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Mindeord om Rolf Birger Petersen 

Den 1.maj 2018 blev Rolf Birger Petersen 

bisat fra Allerslev kirke, der med et overvæl-

dende blomsterhav vidnede om det favnende 

menneske, Rolf gennem et langt liv har været 

og om den store kontaktflade, han havde. 

Rolf har arbejdet ved DSB i 46 år, både på 

det drifts- og ledelsesmæssige 

område. Han har haft den ære 

at blive udnævnt til ridder af 

Dannebrog. 

Rolf Birger Petersen gik i for-

året 2013 ind i Støtteforenin-

gen for Hospice Sjællands be-

styrelse. Rolf fik kendskab til 

Hospice Sjælland og støttefor-

eningens arbejde i forbindelse 

med, at hans hustru – Kirsten Tolderlund – i 

2012 opholdt sig 3½ uge på Hospice. Og 

Rolfs interesse for Hospice og det Hospice 

betyder for både de patienter, der kommer 

på Hospice og ikke mindst deres pårørende 

betød, at han i 2014 blev valgt som formand 

for Støtteforeningen. 

Rolf havde oplevet, hvad de frivillige betød 

for patienter og pårørende på Hospice, og 

det glædede ham derfor meget, at et af hans 

børnebørn i en periode var frivillig på Hospi-

ce Sjælland. 

I de 5 år Rolf var involveret i arbejdet i Støt-

teforeningen, lærte vi ham at kende som et 

menneske, der via nysgerrighed og interesse 

viste, hvad Støtteforeningen kan være for 

Hospice og for foreningens medlemmer.  

Han arrangerede erfaringsudveksling med 

andre støtteforeninger og i forhold til aktivi-

teter for medlemmerne var det i høj grad 

Rolfs fortjeneste, at et samarbejde med Ros-

kilde Teater, Åben Dans på Musicon og ikke 

mindst Kulturstyrelsen mundede ud i fore-

stillingen ”Oscar og den lyserøde dame”, en 

fantastisk monolog med Pia Rosenbaum. 

Rolf var meget opmærksom på, hvad sam-

fundsdebatten på det lægefaglige  område 

kunne betyde for Støtteforeningens arbej-

de. 

Overvejelser om selvbestemmel-

se og behandling ved livets afslut-

ning interesserede Rolf og han 

bragte debatten og synspunkter 

fra Det Etiske Råd ind til drøftel-

se i Støtteforeningens bestyrelse. 

Store spørgsmål og komplekse 

emner; men Rolf var også en væ-

sentlig deltager i det mere prakti-

ske, hvilket var udtryk for, at han 

gerne ydede og gav af sin tid uanset om det 

handlede om det praktiske eller det repræ-

sentative til gavn for Støtteforeningen. 

Rolf blev 80 år og var i de sidste 1½ år ramt 

af en sygdom, som efterhånden tog alle hans 

kræfter og energi. Trods utallige undersøgel-

ser på forskellige hospitaler fik han først sin 

diagnose kort før han døde. Rolf havde 

kæmpet en ulige kamp mod Als. Rolf forsøg-

te til det sidste – på trods af ganske få kræf-

ter at holde fast i sit udadvendte engage-

ment, sine sociale og familiemæssige aktivite-

ter. Han levede livet lige til det sidste.  

Æret være  

Rolf Birger Petersens minde 

Støtteforeningen for Hospice Sjælland 

ved Karen Margrethe Lund 

ALS: Amyotrofisk lateral sklerose 
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I min præsentationstale på Årsmødet 

på Hotel Scandic 26.2.2018 fortalte 

jeg: 

Mit navn er Kaj V. Hansen, jeg er 

Cand.Comm./Psyk., jeg bor på Klo-

stervang i Roskilde. 

Det jeg har med i ’min bagage’, når jeg 

stiller mig til rådighed som ny formand 

for bestyrelsen for Hospice Sjællands 

støtteforening, er 24 års erfaring som 

byrådsmedlem i Roskilde byråd frem 

til 1.1.2018. Derudover har jeg været valgobserva-

tør for Udenrigsministeriet. Jeg er kandidat fra Ros-

kilde Universitet med speciale i kommunikations-

psykologi. Jeg har været ansat i skattevæsenet som 

leder af udlandsbeskatningsområdet. Sideløbende 

har jeg arrangeret studierejser rundt i Europa. Jeg 

er foredragsholder og arrangerer byvandringer i 

Roskilde.  

Alt dette har givet mig et stort og værdifuldt net-

værk. Jeg har en meget forstående hustru Bente 

Ørum. Hun mener som jeg selv, at et arbejde for 

hospice er væsentligt, hvorfor jeg tog imod opfor-

dringen til valg som formand for bestyrelsen. 

Det var den ultrakorte og meget formelle præsen-

tation. Men vi har alle flere sider, som er med til at 

gøre os til de personer, vi er.  Vi har også alle en hi-

storie, som har haft betydning for vores valg og 

dermed også vores udvikling og vores liv. Begge de-

le har for mig været så udfordrende, at jeg er blevet 

bedt om at skrive og udgive mine erindringer, og 

her i forbindelse med min udtræden af byrådet 

blev det så yderligere til en TV-udsendelse om mit 

liv. 

Jeg er født i Sønderjylland i 

Aabenraa. En del år senere flyt-

tede min moder og jeg over til 

min far i Roskilde, hvor jeg så 

har boet indtil i dag. ”Skal vi bo 

længe her?” spurgte jeg min 

mor, da vi ankom til Roskilde. 

Jeg husker ikke hendes svar.  Alt 

var så anderledes herovre, ma-

den, sproget og kulturen. Min 

mors familie boede på begge 

sider af grænsen, så jeg var opdraget både med 

dansk og tysk sprog. Det gav mig problemer i sko-

len. Senere blev mine fremmedsprog en stor fordel, 

i mine forskellige internationale jobs.  

I min soldatertid fra 1964 til 1966 blev jeg uddan-

net radiotelegrafist. Efter soldatertiden var jeg en 

kort tid lærer på et gymnasium i Vest Berlin, men 

jeg vendte tilbage til Roskilde, hvor jeg havde mødt 

en bornholmsk pige ’som ventede på mig’. Hun var 

og er en stolt bornholmer, en Koefoed, med en 

slægt som har haft afgørende betydning for, at 

Bornholm den dag i dag er dansk.  Det betyder og-

så, at vi hvert år i mindst en måned bor på Born-

holm i et hus i Svaneke. 

Når man formelt skal beskrive et menneske, stø-

der man på begrebet ’habitus’ og herunder begre-

berne ’social kapital’ og ’kulturel kapital’. Uden at 

det skal blive en akademisk fremstilling, kan jeg sige, 

at jeg både har og læser mange bøger, jeg lytter ger-

ne til klassisk musik, jeg nyder at se på kunst og ar-

kitektur, og så rejser min hustru og jeg gerne til 

områder som ’åbner vore øjne’.   

Ny formand for Støtteforeningen 
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Det var på en lidt trist baggrund, at jeg kom 

til at overtage opgaven som formand i vores 

forening. Rolf Birger Pedersen havde været 

syg i et stykke tid. Det var alvorligt, og han 

døde nogle få måneder senere. Alle i besty-

relsen og mange uden for bestyrelsen ved at 

bestyrelsesarbejdet betød meget for Rolf. 

Jeg selv nåede kun at holde et møde med 

ham. Det var rent faktisk en slags

’overdragelsesforretning’ samtidig med, at 

han fortalte mig om de opgaver, han havde i 

gang, og som han nu ikke ville kunne gøre 

færdige.

Ved min præsentation som kandidat til for-

mandsposten, gav jeg et rids af min 

baggrund, samt de overvejelser jeg havde 

gjort mig, inden jeg tog imod opfordringen 

til at påtage mig formandsposten. En meget 

væsentlig ting var og er, at de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer med deres 

mangeårige erfaring fortsætter. Det giver mig 

en god mulighed for at få 

et indblik i de løbende udfordringer, der lig-

ger i bestyrelsesarbejdet. 

Med lidt over 4 måneders indsigt i de opga-

ver der venter, vil jeg være meget forsigtig 

med at kaste nye projekter på bestyrelsens 
bord. Selv om jeg stadig som 1. suppleant til 

byrådet i Roskilde, har løbende ønsker til 

forandringer i vores samfund, vil jeg følge 

det råd jeg har fra min hustru: ”husk at du 

har 2 ører og kun en mund”. 

En ting står mig dog allerede klart: jeg er 
ikke sikker på, at Støtteforenings- 
bestyrelsens og Hospiceledelsens ønsker 
om varetagelse af opgaver, hele tiden skal 
afstemmes. Samtidig skal jeg dog bemærke, 
at samfundet (det offentlige) i stadig større 

omfang lægger vægt på, at frivilligt arbejde 
skal indtænkes i løsningen af flere og flere 

opgaver.  

Kaj V. Hansen, formand 

Frivilligt arbejde skal indtænkes 

i løsningen af opgaver. 
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Følge med 
tiden… 

Være med i 
udviklingen…
Som årene går, bli’r det noget af 
en udfordring at ”følge med ti-
den…” og ”være med i udviklin-
gen…”. Jeg slås med at lære den 
nye iPad at kende. 

I årets første nyhedsbrev 
nævntes ”nye regler” for gaver til 
Hospice Sjælland Støtteforening 
(de skal også læres), siden er 
Støtteforeningen bevilget 
fritagelse for betaling af boafgift 
ved modtagelse af arv, ligesom 
foreningen kan modtage gaver, 
der giver fradrag på 
selvangivelsen. 

Indbetalinger til Hospice Sjælland 
Støtteforening kan og skal ske 
således: 

Gaver og donationer med ret til 
fradrag indbetales på konto 

2540 – 4394 235 259, 

andre indbetalinger såsom kon-
tingent, gaver og donationer 
(uden ønske om fradrag) samt 
mindegaver og arv indbetales på 
konto 2290 – 3490 763 855. 

I skrivende stund er halvdelen af 
året gået, og det sammen med 
alderen kalder ofte på tankerne 
om livet. En ungdomsven gjorde 
det i tekster, en lyder sådan: 

Nu er min ungdoms forfløjne tid 
historie. 
Nu er min fars uhyrlige slid 
historie. 
Drømme, 
vi drømte, 
og sorger, 
vi led, 
slægternes fryd og elendighed 
er nu gemt hen, gemt væk, 
forbi, 
er nu kun 
historie. 

Børge Andersen. 

Støtteforeningen har i første 
halvår modtaget 43.500 kr. i 
kontingent og 14.000 kr. i gaver 
og 5.000 kr. i mindegaver. 
Tusind tak for denne trofasthed. 
Kontingentindbetaling skulle ger-
ne nå 66.000 kr. for at alle er 
med. 

Fortsat god sommer. 

Anker Axelsen, kasserer. 
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At arbejde på et hospice med livstruende 
syge og døende mennesker samt deres 
pårørende, er et særligt arbejde. 

Det stiller særlige krav til den personlige 
kunnen og professionelle tilgang - hele 
tiden at navigere i feltet mellem liv og død. 

Vi er vidne til menneskers sidste livstid og 
afskeden med livet og pårørendes afsked 
med deres kære. Det vil sige, at vi hver 
dag forholder os til ethvert menneskes 
eksistentielle grundvilkår - og dermed også 
vore egne. 

Dette er baggrunden for, at vi i 2018-2019 
har indgået et samarbejde med DISPUK 
om et efteruddannelsesforløb for alle 
medarbejderne på Hospice Sjælland. 
Uddannelsen vil forløbe over en 2-årig 
periode. Medarbejderne deles op i tre 
tværfaglige hold, med 15 medarbejdere på 
hvert hold. Der er 12 undervisningsdage 
og 5 studiedage for hver hold. 

Med uddannelsen ønsker vi, ledelsen, at 
skabe et fælles fundament at navigere ud 
fra, når der bl.a. opstår etiske dilemmaer 
samt sætte fokus på dialogen og den måde 
vi kan betragte de dilemmafyldte 
situationer på. Dette vil være sig både i 
forhold til patienter og pårørende, samt til 
hinanden som kolleger. Det vil medvirke 
til at øge medarbejdernes personlige, 
faglige og kommunikative kompetencer i 
forhold til, hvad der er muligt at tænke og 
dermed gøre i arbejdet og relationerne til 
andre. 

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i 
en forståelsesramme, set ud fra den 
narrative praksis, lidt kort beskrevet kan 
det siges som nedenstående: 

”Mennesker (professionelle, patienter eller 
pårørende) håndterer ikke kun livet på 
baggrund af det, de har oplevet. Måden vi 
fortæller om det, vi har oplevet, påvirker den 
mening vi skaber om det oplevede. Derfor må 
vi interessere os for de fortællinger, 
mennesker har med sig. Vi er således mere 
end biologi, mere end ånd eller psyke og mere 
end en social konstruktion. Vi er også det vi 
fortæller, eller som bliver fortalt om os, for det 
der fortælles påvirker vores tanker og vores 
handlinger. Denne grundantagelse - eller dette 
perspektiv ligger bag ved de mange forskellige 
metoder eller praksisser, som ”det narrative” 
er rundet af. Det står ikke i modsætning til 
andre praksisformer, men tilbyder en anden 
forståelsesramme, som supplerer eller 
nuancerer, hvad der er muligt at tænke og 
dermed gøre i arbejdet” 

Dette er en lille bid af, hvad der sker på 
Hospice, for at efterleve vores mission: 

at Hospice Sjælland er et højt specialiseret 
palliativt tilbud, som yder lindring for 
livstruede syge og deres pårørende. Vi 
arbejder med fysisk, psykisk, social og 
eksistentiel lindring for at skabe størst 
mulig livskvalitet for den enkelte. 

Aino Andersen, hospicechef 

En lille bid af udviklingen på Hospice Sjælland 

DISPUK: Dansk Institution for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation
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Vi har gentagne gange her i Nyhedsbrevet 

skrevet om underholdning på Hospice Sjæl-

land og værdien heraf for patienter, pårøren-

de og personale. 

Tilbage i tiden var det alene Støttefor-

eningen, der sørgede for, at der ca. 1 gang i 

kvartalet var underholdning af de lokale 

kræfter, man havde kendskab til. 

Men i 2009 tog et par frivillige ildsjæle – Ma-

rianne Harboe og Hans Dal - initiativ til at 

etablere ”Kunstnere i Hospice”.  

Det gøres ikke uden økonomiske midler, og 

Marianne Harboe er en fantastisk fundraiser, 

der med sit kendskab til forskellige fonde og 

organisationer skaffer midler til projektet, 

der er etableret i den landsdækkende 

”Foreningen frivillige ved Hospice”. 

Og Hans Dal, komponist, sanger og guitarist, 

har i kraft af sit engagement i store dele af 

kunstverdenen formået at indgå aftaler med 

et stort antal kendte og mindre kendte 

kunstnere, der velvilligt og vederlagsfrit har 

stillet deres tid og talent til rådighed for nog-

le gange om året at underholde på landets 

Hospicer. 

Eneste garanti er, at kunstnerne får deres 

transportomkostninger dækket, og så er det 

op til de enkelte hospicer på en pæn måde

at takke for kunstnerens optræden. 

På Hospice Sjælland har vi haft besøg af 

skuespillere, f.eks. Jytte Abildstrøm og

til jul kommer Vigga Bro.  

Vi har haft forfattere, f.eks. Leif Davidsen, hi-

storiefortællere, f.eks. Ellen Dahl Bang, truba-

durer, koncertpianister, guitarister, sangere og 

sangskrivere til at sprede glæde, sende pati-

enter og pårørende ned af ”memory laine” 

eller bare gøre en stund lidt lysere og lette-

re. 

Aktivitetsudvalget på Hospice Sjælland gør – 

som nævnt ovenstående -  både brug af de 

forskellige kunstnere, der har doneret sig 

selv til hospicer, men vi har også god kontakt 

til lokale kunstnere, der gerne kommer for 

at synge, spille, danse eller læse op. 

Så overskriften ”Kunstnere i Hospice” er et 

bredt begreb, som med deres bidrag på Hos-

pice er med til at sprede Stjerne-stunder, også 

når livet kan være lidt svært. 

Karen Margrethe Lund 

Støtteforeningen og Aktivitetsudvalget 

Kunstnere i Hospice
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Et haveprojekt 

Lige siden Hospice Sjælland har været på 

tegnebrættet, har omgivelserne været en 

del af planlægningen. 

Det startede med, at den byggegrund, vi fik 

lov til at disponere over på bakketoppen 

ved Slæggerupvej, var ret lille.  

Til gengæld fik vi af kommunen lovning på, 

at området på den anden side af Slæggerup-

vej ikke ville blive inddraget til bymæssig be-

byggelse. Til den side skulle patienterne have 

udsigt fra sengene. 

Selve bygningen kom til at fylde meget i det 

færdige projekt og når der skulle være par-

keringspladser til ansatte og gæster, var der 

ikke meget tilbage til haveanlæg. 

Siden er der revet noget ned og bygget no-
get til mod øst, hvilket har indsnævret det 
grønne område yderligere. Med lidt god 

vilje har man dog lavet et stisystem i noget 

af grønarealet. 

Nu er det på tide at renovere dele af det 

beplantede område samt at skabe legefacili-

teter for børn, hvis pårørende er patienter 

på Hospice. Legepladsen skal ligge ud for 

Orangeriet selvom der ikke er megen plads. 

Beplantningen omkring hovedindgangen har 

stået i alle årene og trænger til fornyelse. 

Tilsvarende kan der komme andre tiltag på 

bordet. 

Det økonomiske grundlag for disse ændrin-

ger kommer blandt andre fra lokale ildsjæle. 

Det er 7. gang Ladies’ Midnight Walk 
gennemføres til fordel for Hospice Sjælland. 
Hospice har hvert år modtaget over-
skuddet - som i år har været rekordstort: 
hele 108.800,- kr.

Støtteforeningen har også givet tilsagn om 
bidrag. 

Vi håber, at planerne kan realiseres inden 

længe! 

Reginald Hansen, redaktør
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Her i det nordvestlige hjørne - ud for

Orangeriet - forventes en nyanlagt

legeplads (se den blå indramning) 

Den trekantede blå ind-

ramning viser området 

foran hovedindgangen. Be-

plantningen dækker næ-

sten fuldstændigt for ind-

syn. 

Parkeringsplads 
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Lørdag d. 25. august 2018 fra 10 – 14. 

En tilbagevendende begivenhed i Roskilde 
er Sundhedsdagen, hvor Hestetorvet igen 
danner rammen for de mange 
patientforeninger, Roskilde kommune og 
Regionen, som alle står klar med 
informationer, pjecer og rådgivning. 
Hospice Sjælland Støtteforening vil 
selvfølgelig også være til stede på torvet – 
så kig forbi og få en snak. 

Temaet i år er: Mental Sundhed 

Aktiviteterne i det store telt omfatter bl.a. 
foredrag med komiker, skribent, journalist 
og foredragsholder Sebastian Dorset, 
nok mest kendt som stand-up komiker, 
der har optrådt for foreninger, 
organisationen, firmaer og kommuner 
landet over. Derudover har Sebastian 
Dorset en lang karriere som skribent og  
redaktør på diverse medier. 

Foredraget ”En sund sjæl i et 
fedladent legeme” vil blive leveret på 
en hyggelig men også ubarmhjertig 
morsom facon. Er du til smil og latter, så 
mød op i det store telt kl. 10.30. 

Et udførligt program for Sundhedsdagen 
kan læses i Sundhedsavisen, der 
udkommer som indstik i Roskilde Avis i 
ugen op til dagen.  

Ingelise Møller 

Sundhedsdagen på Hestetorvet i Roskilde 
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På årsmødet var der under punktet 
"eventuelt" en debat om betimeligheden ved 
at udsende nyhedsbrevet i trykt form, idet 
det efterhånden er en kostbar affære, men 

grundet medlemmernes aldersfordeling vil 

en ren netbaseret information være 

uhensigtsmæssig. 

Samtlige nyhedsbreve findes på hjemmesiden 
som underpunkt under "arkiv".

Forslagsstilleren meddelte også, at man ikke 
kunne tilmelde sig elektronisk til 

Støtteforeningen fra en smartphone og tablet 
trods formular på hjemmesiden. Der blev 

oplyst, at det ville blive ændret ved hjælp af 
udbyderen af hjemmesiden. 

Opfølgning af den rejste kritik af 

mulighederne for at tilmelde sig som nyt 

medlem via hjemmesiden.: 

Tilmeldingsskemaet har virket på PC, men 

ikke på andre medier. Den hindring skulle nu 

være ryddet af vejen. Tilmeldelsen bliver 

sendt til "formand@hosjstf.dk". Dog er der 

sket den ændring, at blanketten skal findes 

under "kontakt", ligesom oversigten over 

bestyrelsen og mødedatoer ligger der med 

betegnelsen "kontakt os". Ved at gøre 

tilmeldelsen tilgængelig via smartphone og 
tablet håber vi, at også yngre personer 

finder vej til Støtteforeningen.  

Reginald Hansen, webmaster 

Kontakt til Støtteforeningen 

Navn:______________________________ 
Firma:______________________________ 
Adresse:____________________________ 
By:________________________________ 
Telefon:_____________________________ 
E-mail:______________________________
Evt. besked:__________________________
Få et nyt ord

Indtast ord: __________________________
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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. 46 37 28 70  ,
• 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 

Gaver og donationer med ret til fradrag indbetales på konto: 
Reg.nr. 2540 – konto nr. 4394 235 259,

Husk navn og adresse 

Så er du én af os! 




