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Man skal huske at få talt med hinanden – 
ikke kun givet beskeder – men tale med 
hinanden. Det er vigtigt af flere grunde. 
Hvis vi ikke får gjort det, kan der nemt 
opstå myter, om hvad det egentlig er, vi 
hver især ønsker, og hvad man tror 
hinanden ønsker. 

I annoncer fra advokater kan man klart 
fornemme, at de anbefaler at få ’beskeder’ 
gjort skriftlige. Og de tilbyder at oprette 
’fremtidsfuldmagter’. Det er også kommet 
på den landspolitiske dagsorden, hvor man 
diskuterer det hensigtsmæssige i, at vi vil 
tillade brugen af overvågning af os selv bl.a. 
med GPS. Jeg har selv kendskab til et par 
ulykkelige hændelser, hvor en overvågning 
med GPS kunne have reddet liv. 

Tiden går hurtigt, når vi beskæftiger os med 
noget som lykkes, og når vi har det godt 
med det. Jeg selv synes, at tiden går meget 
hurtigt, især når jeg kigger på mine 
børnebørn. Lige nu har de to ældste fortalt 
os – deres farmor og farfar – at de efter 
sommerferien skal begynde i gymnasiet. 
Selv synes jeg, at det var 

’forleden dag’ vi spillede bold med dem i 
parken ved siden af, hvor vi bor. 

Som jeg skrev ved årsskiftet (se 
hjemmesiden: hosjstf.dk/nyheder), har jeg 
haft en positiv oplevelse af at arbejde 
sammen med de øvrige medlemmer i vores 
bestyrelse, selv om jeg har skullet omstille 
mig fra arbejdsformen som mangeårigt 
medlem af Roskilde byråd til denne nye 
måde at finde løsninger på. Ikke mindst 
derfor har jeg meddelt, at jeg ved vores 
årsmøde gerne vil modtage genvalg som 
formand for endnu et år. 

I min dagligdag hører jeg megen ros om 
vores hospice. Det glæder jeg mig over. 
Samme oplevelse får jeg/vi også i 
bestyrelsen. Konkret kommer det også til 
udtryk, ved at vores støtteforening 
modtager gavebeløb fra de afdøde 
patienters efterladte, til det arbejde som 
foreningen står for. 

Med venlig hilsen 

Kaj V. Hansen – 
Cand.Comm./Psyk.

Formandens klumme 
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Indbydelse til Årsmøde 
Tirsdag, den 30. april 2019, kl. 19:00  

I Jakobskirkens mødesal, Astersvej 11, 4000 Roskilde 

Program: 
a) Velkomst ved formand Kaj V. Hansen
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 2020

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent
125 kr. for enlige og 200 kr., for ægtefæller/samboende

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før oven
nævnte dato)

6. Valg af formand:  Kaj V. Hansen   Modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Karen Margrethe Lund for 2 år    Modtager genvalg? 
Anker Axelsen for 2 år    Modtager genvalg? 
Hannelore Reisz for 2 år    Modtager genvalg? 

Suppleanter: 
For 1 år: Anne-Lise Kåre Steen Hansen Modtager genvalg

For 2 år:    1 suppleant  Forslag ønskes 
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 vil musiker i Det Kongelige Kapel, Henrik Goldschmidt, tryllebinde 
forsamlingen med beretningen om sin families historie og skæbne i 1930’ernes Nazi-
Tyskland. 

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.30 

3



Flugten til Sverige via Roskilde 

Årets gæst ved Støtteforenin-

gens årsmøde er Henrik Gold-

schmidt. Henrik er en meget 

dygtig musiker – er solooboist 

i Det Kongelige Kapel. Derud-

over er han en ildsjæl på den 

danske musikscene. Han er stif-

ter af Goldschmidts Akademi, 

som er et musikskoletilbud for 

muslimske, kristne og jødiske 

børn på Nørrebro. Og så er 

han ankermand i Middle East 

Peace Orchestra, som er et 

musikalsk fredsprojekt hen 

over etniske og religiøse græn-

ser. 

Ud over at være en meget kom-

petent musiker er Henrik i be-

siddelse af en fantastisk evne til 

at tryllebinde folk med sin fami-

lies historie og skæbne i 1939’-

ernes Nazi-Tyskland. Den jødi-

ske familie, som levede for kunst 

og musik, kom til Danmark som 

statsløse flygtninge fra Det Tred-

je Rige i 1938. Under anden ver-

denskrig blev hans forældre sej-

let til Sverige ud af Roskilde 

Fjord. Det er denne dramatiske 

flugt til Sverige og livet som for-

fulgt Henrik vil berette om på 

Årsmødet 

Børne- og ungehospice vest for Storebælt 

Efter at sundhedsministeren valgte Region 

Midtjylland til at opbygge det første vestdan-

ske børnehospice, besluttede Regionsrådet, 

at det bliver Hospice Djursland i Rønde, der 

skal drive det nye børne- og ungehospice for 

børn og unge med livsbegrænsende, livstru-

ende eller uhelbredelige sygdomme.  

Beslutningen vakte naturligvis stor glæde på 

Hospice Djursland og der arbejdet ihærdigt 

med det nye projekt. Det er meningen, at det 

nye børnehospice skal etableres med en ud-

videlse af det nuværende hospice og drives af 

samme ledelse. Der er tale om 4 pladser, der 

bliver samlet i ”Strandbakkehuset”, i tilknyt-

ning til det eksisterende hospice.   

De 4 pladser i Rønde bliver et tilbud til børn, 

der bor vest for Storebælt, og det forventes, 

at de nye hospicepladser står klar sommeren 

2020.  

Danmarks hidtil eneste Børne-ungehospice, 

Lukashuset, ligger i Hellerup. 

Støtteforeningens bestyrelse besøgte for 

nogle år siden Hospice Djursland, som har 

en helt unik beliggenhed med udsigt til både 

vand og skov.  

Så fra os skal lyde et stort tillykke. Dejligt, at 

der nu også kommer et børnehospice i det 

jyske.  
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Denne overskrift i avisen fangede mig 
og satte gang i mine tanker. 

Hvad hører til livskvalitet? 

For mig er der især tre områder: 

1. Livsvilkår, de ydre så som
bolig, arbejde og økonomi.

2. Medmenneskelige forhold,
familie og venner.

3. Min indre tilstand,
engagement, tryghed,
frihed og glæde.

Det hører med til min forståelse af 
livskvalitet. 

Måske du definerer det anderledes. 

Men det er ganske væsentligt at vi 
hver især kan give livskvalitet til 
vores medmennesker. 

På elvte år passer jeg Hospice 
Sjælland Støtteforenings regnskab. 
Alle tallene fortæller om de mange 
frivillige, der er med til at give 
livskvalitet i hverdagen på Hospice. 
Og tallene fortæller også om vores 
trofaste støttemedlemmer, der er 
med til at gøre det muligt at give 
livskvalitet.  

Stor TAK for hver en indsats. 

Med nyhedsbrevet følger et indbe-
talingskort til brug ved betaling af 
kontingent for 2019. Kontingentet er 
fortsat er 125,00 kr. for enkelt 
medlemskab og 200,00 for dobbelt 
medlemskab. 

Kontingent kan også indbetales til 
støtteforeningens konto i Nordea Bank 
nr. 2290 – 3490 763 855. Husk altid 
navn og adresse. 

Tak til alle der allerede har betalt. 

Støtteforeningen er godkendt til at 
modtage gaver efter ligningslovens § 
8A. I 2019 er gavebeløb på op til 
16.300 kr. fradragsberettiget på 
årsopgørelsen. Til fradragsberettigede 
gaver skal benyttes konto i Nordea 
Bank nr. 2540 – 4394 235 259. Navn 
og cpr. nr. skal opgives.

Henvendelse om medlemskab og 
økonomi er velkommen hos kas-
sereren på e-mail 
a.axelsen@hotmail.dk,
eller på telefon 2964 6380.

Mange livsbekræftende hilsener 

Anker Axelsen, kasserer. 
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Flemming Glerup, IT konsulent, 
fortæller om sine motiver og oplevelser 
som frivillig på Hospice Sjælland:  

Allerførst vil jeg sige, at man ikke behøver 
at have gjort karriere indenfor sundhed og 
omsorg, for at være værdifuld som frivillig, 
ej heller at det er noget, man først skal 
gøre, når man er blevet pensioneret.  

Min egen private historie med oplevelser 
som pårørende til en indlagt på hospice, 
som faldt bort alt for tidligt, giver mig en 
personlig indsigt – en base at stå på – men 
jeg opfatter det ikke som specielt 
kvalificerende. 

Jeg er de senere år blevet opmærksom på, 
at jeg er forholdsvis god til at omgås andre 
mennesker – også nogen som jeg ikke 
kender i forvejen, hvilket er en god ting, når 
man som frivillig hele tiden har sit første 
møde med nye mennesker. 

Jeg møder ofte den fordom at ”frivillig på 
hospice” rollen opfattes som trist, sørgelig 
og energidrænende af de fleste 
udenforstående. Den fordom skyder 
fuldstændigt forbi. De fleste af mine 
”vagter” på Hospice er varme, hyggelige og 
berigende, med fornyet indsigt i mange 
aspekter af menneskers liv, som jeg aldrig 
selv har mødt.   

Selvfølgelig er der hårde stunder, når 
patienter og pårørende, som man gennem 
uger eller måneder har opbygget et bånd til, 
pludselig er væk, når man møder ind på en 
vagt. Men det er jo realiteten på et hospice, 
at folk går bort.  

Min karriere som frivillig på Hospice har 
været 2 år som måltidsvært lørdag 
formiddag/middag - i starten med en stor 
del af tiden i køkkenet og omkring 
kaffemaskinen – og senere med afstikkere 
til patienternes stuer.   

Mit primære domæne, køkken og spisestue, 
gav en fantastisk indsigt i mængden af 
opvask, som efterfølgende skulle sorteres 
og sættes på plads, samt hvor man finder 
håndsprit, batterier, proptrækker og andre 
praktiske ting. På den menneskelige side gav 
det mig mange stunder med patienternes 
familie, pårørende og venner, der var søgt 
væk fra stuen med behov for en kop kaffe, 
et lyttende øre og måske et støttende 
kram. Når en 5-årig på egen hånd kommer 
hen til en og fortæller, at en lille is er lige 
det som mangler, eller at han har behov for 
at blive løftet op til isvandsmaskinen, så han 
kan lave sig et glas saftevand – så bliver jeg 
glad for at kunne hjælpe og støtte. De 
pårørende er også tapre på deres egen 
måde. 

Af de mere kuriøse oplevelser i spisestuen 
kan jeg nævne en formiddag, hvor en patient 
blev overrasket af en lille mus - stor var 
forskrækkelsen - vild var jagten, indtil 
skadedyret var indfanget. 

Hvad får en 53-årig fuldtidsarbejdende familiefar til 
at være aktiv frivillig på Hospice Sjælland 
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Som frivillig finder man sig selv i den 
situation, at man efterfølgende skal på jagt 
efter en musefælde i pedellens værksteder. 

Som måltidsvært kan man sidde med en 
patient eller et helt bord med både   
patienter og pårørende, hvilket har sin 
charme. Når man sidder med flere 
patienter, er det super vanskeligt at tale om 
noget, der er meget personligt. Hvis 
samtalen ikke bare flyder af sig selv, søger 
jeg efter minder i deres fortid, eller 
arbejdsliv.  Patienter som ikke ønsker, eller 
ikke har kræfter til, selv at bidrage og 
deltage i samtalen, viser med mimik og 
andre reaktioner at de følger samtalen 
intensivt - Personligt forsøger jeg altid at 
undgå, at vi taler om sygdomme.   

Min oplevelse af at sidde alene med en 
enkelt patient – og især hvis det er en ung 
patient– er faktisk: at de ofte bekymrer sig 
mere for de mennesker, de efterlader 
såsom børn og livsledsager, end de 
bekymrer sig om deres egen situation. 
Dårlig samvittighed over at svigte deres 
ansvar - om end det ikke er selvforskyldt - 
fylder også meget.  Samtaler af denne type - 
også om hvordan livet kan og skal gå videre 
for de efterladte - er noget, jeg værdsætter. 
Mine egne erfaringer kan bidrage til at 
lindre eller give et lille bitte glimt af lys eller 
håb. 

At være frivillig på hospice handler ikke kun 
om mødet med patienter og pårørende. På 
vagterne skal man også kunne samarbejde 
med personalet og andre frivillige. Mellem 
de frivillige synes jeg, at der oftest er rigtig  
god kemi og super god makkeroplæring – 
dem man deler en vagt med, kommer ind 
under huden på en på lige fod med kollegaer 
i joblivet – man lærer hinanden godt at 
kende som ”frivillig-makkere”. 

Det månedlige supervisionsmøde og den 
årlige frivilligdag har for mig givet mulighed 
for at lære nye ting og samtale om emner, 
som ikke ofte blive berørt i mit profes-
sionelle arbejdsliv.  

Det forunderlige er, at man møder 
mennesker med mange forskellige 
forudsætninger og personlige kompetencer, 
ofte med en opfattelse, der ligger langt væk 
fra sin egen.  

Der er nok lige så mange grunde til at være 
frivillig, som der er frivillige i systemet. Når 
jeg møder nogen, der giver udtryk for, at 
det er lidt som at gå på arbejde, så plejer jeg 
at opfordre dem til at tage en pause. For 
mig er frivilligheden netop det modsatte af 
at gå på arbejde. Jeg gør det for at berige 
mig selv på det menneskelige plan, og hvis 
jeg nogle gange er så heldig, at min indsats 
gør noget godt, er det bare dejligt; men det 
er aldrig et arbejde. 

At være frivillig på hospice giver i højeste 
grad noget tilbage til én selv og kan varmt 
anbefales. 
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Tanker fra hospicepræsten 
Af Christina Helene Ørskov Christensen 

Jeg har i skrivende stund været ansat på 
Hospice siden 1. juni 2018.  Inden da var 
jeg i 9 år både sognepræst og præst ved 
Kirkens Korshærs varmestuer i Slagelse og 
Korsør.  

Tiden indtil nu på Hospice har både været 
bevægende og stærk. Jeg har mødt mange 
patienter og pårørende, lyttet til glæder og 
sorger - og taget afsked med lige så mange, 
som jeg har talt med. At få lov til at 
komme tæt på mennesker i denne sidste 
tid af livet, og mærke både lettelse og sorg 
over at skulle tage afsked med livet, oplever 
jeg både vemodigt, men i lige så høj grad 
fyldes jeg af taknemmelighed overfor dem, 
der viser mig tillid, og det er hvad enten 
det handler om måneders kendskab eller 
blot få timer, hvor udsyngningen er det, vi 
primært mødes om. 

Samtaler som præst og 
medmenneske 
En stor del af mit arbejde som hospice-
præst indebærer at have samtaler med 
patienter såvel som pårørende. Nogle 
gange ytrer en patient allerede ved 
indlæggelsen ønske om at måtte tale med 
præsten. Andre gange besøger jeg 
uopfordret patienterne på deres stuer. Når 
jeg går ind på en stue er jeg ganske vist 
præst, men jeg er også ”bare” et 
medmenneske, som stiller sig til rådighed 
for, hvad der måtte være behov for at tale 
om.  Jeg har aldrig en bestemt dagsorden 
for, hvad vi skal tale om, når jeg går ind på 
en stue, men da jeg nu engang er præst, er 
det ofte naturligt at samtalerne på et 
tidspunkt drejer ind på emner som; Tro, 
Gud, praktiske ting vedr. bisættelse eller 
bøn. 
Ofte oplever jeg stor imødekommenhed  – 
også selvom mange giver udtryk for, at de 
ikke er ”specielt troende”.

Bøn er at lægge det vi ikke har 
kontrol over i Vor Herres hænder 
Ligesom nogle tydeligt giver udtryk for, at 
de ikke ønsker ”præstesnak” er der andre 
gange, hvor det særligt er det ”præstelige”, 
der er brug for, enten ved andagter i 
orangeriet eller på stuen. 

Når døden er nært forestående, som den 
er på Hospice både for patienter og 
pårørende, er det med Gud og tro ikke 
altid så langt væk – selvom det hidtil ikke 
har haft den store betydning. Som præst 
kan jeg hjælpe med at sætte ord på nogle 
af disse tanker i samtale og bøn til Gud. 
Bønner kan være et ønske om at Gud må 
være hos ens familie, når man ikke selv kan 
være der længere eller, at han må lade den 
døende få fred og sove ind uden smerter. 
Andre gange kan det være befriende i bøn 
at sige tak for det liv, man har levet – og 
også som pårørende sige tak for det liv, 
man har haft sammen. Sammen med en 
yngre kvinde bad vi Gud om, at når det 
ikke så ud til, at han havde tænkt sig at 
gøre hende rask, så måtte han gerne passe 
på hendes børn, når hun ikke længere 
kunne være der.  
I bund og grund er bøn på Hospice 
ligesom i andre sammenhænge, at lægge 
tanker, bekymringer og sorger – ja, alt det 
vi ikke har kontrol over i Vor Herres 
hænder.   

Som hospicepræst afholder Christina andagter, deltager 
ved udsyngninger fra stuerne, og medvirker ved forskellige 
tilbud for pårørende og efterladte og indgår i det 
tværfaglige samarbejde med husets øvrige ansatte. Udover 
at være hospicepræst er Christina hjælpepræst i 
Gundsømagle kirke.
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Narrativ coaching og vejledning – samtaler om livet. 
Eller træning i at lade folk selv fortælle om deres liv. 

Det er en uddannelse, som hele persona-
let på Hospice Sjælland påbegyndte i marts 
2018 og kurserne vil løbe hen over de 
næste 2 år. 

Elementer i denne uddannelse vakte 
nysgerrighed blandt de frivillige, der i 
deres virke på Hospice har mange snakke 
og samtaler med patienter og pårørende. 

Takket være koordinator Tina Gyldmark´s 
initiativ og Støtteforeningens velvilje til at 
bevilge midler til afholdelse af en 
”Temadag for frivillige på Hospice 
Sjælland i narrative samtaler”, tog 28 
frivillige imod muligheden for at få viden 
om disse ideer og metoder og få 
inspiration til de samtaler, de selv fører 
med patienter og pårørende. 

Det er en narrativ grundantagelse, at der 
altid er meget mere at fortælle om en 
person, end det, som har ramt dem af 
sygdom og problemer. Både personale og 
frivillige bliver ofte vidner til vigtige 
begivenheder og indsigt i livet før 
sygdommen ramte. 

På temadagen blev der arbejdet med, 
hvordan man aktivt lytter og spørger 
videre til fortællerens historie, så samtalen 
bliver på fortællerens banehalvdel. Ofte er 
vi som mennesker tilbøjelige til at dreje en 
fortælling over i noget, der ligner 
situationer fra eget liv. På temadagen fik vi 
indsigt i måder at hjælpe fortælleren med 
at videreudvikle sin fortælling, så det ofte 
bliver en lille livshistorie eller vigtig 
erindring. 

Et eksempel kan være snakken ved 
middagsbordet om, hvor skønt patienten 
havde oplevet underholdningen i 
Orangeriet dagen før. Ved at spørge ind 
til, hvad der føltes skønt, opfordres der 
til at fortælle mere om, hvad der gjorde 
patienten glad eller rørt, hvordan 
musikken har fyldt i patientens liv, og 
herefter udvikler samtalen sig ofte til en 
erindring om mange stemninger og 
oplevelser. Dette bidrager i patientens 
nuværende situation til at styrke både 
meningsfuldhed og identitet.

Temadagens mulighed for at få viden om 
de narrative ideer og metoder samt 
inspiration til samtaler har givet nogle 
gode redskaber, der kan hjælpe til at 
blive en endnu bedre frivillig på Hospice 
Sjælland. 

Karen Margrethe Lund 

Narrativ betyder fortællende 
Narrativ coaching: træning i (at lade andre) fortælle 
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Projekt nyt køkken på Hospice Sjælland 
v/ Irene Kosiara Herbo, køkkenleder 

Igennem de seneste år har vores hyggelige 
og trofaste køkken lidt af begyndende 
”metaltræthed”. Induktionskomfuret og 
jeg havde en stiltiende aftale om at holde 
ud, ind til jeg fik det mobile køkken 
leveret. Elektrikeren kunne simpelthen 
ikke skaffe reservedele mere. Det var slidt 
ned. 

Det er en kostbar investering og en meget 
tids- og ressourcekrævende proces at 
påbegynde. Lidt angstprovokerende, da 
gryderne stadigvæk skulle holdes i kog i en 
længere ombygningsperiode. Patienterne 
skulle nødigt have meget ringere mad i 
forhold til den standard, vi normalt 
garanterer. Det ville kræve en nøje og 
gennemtænkt planlægning, og nogle super 
seje ernæringsassistenter for at få det hele 
til at gå op i en højere enhed.  

I begyndelsen af 2018, startede forberedel-
serne til det nye køkkenprojektet så småt. 
Jeg fik, sammen med mine medarbejdere, 
input fra diverse storkøkkenkonsulenter. 
Disse endte med forskellige tegninger, 
som gav en ide om, hvorledes et nyt 
køkken kunne se ud på Hospice Sjælland. 
Tre forskellige storkøkkenfirmaer kom 
med tilbud. Valget faldt på Bent Brandt, da 
deres bud indfriede mange af vore ønsker 
og behov.  

Jeg var i september til møde med Hospice 
Sjællands bestyrelse. Her fremlagde jeg 
tegninger, baggrund for projektet, samt 

fordelene ved at få bygget nyt køkken. Det 
blev et JA til projektet, og i starten af 
oktober holdt pedellen og jeg møde med 
alle håndværkerne. Der blev givet tilbud på 
de forskellige opgaver og lagt en ni ugers 
plan. Så gik det ellers stærkt. I uge 42 blev 
køkkenet revet ned og produktionen 
flyttede ud i ”skurvognen”. Den første uge 
var temmelig udfordrende. Al teknik 
drillede, nye arbejdsrutiner skulle afprøves, 
døren var nærmest umulig at få åbnet, 
trappen var smal og stejl. Medarbejderne 
stod i vand til anklerne, da afløbet var 
tilstoppet og opvaskemaskinen var utæt. 
Sikken en start! 

Udover at være køkkenleder blev jeg også 
”byggeleder”, da pedellen var på ferie i hele 
november. Jeg havde et super godt 
samarbejde med håndværkerne. Det var en 
fornøjelse, alle kunne arbejde sammen, så 
projektet fulgte tidsplanen til punkt og 
prikke. Jeg kunne også stille ”underlige” 
spørgsmål og blive mødt med et smil 
alligevel. Der vil nok altid være nogle 
”klumper i sovsen” i sådan en proces. Den 
største udfordring blev nok, da der skulle 
laves et hul i væggen, hvor afrydningen af 
snavset service skulle være. Vi vidste ikke, at 
det var en brandsektioneret væg…! Det 
endte med, at der skulle monteres og 
installeres en brandjalousilåge ved denne 
åbning. Det skulle godkendes hos Roskilde 
kommune, inden vi kunne bestille denne 
specialfremstillede låge. Uha, da var jeg 
sikker på, det blev umuligt at overholde 
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tidsplanen. Julemiddagen var i fare for at 
skulle tilberedes i skurvognen. Men 
heldigvis endte det godt, og vi kunne flytte 
ind i køkkenet i uge 50 som planlagt. 

Det var ikke helt nemt at vende hjem 
igen. Sikken mange spørgsmål om alt 
muligt. Der er mange meninger og 
holdninger til det, men for mig er det 
vigtigste, at vi har fået en god 
arbejdsplads, hvor vi kan bruge vores 
faglighed og få tilberedt mad til glæde og 
gavn for patienterne. Det har været 
krævende at få introduceret alle til de nye 
maskiner og nye rutiner, samtidig med selv 
at få lært køkkenet at kende. Ovnene er 
fantastiske og kan alt muligt lækkert.  

I uge 51 holdt vi ”Kitchen Warming” for 
alle. En skøn eftermiddag med klipning af 
den røde snor, takketale og en buffet fyldt 
med diverse lækkerier. Alt sammen midt i 
juleforberedelserne, men det var en vigtig 
markering af, hvad vi sammen havde 
klaret. 

Det havde ikke været muligt, hvis ikke 
ernæringsassistenterne havde haft JA 
hatten på og været klar på store for-
andringer. Det er jeg så taknemmelig for.

For mig personligt har det været 
superspændende og ikke mindst en 
udfordrende proces. At være så 
privilegeret, at få lov til at få så stor 
indflydelse på hele processen, gør mig 
glad og stolt. Jeg har været ansat her 
siden Hospice Sjælland åbnede i 2006. Så 
nu at få lov til at arbejde i et køkken, 
hvor der er tænkt praktiske løsninger, 
nyt udstyr som er super effektivt og 
energibesparende samt ergonomisk 
korrekt. Vi har fået mere optimale 
arbejdsstillinger, som har stor betydning i 
det daglige!

Hospice Sjælland har i øvrigt oprettet en 
Facebook side, hvor I er velkomne til at 
følge med i hverdagen på Hospice. 
Frivilligkoordinator Tina Gyldmark og jeg 
administrerer den. Siden brugte jeg flittigt 
og lagde masser af billeder op, så alle 
havde mulighed for at følge med i 
køkkenprojektet.  
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Foreningens adresse: 

Hospice Sjælland Støtteforening 

CVR – nr.: 3200 9085

E-mail: formand@hosjstf.dk 

www. hosjstf.dk

Bestyrelsen 2018/19: 

• Kaj V. Hansen (formand), tlf. 20 22 06 11

• Karen Margrethe Lund, Roskilde, (næstformand og sekretær), tlf. 26 17 97 66,

• Anker Axelsen, Roskilde (kasserer), tlf. 29 64 63 80,

• Hannelore Reisz, Greve, tlf. 23 67 53 73.

• Vivi Bräuner Thorsen, Greve, tlf.  20 82 92 12

• Ingelise Møller, Roskilde, tlf. 29 79 99 70

• Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf. 27 30 02 22

Kontingent  

2018: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende

2019: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende

Bankkonto: Reg.nr. 2290 — konto nr. 3490 763 855 

Husk navn og adresse 

Så er du én af os! 

aftensol




