
 

Lokale kontaktpersoner i kommunerne: 

 
 

Bramsnæs:  Thomas Thomasen, Karlebyvej 112, 4070 Kr. Hyllinge 

    Grethe Lassen, Højdevej 24, 4070 Kr. Hyllinge 

   Rigmor Hansen, Hvidmosevej 10, 4070 Kr. Hyllinge 

Greve:  Ingelise Bøggild Jensen, Gjeddesdalsvej 5, 2670 Greve 

   Jette Andersen, Godsparken 116, 2670 Greve 

Gundsø:  Ingelise Hansen, Bakkeager 20, 4040 Jyllinge 

   Bent Nørgaard, Strandvejen 14, 4040 Jyllinge 

Hvalsø:  Karen Bjarnø, Allikevænget 3, 4060 Kirke Såby 

Køge:   Reginald Hansen, Bøgevej 10, Strøby Egede, 4600 Køge 

Lejre:   Ib Algot Nielsen, Lejrevej 84, 4320 Lejre 

   Arne Thor Nielsen, Vesterled 9, Glim, 4000 Roskilde 

Ramsø:  Poul H. Jensen, Nyvej 36, 4621 Gadstrup 

   Kaj og Tove D. Sørensen, Tuen 4, 4130 Viby Sj. 

Roskilde:  Annette Brasholt, Rørholmen 12, 4000 Roskilde 

   Jeanne Jakobsen, Kornvej 20, 4000 Roskilde 

   Ingelise Møller, Kornerups Vænge 2, 4000 Roskilde 

Skovbo:  Erik Eriksen, Impalavej 18, Ejby, 4623 Ll. Skensved 

Solrød:  Pia Marcher, Ferievej 4, 2680 Solrød Strand 

   Jane Mortensen, Hedevej 20 B, 2680 Solrød Strand 

   John Emdorf-Pedersen, Birkevej 2B, 2680 Solrød Strand 

Vallø:           Reginald Hansen, Bøgevej 10, Strøby Egede, 4600 Køge 

   Antonie Poulsen, Skovbrynet 9, 4671 Strøby 
 

 
                                                                                                                                                           

Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2006/07 
 

Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 *  Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge (næstformand), 
tlf. 46 40 42 87 * Klaus W. Bjerregaard, Roskilde (kasserer), tlf. 46 32 29 21*  Reginald Hansen, Strøby 

Egede (sekretær og redaktør af nyhedsbrevet), tlf. 56 26 61 95 *  Ingelise Møller, Roskilde, tlf. 56 28 54 
33 *  Erik Eriksen, Ejby v. Køge, tlf. 56 82 11 42 *  Jeanne Jakobsen, Roskilde, tlf. 46 18 52 15* 
 
 

 
 

 

Foreningens adresse, tlf. nr., e-mail og internet adr.: 
Hospice Sjælland Støtteforening 

 Nyvej 36, 4621 Gadstrup, tlf. 46 19 04 75 
E-mail: stoetteforeningen@hospice-sjaelland.dk 

www.hospice-sjaelland.dk/stoetteforening  

 
Kontingent 2006: 

75.– kr. for enlige, 100,- kr. for ægtefæller/samboende 

Kan indbetales på konto i Roskilde Bank 6160-4989048 eller BG-Bank på konto 6008-1840 
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Formand:  

Poul H. Jensen 

 

 

Leder 

 
Kære medlem af 

Støtteforeningen. 

 

Man husker pludselig, hvordan 

det var da man var barn og stred 

sig gennem december. Nu må 

den da komme snart. Og det 

gjorde den da også, juleaften. 

Her går vi også og venter 

spændt. Nu må den da komme 

snart. Åbningen af vores Hospice: 

Hospice Sjælland. 

 

Og nu sker det. Nedtællingen er i 

gang. Kirsten Hald og co. 

arbejder på højtryk for at få alt 

klart til indvielsen. De sidste 

håndværkere arbejder 

målbevidst. Gartnerne jævner 

jorden, planter og sår græs. Snart 

slås dørene op. Datoen for 

indvielsen skal formanden for 

institutionen, Peder Kjærsgaard, 

have lov til at røbe senere i dette 

nyhedsbrev.  

 

Jeg kan derimod med glæde 

invitere Støtteforeningens 

medlemmer til åbent hus 

tirsdag den 6. juni fra kl. 19.00  

til kl. 20.30 på Hospice 

Sjælland, Tønsbergvej 61 i 

Trekroner. (for enden af 

Nordens Parkvej) 

 

På Støtteforeningens 

generalforsamling fik vi det 

bedste indtryk af hospicechefen 

Kirsten Hald. Vi glæder os til et 

givtigt samarbejde med Kirsten 

og hendes medarbejdere. Vi fik 

lejlighed til at stille Kirsten en 

række spørgsmål. Dem har vi 

taget et udpluk af, og giver dem 

sammen med Kirstens svar her i 

nyhedsbrevet, så alle kan få et 

indblik i Kirstens tanker og 

forventninger i den nye stilling. 

 

På samme generalforsamling 

måtte vi tage afsked med et 

bestyrelsesmedlem, nemlig Ib 

Algot, som p. g. a. travlhed bad 

sig fritaget. I stedet blev Klaus W. 

Bjerregaard valgt til bestyrelsen, 

og med sin baggrund som 
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Kassererens 

klumme. 
 

På bestyrelsesmødet den 21. 

marts 2006 blev besluttet at 

opdele dobbeltposten som 

sekretær og kasserer på hver 

sit bestyrelsesmedlem. Mit 

navn er Klaus Bjerregaard og 

er nu Støtteforeningens 

kasserer. Jeg blev valgt til 

bestyrelsen på årsmødet den 

15. februar 2006 for en 1-årig 

periode. I 2002deltog jeg i 

Støtteforeningens stiftende 

møde og har været medlem 

siden. I mange år har jeg 

interesseret mig for og 

deltaget i frivilligt humanitært 

arbejde blandt andet gennem 

bestyrelsesarbejde i 

Hjerteforeningens lokalkomité 

i Roskilde og gennem 

medlemskab af Odd Fellow 

Ordenen. Jeg er nu gået på 

pension og glæder mig til at 

deltage i det frivillige arbejde 

omkring Hospice Sjælland i 

Roskilde. 

 

Støtteforeningen har skiftet 

bankforbindelse og benytter 

fremover Netbank. Dette har 

ingen umiddelbar praktisk 

betydning for medlemmerne 

og de allerede udsendte 

girokort til indbetaling af 

medlemsbidraget kan fortsat 

bruges – det er dog kun 

ganske få medlemmer som 

endnu ikke har betalt 

kontingent for 2006. Fremover 

vil vi benytte såkaldte FI-kort 

til indbetaling af kontingent, 

gaver o. lign. til 

Støtteforeningen. Disse kan 

som hidtil betales via posthus/

bank eller via Netbank/PC-

bank – hvilket sidste for 

mange i dag er det enkleste at 

bruge. 

 

Klaus Bjerregaard.  
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hjem igen. 

 

Hvad med den afdødes ejendele. 

Hvor hurtigt skal de flyttes? 

Aftalerne med Amtet er, at 

lejligheden skal være 

ryddet efter1 døgn. 

Mindre effekter kan 

opmagasineres i nogle 

dage. 

 

Bliver der etableret sorggrupper 

for de efterladte? 

Det er svært at sige noget 

derom på nuværende 

tidspunkt. Der skal nok 

være bedre økonomi. 

 

Hvad med efterladte, der har 

økonomiske problemer – kan 

man rådgive dem? 

Her må vi nok henvise til 

socialrådgivningen i 

hjemkommunen. 

 

Findes der en checkliste for 

rådgivning? 

Et hospice er ikke en 

rådgivende institution i 

sig selv. Men vi vil 

naturligvis udarbejde 

information til de 

efterladte på en række 

områder. 

 

Tilknyttes frivillige til arbejdet på 

hospice? 

Ja, men personalet skal lige i 

gang først og have 

fundet fodslaget! 

De frivillige skal uddannes - 

eventuelt fælles med de 

frivillige på RAS og 

Kræftens Bekæmpelse. 

De frivillige kan og må ikke 

erstatte det faste 

personale! 

 

Hvem koordinerer det frivillige 

arbejde - og hvordan? 

Der mangler penge, når der 

skal ansættes en 

koordinator. Eventuelt 

kan der søges 

fondsmidler. 

Selvfølgelig kan også 

koordinatoren være en 

frivillig; men det skal jo 

være én, der er der 

konstant og ikke kun et 

par timer om ugen. 

 

Knyttes der en præst til 

hospicet? 

Der er søgt om en 

halvtidspræst hos 
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tidligere underdirektør i Roskilde 

Bank var han et naturligt emne 

som foreningens kasserer. 

 

Fra årsmødet 2006:  
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Invitation 

 
Vi nærmer os nu målet - åbning af Hospice Sjælland. I slutningen af 

maj er huset færdigt og 1. juni starter personalet. De første 2 uger vil 

der blive afholdt introduktionskursus, således at alle bliver klar til at 

modtage de første beboere i midten af juni måned 2006. 

 

Den officielle indvielse af Hospice Sjælland finder sted den 12. juni 

2006. Inden da bliver der flere åbenthusarrangementer. Den 6. juni 

glæder vi os til at kunne vise huset frem for Støtteforeningens 

medlemmer. Har du ikke mulighed for at deltage denne aften, så har 

vi også åbenthus 8. og 9. juni, hvor vi inviterer naboer og amtets 

borgere. 

 

Vi har under hele byggeriet haft et godt samarbejde med 

arkitektfirmaet Johansen & Partnere, hovedentreprenøren, og OK-

Fonden. Vi har fået et hus, som vi kan være stolte af, og et hus, der på 

alle måder lever op til de forventninger, vi havde, da vi startede 

projektet op i 2002. Huset er en arkitektonisk perle, og 

beliggenheden har også vist sig at være den helt rigtige. Også 

funktionaliteten, er vi sikre på, vil leve op til forventningerne. 

 



 

I forbindelse med årsmødet i 

marts i år havde 

Støtteforeningen bedt 

hospicechef Kirsten Hald om et 

indlæg efter 

generalforsamlingen.  

 

Kirsten Hald startede med at 

fortælle lidt om sig selv og sin 

baggrund. Derefter gik hun ind 

på sit arbejdsområde og 

konstaterede, at mange ting skal 

falde i hak i løbet af foråret: 

indretning af lokalerne, 

ansættelse af personale og 

samarbejde med diverse i og 

uden for institutionen frem for 

alt at skabe rammer for 

patienterne og deres pårørende 

mv. 

Men i stedet for selv at berette 

detaljer, bad hun forsamlingen 

om at styre begivenheden og i 

fællesskab at formulere aktuelle 

spørgsmål. Et par minutters snak 

ved bordene affødte en lang 

række spørgsmål, som hun så 

besvarede: 

 

Hvor stor vil normeringen blive? 

Der er en normering på 20 

sygeplejersker, derudover 

læge, sekretær, pedel, 

fysioterapeut og 

køkkenpersonale o.l. 

 

Kan personalet skaffes? 

Ja, der er mange, der søger 

og flere fra det lokale 

sygehus! 

 

Er mængden af plejepersonale 

større på hospice end på 

sygehusene? 

Ja, absolut! Vi har kun 

sygeplejersker ansat i 

plejen og vi skal regne 

med 8 plejetimer i døgnet 

per beboer. 

 

Personalet skal ikke være for 

ungt. Der skal være 

livserfaring! 

Man er opmærksom på det 

Hospice - 

spørgsmål og svar  
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problem. Supervision af 

personalet er særdeles 

vigtigt! 

Men det unge personale er 

også vigtigt på hospice. 

 

Bliver personalet specielt 

uddannet til at varetage 

forholdet til de pårørende? 

Sygeplejersken skal kunne 

rumme forholdet til begge 

parter. Men også præst og 

psykolog skal kunne 

inddrages. Der er også 

undervisning i det daglige. 

 

Afholdes der kurser for 

personalet forud for 

opstarten? 

Ja, det forventer vi sker i 

begyndelsen af juni. Det 

bliver et fælles kursus for 

hele personalet. 

 

Hvad med stresset personale? 

Det kan godt være de kan 

blive  det på de indre linier, 

men  det må absolut ikke 

komme  til udtryk 

overfor de døende  og deres 

pårørende! 

 

Hvem indstiller til ophold på 

hospice? 

Man kontakter sin egen læge 

for at få en henvisning. 

Hospice kan kontaktes 

under alle 

omstændigheder for råd. 

 

Er der en aldersgrænse for 

personer, der indlægges på 

hospice? 

Egentlig ikke, men børn og 

helt unge vil nok være 

mere velplacerede på en 

børneafdeling. 

 

Er der opholdsmuligheder for 

pårørende - og hvad kommer 

det til at koste? 

Ja, værelserne er indrettet 

med sovesofaer. Desuden 

er der et par gæsterum. 

Der kan blive tale om en 

lille betaling for kosten for 

de pårørende. 

 

Hvad med patienter, der bliver 

bedre? 

Selvfølgelig forekommer det, 

at beboerne bliver friskere 

og ønsker sig hjem. I det 

tilfælde samarbejdes der 

med lægen, familien og 

kommunen om at komme 
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