Vi arbejder for
Hospice Sjælland
i Roskilde

Hospicepedel Ib Juul Andersen viser
bedet før lugeholdets arbejde.

Og efter rengøringen: Alle de kønne
planter er væk!
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E-mail: stoetteforeningen@hospice-sjaelland.dk
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Kontingent 2007:
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Har du lyst til at være frivillig
på Hospice Sjælland ?
Hospice Sjælland har fået én til at koordinere frivilligarbejdet, Karen
Margrethe Lund, så nu søger vi flere frivillige til Hospice Sjælland.
Som frivillig har du følgende hovedarbejdsområder:
 Vært i opholdsstuen i forbindelse med måltider
 Eftermiddagsvagt i opholdsstuen
 Besøgsven og ’vågekone’
 Praktisk hjælp inde såvel som ude
 Hjælp til at gøre klar til Gudstjeneste
 Ansvar for sociale arrangementer på hospice, 1-2 gange om måneden
Krav til dig som frivillig
At du har lyst til at give nogle timer af din tid for at glæde andre.
Du skal
 være ressourcestærk og moden
 have erfaring og indsigt i sorg / det at miste
 være afklaret i.f.t. religiøsitet (ikke mission!), være afklaret med at
frivilligarbejdet ikke er selvterapi
 være menneskekender, og udadvendt, uden at være anmassende
 have situationsfornemmelse og godt humør
 udvise respekt overfor beboeres ønsker og behov
 have indsigt i egne evner
 respektere grænsen til det faglige arbejde
Du har tavshedspligt overfor det, der opleves på Hospice Sjælland i relation
til beboerne.
Er du interesseret er du velkommen til at kontakte Karen Margrethe Lund,
mandage kl. 9-11 på 46762929 eller send en mail til os på info@hosj.dk .
På gensyn
Karen Margrethe Lund
Frivillig koordinator
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Lise-Lotte Andersen
Hospicechef

Hjælp i haven
Af Reginald Hansen
Bestyrelsesmedlem og redaktør

Da vi i sidste nyhedsbrev bad om
frivillige hjælpere til bl.a.
havearbejde, var det fordi pedellen
Ib og hans hjælper Anker ikke
havde ressourcer til både det
indvendige og det udvendige
arbejde på institutionen. Udvendigt
havde de sat sig for at indramme
bedene i græsplænen, rense dem og
dække dem med træflis. De slår
også selv græsset. Da de ikke kunne
nå det i det daglige, tog de
søndagene i brug.
På vores opfordring i sidste blad
meldte Vera og Mette sig. De ville
gerne påtage sig det lettere
vedligeholdelsesarbejde blandt
roserne omkring hovedindgangen.
Men så var der de store partier
med egetræerne. Der udviklede sig
et grønt bunddække, der skulle
fjernes. Det gik Kaj og jeg i gang
med. Arbejdet med kultivator og
rive var hårdt. Det startede i våd
jord, blev medgørligt og endte

nærmest som beton.
Hvis det skulle
fortsætte på den måde, ville vi få et
problem. Derfor ansøgte vi
Støtteforeningen om en bevilling til
indkøb af en fræser. Denne blev
bevilget – og har været i brug siden
maj måned.
Frivilligt arbejde betyder, at man
kan komme, når det passer ind i ens
øvrige gøremål. En kort afbrydelse
på grund af dels betonhård jord og
ferie bevirkede, at ukrudtet i
mellemtiden havde fået vand og var
vokset til meters højde (se billedet
på bagsiden). At det i slutningen af
maj var et farveorgie af valmuer,
kamille, svinemælk, tidsler og græs
betød, at det hele skulle trækkes op
ved håndkraft, inden fræseren
kunne komme i brug. Et billede af
resultatet kan ses samme sted.
Besøgende på institutionen har
måske undret sig over, at arbejdet
ikke blev gjort færdigt på én gang.
Men det er jo vilkårene ved frivilligt
arbejde. Personalet har i hvert fald
udtrykt glæde for de fremskridt,
hver gang vi kom og for det
arbejde, en arbejdsdag kunne
fremvise. Det betyder også, at vi
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Hospice Forum
Af Tove Videbæk
Landsformand for Hospice Forum Danmark

den 19. juni 2007
Tak for sidst. Det
var en stor glæde
for mig den 29. januar i år at
besøge Hospice Sjælland – og her
opleve, hvor langt I er nået på de få
år, siden støtteforeningen blev
startet. Det var også godt at høre
om jeres planer for det frivillige
hospice-arbejde i jeres del af
Region Sjælland. Til lykke med
begge dele!

uddanne og fastholde frivillige
medarbejdere i hospice-arbejdet
m.v.
Samtidig er vi ved at planlægge 5
regionsmøder, ét i hver af de 5
regioner. Disse møder vil vi
planlægge i samarbejde med
hospicer og støtteforeninger i hver
region, således at vi sammen kan
løfte og profilere hospice-sagen i
vort land i løbet af de kommende
måneder inden næste årsmøde. Vi
vil inden så længe kontakte jer
vedr. mødet i Region Sjælland, som
vi håber, at I vil være med til at
gøre til en succes for hospicesagen.

I Hospice Forum Danmark (HFD)
har vi i det forgangne år besøgt
hospicer i hele landet for at danne
os et overblik over hospicesituationen i Danmark samt for at
udbygge kontakten mellem HFD og
medlemskredsen og drøfte aktuelle Det er stadig nødvendigt, at vi
spørgsmål vedr. hospice-sagen på udholdende arbejder for, at
landsplan og lokalt.
hospice og palliativ pleje bliver et
tilbud for alle alvorligt syge og
I maj måned havde vi derudover et døende mennesker i Danmark.
velbesøgt årsmøde med 2 parallelle Glædeligvis er en lang række
seminarer, dels om det frivillige
hospicer under opførelse i
arbejde i forbindelse med et
Danmark, men selv når den store
hospice, og dels om
byggeaktivitet, der præger dagens
bestyrelsesarbejde i selvejende
Danmark er realiseret, har vi stadig
institutioner og støtteforeninger. I ikke hospice-pladser nok i
forbindelse med det frivillige
Danmark, og alt for mange alvorligt
arbejde har vi besluttet at lave en syge og døende bliver stadig afvist.
idébog om, hvordan man kan
Det er min og HFD´s holdning, at
tilrettelægge det frivillige arbejde, enhver selv bør kunne vælge, hvor
hvordan man kan rekruttere,
man vil tilbringe de sidste dage af
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Hospiceprotektor Ghita Nørby modtages
af (f. h.) Peder Kjærsgaard, Lise-Lotte Andersen og Asbjørn Ziebell
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Et år er nu gået
Af Peder Kjærsgaard,
bestyrelsesformand for den Selvejende Institution Hospice Sjælland
Et år er nu gået. I min tale til
indvielsen sagde jeg bl.a., der er en
stor udfordring i at få det hus, vi nu
står i, til at blive levende og til glæde
for mange mennesker i årerne, der
kommer. Begge dele er stort set sket
i det første år.

200 beboere haft glæde af Hospice
Sjælland. Den store søgning til huset
har også betydet, at vi ikke har
kunnet hjælpe alle. Vi har derfor
forsøgt at hjælpe ved at henvise til
andre hospicer. For nogle er det
lykkedes at få en plads; men der er

Sundhedsdag i Roskilde
Lørdag den 25. august er der atter
Sundhedsdag i Roskilde.
Det sker ved et stort arrangement på
Hestetorvet, hvor alle foreninger
(over 75), der yder hjælp til eller
forbedrer folks sundhed eller lindrer
ved sygdom, er repræsenteret. Det er
atter apotekerne i Roskilde, der

sammen med kommunen og Regionen
er initiativtagere til denne dag.
Her kan du også møde
Støtteforeningen, høre lidt om vort
arbejde, give os gode råd eller melde
dig som frivillig til en stor eller lille
indsats for Hospice Sjælland og dets
beboere.

Kassererens klumme
Af Klaus W. Bjerregaard
Kontingentindbetalingerne for 2007 er
nu næsten alle indgået. De medlemmer,
vi ikke har hørt fra, sender vi en
erindringsskrivelse efter sommerferien.

Det meget store behov, der så ud til
at være for et hospice, beliggende i
vores region centralt placeret i
Roskilde, har vist sig til fulde at være
til stede - med en belægningsprocent
på 92 for første halvår 2007. Heraf
har godt 70 % været fra Region
Sjælland. I det år, der er gået, har ca.
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fortsat stort behov for flere
hospicepladser i både Region Sjælland
og Region Hovedstaden. Det er
derfor også med store forventninger,
vi ser frem til, at den udbygning, som
er vedtaget i de to regioner,
realiseres til glæde for de mange, som
ønsker at få en hospiceplads.

hensigtsmæssig måde at gøre det på.
Nogle få medlemmer har imidlertid
oprettet kontingentindbetalingen med
det kontonummer som
støtteforeningen benyttede, da vi i
Der er desværre risiko for at enkelte
foråret 2006 foretog en speciel
vil modtage en erindringsskrivelse, selv indsamling til en gave til Hospice
om de har indbetalt kontingent
Sjælland i forbindelse med indvielsen.
tidligere på året. Årsagen hertil er, at vi Det vil være en hjælp, hvis vore
modtager nogle indbetalinger, hvor
medlemmer, som indbetaler via PCafsenderen ikke har anført navn og
bank, ved næste kontingentindbetaling
adresse på indbetalingen. Vi har derfor vil kontrollere og eventuelt ændre
ikke mulighed for at ajourføre vores
kontonummeret, som kontingentet skal
medlemskartotek for så vidt angår
indsættes på, til 6160 4989048.
disse indbetalinger.
Støtteforeningens økonomi er god. Vi
Mange af vore medlemmer har
har i den første halvdel af 2007 givet
oprettet indbetalingen af kontingent til økonomisk støtte i forbindelse med
støtteforeningen i deres PC-bank eller frivillige-indsatsen på Hospice Sjælland,
Netbank. Og det er jo en nem og
som nu er ved at komme godt i gang.

9

Dagligdagen på Hospice Sjælland.
Af hospicechef Lise-Lotte Andersen

Hospice er lige blevet 1 år den 19/6 –
tænk hvor tiden går - dagen blev
fejret med beboere, pårørende,
gæster og ansatte. Projektoren for
Hospice Forum Githa Nørby glædede
os med sit besøg og læste H. C.
Andersen-eventyr op.

flere gode CDer samt DVD film hjem
til brug på Hospice.
Haven er passet flot og vokset fint til.
Vi har fået sat solsejl op, så vi kan
bruge terrasserne når sommeren
kommer og vil i uge 29 modtage
dejlige havemøbler, alt sammen en
gave fra en tidligere beboer.

Huset fungerer godt i hverdagen, vi
har gjort vores erfaringer og justerer
løbende alt efter de behov, der er hos Vi har endvidere, som gave fået en fin,
de beboere der er i huset.
stor Weber-grill, som blev indviet Sct.
Hans aftens dag med i alt 48
Personalet er som gruppe ved at finde mennesker til frokosten.
deres ben, undervisning og
supervision har fundet sin plads i en
Sammen med støtteforeningens
kompleks og til tider meget travl
underholdningsgruppe er der
hverdag.
etableret cafe-eftermiddage
én gang om måneden, hvor der er
Tilberedning af maden i eget hus er en underholdning for beboerne - med
stor succes: farver, dufte og smag får god hjælp fra de frivillige, noget som
lokket en ekstra bid ned og det på
vi alle er meget glade for.
trods af, at mange af vores beboere
måske ikke har spist i meget lang tid, Vi har et godt ry og omdømme og det
før de kom hertil. I øjeblikket er det
er meget værd at passe på. Vi tager
bl.a. de nye kartofler og de søde
ud og underviser og fortæller om
danske jordbær, der gør lykke.
Hospice. Fra efteråret skal vi være
uddannelsessted for
Spa-badet er en stor succes blandt
sygeplejestuderende - noget vi ser
vore beboere. Men også
meget frem til.
konferencerummet, der lånes af
beboerne til familiemiddage eller
Vi er fortsat et åbent hus og alle er
fødselsdagsfester, er meget brugt.
velkomne ind og se hvordan der ser
Musik er vigtigt og nydes af mange og ud - det gælder både fag
vi har været heldige at kunne købe
professionelle, kommende brugere,
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Vi har et på alle måder
velfungerende hus. Dette bekræftes
af de mange positive
tilkendegivelser, vi får fra beboere
og pårørende. Helt afgørende for
at dette har kunnet lykkes, er et
engageret og dygtigt personale. Vi
har haft et meget lille fravær og en
meget lav udskiftning blandt
personalet. Det er naturligvis
meget positivt og er med til at give
et godt arbejdsmiljø, hvilket også er
helt afgørende for, at beboerne kan
føle sig trygge ved at være på
Hospice Sjælland.
Vi tog i februar afsked med
hospicechef Kirsten Hald efter

gensidig aftale. Souschef Lise-Lotte
Andersen blev midlertidig
konstitueret som hospicechef. LiseLotte Andersen er den 1. juli 2007
ansat som ny hospicechef. Vi
ønsker Lise-Lotte Andersen held
og lykke med den nye udfordring.
Jeg vil afslutningsvis sige tak til
vores samarbejdspartnere for den
hjælp, I har givet os her i det første
år, og en stor tak til personalet og
de frivillige, der har givet en hånd
med til stor glæde for alle på
Hospice Sjælland. Bestyrelsen ser
frem til et fortsat tæt samarbejde
om udviklingen af Hospice Sjælland
til gavn for vores beboere og deres

Pianospilleren fra ”Trio Copenhagen”, Allan Andersen, underholdt.

Efterlysning
Ved fødselsdagen underholdt pianist Allan Andersen på husets dejlige piano.
Er der andre, der kan betjene dette instrument fx en halv eller hel time en
gang om måneden?
Vi mangler frivillige, der kan spille på et instrument, synge et par sange, vise
nogle billeder og fortælle — eller læse højt. Alle forslag er velkomne.
Henvendelse til Poul H. Jensen, Erik Eriksen eller Ingelise Møller.
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Kære medlemmer
Hospice Sjælland fejrede
den 19. juni sin 1 års
fødselsdag. Det var en
dejlig dag, som vi fejrede
sammen med beboerne og personalet. Vi
havde besøg af skuespilleren Githa
Nørby, der læste op af Christian
Winthers ”Flugten til Amerika” og et lille
eventyr af H. C. Andersen. Den måde,
hun gav handlingen og personerne liv på
og hendes personlige kommentarer
dertil, var en stor og dejlig oplevelse for
os, der havde mulighed for at deltage.
I det hele taget er det en dejlig oplevelse
at komme på Hospice Sjælland. Vi har nu
gennemlevet et helt år med de
omskiftninger som årstiderne giver. Hver
tid har sin charme og sine oplevelser. Jeg
tror at beboerne værdsætter, den
beliggenhed, som Hospice Sjælland har
fået. Der er noget storslået og dansk
over naturen i og omkring Hospice, som
man uvilkårlig må glæde sig over, uanset
årstiden.
Det har arkitekterne klaret godt.
Men et er naturen og det danske klima.
Et andet er det klima, der hersker inde i
Hospice Sjælland. Det får jeg som
formand for Støtteforeningen mange
henvendelser på fra beboerne og fra de
pårørende. Det gælder, uanset hvor kort
eller hvor længe opholdet har varet:
”Det er en god tid”.
Selvom situationen er alvorlig, er eller
var det en god tid - og personalet og de
frivillige kan ikke takkes nok for deres
indsats.”
Den tak bringer jeg gerne videre.
Personalet har gjort en fantastisk indsats,
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fyldt med iver og arbejdsglæde. Det har
ikke altid været let. Man skulle jo starte
noget helt nyt op og lære meget nyt at
kende, også de mange nye beboere.
Formanden for Institutionen, Peder
Kjærsgaard, skriver andetsteds i bladet,
at 200 beboere har været på Hospice
Sjælland det første år. Det er rigtig
mange, når man tænker på, at der er
plads til 12 beboere ad gangen, og det
har der været næsten hele tiden. Det er
flere end på de andre hospicer i
Danmark. Også det sætter personalets
indsats i relief.
Det var heller ikke gået uden hjælp fra
de, der frivilligt og uden løn giver en
hånd med. Tak til jer, der hjælper i
spisesituationen, går til hånde,
arrangerer blomster, går ture, sørger
for, at der er pænt og ordentligt i de
smukke bede omkring Hospice og alle
de andre gøremål, som I hjælper til med.
Vi har brug for jer og vi har brug for
flere af jeres slags.
Som noget nyt er vi begyndt at
arrangere hygge- og
underholdningseftermiddage og -aftener.
Sang, musik og oplæsning. Det spreder
tristheden og bringer glade minder frem.
Har du lyst til at være med til dette,
måske som underholder eller hjælper
med borddækningen m. v. eller vil du på
anden måde være frivillig på Hospice
Sjælland. Ja, så skal du blot ringe eller
skrive til mig, så ordner jeg kontakten.
Med venlig hilsen
Poul H. Jensen

Fra Støtteforeningen Årsmøde 2007
Af Poul H. Jensen
Den 27. februar var det atter tid til at
mødes til årsmøde i Støtteforeningen. Vi
samledes i salen i Jakobskirken i
Roskilde. Den har jo tidligere vist sig
mest velegnet til det pæne fremmøde.
Mødet var naturligvis præget af, at den
afholdte hospicechef Kirsten Hald få
dage inden mødet var fratrådt sin stilling
efter gensidig overenskomst med
bestyrelsen for institutionen Hospice
Sjælland.
I stedet var det den konstituerede
hospicechef Lise-Lotte Andersen, der
fortalte om livet på Hospice, som det
har formet sig det første halve år.
Lise-Lotte Andersen har hidtil været
ansat som souschef med ansvar for det
sygeplejefaglige, og hun fortalte levende
om arbejdet for og med de beboere,
som tilbringer den sidste tid på Hospice,
men også at vi kunne opleve, at mange
får det så godt, at de kan forlade
Hospice for at vende tilbage til egen
bolig igen.

fremtoning og takkede dem for et flot
arbejde.
Han kom herefter ind på foreningens
fremtidige arbejde og understregede, at
det ville blive at støtte – bl. a. med det
frivillige arbejde, som der er enighed om
skal organiseres gennem
Støtteforeningen. Der mangler dog
endnu midler til en egentlig koordinering
og der er brug for flere frivillige hænder.

Kasserer Klaus Bjerregaard kunne
fortælle, hvorledes medlemmernes
kontingent var blevet forvaltet.
Regnskabet viste et lille overskud på kr.
262,- og der var indsamlet 25.823,- kr.
på foreningens gavekonto, som næsten
alle og lidt til fra foreningen var ydet til
Hospice Sjælland.
Kontingentet for 2008 blev af
forsamlingen fastsat til kr. 100,- for
enkeltpersoner og kr. 150 for par/
husstand.
Formanden Poul H. Jensen blev genvalgt
med akklamation, ligesom Jeanne
Med Alf Mulnæs som myndig dirigent gik Jakobsen, Klaus Bjerregaard, Reginald
forsamlingen over til den indkaldte
Hansen og suppleanten John Emdorfgeneralforsamling.
Pedersen blev genvalgt. Nyvalgt som
Formanden berørte i sin beretning sin
suppleant blev Kaj Sørensen.
glæde over, at forventningerne til
Til bestyrelsen for Institutionen Hospice
Hospice Sjælland til fulde var blevet
Sjælland havde bestyrelsen indstillet
indfriet. Bygningerne fungerer og danner Ingelise Hansen til genvalg. Der var
en velfungerende ramme og Kirsten
I det første halvår har vi modtaget en
Hald var som chef den iderige
hel del pengegaver. Dem takker vi for!
personlighed, som vi havde brug for i
opstartsfasen.
Der kan forsat indbetales på
Han fremhævede personalets faglige
gavekontoen 6160 4741498
dygtighed og medmenneskelige
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