det vil være muligt at udføre en sti med start 
ved den lille nye parkering ved indkørslen og frem til området ud for opholdsstuen, 
hvor der bliver etableret en mindre rasteplads med tilslutning til døren ind til 
opholdsstuen. Dette arbejde søges gennemført til foråret 2015. 

Niels  Henning Johansen 
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Året 2014 har været et godt år for de 
frivillige.  

Vi har deltaget i netværksmøder i 
Foreningen af Frivillige ved Hospice, samt i 
maj en generalforsamling i Odense, hvor vi 
var 8 afsted. 

I september var det sidste 
støttearrangement i Kirke Såby kirke, hvor 

Erling og Inge Møllerhave for tredje gang 
fik samlet penge ind til Støtteforeningen. 
Der er altid mange frivillige, som støtter 
op om arrangementet og hjælper med det 
praktiske på denne aften. 

I oktober var 9 frivillige afsted til Hospice 
Forum Danmarks seminar i Vejle, hvor 
årets tema var "Sammen i musikken". 
Hvad er det, musikken kan? Hvorfor 
bruges musik i terapi? Hvad er det, den 
rører i os? Har musikken sit eget sprog? 
Har vi en musikalsk livshistorie?
To musikterapeuter fra henholdsvis 
Hospice Djursland og 
KamillianerGaardens Hospice fortalte om 
brug af musikterapi i forbindelse med 
deres arbejde. Foredragene blev afsluttet 
med workshops.
Det var en dejlig og berigende dag, hvor 
vi fik meget med hjem.

Ligeledes i oktober havde vi vores egen 
temadag,  

hvor 33 frivillige var tilmeldt. Den blev 
holdt en lørdag fra klokken 8.30-15.00. 
Vores præst, læge og sygeplejerske 
fortalte om deres arbejde. En god dag, 
hvor alle fik lidt mere forståelse for 
arbejdet på et Hospice.  

Året sluttede med de frivilliges julefrokost, 
en hygge-rar-november-dag, hvor vi spiste, 
sang, hyggede og raflede, kærligt og 
favnende, som en julefrokost skal være. 

En stor tak til Støtteforeningen, som 
bidrager med et tilskud til denne 
julefrokost. 

Tina Gyldmark 

Frivilligkoordinator 

Frivilligkoordinatorens indlæg 

Hospice fra Nordens Parkvej
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Salmerne 

Når vi står med de tomme hænder, og tager 
afsked med en af vore kære, fattes vi for alvor 
ord. Ordene er ligesom ikke gyldige nok, 
store nok, rummelige nok. Vi evner kun at tale 
i små, korte sætninger. Vi går hele tiden i stå. 
Vi standser op, måske vi græder, måske retter 
tankerne sig mod minderne. Måske vi har ondt 
ind i sjælen af al den smerte, den døde måtte 
igennem. 

Når vi står der tavse ved den dødes seng eller 
kiste kan vi hente hjælp i de kraftfulde ord, 
som andre før os har tænkt og skrevet. Ord, 
der har overlevet tider, slægter, tænkemåder 
og tendenser. Ord, der kan bære det, som 
virkelig er ubærlig. Salmerne. De 
gennemprøvede, slidte gamle salmer eller 
måske nogle af de nye og stærke som f.eks. 

Du som har tændt millioner af stjerner, 
tænd i vort mørke en tindrende tro.  
Du er vort lys, og du vogter og værner  
os, så vi sover i tryghed og ro. 

En salme som ”Se nu stiger solen” er måske 
en af vore smukkeste opstandelsessalmer. I 
”Hil dig frelser og  forsoner” sætter 
Grundtvig al sin tro ind i den dybeste 
forståelse af kristendommens under, nemlig at 
Kristus selv har været igennem trængsler, 
prøvelser og smerte. 

Tak for den lysende dag, der er gået. 
Gaven til os dine hænder har rakt. 
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået. 
Tilgiv alt ondt vi fik gjort eller sagt. 

Mange mennesker finder, at ”jeg er træt og 
går til ro” er et billede på den dødes sidste tid. 
Her rummer ordene både lidelse og smerte og 
det indtrådte nye; at kunne kalde døden for et 
hvilende favntag. Andre husker salmen 
særdeles godt som barndommens aftenbøn, og 
pludselig minder den om noget trygt, der var  
engang og forløser som sådan en situation, 
hvor samtale ofte forstummer. 

Tak for de mennesker, som blev vor støtte, 
når vi fandt vejen besværlig at gå. 
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte.
Mød du os selv i de svage og små. 

”Dejlig er jorden” minder om tryghed, jul, 
familie, nærhed. Den minder måske om 
kirkegang juleaften. Det giver mening at synge 
om ”slægt skal følge slægters gang”. Jeg husker 
en organist, der ved afslutningen af en 
kirkekoncert sagde disse ord: ”Hvis vi skal 
udtrykke det hele kort og præcist, så gøres 
det måske ikke bedre end ved, at vi synger 
”Dejlig er jorden”, for det hele står i de første 
linjer ” Dejlig er jorden, prægtig er Guds 
himmel”. 

Så stærke ord fulde af tro og tillid til, at vi er i 
levende hænder. At vi kan være trygge, også 
ved det ukendte. En familie, jeg havde hjulpet 
ved en begravelse, satte en sten over deres 
mor på en kirkegård i Odense. En stor sten, 
der var fundet i Schweiz, fisket op af en flod 
og kun formet af den slidtage, vandets fossen 
over den i tusinder af år, havde givet den. Ud 
over navn og datoer ønskede familien, at der 
på stenen netop skulle indgraveres samme 
linje. 

Stærke ord at sætte over et liv, der trods 
blandingen af sejre og nederlag, gode tider og 
hårde tider, fik det hele til at gå op med den 
styrke, som troen giver os lov til at tilføre et 
menneskeliv. 

Tak for hver glæde, der fylder vort hjerte, 
hver gang du gjorde vort liv til en fest. 
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, 
du ved alene, hvad tjener os bedst. 

Ofte har jeg siddet i de gamle kirker i 
Kerteminde og omegn. Kigget på de slidte 
mure med diverse inskriptioner, 
udsmykninger, malerier og kors med eller 
uden Kristus og ladet tankerne gå på langfart. 
Her har mennesker i hundredevis af år været 
sammen. Her har der været samling på utallige 

Uddrag af bogen "Det sidste …" af Nils-Peter Holm m.fl. 

Nils-Peter Holm er bedemand i Kerteminde og Odense. Han har  arbejdet som falckredder, som sygeplejerske på en 
kræftafdeling, som plejehjemsleder, og er desuden rejsende i hum oristiske foredrag om livet i stort og småt. 

Og så har han sammen med en filosof, en sognepræst og en sygeh uspræst skrevet bogen "Det sidste… ", hvorfra vi har 
fået hans tilladelse til at bringe et af hans indlæg. 
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skæbner; både dem, vi bar til dåben, og dem, 
vi begravede. Vi har siddet med ansigtet vendt 
mod øst, mod alteret. Tænkt, lyttet, været 
fraværende eller nærværende. Hørt de gamle 
tekster læst op igen og igen. Og sunget salmer 
i glæde og i sorg. 

Vi har en uvurderlig skat af ord, billeder og 
kraft gemt i salmerne, fordi vi igennem dem får 
hjælp til at sætte ord på det, som ellers 
forbliver ordløst. Vi har en rummelighed i 
kirken, som gør det muligt at vende tilbage.  

Det er enestående, og det er vel nok en tanke 
værd, at vi har friheden til at bruge 
kirkerummet og at øse af den skat, der kan 
synges om, lyttes til og høstes af. For når du 
går hjem fra kirken, har du frihed til at arbejde 
videre med den klangbund og de ord, du fik 
med dig hjem i din egen kirke; dit hjerte og din 
forstand. 

Du som har tændt millioner af stjerner, 
mørket i verden vil du byde trods. 
Du er vor far, den der vogter og værner, 
Lys i det mørke, som kommer fra os. 

(Johannes Johansen) 

Velkommen!  Hvem er vi? »Kontakt os »Det sker »Frivilligt »Nybreve »Links 

Sådan indledes Støtteforeningens hjemmeside www.hosjstf.dk. med en del knapper, der kan 
have underknapper med fx vedtægter støttefunktion, indmeldelse, krav til at være frivillig osv. 
Men der er også en knap, der viser kommende arrangementer. De findes under ”Det sker” og den 
side opdateres så snart aftaler er indgået. Siden ser således ud: 

Aktiviteter på Hospice Sjælland
for beboere, pårørende og frivillige 

Ud over det 

a) afholdes der gudstjeneste/andagt tirsdage, kl. 16,00 - 16,30 (undtagen de tirsdage, hvor der er sangkor) og

spontane aktiviteter 

b) synger Hospice Sjællands frivillige kor anden tirsdag i hver måned kl. 15,30.

(Koret består af en række af husets frivillige under ledelse af Karen Margrethe Lund). 

Disse - og nedenstående - aktiviteter foregår i Orangeriet.  

Andre planlagte aktiviteter: 
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Foreningens adresse:

Hospice Sjælland Støtteforening
CVR-nr.: 3200 9085

E-mail: formand@hosjstf.dk

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen 2014/15:
Rolf Birger Petersen, Lejre, (formand), tlf.: 46 48 06 06

Karen Margrethe Lund, Roskilde, (næstformand), tlf.: 26 17 97 66
Anker Axelsen, Roskilde, (kasserer), tlf.: 46 37 28 70
Bodil Baltzer, Roskilde, (sekretær), tlf.: 46 32 29 21

Ingelise Møller, Roskilde, tlf.: 29 79 99 70
Hannelore Reisz, Greve, tlf.: 43 90 57 24
Lissie Madvig, Roskilde, tlf.: 46 35 78 15

webmaster og nyhedsbrevredaktør: Reginald Hansen, Køge, tlf.: 56 26 61 95

Kontingent:
2014: 125,- kr. for enlige. 175,- kr. for ægtefæller/samboende
2015: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 

Bankkonto: reg.nr. 2290 - kontonr. 3490 763 855
Husk navn og adresse:

Så er du én af os!

Møgeltønder 2014
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