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Hospice Sjælland
STØTTEFORENING
Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde

Nyhedsbrev nr. 1  2020
Støt Hospicesagen 
- for bedre omsorg ved livets afslutning!
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Formandens klumme Af Karen Margrethe Lund

I skrivende stund lyser et bredt bælte af 
forårsbebudere op hele vejen rundt om i 
haveanlægget ved Hospice Sjælland. Se-
nere kommer andre forårsblomster til, så 
sommerblomster, stauder og flotte græs-
ser, der svajer elegant i vinden. Hen på året 
lyser de brændte efterårsfarver op, vinte-
ren kommer og der bliver mere ro på. Na-
turen samler kræfter til igen at berige os 
med skønhed og sanselige oplevelser.

En livscyklus, der i de forskellige faser er in-
tens, smuk, sørgmodig, oplivende, ja nær-
mest livgivende og til inspiration for det 
liv, der både leves og mistes på Hospice.

Hvor vil jeg så hen med ovenstående i 
forhold til Støtteforeningen. Hvad er vo-
res opgave nu og i fremtiden? Jeg ser det 
netop som en hovedopgave på mange ni-
veauer at understøtte livet og den indsats 
både det professionelle personale og de 
frivillige yder hver eneste dag på Hospice 
til gavn og glæde for patienter og deres 
pårørende. Være med til at give den følel-
se af glæde, varme, forundring og ro, som 
naturen udenfor i haven inspirerer til og er 
symbol på.

Støtten til den frivillige indsats er helt 
grundlæggende i forhold til hospicefiloso-
fien og et bærende element i livet på Ho-
spice, hvor Støtteforeningen yder økono-
misk støtte til både den fagligt orienterede 

udvikling af det 
frivillige korps og 
til de mere sociale 
aktiviteter.

En væsentlig ind-
sats er fortsat at 
understøtte forskellige aktiviteter i form af 
kunstnere, der kommer og synger og eller 
giver små koncerter, holder foredrag eller 
læser op. Patienterne på Hospice er et sted 
i livet, hvor de ikke kan gå til forskellige kul-
turelle begivenheder, men Støtteforenin-
gen kan medvirke til, at dette bringes ind 
på Hospice, og har man én gang set, hvad 
musik og sang kan gøre for en patient og 
dennes pårørende, så er det en særdeles 
vigtig opgave at skaffe økonomiske midler 
hertil.

Og så kommer vi til fremtiden, hvor vi vil 
forsøge at have mere fokus på at give vore 
nuværende og kommende medlemmer 
andet end et årsmøde og et par Nyheds-
breve for deres medlemskab. Den opgave 
tog vi hul på i 2019, hvor vi har afholdt 2 
medlemsarrangementer. Et fantastisk fore-
drag i samarbejde med Kræftrådgivningen 
i Roskilde og en Julekoncert i Trekroner Kir-
ke. Begge dele kan I læse mere om her i 
Nyhedsbrevet. Den trend fortsætter vi med 
i 2020.

Det er min overbevisning at der i al fremtid 
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vil være behov for en Støtteforening. Det 
betyder, at der skal arbejdes på at sikre til-
gang af medlemmer. Støtteforeningen må 
på forskellig vis være med til at udbrede 
kendskabet til hospicetanken og til Støtte-
foreningens arbejde med at skaffe midler 
til at støtte de frivilliges indsats, bidrage 
til at tilgodese forskellige ønsker fra Ho-
spic-ledelsen til gavn og glæde for alle, der 
har deres gang på Hospice Sjælland. Via 
musik, sang og andre aktiviteter at bidrage 
til ”stjernestunder” for alle på Hospice. Alt 
dette er også en målsætning for 2020.

Søren Kirkegaard skriver: 

”Hvo som vover, risikerer at 
miste sit fodfæste for en tid.
Hvo som intet vover, risikerer 

at miste sig selv”

Engang imellem må man vove sig ud på 
ukendt grund for at finde sit fodfæste til 
udvikling af fremtiden for Støtteforenin-
gen til glæde for Hospice Sjælland – hvor 
livet leves…..

Indbydelse til årsmøde
Tirsdag den 28. april 2020, kl. 19:00
På Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Årsmødet er kun for Støtteforeningens medlemmer og kræver ikke tilmelding. 
Men du får mulighed for at invitere én eller flere ikke medlemmer af Støttefor-
eningen til at deltage i den underholdende del af programmet efter årsmødet.

Ikke medlemmer skal dog betale kr. 50,00 incl. kaffe/kage, 
og der vil først være adgang for disse kl. 20:15.

Der er begrænset antal pladser, så tilmelding om antal personer rettes til 
formand@hosjstf.dk senest den 25.4.2020. 

Se program side 4
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•  Velkomst ved formand Karen Margrethe Lund

•  Nyt fra Hospice Sjælland ved hospicechef 
   Karin Højgaard Jeppesen

•  Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent 2021.
 Bestyrelsen indstiller - uændret kontingent.
 125 kr. for enlige og 200 kr. for ægtefæller/samboende.
5.  Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 
 senest 8 dage før årsmødets afholdelse.
6. Valg af formand: 
 Karen Margrethe Lund  Modtager genvalg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 På valg er:
 Hanne Høyer Pedersen for 2 år. Modtager genvalg.
 Ingelise Møller for 2 år. Modtager genvalg.
 Vivi Bräuner Thorsen for 2 år. Modtager genvalg.
 Suppleanter:
 Anne-Lise Kåre Steen Hansen for 1 år. Modtager genvalg.
 1 suppleant for 2 år. Forslag ønskes.
8. Valg 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 Operasanger Dorthe Elsebeth 
og ”Den syngende sygeplejerske” Lars Frost berige 
forsamlingen med skønne toner, liv og glæde. 

Mødet forventes at slutte ca. kl. 21.45

Dorthe og Lars synger underholdende opera/operette 
repertoire, fyldt med smukke sange og let opera, bl.a. 
den festlige drikkevise fra La Traviata, Mozarts forfø-
rende Don Juans pragtfulde arie, dejlige sange fra Kai 
Norman Andersen, og skønne operettetoner, lige til at 
blive i godt humør af.

ÅRSMØDE 
PROGRAM
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Manse er en skøn 2-årig Sct. Bernhard 
hund, som to gange om måneden besøger 
Hospice Sjælland sammen med sine ”for-
ældre” Rikke og Jesper.

Det hele startede med, at Jesper og Rikke 
på Facebook læste, at Hospice Sjælland ef-
terlyste nogle personer, som af og til ville 
komme og spille på flyglet i Orangeriet. 

Jesper kontaktede Hospice og fortalte, at 
spille kunne de ikke, men tilbød i stedet at 
komme på besøg med deres hund.

Der blev aftalt et besøg, så de alle 3 kunne 
få et indtryk af hospice. Besøget var en suc-
ces, Manse luntede stille og roligt med, da 
Rikke og Jesper blev vist rundt. 

Aftalen blev herefter, at de skulle komme 
to gange om måneden og besøge de pa-

tienter, der i for-
vejen havde sagt 
ja til at få besøg. 

Jesper blev spurgt om, hvordan hund og 
patienter reagerer, når de kommer ind på 
stuerne. 
Den største reaktion er næsten altid over-
raskelse, når patienterne ser en hund på 65 
kg komme ind ad døren. Manse går først 
lidt rundt i stuen og snuser, hvorefter han 
går hen til patienten og lægger hovedet på 
dynen. Så sker der virkelig noget, der bli-
ver kælet og nusset og ret hurtigt kommer 
der en dialog i gang. Mange af patienterne 
har selv haft hund på et tidspunkt, så vi ud-
veksler erfaringer og det bliver til en god og 
hyggelig snak. Vi er som regel på en stue 
10-15 min. Vi er nu kommet på hospice i 
et halvt års tid, Manse er efterhånden ikke 
i tvivl om sin ”rolle” og nyder at blive kælet 
med. Når Rikke og jeg oplever den glæde, 
det er for patienterne at få besøg af os, så 
føler vi virkelig, at vi er med til at gøre en 
forskel - nemlig at glæde andre. 

Der er ikke kun patienterne, der er begej-
stret for Manse, både personale og frivillige 
ser frem til besøgsdagene.

Alle elsker Manse Af Ingelise Møller

Hospice Sjælland har fået sin egen besøgshund til stor 
glæde for både patienter og personale. 
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For et halvt år siden forlod jeg min tryg-
ge base på hjerteafdeling, Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital, efter 16 år som 
ledende oversygeplejerske. Jeg har været 
sygeplejerske i snart 36 år, inden for den 
akutte pleje og behandling, og været leder 
det meste af tiden.

Jeg havde gennem et stykke tid, haft lyst til 
at prøve nye udfordringer. Da jeg så stillin-
gen på Hospice Sjælland, tænkte jeg, det 
må være et sted, hvor jeg har mulighed 
at udleve mine ledelsesmæssige værdier i 
forhold til nærvær og nærhed ved at være 
en både fysisk og psykisk synlig leder med 
jordforbindelse, der udviser ægte interesse, 
og hjertevarme.

Mine forventninger var store, da jeg mød-
te op den 12. august. Jeg kom med tillid 
til, at det nok skulle gå. Jeg var nysgerrig, 
havde nogle håb om, at det var et rart sted 
at være, hvor jeg ville trives, og jeg håbe-
de der var brug for mine kompetencer. Jeg 
blev taget vældigt godt i mod af alle, hele 
personalegruppen, bestyrelsen, de frivillige 
og de tætte samarbejdspartnere.

Jeg er stadig leder i sundhedsvæsnet, men 
det er under andre rammer, så der har væ-
ret meget nyt at lære, og jeg er på ingen 
måde udlært. En ny verden for mig var be-
grebet frivillige, vi har næsten dobbelt så 
mange frivillige, som fastansat personale. 
Mennesker, der super engageret, kommer 
i deres fritid for at gøre en forskel for pa-
tienter og pårørende på Hospice Sjælland. 
En gruppe, der slet ikke kan undværes, de 
har alle mulige funktioner på Hospice Sjæl-
land, ud fra deres kompetencer og patien-
ternes behov.

Jeg har det meste af mit ledelsesliv væ-
ret vant til et årlig besparelseskrav, og en 
vækstøgning på mindst 2 %. Første gang 
der var en der spurgte, om der var noget 
jeg ønskede til patienterne eller persona-
let, troede jeg, at jeg havde hørt forkert. 
Jeg er meget taknemmelig for alle de fri-
villige, der på hver deres måde hjælper mig 
og personalet på Hospice Sjælland til, at 
vi i forhold til patienter og pårørende ”gør  

Præsentation af ny 
hospicechef på Hospice Sjælland

Af Karin Højgaard Jeppesen
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livet værd at leve – selvom der kun er kort 
tid igen”.

Jeg har fået det nærvær og den nærhed, 
jeg søgte. Filosoffer, digtere og kunstne-
re minder os jævnligt om, at vi skal blive 
bedre til at spejde efter hverdagens små 
overraskelser. Jeg behøver ikke at spejde 
ret meget, hver eneste dag oplever jeg små 
og store positive overraskelser på Hospice 
Sjælland, i kontakten med personale, pa-
tienter/pårørende og samarbejdspartnere. 
Jeg får sådan en varm fornemmelse i krop-
pen, når vi om morgenen står et kor af per-
sonale og synger morgensang, eller når en 
frivillig går rundt og sætter nye blomster i 
vaserne eller jeg ser personale/frivillige i en 
god dialog med patienter/pårørende, eller 
når jeg sidder på mit kontor og kan dufte 
middagsmaden, eller når jeg hører klaver/ 
flygel, og ser patienterne nyde det. Jeg 
kunne fortsætte i det uendelige med gode 
oplevelser, oplevelser der gør mig glad og 
stolt ved at være leder på Hospice Sjæl-
land.

At være en del af Hospice Sjælland kræver 
både robusthed og følsomhed, derfor er 
det nødvendigt at vi løfter i fælles flok og 
hver især medvirker til et godt arbejdsmil-
jø. Vi kan ikke noget alene, men vi kan så 
meget sammen.
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Jeg hedder Lena Hamm, og jeg har siden 
1. februar været ansat som virksomheds-
ansvarlig overlæge på Hospice Sjælland. 
Jeg kommer fra Fyn, hvor jeg er uddannet 
og har arbejdet som praktiserende læge, 
før jeg startede i palliationen. Jeg har ar-
bejdet med både børn og voksne, hvor jeg 
de første år kun var i voksenpalliationen 
med udkørende funktion og lægepasning 
af hospice. For 4 år siden blev jeg bedt om 
at lave et børnepalliativt team i Region 
Syddanmark, hvor jeg med mine tværfag-
lige kollegaer hjalp familierne og børnene i 
deres hjem. De sidste 1½ år arbejdede jeg 
kun med børnene. 

Jeg er nu flyttet til København, hvor alle 
mine 5 børn bor og søgte derfor stillingen 

på Hospice Sjæl-
land. Jeg er meget 
begejstret for ho-
spicetanken, og mit 
fornemste arbejde er 
at hjælpe den syge, 
døende og deres fa-
milier bedst muligt 
i samarbejde med alle andre på Hospice. 
Det tværfaglige samarbejde, hvor vi sam-
men gør en forskel er unik, alle er vigtige. 

Det at møde den syge og deres familie lige 
der hvor de er og hjælpe dem med,  at den 
sidste tid bliver med så meget livskvalitet 
og væren i livet som muligt, tænker jeg, er 
vores fornemmeste opgave. 

Som Karen Margrethe Lund skrev om i 
”Formandens klumme” i det seneste ny-
hedsbrev, fik Støtteforeningens bestyrelse 
på årsmødet i april 2019 opbakning til at 
arrangere et par forskellige tiltag, dels for 
at give medlemmerne en oplevelse, dels 
for at skabe interesse for og viden om ho-
spicesagen og om Støtteforeningens arbej-
de. Ved at afholde nogle arrangementer vil 

vi forsøge at få indtjening på anden vis end 
via kontingenter. 

Vi har nu holdt to arrangementer. 
Det første arrangement var et meget 
spændende foredrag med Ole Raakjær. 
Det fandt sted torsdag den 21. november 
2019 i samarbejde med Kræftrådgivningen 
i Roskilde. 

Ny overlæge på Hospice Sjælland Af Lena Hamm

Gik du glip af at 
deltage i vores medlemsarrangementer?

Af Hanne Høyer Pedersen, næstformand
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Ole Raakjær er sognepræst og også præst 
på Hospice Vangen i NørreSundby. Han 
holdt et meget inspirerende foredrag om 
”Hvordan trøster vi hinanden, når livet er 
svært?” Han forklarede og gav eksempler 
på reaktioner fra alvorligt syge eller døen-
de og deres pårørende og efterladte. Ole 
Raakjær var en meget medrivende fore-
dragsholder. Han gav mange bevægende 
eksempler på, hvorfor det er så vigtigt ikke 
at gå med tingene og minderne alene, men 
at være sammen om problemerne under 
et sygdomsforløb og forløbet efter, at livet 
er slut. Hvor vigtigt det er at turde tale, at 
turde græde, at turde dele sorgen og at 
turde glædes over alle de gode minder, en 
afdød person efterlader sig – både for de 
personer, der er i forløbet, men også for de 
personer, der er i de pårørendes omgangs-
kreds. Ud fra sin store erfaring på området 
konkluderede Ole Raakjær, at sorghjælp er 
huskehjælp.

Jeg tror, at alle fremmødte er enig med mig 
i, at det var et meget, meget stærkt fore-
drag og en rigtig god aften. Da jeg tog af 
sted fra Kræftrådgivningen den torsdag af-
ten i november tænkte jeg, at det var synd, 
at ikke flere fik muligheden for at høre det 
fremragende og tankevækkende foredrag. 

Det næste arrangement, 
vi holdt, var en julekoncert 
søndag den 8. decem-
ber 2019 i den nye kirke i 
Trekroner. Både i Støtte-
foreningen og på Hospice 
Sjælland har vi set frem 
til, at få en kirke i bydelen 
Trekroner. Kirken blev ind-
viet i pinsen juni 2019 og 
vi tog kontakt til Trekroner 

Kirke for at høre, om vi måtte være med 
til at markere den første jul i kirken med 
en julekoncert. Vi er glade for, at Trekroner 
Kirke var med på ideen.
Til julekoncerten havde vi besøg af Sonus-
koret fra Jyllinge – et rytmisk kor, der sang 
både lidt julesange og lidt andet fra deres 
repertoire, ligesom der var arrangeret et 
par fællessange, hvor de ca. 150 tilhører i 
den fyldte kirke kunne synge med på nogle 
nyere julesange. 

Det var en fornøjelse at se de mange frem-
mødte, som fik lejlighed til at høre bl.a. 
Mads Langers ”I en stjerneregn af sne”, 
Coldplays ”Fix You” og den langelandske 
folkemelodi ”I skovens dybe stile ro”. Og 
Trekroner Kirke var også glade for arrange-
mentet, som de gerne ser en gentagelse af 
næste jul. 

Både ved foredraget i Kræftrådgivningen 
og ved julekoncerten i Trekroner Kirke 
gjorde vi lidt reklame for Støtteforenin-
gen. Men det er vanskeligt at se effekten af 
vores arrangementer, herunder om vi har 
fået nye medlemmer. I bestyrelsen har vi 
besluttet, at vi arbejder videre med forskel-
lige idéer til arrangementer. Så følg med på 
vores hjemmeside www.hosjstf.dk, så du 
ikke går glip af den næste aktivitet.
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Endnu et år er gået, regnskabet er gjort op, 
tal og bogstaver fortæller om, hvordan det 
gik.

Der fortælles igen om stor trofasthed og 
gavmildhed. Kontingenter og gaver fra 
medlemmerne udgjorde små 83.000 kr. og 
med donation og tilskud på godt 22.000 
kr. samt fortjeneste ved salg på næsten 
7.000 kr. nåede vi en samlet indtægt på 
112.000 kr.

Vi brugte 132.000 kr. sådan 
Underholdning på Hospice 19.000 kr., 
de frivillige 25.000 kr., uddannelse og su-
pervision 18.000 kr., nyhedsbreve og in-
formation 28.000 kr., arrangement for 
medlemmer 22.000 kr., samt øvrige om-
kostninger ca. 20.000 kr.

Tusind tak for det gode resultat, for de 
mange gaver, der har været med til at 
sprede glæde. Det sker næsten anonymt 
og alene kasse-
reren ved, hvem 
der står bag. 
Derfor skal jeg 
på Støttefor-
eningens vegne 
også bringe en 
stor TAK for 
trofasthed i det 
forløbne år.

Rundt om bordet ovenfor er der fuld gang 
i kommunikationen. Hvad er kommunika-
tion?

Jørgen Hartmann-Petersen, dansk arkitekt, 
journalist og forfatter med pseudonymet 
”Habakuk”, har defineret det sådan: 

”Kommunikation er 
nøjagtig som en bro,

den kan ikke nøjes med 
den ene ende.”

Lad mig slutte, som jeg plejer.
Indbetalinger til Hospice Sjælland Støtte-
forening kan fortsat skal ske således:

Gaver og donationer med ret til fradrag 
indbetales på konto
2540 – 4394 235 259
navn, adresse og cpr-nr. oplyses.

Andre indbetalinger såsom kontingent, 
gaver og donationer (uden ønske om fra-
drag) samt mindegaver og arv indbetales 
på konto
2290 – 3490 763 855
navn og adresse oplyses.

Støtteforeningen har gennem vore frivillige 
også i det forløbne år medvirket til at ska-
be glæde blandt patienter og pårørende på 
Hospice Sjælland.

Tusind tak for trofasthed og hjælp til at 
sprede glæde. 

Tak for et godt resultat Af Anker Axelsen, kasserer
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Hvad er persondata / personoplysning? Alt 
som er personhenførbart er en personoplys-
ning. Der er forskel på oplysningerne og be-
handlingen af disse, jo mere følsomme op-
lysningerne er, des strengere er kravene til 
behandlingen.

Hospice Sjælland Støtteforening vil her kort 
redegøre for, hvilke persondata vi bruger og 
passer godt på.

Som medlem af Støtteforeningen har du op-
lyst følgende persondata: Navn og adresse, 
nogle har oplyst telefonnummer, enkelte har 
oplyst mailadresse. Disse oplysninger bruger 
vi alene til at holde kontakt til dig, og vi deler 
dem ikke med nogen. Oplysningerne befinder 
sig alene hos Støtteforeningens dataansvarli-
ge.

Kun i et tilfælde sker der deling af personop-
lysning, nemlig i det tilfælde, hvor et medlem 
giver en gave, der ønskes fradrag for på selvan-
givelsen. Så er det nødvendigt, at vi får oplyst 
giverens cpr.nr., som indberettes til SKAT.

Noget om persondata! Af Anker Axelsen, dataansvarlig

På sidste årsmøde blev det fore-
slået, at vore nyhedsbreve blev 
udsendt på mail.
Det vil spare en del porto, da hver 
udsendelse med postvæsenet for 
nuværende koster 10,00 kr.

Der er stadig borgere, som ikke 
ønsker at modtage post elektro-
nisk.
Det respekterer Støtteforeningen 
naturligvis.

Hvis du ønsker at modtage ny-
hedsbrevet pr. mail, bedes du til-
melde dig. Det sker ved at sende 
en mail til Støtteforeningens da-
taansvarlige på e-mail
a.axelsen@hotmail.dk 
med teksten:
”nyhedsbrev på mail ja tak” og 
din e-mail adresse.

For hver 100 medlemmer, der 
kan og vil være med, kan vi spare 
1.000 kr.

Nyhedsmail



CVR –nr.: 3200 9085
E-mail: formand@hosjstf.dk
www. hosjstf.dk

Bestyrelsen 2019/2020
•  Formand: Karen Margrethe Lund, Roskilde, tlf.: 26 17 97 66.
•  Næstformand: Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf.: 27 30 02 22
•  Kasserer: Anker Axelsen, Roskilde, tlf.: 29 64 63 80
•  Sekretær: Charlotte Tolderlund, Karlslunde, tlf.: 28 39 11 96
•  Ingelise Møller, Roskilde, tlf.: 29 79 99 70
•  Hannelore Reisz, Greve, tlf.: 23 67 53 73
•  Vivi Bräuner Thorsen, Greve, tlf.: 20 82 92 12

Kontingent 2020:  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!

Hospice Sjælland
STØTTEFORENING


