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Støtteforeningen i arbejdstøjet!
Efter Årsmøde 2008 er bestyrelsen nu i
fuld gang med opgaverne og samarbejdet med Hospice Sjælland. Vi har måttet
sige farvel til 3 gode støtter i bestyrelsen. Og opgaverne er ikke blevet mindre. Det kan mærkes! Vi føler en stor
forpligtelse over for vort hospice – og
over for vore 750 medlemmer!
Vi har nu holdt 2 bestyrelsesmøder, og
opgaverne er blevet prioriteret. Som
foreningens nye formand er det blevet
min opgave at være med til at videreføre
det store arbejde som Poul H. Jensen,
og de øvrige fratrådte bestyrelsesmedlemmer har varetaget med energi og engagement. Det bliver ikke nemt – men vi
er alle klar til at tage fat!
Jeg vil her ganske kort nævne nogle af de
opgaver, bestyrelsen vil prioritere:
Vedtægtsændringerne har gjort afstanden til hospicechefen og medarbejderne
kortere. Opgaven er at støtte det vigtige
arbejde på hospice - uden at blande os
i institutionens drift. Vi føler os værdsat
for det, vi gør – og inspireret til at gøre
mere for vort fælles hospice.
Den frivillige indsats på hospice er blevet knyttet nærmere til bestyrelsen. Vor
inspirerende frivilligkoordinator, Karen
Margrethe Lund, er – som medlem af
bestyrelsen – garant for et ideelt samarbejde.



De frivillige aktiviteter på vort hospice,
er i dag et naturligt led i institutionens
liv – og er med til at gøre mærkedagene
lidt mere festlige for beboere og pårørende.
Det har fra starten været en vision for
støtteforeningen, at vi skulle støtte Hospice Sjælland ved at informere om hospice i alle kommuner i det tidligere Roskilde Amt. Den opgave vil nu blive taget
op, som en naturlig opgave i samarbejde
med hospicechefen.
Endelig vil bestyrelsen sætte fokus på at
bistå vort hospice med indsamlede gaver og økonomisk støtte. Der er mange
udgifter og opgaver, som medfører udgifter, der ikke kan dækkes af institutionens budget. Her vil vi gerne formidle
gaver og frivillige bidrag fra en taknemmelig venne- og brugerkreds. Se på bagsiden, hvordan du kan hjælpe os med at
støtte her!
I bestyrelsen føler vi os meget velkomne
på Hospice Sjælland. Vi er med til at
støtte en god sag – og vi vil gerne gøre
en forskel for de mennesker, der har fået
mulighed for at tilbringe den sidste tid på
et af landets bedste hospicer.
Alf Mulnæs
Formand for støtteforeningen

Nyt foreningsår – nye kræfter
– samme vigtige opgaver
Uddrag fra beretningen på årsmøde 2008
Hospice Sjælland Støtteforening holdt
tirsdag den 5. februar årsmøde og ordinær generalforsamling i Jakobskirkens
menighedslokale, Roskilde.
Den afgående formand, Poul H. Jensen,
kom i sin beretning ind på de mange
positive tilkendegivelser, som støtteforeningen bliver mødt med, når bestyrelsen møder de pårørende til beboerne
på hospice. Der er stor tilfredshed med
den professionelle indsats, som udføres
af det professionelle personale.
De mange frivillige på hospice, som under ledelse af frivilligkoordinator Karen
Margrethe Lund på forskellig måde bistår de faste medarbejdere, er af stor
betydning for Hospice Sjælland. De ud-

gør et helt uundværligt supplement til
den professionelle indsats.
Støtteforeningens aktivitetsgruppe med
Ingelise Møller som koordinator, er desuden med til, at der på hospice arrangeres en række gode aktiviteter, som er
med til at give livet på hospice et positivt
indhold.
Poul Jensen kom i sin beretning også ind
på de gode rammer, som Hospice Sjælland udgør for såvel beboere som pårørende – men også for de ansatte medarbejdere. Han udtrykte glæde over, at
støtteforeningen havde taget initiativ til
netop dette hospice.
Jeanne Jakobsen
Sekretær og næstformand



Valg til bestyrelsen
I forbindelse med generalforsamlingen
på årsmødet blev tidl. generalsekretær
Alf Mulnæs, Roskilde, valgt som formand. Han afløste dermed Poul H. Jensen, som ikke ønskede genvalg.
Desuden blev følgende valgt:
Thomas Thomasen,
Kirke Hyllinge (genvalg),
Karen Margrethe Lund,
Roskilde (nyvalg)

Ingelise Møller, Roskilde (genvalg)
og Inge Plough, Greve (nyvalg)
Telefonnumre: Se bagsiden.
Som suppleanter valgtes:
Karen Groth, Roskilde
og Henning Korsgaard, Roskilde.
Følgende er på valg til næste år:
Jeanne Jakobsen, Roskilde
Klaus Bjerregaard, Roskilde

Vedtægterne er ajourført
På generalforsamlingen foreslog bestyrelsen en ajourføring af foreningens
vedtægter. De enkelte ændringsforslag
blev drøftet grundigt og justeret, hvorefter de nye vedtægter blev enstemmigt
godkendt. De nye vedtægter er vedlagt
dette nyhedsbrev.



Beretning fra hospicechefen
Hospicechef Lise-Lotte Andersen orienterede på årsmødet om livet på ”Hospice
Sjælland – hvor livet leves !”.
Hun omtalte bl.a. de mange fester, som
gennemføres, når mærkedage og højtider bliver markeret – undertiden også
lidt på forskud, når det er nødvendigt.
Der har således været afholdt både vielse
og før-konfirmation i årets løb.
Der har det seneste år været en gennemgang på ca. 170 beboere, som i snit har
haft deres bolig i 22 dage.
Personalet har klaret opgaverne særdeles
flot og Hospice Sjælland har fået et godt
omdømme hos alle vores samarbejdspartnere.
Belægningsprocenten er meget høj, og alligevel kan man ikke modtage alle, som ønsker at komme på hospice – og som har
behov for det. Derfor samarbejdes der
med de øvrige hospicer på Sjælland for at få
plads til dem, der trænger mest. Alle  glæder sig til, at der i løbet af de næste par år
oprettes to nye hospicer i Region Sjælland.
Lise-Lotte Andersen kom desuden ind på
den uvurderlige frivillige indsats, der udføres på hospice. Desuden udtrykte hun
glæde over den støtte til forskellige arrangementer på hospice og den økonomiske
støtte – som Støtteforeningen har stået
for i årets løb.

Er der en nedre aldersgrænse for beboere?
Ja, 18 år –
men de fleste er over 50 år!
Kan man komme hjem, når man får det
bedre?  
Ja, det er der ca. 20%, der kommer –
og så kan man få en aftale om en plads
igen, når sygdommen udvikler sig
og de plagsomme symptomer bliver
værre. Det foregår i et tæt samarbejde
med primærsektoren.
Hvordan definerer man behov for at
komme på hospice?
Det handler udelukkende om sygdommens karakter, om alle tiltag med
henblik på at kurere sygdommen er
prøvet, om mængden af plagsomme
symptomer og om det skønnes, at
den pågældende har kort forventet levetid. Alle ansøgere kan desværre ikke
komme på Hospice. De mest syge
prioriteres først.

•
•

•

Lise-Lotte Andersen kom til slut ind på
den gode symptomlindring, der i dag er
mulighed for på hospicerne, og det gode
samarbejde, der er etableret med regionens palliative enheder på sygehusene.  
Hun pegede på, at det er yderst vigtigt at
udnytte de tilbud der er, til alvorligt syge
og døende, og at det er et område i vores
region, der skal udbygges meget mere de
kommende år.
Lise-Lotte Andersen
Hospicechef

Orienteringen gav anledning til flere
spørgsmål fra deltagerne:


Frivillige på Hospice Sjælland
At være frivillig på Hospice Sjælland opleves som et privilegium, et udtryk der
også anvendes af det professionelle
personale – men modsat – idet det ofte
tilkendegives overfor de frivillige, at personalet er privilegerede, fordi en flok på
ca. 25 personer yder en frivillig indsats
til gavn for beboerne, de pårørende og
personalet på Hospice.
De frivillige er en ekstra ressource, der
kan have mange forskellige opgaver af
både praktisk og mere medmenneskelig
art, og som derved er med til at frigøre
det professionelle personale, så de får
mere tid til det faglige i omsorgen for
beboerne. Inden for de rammer for den
frivillige indsats, der er aftalt med ledelsen på hospice er det ”at være til stede”
en ledetråd.
De frivillige kan være lyttende, hjælpende eller opmuntrende i forbindelse
med måltider – både overfor beboere
og pårørende. De kan fungere som besøgsvenner og bl.a. gå ture med beboerne, læse op af yndlingsbogen, ordne
blomster hos beboerne eller bare være
til stede.
På det praktiske plan udfører de frivillige
helt naturlige værtindeopgaver rundt
omkring i huset, giver en hånd med i
køkkenet eller andre steder, hvor der
er brug for det. Frivillige med ”grønne
fingre” eller flair for at håndtere have-



redskaber hjælper også med at holde de
smukke udendørsarealer.
Og endelig er der alle de forskellige arrangementer på Hospice – arrangeret
af Støtteforeningen, af Hospice eller af
en beboer, hvor der altid er frivillige, der
hjælper med alt det praktiske.
Måske er der læsere af dette nyhedsbrev, der kunne tænke sig at blive frivillig, eller i det mindste høre lidt mere om
at være frivillig før en endelig beslutning.
Og så hører vi gerne fra dig!
Karen Margrethe Lund
Frivilligkoordinator
Medlem af bestyrelsen

Underholdning på Hospice Sjælland
Café-arrangementer på Hospice Sjælland
afholdes af støtteforeningen i samarbejde med chefen for Hospice Sjælland.
Det sker i form af en eftermiddags- eller aften-café én gang om måneden samt
ved højtider og specielle lejligheder.
Programmet består af en eller anden
form for underholdende indslag. Og
disse har vist sig at være en succes og
til stor glæde for både beboere og pårørende.
Vi har fået forskellige kor til at komme
og synge. Her kan nævnes Jubelkoret,
koret ”Vokalion” samt Jakobskirkens Seniorkor. Endvidere ”Optimisterne” fra
Køge som medbragte både harmonika,
guitar og sav.
Desuden har vi et par gange haft fornøjelsen af ”Paulsen-Kvartetten”. Samtlige
solister har udtrykt glæde over at komme og underholde – og de roser vores
Hospice i høje toner.

Skulle der være nogen blandt vore medlemmer eller andre læsere af Nyhedsbrevet, som kan komme med indslag
til vores café-arrangementer – det kan
være i form af sang, musik, oplæsning,
fortællinger eller andet – så er I meget
velkomne til at henvende jer til Støtteforeningen.
Hospice Sjælland har et dejligt flygel stående, så vi efterlyser også personer, som
har lyst til at komme og spille på det.
Ingelise Møller
Formand for Aktivitetsgruppen

I forbindelse med arrangementerne, har
vi stor hjælp og glæde af de frivillige på
Hospice, som bl.a. sørger for borddækning, kaffe og brød.
En stor tak til jer alle. I er med til
at støtte en rigtig god sag!



Se vores hjemmeside

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening
Bestyrelsesmedlemmer 2008-2009:

Alf Mulnæs, Roskilde (formand) tlf. 46 75 24 74 • Jeanne Jakobsen, Roskilde
(næstformand og sekretær) tlf. 46 18 52 15 • Klaus W. Bjerregaard, Roskilde
(kasserer) tlf. 46 32 29 21 • Karen Margrethe Lund, Roskilde (frivilligkoordinator) tlf. 46 35 97 66 • Ingelise Møller, Roskilde (formand for aktivitetsgruppen) tlf. 56 28 54 33 • Thomas Thomasen, Kirke Hyllinge (kontaktperson
for Lejre kommune) tlf. 46 40 42 87 • Inge Ploug, Greve (kontaktperson for
Greve og Solrød kommuner) tlf. 43 99 71 24.
Suppleanter: Karen Groth, Roskilde • Henning Korsgaard, Roskilde

Bliv medlem af støtteforeningen – og støt et godt formål!
Henvendelse til formanden, kassereren eller
et af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Kontingent for 2008: 100,- kr. for enlige. 150,- kr. for par.
Hospice Sjællands adresse:
Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde, tlf. 46 76 29 29
Hospicechef er: Lise-Lotte Andersen

