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Formandens klumme 
Efterårsferien i uge 42 bød på 2 opsætnin-

ger i en landsdækkende avis, som nok kun-

ne bringe hjernecellerne ind i svære baner. 

"Bare fordi vi kan behandle, er det ikke sik-

kert, vi skal behandle” lød overskriften på 

en opsamling, som 4 journalister havde ud-

arbejdet. Lederen af Hospice Djursland be-

skrev forholdet i relation til sin egen mors 

hjertesygdom, hvor man fortsatte behand-

lingen til det sidste, selvom Dorit Simon-

sen, der er uddannet sygeplejerske, undren-

de spurgte sundhedspersonalet, om ikke 

behandlingen i virkeligheden var nytteløs. 

Dorit Simonsen peger bl.a. på, at berørings-

angst hos sundhedspersonalet kan være en 

hindring for ikke i tide at standse behand-

lingen. Af administrerende direktør i Kræf-

tens Bekæmpelse fremdrages, at eksempel-

vis kemoterapi trækker store veksler på 

den syges almene tilstand, samt at for me-

gen behandling bare gives på rutinen. Læge-

foreningens formand peger på, at en del af 

udfordringen er den måde sundhedsvæse-

net er organiseret på. Det kan somme ti-

der være svært at fastslå, hvem der har an-

svaret for at tage samtalen om, hvorledes 

den sidste tid skal forløbe. 

Formanden for det etiske råd, Jakob Birkler, 

har en kommentar med overskriften ”Kan 

man dø for sent?" og supplerer: Sundheds-

væsenet behandler som aldrig før, og der er 

skabt en kultur, hvor det er blevet meget 

lettere at behandle i stedet for at tage den 

vanskelige dialog med patienten om det ud-

sigtsløse i at gøre det. Derfor er det i visse 

tilfælde ikke livet, vi forlænger, men snarere 

dødsprocessen. Han uddyber med at skrive: 

Hun døde alt for tidligt. Sådan kan det lyde, 

når en person er død. Men, vil det modsat-

te udtryk også give mening: Hun døde alt 

for sent?  Svaret er Ja, og han fortsætter: 

Det handler ikke om aktiv dødshjælp, men 

derimod om udsigtsløs behandling. 

Birkler berører videre det forhold, at det 

er svært tage den vanskelige dialog med 

patienten om det udsigtsløse i at fortsætte. 

Han peger på 2 muligheder for at ændre 

praksis: 

For det første, at kulturen i sundhedsvæse-

net ændres, så fravalg af behandling og be-

handlingsstop bliver mere legitimt. Der skal 

være plads til samtaler med patienter om 

det udsigtsløse i at fortsætte, og for den 

mening og det håb, der for patienten er 

knyttet til behandlingen. 

For det andet skal borgerne gives langt 

bedre mulighed for at fravælge behandling i 

forhold til i dag.  

Rolf Birger Petersen 

På Sundhed.dk kan man som borger betale 50 kr. og udfylde et såkaldt livstestamente. 

Det sikrer, at lægerne følger ens ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give 

besked. Livstestamentet træder i kraft, hvis du bliver erklæret for uafvendeligt døende, 

eller hvis du på grund af svær invaliditet aldrig kan komme til at tage vare på dig selv 

fysisk og mentalt. Siden 1990 har over 112 tusinde danskere udfyldt et livstestamente.
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Årsmødets taler 

bliver sognepræst Poul Joachim Stender, Kirke Såby. 

Ud over sit virke som sognepræst er Poul Joachim Stender kendt som forfatter, 

rejseleder, madskribent samt debattør og kommentator i dag- og ugeblade.  

Poul Joachim Stender vil tale ud fra emnet ”Det gode Liv”. 

Vi har nok alle en mening om, hvad et godt liv er, så vi kan glæde os til at høre 

Poul Stenders udlægning og opfattelse af dette spændende emne.   

Rolf Birger Petersen 

Hospice Sjællands Støtteforening. Årsmødet 2016. 
Nyt mødetidspunkt : tirsdag den 9. februar, kl. 14:30. 

Efter i nogle år at have konstateret dalende tilslutning til vore årsmøder, har 

vi i bestyrelsen drøftet alternativer, der kunne fremme interessen for at del-

tage. 

Vi har derfor valgt at ændre mødetidspunktet for dette årsmøde til kl. 14:30.

Derved kan man være tilbage i hjemmet inden det bliver alt for mørkt. 

Vi  håber derfor, at vore medlemmer tager godt imod det ændrede 

tidspunkt og møder talstærkt op. 

På gensyn. 

Rolf Birger Petersen  
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Jeg har lige modtaget valgkort – igen 

skal der tages stilling, sådan er det hele 

livet igennem. 

Vi skal vælge uddannelse, vi skal vælge 

beskæftigelse – ja vi skal tage stilling og 

gøre vores valg. 

Vi skal vælge for eller imod. Vi skal sige 

ja eller nej. 

Vi er nu gået ind i et nyt år, og der er 

grund til at sige tak til alle jer, der tog 

stilling og valgte at være medlem af

Hospice Sjælland Støtteforening 

og dermed gøre en forskel. 

Tusind tak for engagement, støtte og 

trofasthed. Jeg ser frem til det nye år

med megen forventning og til et fort-
sat godt samarbejde i støtteforeningen.

Og så vælger jeg en lille gentagelse: 

Husk det er vigtigt, at der ved indbeta-

ling af kontingent mm. oplyses både 

navn og adresse. 

Også i år er indgået ”anonyme” kon-

tingentbeløb. De indgår derfor i regn-

skabsposten gaver. Husk at give besked 

om adresseændringer, som kan sendes 

til kassereren på e-mail 

a.axelsen@hotmail.dk, eller til adres-

sen Himmelev Bygade 5, 4000 Roskil-

de. 

Støtteforeningens bankkonto i 

Nordea nr. 2290 – 3490 763 855 

modtager fortsat gerne gavebeløb. 

Husk at oplyse navn og adresse. Gave-

beløb op til 15.000 kr. er fradragsbe-

rettiget på selvangivelsen. Hvis CPR-

nr. oplyses vil beløbet af foreningen bli-

ve indberettet til SKAT. 

Anker Axelsen, kasserer. 

” – at tage stilling…” 
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Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til 

Årsmøde, tirsdag den 9.februar 2016, kl. 14:30 

i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, 

Møllehusvej 120, Roskilde 

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 2017

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand.  Rolf Birger Petersen:   Modtager genvalg. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Ingelise Møller: for 2 år 

Bodil Baltzer: for 2 år 

Hanne Høyer Pedersen:  for 2 år 

1 suppleant for 2 år 

 Modtager genvalg 

 Modtager genvalg 

 Nyvalg. (Lissie Madvig opstiller ikke.)  

(Efter Hanne Høyer Pedersen)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor; Kirsten Pilgaard:   Modtager genvalg. 

Revisorsuppleant; Poul H. Jensen:  Modtager genvalg 

9 Eventuelt.

Årsmødet slutter med kaffe og kage. 

Efter årsmødet taler sognepræst Poul Joachim Stender over emnet: Det gode liv. 

Mødet forventes afsluttet ca. kl.17.00 
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I forbindelse med udvidelsen fra 12 til 

16 pladser fik vi bygget et fint pårø-

rendekøkken i den nye afdeling. 

Vores køkken har sørget for at fylde 

op med service, potter og pander, så 

der kan laves mad. Der kan også laves 

kaffe, te og ristes brød. Hver bolig har 

et lille skab og adgang til køleskab. 

Det har stor betydning i hverdagen, at 

pårørende har mulighed for at sørge 

for egen mad, samt invitere til hygge-

ligt samvær med resten af familien 

sammen med beboeren. Her kan næv-

nes pandekagebagning og andre hygge-

lige stunder. Det at kunne lave mad og 

fællesspise sammen som familie er en 

stor gevinst.  

I forbindelse med køkkenet er der et 

lille cafemiljø med borde og stole, 

samt en reol med børnelegetøj. Janne 

Klerks smukke fotostat pryder væg-

gen og gør det hyggeligt. Der er altid 

friske blomster i vaserne på bordene. 

Der er mulighed for at låne mødelo-

kalet, som ligger lige ved køkkenet. 

Her kan der dækkes op til mange, hvis 

der skal fejres fødselsdag eller andre 

begivenheder. 

Vi oplever, at der kommer samhørig-

hed mellem de pårørende, der bruger 

køkkenet. Gode snakke opstår spon-

tant henover madlavningen og kaffe-

brygningen. Sådan er det jo også hjem-

me, hvor de gode snakke altid er i 

køkkenet, mens der bliver lavet mad. 

Pårørende skal selv sørge for opryd-

ning, snavset service skal fyldes i opva-

skemaskinen og stilles på plads.   

De frivillige hjælper køkkenet med at 

sørge for der er fyldt op med service, 

kaffe og te, samt hjælper med at tøm-

me affaldsspand og almindelig opryd-

ning. 

Tina Gyldmark 

Frivilligkoordinator 

Pårørendekøkkenet på Hospice Sjælland 
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Sankt Lukas Stiftelsen åbnede
Lukashuset den 1. november 2015 
et tilbud til livstruende syge
børn og unge, hvor der er fokus 
på lindring og livskvalitet og 
plads til hele familien i hjemlige 
rammer. 

Lukashuset er et sted, hvor familier 
tilbydes et palliativt tilbud på lige fod 
med det der tilbydes til voksne. Det 
kan være børn og unge med langvarig 
sygdom, med store plejebehov og 
med gentagne indlæggelser. De er for 
dårlige til at være hjemme, men har 
ikke brug for hospitalets intensive be-
handling. Kort sagt børn og unge,der 
har brug for et solidt sundhedsfagligt 
tilbud med fokus på lindring af syg-
dommens symptomer. 

Opholdet i Lukashuset kan være un-
dervejs i sygdomsforløbet eller i for-
bindelse med livsafslutning. 

I Lukashuset er der plads og rum til 
hele familien, til familieliv og til livs-
udfoldelse i et hjemligt og trygt miljø. 

Der er plads til samvær, til leg og 
hygge såvel inden- som udendørs og 
til aktiviteter for alle aldre og med 
mulighed for udfoldelse på trods af 
sygdommen. 

Til en familie står der to sammen-
hængende stuer til rådighed med 
senge, sofa, tv og internetadgang og 
der er således plads til medindlagt fa-
milie eller andre pårørende. Der er 
fælles opholdsstue og køkken, hvor 
der er mulighed for at lave mad eller 
spise mad. Desuden er der et stort 
karbadeværelse med stjernehimmel 
og en terrasse med stolelift til sanse-
have, legeplads og park. 

Ophold i Lukashuset vil typisk være 
af en til to ugers varighed og kan 
gentages efter behov. Til hjælp i den 
daglige drift deltager mange frivillige 
med vidt forskellige baggrunde her-
under også en hospitalsklovn. 

De første familier er flyttet ind i 
Lukashuset.

Lukashuset – hospice for børn og unge 

Vivi Bräuner Thorsen
Frivillig Hospice Sjælland og Lukashuset
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Hospice Sjælland 10 år 

Det er utroligt som tiden går. 
Hospice Sjælland kan til sommer fejre 
10-året for indvielsen. Inden da var 
der gået år med påpegning af behov 

og planlægning af projektet: 

Allerede i slutningen af 2001 var der 

nogle lokalpolitikere og andre interes-

senter i Roskilde Amt, der mødtes om 

muligheden for at danne en støttefor-

ening med det formål at etablere et 

hospice i amtet. Disse drøftelser førte 

til, at Hospice Roskilde Amt Støttefor-

ening blev dannet i marts 2002 . 

Fra tanker til handling kan vejen være 

lang; men nogle af medlemmerne hav-

de kontakt til OK-Fonden, der både 

havde viden om og baggrund for lig-

nende projekter.  Møderne med OK-

Fonden var positive og konstruktive. 

Der skulle nu udarbejdes konkrete 

planer for såvel det fysiske som det 

økonomiske. Det lokale arkitektfirma 

Johansen & Partnere udarbejdede et 

skitseforslag, som blev mangfoldiggjort 

og udsendt til samtlige amtsrådsmed-

lemmer og kommunalbestyrelsesmed-

lemmer i amtet. Forslaget blev velvil-

ligt modtaget; men der manglede øko-

nomi. 

Folketinget havde i 2003 afsat en pulje 

til etablering af hospicer i landet. Den-

ne pulje blev der søgt andel i og der 

blev bevilget 6 mio. kr. , hvilket var 

nok til at træffe aftale med Roskilde 

Kommune om køb af grund.. 

Allerede fra starten havde Støttefor-

eningen været på udkig i flere af am-

tets kommuner om at overtage eksi-

sterende bygninger. Men resultatet 

blev, at nyt byggeri dels ville være i 

større overensstemmelse med beho-

Bestyrelsen 2002 

Udkast til hospice, 2002 
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vet, dels ville det ikke blive dyrere 
end en større ombygning af beståen-

de. 

Aftalen med Roskilde Kommune 

endte med køb af grund i Trekroner

(Roskildes nye bydel) til et sted, tæt 
på naturen og med garanti for, at 

udsigten mod Østre Ringvej skulle 

bevares.  Grunden var ikke stor, 
men dog stor nok til, at man kunne 
bygge 12 boliger med tilhørende 

servicefaciliteter. Skitseforslaget blev 

ændret efter de faktiske forhold. 

Da grunden nu var købt og kommunen 

havde godkendt lokalplanen, var man 

klar til første spadestik i februar 2005. 

Sideløbende var der drøftelse med 

Roskilde Amt om en driftsaftale. 

Planen var så, at hele byggeriet skulle 

stå færdigt sidst på året 2005, og der 

blev da også holdt rejsegilde i august. 

Alligevel skulle der gå adskillige måne-

der inden Hospice Sjælland blev ind-

flytningsklar. Det skete den 19. juni 

2006.  Den dato har været fejret lige 

siden og det vil den så blive for tiende 

gang i det kommende år. 

I mellemtiden har man udnyttet grun-

den maksimalt med en tilbygning, så 
der nu er 16 boliger.  Det viser, at 

behovet er større, end vi forudså i 2002

Reginald Hansen 

Spidsen til højre er tilbygningen. 

Sammenlign tegningen med den på side 8
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Ny sti 

Mange mennesker har behov for at få 
frisk luft og bevægelse dagligt – hvad 
enten de er raske eller syge. 

Hospice Sjælland har længe haft et øn- 
ske om, at gøre den nærmeste omegn 
tilgængelig. Det er ikke altid optimalt 
at se en rapsmark eller nabohusene 
fra sin seng. Tilsvarende er frisk luft 
fra terrassen ikke altid tilstrækkelig.
Når nu der er græsplæne rundt om
bygningen, hvorfor er der så ikke et 
gangareal? I det mindste måtte man da 
kunne benytte Slæggerupvej. Alt 
andet lige skulle man have en 
befæstet sti for at komme derud; men 
da Slæggerupvej er meget smal og 
befærdet, ville det være en dårlig 
løsning. En etablering af stiforbindelse 
på egen grund kunne ikke tillades, 
fordi det har vist sig at være forbun-
det med tekniske vanskeligheder

grundet nogle terræn- og ledningsfor- 
hold i jorden, således at det kun er
muligt at nå halvt rundt om huset.

Ved ombygningen af Hospice blev der 
lavet en udgang fra fællesrummet. 
Denne gav nye muligheder for en sti 
fra fællesrummet rundt om bygningen 
til parkeringspladsen – med mulighed 
for også at komme ind og ud af 
orangeriet. Endelig blev der afsat plads 
til udsigtsområder over mod hestene 
og højdedraget mod Østre Ringvej.
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”Et lystræ er betegnelsen for et træ, som kræver meget lys for at vok-

se, og som ikke danner bladmosaikker og derfor lader meget lys kom-

me ned på de små buske og blomster, der vokser ved dets fod. Vores 

træ er både et livstræ og et lystræ. Det er et livstræ, når vi tænder et 

lys og sætter det, mens vi tænker på dem, vi holder af. Det lille fyrfads-

lys, der brænder så klart og oplyser bladene på træet, kommer til at vir-

ke som en livskraft, der løber igennem træets rødder og sender sin 

spinkle flamme op mod himlen. Når aftenens ro har sænket sig over 

hospice, og mørket er faldet på, da lyser træets tændte blade, og de le-

vende lys får bladene til at bevæge sig. Træet ser næsten levende ud. Og 

det er et lystræ, hvis vi ser os selv ved siden af det. Bladene lader lyset 

fra himlen falde ned på os, så vi, der står ved siden af, kan vokse og var-

mes. Vi er de små buske, der vokser ved foden af træet. Lyset fra solen 

når ned til os, selv når det er allermørkest omkring os. Livs- og lystræet 

på Hospice Sjælland er lavet af Gitte fra Kvindesmedien på Christiania. 

Det er i form og funktion udviklet af Kvindesmedien i samarbejde med 

pårørendegruppen”. 

Læs hele artiklen på www.hosj.dk/årsrapporten 2014 

Kunstværker og kulturelle 

oplevelser er med til at skabe 

bobler af nærvær,samvær og 

mening i livets sidste stunder 

på Hospice Sjælland.

Lystræ 
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Foreningens adresse:

Hospice Sjælland Støtteforening
CVR-nr.: 3200 9085

E-mail: formand@hosjstf.dk

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen 2015/16:
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, webmaster@hosjstf.dk

Kontingent:
2015: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende
2016: 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!

første trin til etablering af stien, april 2015 
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