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Formandens klumme. 

I foråret 2013 blev jeg opfordret til at 
indgå i bestyrelsen for Støtteforeningen 
og valgt. I 2014 blev jeg valgt til formand 
for samme forening og på årsmødet 4 år 
senere forlader jeg dette job. Årsagen er 
et forringet helbred, hvilket har tvunget 
mig til at drosle ned for mange aktivi-
teter herunder bestyrelsesarbejdet her. 

I det første års tid lykkedes det at 
besøge en del hospicer bredt fordelt 
over hele landet. Samtidig fik jeg et godt 
indblik i Hospice Sjællands Støtte-
forenings arbejdsform blandt andet ud 
fra foreliggende mødereferater. 

Dette gav en baggrund for at deltage i 
bestyrelsens arbejde samt fordelingen af 
arbejdet mellem bestyrelsens 
medlemmer.  

Med overtagelse af posten som 
formand for Støtteforeningens 
bestyrelse var det års forberedelse 
vigtigt for den nu mere koordinerende 

rolle - med fantastisk støtte af hvert 
enkelt medlem i bestyrelsen, ingen 
nævnt ingen glemt. Jeg har lært meget af 
hver enkelt af Jer! 

I min formandstid har Hospice Sjælland 
fejret 10 års fødselsdag og bygningen er 
udvidet fra 12 pladser til 16. Spændende 
også at have oplevet dette. 

... 

I mine klummer i den forløbne tid, har 
jeg forsøgt at fremdrage emner fra den 
offentlige debat, skabt med udgangs-
punkt i blandt andet dagspressen, indlæg 
fra lægestanden, Etisk Råd, privat-
personer samt emnet omkring min egen 
holdning til organdonation. 

Det har været interessant at modtage 
tilkendegivelser fra medlemsskaren. 
Både de positive og de negative har givet 
mig indsigt og lyst til at fortsætte 
dialogen. Tak for det og... god vind 
videre for Støtteforeningen. 

Rolf Birger Petersen 
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Nye regler… 

Når der kommer nye regler, så 
betyder det som regel ”du skal” 
eller ”du må ikke”. 

SKAT har lavet nye regler, så 
gaver til Hospice Sjælland Støtte-
forening skal fra januar 2018 ind-
betales på sin egen gavekonto, 
hvis der skal gives fradrag på 
selvangivelsen. 

Det nye kontonummer er: 

2540 – 4394 235 259 

og det kan kun benyttes til indbe-
taling af gavebeløb. 

Til alle vore trofaste medlemmer 
og gavegivere skal der lyde en 
stor og hjertelig tak for alle 
gaverne der ved udgangen af 
november udgjorde 37.100 kr. 

Gavebeløb op til kr. 15.900 er i 
2018 fradragsberettiget på selv-
angivelsen, når beløbet indbetales 
på kontonummer 

2540 – 4394 235 259 

og navn og CPR-nr. oplyses. 

o – o – o – o – o – o – o - o

Støtteforeningens hidtidige 
konto i Nordea Bank nr. 
2290 – 3490 763 855 er 
stadig åben for modtagelse 
af kontingenter og gave-
beløb. Husk navn og adresse.  

Henvendelse om medlemskab og 
økonomi kan ske til kassereren 
på 

e-mail a.axelsen@hotmail.dk,

eller på tlf. 2964 6380. 

Disse nye regler sluttes med på 
traditionel vis at ønske  

Glædeligt nytår. 

Anker Axelsen, kasserer. 
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Indbydelse til Årsmøde 
Mandag, den 26. februar 2018, kl. 19:00  

på Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde 

Program: 
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. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2019

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes § 2, stk. 4.:

Nuværende tekst: Fremtidig tekst: 
Foreningens øverste myndighed er årsmødet, 
der ordinært afholdes hvert år i februar 
måned med følgende dagsorden:

Foreningens øverste myndighed er årsmødet, der 
ordinært afholdes hvert år inden udgangen af maj 
måned med følgende dagsorden:

Den primære årsag er muligheden for at afholde årsmødet i det lyse forår. 

6. Valg af formand:  Rolf Birger Petersen   Modtager ikke genvalg
Vi ønsker gerne forslag til ny formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Ingelise Møller                 for 2 år     Modtager genvalg 

Hanne Høyer Pedersen    for 2 år     Modtager genvalg 

Bodil Baltzer                    for 2 år     Modtager ikke genvalg 

I stedet foreslår bestyrelsen Vivi Bräuner Thorsen valgt for 2 år Modtager valg. 

Suppleanter: 

For 1 år: Anne-Lise Kåre Steen Hansen Modtager valg 

For 2 år:       1 suppleant Forslag ønskes 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor; Kirsten Pilgaard    Modtager genvalg 

Revisorsuppleant; Poul H. Jensen     Modtager genvalg 
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9. Eventuelt.

Årsmødet slutter med kaffe og kage. 

Efter årsmødet underholder operasanger Jens-Christian Wandt akkompagneret af pianisten Jytte Kiholm.     

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.30 

SANGE TIL HJERTET - ORD TIL SINDET - 
TANKER TIL LIVET 

“Thi hjertesproget er vers og sang…” 

Med udgangspunkt i sit eget liv fortæller Jens-
Christian Wandt stærkt, engageret og med 
både dybde og humor om bl.a. opvæksten på 
Vesterbro i København, de tætte bånd til 
Skagen og Vendsyssel, om udfordringer på de 
skrå brædder, om mødet med store 
personligheder, om at miste og vinde på 
samme tid, og om hvordan indtryk bliver til 
udtryk - livsudtryk.  

Jens-Christian Wandt er operasanger - 
uddannet fra operaen og konservatoriet i 
Hamborg, debuterede på Det Ny Teater i 
København i 1995 og har siden givet 
koncerter, medvirket i forestillinger, udgivet 
album og optrådt i både radio og tv.

Udover en stor karriere som operasanger er 
Jens-Christian Wandt også kendt som 
konferencier, debattør, programvært på 
radioen, kulturambassadør og meget andet. 
Han er grundlægger og leder af 
Verdensballetten, der hver sommer 
præsenterer en række af de største 
internationale balletstjerner og danske 
operasangere på turné i Danmark.  

Jens-Christian Wandt synger et program med 
nogle af de mest kendte og elskede danske 
sange. Der vil være fællessang, hvor alle 
synger med. 
Han akkompagneres af Jytte Kiholm, organist i 
Jyllinge Sogn.
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Hvorfor blev jeg frivillig 
Fortalt af Heidi Nimb 

Første møde med Hospice 

Min første oplevelse med et hospice var på 
Svanevig Hospice, hvor jeg skulle besøge et 
familiemedlem. Så snart jeg trådte ind ad 
døren kunne jeg fornemme en ro - en ro som 
man ikke finder på et hospital. Næsten med 
det samme kunne jeg mærke, at noget rørte 
sig i mig. Jeg undersøgte efterfølgende 
muligheden for at blive frivillig, da jeg har det 
godt med at gøre noget for andre. Nogle 
tager til verdens brændpunkter for at gøre en 
forskel, jeg tager nu hver uge ud til Hospice 
Sjælland. 

Hvordan er det at være frivillig? 

Ingen aftener er ens på et hospice. Nogle 
gange er der latter, smil, sang, sjove historier 
og andre gange er der bare stilhed.  

Som frivillig er det ikke kun de, der bor på 
hospice, der har brug for dig. Det kan også 
være de pårørende. Det gælder om ikke at 
være ”bange” for at spørge ind til vedkom-
mende. Nogen gange får vi lov til at komme 
rigtig tæt end på et andet menneske, hvor det 
viser os dets mest sårbare side. Jeg kan se, at 
vi frivillige er med til at gøre en forskel – 
sygeplejerskerne har mere tid til at være der 
for patienterne – hvilket betyder meget mere 
end man tror.    

Der er ingen tvivl om, at den tilkendegivelse 
og taknemmelighed vi som frivillige får fra 
beboerne/patienterne kommer fra hjertet og 
det varmer mig helt inde i hjertekuglen. 

Jeg vil dele tre historier med jer: 

1. Den skønne ældre kvinde

Jeg talte rigtigt godt med en ældre kvinde, 
som et par år forinden havde mistet sin 
mand. En aften, da jeg kørte hende ned på 

hendes værelse, spurgte hun mig, om jeg ikke 
ville blive lidt og drikke en kop kaffe.  
Vi talte om den kommende sommer og om at 
jeg skulle ud at sejle. Den ældre kvinde 
fortalte, at hun selv havde sejlet meget og 
talte om de gode oplevelser hun og hendes 
mand havde haft. Da der var gået næsten en 
time kiggede hun på mig og sagde: 
”Heidi, jeg er klar nu” 
”Klar til at komme i seng, så skal jeg nok få 
fat i en sygeplejerske” Jeg rejste mig fra 
sofaen. 
”Nej, Heidi – jeg er klar til at dø!”  
Hold da op! - hvad skal jeg sige til det? 
”Kære xx, vil du så ikke love mig, at du 
sender god vind ned til mig, når jeg skal ud at 
sejle” 
”Det lover jeg” 
Da jeg kom ugen efter, fik jeg af vide, at hun 
var gået bort dagen efter min vagt. Jeg gik 
udenfor og kiggede op mod himlen og sagde 
stille for mig selv ”Tak for denne gang – tak, 
fordi jeg fik lov at møde dig”. Jeg nød hendes 
selskab - hun var fantastisk, hende vil jeg 
aldrig glemme.  

2. En stjernestund

Jeg kan huske en ung kvinde, der ankom i 
kørestol, så lille og skrøbelig. Ugen efter 
kunne jeg begynde at se liv i hendes øjne. 
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Hun fortalte om sin elskede hund – og da jeg 
også havde hund, var det en naturlig ting at 
tale om. 

Endnu en uge gik. Da jeg ankom på Hospice, 
kom hun gående med gangstativ og jeg blev så 
glad på hendes vegne. 
”Hvad pokker – sikke et skønt syn, der 
møder mig” sagde jeg til en unge kvinde. 
Hendes øjne lyste op.  
”Jeg har fået så mange kræfter – nu må jeg 
komme hjem” 
Ugen efter igen kom hun gående - uden 
hjælp. 
Det var så fantastisk at se, at hun havde fået 
kræfterne igen ved at få den rigtige kost, 
pleje, lindring og ro. 
Da jeg kørte hjem den aften, smilede jeg hele 
vejen hjem. 

3. Den unge mand

Vi havde talt en del sammen, når han besøgte 
sin mor. Han fortalte om sit spændende job 
og alle de fantastiske oplevelser, han havde 
haft sammen med sin mor. Han mistede sin 
mor en af de aftener, jeg var på vagt. Netop 
som jeg skulle til at gå, så jeg ham sidde alene 
i en af stolene i opholdsstuen, hvor der ingen 
andre var. 

Den eneste tanke jeg havde, var: Han har brug 
for mig – lige nu! 

Jeg satte mig på hug ved siden af ham. Der 
var ikke brug for ord. Jeg tog hans hånd. Han 
kiggede på mig med tårefyldte øjne og uden 
tøven gav han mig et stort kram. Jeg gav ham 
den tid, han havde brug for. 

Da han havde sundet sig lidt, spurgte jeg, om 
vi skulle drikke en kop kaffe sammen. Det 
ville han meget gerne. Vi talte lidt sammen og 
jeg kunne se, at han langsomt fik det bedre. 

Jeg følte en stor glæde over at kunne hjælpe 
én, der havde brug for mig.  

Hvordan håndterer jeg det? 

Der kan være situationer, hvor man som 
frivillig kan være usikker på, hvordan man 
skal håndtere en patient – men jeg gør altid 
det, jeg vurderer, er bedst. Når der opstår 
situationer, der påvirker mig, reflekterer jeg 
naturligvis over det og nogle gange tager jeg 
fat i en de faste sygeplejersker. Den feedback, 
jeg får fra dem, lærer jeg utrolig meget af, og 
samtidig har de en enestående evne til at få 
mig til at føle mig tryg og værdsat, uanset 
hvordan situationen blev håndteret.  

Når en vagt er slut og skydedørene lukker sig 
bag mig, tager jeg ikke hospice med hjem, 
men nogle gange er jeg blevet lidt klogere på 
livet. 
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Arbejder afrikanere også frivilligt? 

I sidste nyhedsbrev fortalte jeg om mine 
oplevelser på Nkoranga Hospital og deres 
palliative team. Siden vendte jeg hjem. 
Hverdagen blev igen præget af børnenes 
aktiviteter, venner og familie og ikke mindst 
arbejdet her på Hospice Sjælland. Heldigvis 
fik det ikke lov at forblive sådan. Mette, som 
var den danske sygeplejerske, jeg fulgtes med 
i Tanzania, vendte også hjem efter 13,5 år i 
Afrika. Og hun kunne ikke bare slippe det, 
hun havde lært og oplevet. Mens hun var på 
Nkoranga havde hun gjort, hvad hun kunne 
for at støtte de frivillige, der hjalp til. Men at 
være frivillig i Tanzania er ikke det samme 
som at være frivillig i Danmark – om end 
behovet er det samme. 

De frivillige ved Nkoranga Hospital Palliative 
team kommer nemlig ikke ind på hospitalet 
og nusser om de døende. De lægger ikke på 
plads i skabene eller er værter ved måltiderne 
– men deres opgave er den samme: At vise 
omsorg for det døende menneske, at støtte 
det i den sidste tid og hjælpe med det 
praktiske arbejde.

Den største forskel er, at de frivillige dernede 
meget sjældent kommer ind på hospitalet. 
Tværtimod er deres opgave ude i landsbyerne. 

Deres opgave er først at blive 
opmærksomme på, hvis der er nogen i 
landsbyen, der ser ud til at være syge. I 
mange af de små landsbyer er der ikke læger, 
og hvis der er, er det måske dyrt at komme 
til lægen. OG hvis endelig man kommer til 
lægen og han så fortæller, at der faktisk er 
noget galt – er det heller ikke godt. Man har 
måske ikke penge til at få behandling – og 
hvad hjælper det så at vide, at man er syg. 
Måske tror man, det er guderne, der straffer 
en, siden man er syg – og det skal naboen 
ikke vide. Og hvis man både har råd til at gå 
til lægen – og derefter indrømmer at man er 
syg, er det ikke sikkert, at man ved, hvordan 
man får behandling! 

Her er det, de palliative frivillige træder til. 
De er uddannede i at se efter synlige sociale 
tegn på sygdom. De observerer, om der er 
én der ikke kommer på torvet mere, eller 
ikke kan passe sin shamba (mark). De taler 
om sygdom som noget, der ikke har med 
gudernes straf at gøre, men er naturligt – og 
de gør opmærksom på alle muligheder for 
behandling, hvis man kommer af sted i tide. 

Hvis de får kontakt med en syg, som tør tale 
om det og beder om hjælp, er deres opgave 
at få personen til hospitalet. Her driller 
økonomien ofte igen. Det kan godt koste 10-
15 kr. at komme derhen – penge ikke alle 
har. Og igen – hvis man er på vej, kan det 
være at modet svigter og frygten for at blive 
udelukket kommer frem – og så er det godt 
at have en person at støtte sig til. De 
palliative frivillige hjælper med at få kontakt 
til hospitalet og støtter dem med det sociale 
hjemme i landsbyen. 

Når personen, som er tilknyttet det palliative 
team, kommer hjem, er det den lokale 
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frivilliges job at holde øje med hans eller 
hendes udvikling. Det palliative team kan slet 
ikke have regelmæssige tilsyn med de mange 
syge (oftest cancer eller HIV/Aids), så det er 
de frivilliges opgave at opretholde kontakten 
mellem den syge og det palliative team til den 
fortsatte visitation af patienterne. 

De frivillige har også en vigtig opgave i den 
sociale palliation. Hvor der her i Danmark 
ofte er brug for lidt selskab og samtale, er 
der i Tanzania brug for uddannelse af de 
pårørende og samtaler med landsbyens 
beboere om sygdommen, hvordan den 
smitter eller ikke smitter, hvad de kan 
forvente af den syge og hvad de skal hjælpe 
med.  

En gang om måneden tager de frivillige til 
Nkoranga og giver rapport – men de har 
jævnligt telefonisk kontakt. Problemet er, at 
de frivillige ikke er bedre stillede end de syge. 
De frivillige er – som herhjemme – typisk 
mennesker, der har et stort hjerte og som 
ønsker at gøre en forskel. Nogle er i arbejde, 
nogle har en lille butik, et syværksted eller en 
lille gård. Der er ikke meget at rutte med – 
og de får intet for det, de gør; bortset fra 
udgifter til telefonregning og transporten! 

Derfor oprettede Mette sin brudekjole-
udlejning, for på den måde at tjene penge til  
de frivilliges transport og telefonregning. 
Måske kunne der også blive til en frokost, når 
de kom til supervision. Men der er langt igen! 

Mette kom hjem med en drøm om fortsat at 
hjælpe de frivillige dernede. En drøm jeg 
deler. En drøm om, at frivillige ved Hospice 
Sjælland kan blive støtte-frivillige eller 
sponsor-frivillige for en frivillig i Tanzania. En 
drøm om, at den ene frivillige kan være i 
kontakt med den anden frivillige og dele 
tanker om, hvordan det er at være tæt på 
mennesker der skal dø, tæt på familier i sorg 

og på at være en vigtig del af denne tid. Det 
handler ikke om mange penge. En frivillig i 
Tanzania ville kunne sponsoreres med ca. 30 
kr. om måneden – hvilket vil dække både 
telefon og transport.  

Herhjemme dækker det knap nok en kop 
kaffe på en cafe. Verdens goder er ulige 
fordelt – men heldigvis er der gode hjerter 
og varme hænder verden over, som ønsker 
at gøre en forskel for mennesker, der har 
brug for deres støtte. Både i Danmark og i 
Tanzania. 

Vi vil gøre drømmen til virkelighed. I kan 
hjælpe os. Hvis I drømmer om at blive 
sponsor-frivillige for en frivillig ved det 
palliative team, så lad os vide det. Måske kan 
det med tiden udvikle sig til mere end bare 
en tanke, et brev – eller måske en rejse 
derned. Ingen ved, hvad drømme kan blive til 
– bare vi tør tage det første lille skridt.

Sarah Krøger Zietgen 

Hospitalspræst 
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Fornyelse af haveområdet omkring Hospice
vil Støtteforeningen også gerne bruge nogle af vore midler til? 

På et tidligere årsmøde nævnte vi, at vi 
gerne ville bruge nogle af Støttefor-
eningens midler til en fornyelse af 
haveanlægget omkring Hospice, et 
projekt, der ikke bare sådan i et 
snuptag føres ud i livet, men der 
arbejdes nu seriøst på en fornyelse. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i 
første omgang har udarbejdet en lang 
ønskeliste til muligheder for med 
beplantningen at kunne følge årstider-
ne både via blomstrende buske og 
løgplanter, stauder, sansehaveområde 
med dufte, rosenbede, der blomstrer 
fra forår til næsten jul. 

Beskæring af nuværende beplantning, 
der skal bevares, men således at det 
ikke dækker for udsyn ud over de 
grønne arealer. Gerne en have med 
frugttræer og bærbuske. 

Til børn udvikle et lille legeområde 
omkring den nuværende sansegynge.

 Efterfølgende har der været et par 
møder med Landskabsarkitekterne, 
der har været med til den oprindelige 
udformning og beplantning ved 
etableringen af Hospice Sjælland.  
Det viser sig, at der er en del 
restriktioner for beplantning på 
området, men også, at en del af de 
ønsker, arbejdsgruppen har forelagt, 
kan indarbejdes i renovering af vores 
haveanlæg. 

I skrivende stund mangler endnu et 
besluttende møde med oplæg til en 
endelig plan og dermed også budget 
for projektet, men der vil blive brugt 
af vore midler til forskønnelse af have-
området, til et legeområde, til bedre 
belysning ved indgange og evt. til store 
krukker, hvor det vil være den bedste 
løsning. 

Vi ser frem til, på næste årsmøde, at 
kunne præsentere - måske endda i 
billeder -  den "nye have" omkring 
Hospice Sjælland samt Støtte-
foreningens bidrag i den forbindelse. 

På Støtteforeningens vegne 
Karen Margrethe Lund 
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Pedellens arbejde 

Da jeg i august 2010 begyndte som 
pedel på Hospice Sjælland, var det for 
mig en helt ny verden at komme ind i.  
Jobbet i sig selv var ikke noget jeg 
tidligere havde beskæftiget mig med. 
Hospitalsverdenen var noget, jeg kun 
havde betragtet på afstand. Det var 
hovedsagelig en  kvindearbejdsplads og 
en helt ny verden for mig. Jeg husker, at 
når vi holdt julefrokost i tømrerfirmaet, 
var vi 30 tømrersvende og 2 kvinder, 
mesters kone og en kontordame. I dag 
er det lige omvendt.  
Pedellen tilhører servicegruppen. Den 
består af Oda, der gør rent på stuerne 
samt Mustafa, som gør rent på de 
øvrige områder. Oda flugter de fleste af 
vore patienter alders-mæssigt og er 
derfor god til at tale med dem, mens 
hun gør rent. Mustafa hjælper også til 
med andre praktiske opgaver. Han 
fører 1-0, når det gælder alle de 
elektroniske dimser,vi omgiver os med, 

men det er sikkert også alders-
betinget. Mustafa er ikke fyldt 30 
endnu. 
Jeg befinder mig godt i jobbet som 
pedel på Hospice Sjælland. Jeg har stor 
frihed og ansvar i det daglige og 
tilrettelægger selv mit arbejde, hvis 
ikke uforudsete hændelser griber 
forstyrrende ind. Det kan være 
problemer med kaldeanlæg eller 
telefoner, driftsforstyrrelser på 
ventilation og varme eller noget så 
simpelt, at der mangler sæbe eller 
sprit i dispenserne, for som ansvarlig 
for bygningens drift er det opgaver, 
som jeg skal løse. 

Min kontakt til patienterne begrænser 
sig til den kontakt, der opstår i 
spisestuen under måltiderne samt, hvis 
der er reparationer eller billeder, der 
skal hænges op på stuen. Jeg forsøger 
altid at prioritere patienterne først. 

Brian Mortensen 
Pedel 
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Foreningens adresse: 

Hospice Sjælland Støtteforening 
CVR-nr.: 3200 9085 

E-mail: formand@hosjstf.dk

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen 2017/18: 
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: 
2017: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 
2018: 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! 

mailto:formand@hosjstf.dk
http://www.hosjstf.dk/
mailto:webmaster@hosjstf.dk
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