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NÅR LYSET BRYDER FREM ...

Når solen står op, bryder lyset frem. Det 

sker hver dag – nogle dage kommer lyset 

gennem en grå masse skyer – andre dage 

sker det i et farveorgie, som ovenfor – fra 

årets sidste dag i 2015. 

Også på anden måde har jeg gennem årene 

set lyset bryde frem. Jeg har set det, når jeg 

på PC’en var i banken. Alle de mange ind-

betalinger gi’r et billede af, at lyset bryder 

frem. 

Derfor en stor tak til alle vore trofaste 

medlemmer for kontingenter og gaver. 

Lige nu er det i år blevet til 87.400 kr. 

Nogle dage er der mange ”farver” på, som 

den dag, hvor der blev indsat 50.500 kr. fra 

støttearrangementet i Kr. Såby, og da der 

kom 22.800 kr. fra en lørdag formiddag 

hos Farvehuset og Dyreklinikken. 

I forbindelse med to dødsfald er der mod-

taget ”blomster” på 6.050 kr. som minde-

gaver. 

Disse mange lyspunkter eller ”solopgange” 

gi’r mulighed for at sprede mørke skygger 

for beboere på Hospice Sjælland og deres 

pårørende. 

Fra Hospice Sjælland Støtteforening skal 

lyde en dybfølt og hjertelig TAK for alle 

disse lysende anledninger. 

Støtteforeningens konto i Nordea Bank nr. 

2290 – 3490 763 855 er stadig åben for 

modtagelse af kontingenter og gavebeløb. 

Husk navn og adresse. Beløb op til kr. 

15.000 er fradragsberettiget på selvangivel

sen. Når CPR-nr. oplyses, indberetter for-

eningen beløbet til SKAT. 

CVR-nr.: 3200 9085

En kunstners ”solopgang” på Hospice Djursland. 

Henvendelse om medlemskab og 

økonomi kan ske til kassereren på 

e-mail a.axelsen@hotmail.dk,

eller på tlf.: 2964 6380.

Glædeligt nytår! 
Anker Axelsen, kasserer. 
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Støtteforeningens medlemmer indbydes hermed til 

Årsmøde, mandag den 27. februar 2017,  kl. 14:30

i Jakobskirken, Roskilde Søndre Sogn

Astersvej 11, 4000 Roskilde

Programmet er som følger: 

a) Velkomst ved formand Rolf Birger Petersen

b) Nyt fra Hospice Sjælland ved hospicechef  Aino  Andersen.

c) Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formanden beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag.  (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før)

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 

for 2 år 

for 2 år 

for 2 år 

 Modtager genvalg 

 Modtager genvalg 

 Modtager genvalg 

Anker Axelsen 

Hannelore Reisz 

Karen Margrethe Lund 

1 suppleant for 2 år Vivi Thorsen modtager valg 

8.

Modtager genvalg.  

Modtager genvalg 
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Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor; Kirsten Pilgaard:

Revisorsuppleant; Poul H. Jensen:

Eventuelt.

Årsmødet slutter med kaffe og kage. 

Efter årsmødet taler Jesper Brix, direktør for Læger uden Grænser 

Se omtale på næste side!

Mødet forventes afsluttet ca. kl.17.00 3



Efter årsmødet kan vi glæde os til et 
spændende og informativt foredrag 
med direktøren for Læger uden 
Grænser, Jesper Brix, en humanitær 
ildsjæl, der om nogen brænder for det 
humanitære arbejde.

Jesper Brix tiltrådte januar 2016 
stillingen som direktør i Læger uden 
Grænsers danske afdeling. Han havde 
netop afsluttet en 1-årig udsendelse til 
Lesotho, hvor han var organisatio-
nens landechef. Inden da har han 
været udsendt til mange af verdens 
brændpunkter, hvor bl.a. kan nævnes: 
Afghanistan, Rusland, Somalia, Alba-
nien, Sydsudan, Malawi, Mozambique 
m.fl.

Når man, som Jesper Brix, er blevet 
truet på livet i Afghanistan, holdt som 
gidsel i Albanien og mærket luft-
trykket af projektiler, der piftede 
omkring ørene på ham i Somalia, er 
det altafgørende at bevare roen og 
overblikket, og det er netop, hvad der 
er kendetegnende for Jesper Brix.  
Jesper Brix er uddannet sygeplej-
erske og proceskonsulent og har 
arbejdet for Læger uden Grænser siden 
1995. I 2001 modtog han den prestige-
fyldte Florence Nightingale-medalje, 
som uddeles hvert andet år af 
Internationalt Røde Kors. Medaljen 
gives for exceptionelt mod og 
opofrelse i konflikt- og katastrofe-
områder og for pionerarbejde inden 
for offentlig sundhed. 

Jesper Brix vil fortælle om 
organisationen Læger uden 
Grænser samt dele sin viden og 
erfaring om sit arbejde i felten, 
fra sine mange udsendelser.  

Ingelise Møller 

ÅRSMØDETS GÆSTETALER: 

Jesper  Brix 
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EN TID PÅ HOSPICE 

Tanken om at komme på hospice var 

ubehagelig. Fyldt med tyngende 

erkendelser af det endelige nederlag. Med 

udsigten til det store, endegyldige farvel. 

Hvor åndedrættet hører op og hånden 

langsomt bliver kold. 

Heldigvis var det slet ikke det, min hustru 

havde udsigt til. For hun skulle bare være 

der på aflastning i nogle få sommeruger – 

og så hjem igen. Det var aftalen. Og min 

hustru omformede stue N med billeder, 

keramik og blomster. Så var det da til at 

holde ud i de få uger. 

Puha, så var det hele til at bære. Så var 

man der jo nærmest som feriegæst og 

kunne fuldt ud nyde det hele.  

For hvor var der meget at nyde. Så 

smukke rum, så behagelige og kompetente 

medarbejdere, så gode faciliteter. Maden, 

musikken, fællesskabet. Al denne lette og 

lyse livfuldhed. 

Rundt om os på stuerne døde beboerne. 

Vi snakkede på stuen om, hvor godt det 

var, at vores velfærdssamfund både havde 

råd til og netop prioriterede den slags for 

de allermest syge og deres pårørende. 

Som i min hustrus tilfælde en terminal 

kræftsygdom i voldsomt udbrud. 

Det var juli måned og kornet blev 

mørkegult, modent. Min hustru fortsatte 

standhaftigt sine gåture rundt om 

hospice.  

Men det blev sværere og sværere. 

Forestillingen om at være feriegæst 

svandt ind og erstattedes langsomt og 

sikkert af en sygdomsbetinget frygt for, 

at hun skulle sendes hjem igen. For nu 

havde hun jo fået sin kvote af velfærden. 

En ny dagsorden tog over: vi vil blive, vi 

kan slet ikke undvære dette sted. 

Naturligvis primært den faglige pleje og 

omsorg, men også stedet og 

menneskene. For mig blev hospice 

synonymt med et livsbekræftende rum, 

mens vores hjem blev til noget nær det 

modsatte. Tomt og forladt.  

Det, der i begyndelsen havde været 

domineret af angsten for at se døden i 

øjnene blev nu til et livfuldt samvær, 

mens horisonten rykkede nærmere. 

Nærmere og nærmere. 

Der er så meget at sige tak for i 
den gode behandling vi har fået. 
Men det største har været 
livfuldheden. Stedet hvor livet 
leves. 

Hans Bülow, pårørende
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Jeg er blevet spurgt, om jeg vil fortælle lidt 

om, hvad der sker i vort daglige arbejde i 

køkkenet på Hospice Sjælland. Det vil jeg 

meget gerne . 

2016 har været et helt særligt år for mig. 

Først har jeg haft 

10-års jubilæum og til

Sct. Hans kunne vi

indvie vores nye mo-

bile buffet, som er

unik og specialdesig-

net til os. Det har væ-

ret et stort ønske

igennem flere år at få

en buffet. Den er

smuk, funktionel og er

blevet en kæmpe

hjælp i det daglige ar-

bejde omkring serve-

ring af dagens målti-

der. Maden præsente-
rer sig rigtig godt og

kommer meget bedre

til at friste beboere, personale og frivillige.

Nu er det muligt at komme rundt om

buffeten fra alle sider, så måltiderne afvikles
mere roligt. Fordelen er, at beboere med

kørestol/rollator kan komme helt tæt på og

vælge, hvad de har lyst til at spise. Tidligere

var det ikke muligt. Buffeten har integreret

varmeplade og køleareal, således at maden

holdes varm eller kold alt efter, hvad der

serveres. Der er indbygget holdere til

tallerkener og elstik således, at brødristeren

igen er kommet frem fra skuffen. Jeg er så

glad for, at det blev muligt at få buffeten.

Det har højnet kvaliteten og arbejdsgangene 

i forbindelse med serveringen af måltiderne. 

Buffeten er et smukt møbel, som passer så 
godt ind i husets øvrige indretning. 

I efteråret 2015 blev der 

nedsat en tværfaglig er-

næringsgruppe, som 

blandt andet har til opga-

ve at sætte fokus på ud-

vikling samt at optimere 

maden og måltiderne på 

Hospice Sjælland. Det er 

der kommet mange 

spændende ideer ud af. 

Ideer, som skal komme 

os alle til gode og samti-

dig løfte kvaliteten og ik-

ke mindst den sensoriske 

og kulinariske oplevelse 

af måltiderne. Men speci-

elt én ide fra et af med-

lemmerne i ernæringsgruppen gjorde, at vi 

nu har fået et spisemærke. 

Der var i ernæringsgruppen bred enighed 

om, at det kunne være dejligt at få økologisk 

mad på menuen. Vores hospicechef var med 

på ideen fra starten, selvom det kræver lidt 

mere økonomi at omlægge fra konven-
tionelt til økologisk.

Så fra januar 2016 satte vi os et mål om at 

nå et bronzemærke. Det betyder at 30-60% 

af alle råvareindkøb skal være økologisk.

SPISEMÆRKE I BRONZE
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 Langsomt, men sikkert blev de forskellige 

fødevarer udskiftet til økologiske. I juni 

ansøgte jeg så Fødevarestyrelsen om 

godkendelse til et spisemærke i bronze.  

Hvad er så et spisemærke? 

Det økologiske Spisemærke er et stats-

kontrolleret bevis på, at et spisested satser 

på økologi.   

Det økologiske Spisemærke viser, hvor 

stor en del af de indkøbte føde- og drikke-

varer på spisestedet, der er økologiske. 

Spisemærket kontrolleres af Fødevaresty-

relsen, som også administrerer reglerne på 

området. 

Både offentlige og private spisesteder kan 

få Det økologiske Spisemærke. Det kan fx 

være restauranter, caféer og cafeterier, in-

stitutionskøkkener (fx i daginstitutioner, på 

plejehjem, skoler, hospitaler mm.), kantiner og 

catering samt take away. 

Når der kommer uanmeldt besøg fra Fø-

devarestyrelsen, vil man fremover også 

kontrollere, om vi stadigvæk lever op til de 

krav, som bronzemærket kræver. Hvis ikke, så 

fratages det. 

I dag er der uddelt ca. 1800 spisemærker i 

bronze, sølv eller guld. Hospice Sjælland er det 

eneste hospice på Sjælland som har et 

spisemærke. Det er vi vældig stolte af.  Det er 

dejligt, at vi nu kan markedsføre os med dette 

mærke. Jeg tror på, at det betyder meget for 

mange, at maden er lavet af økologiske

råvarer.     Vi vælger at passe på os selv i forhold 

til sprøjtegifte, passe på miljøet og tænker på 

dyrevelfærd. 

For os, som ansatte i køkkenet, giver det et 

fagligt løft men også udfordringer ved at
arbejde med økologiske produkter. For 
eksempel opfører det økologiske mel sig lidt

anderledes end det konventionelle. Det skal 

man lige lære, når der skal laves opbagt sovs 

eller bages brød og kager.  

Irene Kosiara Herbo 

Køkkenleder 
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HØSTFEST PÅ HOSPICE SJÆLLAND

Hospice blev pyntet med – ikke neg – 
men halmballer, humleranker og 
blomster. Bordene i spisestuen blev 
pyntet med sensommerens ranker, 
blomster og pyntegræskar og festligt 
dækket op. 

I køkkenet havde de lavet en meget 
lækker 3 retters menu, som beboerne 
og deres gæster, det personale og de 
frivillige, der var på arbejde/vagt kunne 
nyde. 

Selvfølgelig skal der også synges, når 
der er fest, så middagen blev indledt 
med sangen ”Marken er mejet, og høet 
er høstet”. 
Og som i gamle dage fyldtes huset med 
spillemandsmusik, ikke bare en enkelt 
spille mand, men et helt 
spillemandsorkester, der berigede 
tilhørerne med lidt historie om de 
enkelte musikstykker. 

Jo – det blev en rigtig høstfest. 

Karen Margrethe Lund 

Indtil 1770 var høstfesten egentlig en 
helligdag, som kirken fejrede med en 
høstmesse, der blev holdt Mikkelsdag 
den 29. september til minde om 
ærkeenglen Michael. Senere blev 
høstfesten en mærkedag for at fejre, at 
høsten nu var i hus.  

På landet pyntede man laden op med 
neg og blomster, serverede god mad 
for alle, der havde arbejdet hårdt med 
at få høsten i hus, og ofte hyrede man 
en spillemand til festen. 

Nu er det ikke længere en fest båret af 
fælles arbejdskraft, men mere en måde 
at markere, at sommeren går på hæld 
og en anledning til at være sammen på. 

Hospice ligger i et område, hvor 
beboere, pårørende, personalet og de 
frivillige netop kan følge med i høsten 
på markerne udenfor vinduerne, så 
ideen med at holde en høstfest lå lige 
for. Og valget faldt på den 28. 
september – altså tættest muligt på 
Mikkelsdag. 
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Organdonation og etiske dilemmaer 

Det var overskriften i en kronik i  

oktober 2016: 

Sundhedsministeren har valgt at rejse de-

batten om såkaldt "formodet samtykke" i 

forbindelse med organdonation. Det etiske 

råd er samtidig bedt om at belyse proble-

matikken. 

Postulatet er, at mange organer går til spil-

de på grund af eksisterende regler om or-

gandonation og det "formodede samtyk-

ke."  Ca. 20 pct. af den danske befolkning 

har meldt sig som donorer, men undersø-

gelser har vist, at op mod 80 pct. er villige 

til at donere et organ, når alle hjernens 

funktioner er ude efter svær hjernesyg-

dom eller hjerneskade f eks efter et trafik-

uheld. En hurtig respiratorbehandling kan 

muliggøre organdonation. Hvem skal tage 

stilling til organdonation, hvornår? 

Kronikken berører ligeledes den situation, 

hvor en døende venter på et organ og 

samtidig ved, at der findes mange organer 

derude, der bliver spildt, fordi ejeren af or-

ganet ikke har taget stilling - eller blot har 

glemt at tage stilling? 

Den etiske udfordring i forhold til formo-

det samtykke relaterer til et spørgsmål om 

medmenneskelighed og får således forbin-

delse til § 

253 i straf-

feloven. 

Den siger, 

at det er 

strafbart at 

undlade at 

hjælpe no-

gen, som er 

i øjensynlig 

livsfare el-

ler tilsyne-

ladende liv-

løs. 

 ...Med spænding imødeses derfor 

Det etiske Råds indstilling. 

Denne klummeskriver blev for over 23 år 

siden tilført registreret for organdonorer 

med en beslutning om fuld tilladelse til or-

gandonation. 

ETISKE BETRAGTNINGER 
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Det var overskriften i en kronik i  

oktober 2015: 

Hvorfor får nogen et kortere liv end de 

burde have haft i forhold til statistikkerne? 

Faktisk ved vi meget lidt herom.  Bortset fra 

forbrydelser, selvmord eller ulykker, hvor 

politiet er den rekvirerende instans, fravæl-

ger vi i Danmark systematisk at obducere 

mennesker, der dør pludseligt og uventet. 

Praksis er, at der undersøges, hvor der er 

mistanke om, at en person er omkommet 

ved en forbrydelse. Lægefagligt kan der 

være tungtvejende grund til at obducere, 

selvom der ikke er tale om drab eller 

ulykke. 

I en retsmedicinsk undersøgelse kan man 

blandt an-

det fore-

tage en CT-

scanning og 

foretage 

analyser af 

blod og 

væv. Det vil 

kunne give 

oplysninger 

i anden 

retning end 

dem, man 

måske 

søgte. 

Tænker vi 
over, om 
væsentlig 
forskning 
måske 
kunne  

være til gavn for vore børn, børnebørn og 

øvrige efterkommere? 

Jeg har givet tilladelse til obduktion til 

lægevidenskabeligt formål samt til patient-
behandling. 

Rolf Birger Petersen 

Har vi glemt at lære af de døde? 
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En obdukti-
on efter et 
familiemed-
lems tidlige 
bortgang - 
grundet en 
ubekendt 
arvelig 
hjertefejl - 
kunne må-
ske have 
været til 
gavn for en 
behandling i 
tide. 
Det påpeges, 
at det 
nuværende 
visitations-
system til 
obduktioner 
i Danmark betyder, at vigtig viden om 
dødsårsag og arvelige sygdomme i den 
afdødes familie i mange sager går tabt, fordi 
sundhedsvæsenet ikke prioriterer en 
obduktion. 



Besøg hos
Hospice Djurslands Støtteforening

Sådan blev mandag den 22. august i år, 

hvor vores bestyrelse besøgte bestyrelsen 

for Støtteforeningen Hospice Djursland. 

Denne er Danmarks største 

støtteforening med næsten 3000 

medlemmer - og meget aktiv.  

Baggrunden for besøget var, at vi i 

Støtteforeningen for Hospice Sjælland 

ønskede at høre nærmere om, hvordan de 

på Djursland havde skaffet så mange 

medlemmer. Vi ønskede desuden 

information om, hvad de gjorde for de 

mange medlemmer. Begge dele fik vi 

fortalt. 

Vi hørte også om støtteforeningens 

organisation, der er væsentligt anderledes 

end den, vi har i Hospice Sjælland. På 

Djursland er støtteforeningen en del af 

det daglige  arbejde og sidder med i 

Hospice Djurslands bestyrelse.  

Støtteforeningen holder hver uge 

onsdagscafe i biblioteket, hvor beboere og 

pårørende mødes over et glas vin, øl eller 

lignende og hygger sig sammen. Desuden 

bemander støtteforeningen en godtevogn, 

der om eftermiddagen kører rundt på 

hospice med slik og chokolade til køb. 

På Hospice Djursland er der meget plads, 

både ude og inde. Således havde de inde i 

bygningen plads til et stort akvarium, med 
flotte, farvestrålende fisk. En udsmykning, 

der rørte os alle, var en væg fyldt med 

børnetegninger, hvor besøgende børn 

udtrykte deres tanker gennem tegning. 

Det var en meget spændende dag, hvor vi 

fik mange gode input med hjem. 

Bodil Baltzer

En rigtig god dag!
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Foreningens adresse: 

Hospice Sjælland Støtteforening 
CVR-nr.: 3200 9085 

E-mail: formand@hosjstf.dk

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen 2016/17: 
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 

Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf.: 27 30 02 22 
webmaster og nyhedsbrevredaktør: Reginald Hansen, webmaster@hosjstf.dk 

Kontingent: 
2016: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 
2017: 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! 

Hospice Djursland
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http://www.hosjstf.dk/
mailto:webmaster@hosjstf.dk

	12-117 Foreningens adresse.pdf
	Kontingent:




