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Bestyrelsen for
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•
•
•
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•

Lisbeth Molter Zenth, Roskilde (formand), tlf. 46 37 28 68,
Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge (næstformand), tlf. 46 40 42 87,
Anker Axelsen, Roskilde (kasserer), tlf. 46 37 28 70,
Jeanne Jakobsen, Roskilde (sekretær), tlf. 46 18 52 15,
Ingelise Møller, Roskilde, tlf. 56 28 54 33,
Karen Margrethe Lund, Roskilde, tlf. 46 35 97 66,
Niels Bonde, Roskilde, tlf. 46 35 79 47.
Kontingent 2010:
125– kr. for enlige, 175- kr. for ægtefæller/samboende
Bank: NORDEA, reg. nr. 2280 — konto nr. 85018329

Gaver og donationer gerne på reg. nr. 2290 — konto nr. 3490 763 855

Indhold:

side:

•

Formandens klumme

2

•

Den nye hospicechef præsenterer sig

4

•

Nyt fra præsten

6

•

Et causeri fra kassereren

7

•

Adresser mm.

8

Støt Hospice-sagen
- for bedre omsorg ved livets afslutning!

Formandens klumme.
Den 11. februar 2010 holdt vi
årsmøde i Sct. Jørgensbjerg
Sognegård.
Der var på forhånd lagt op til,
at vores næstformand og mangeårige bestyrelsesmedlem,
Thomas Thomasen, ville udtræde af bestyrelsen. Da vi imidlertid sidste år var 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som indtrådte
i bestyrelsen, indvilgede Thomas Thomasen i at tage endnu
et år.
Bestyrelsens sammensætning,
som kan ses på bagsiden af Nyhedsbrevet, er derfor uændret.
Som suppleanter valgtes Karen
Groth og Rosa Pedersen.
Kontingentet for 2010 er fortsat 125 kr. for enlige og 175 kr.
for par.
Årsmødetaler var sygeplejerske
Rita Nielsen, som i mange år
har arbejdet på hospice, og
som har skrevet flere bøger og
artikler baseret bl.a. på samtaler med døende på hospice.
Rita Nielsen fortalte adskillige
små historier om, hvordan netop ophold på hospice havde
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Et causeri — og en orientering —
fra kassereren

Rita Nielsen

hjulpet døende og deres pårørende til bedre livskvalitet i den
sidste tid og til en accept af deres situation.
Det var et meget berigende
indlæg, som også gav anledning
til nu og da at trække på smilebåndet.
På årsmødet tog vi afsked med
hospicechef Lise-Lotte Andersen, som fratrådte sin stilling
pr. 1. marts 2010. Vi benyttede lejligheden til at takke LiseLotte for det gode samarbejde.

At skabe værdier…
Det er tankevækkende så ofte der
er debat om værdier ,der tales om
værdipolitik – om bløde og hårde
værdier – og om værdier i mange
andre sammenhænge.
Når der tales om værdier, er der
oftest brug for en værdimåler, og
her bruger vi møntenheden kroner og øre. Men det er ikke altid,
værdier kan måles i kroner og
øre.
Hvad der har værdi for den enkelte, kan jo være meget forskelligt.
Der er dog ting, der for de fleste
giver værdi, – tænk på for eks. at
have hjem og familie, at have arbejde, at blive brugt til noget. Det
er da værdifuldt – og kan ikke måles i kroner og øre.
På Hospice Sjælland har Støtteforeningen en stor flok frivillige, som
arbejder for at skabe glæde og
indhold i dagligdagen for beboerne
på Hospice. Det giver værd og

værdi til både beboere og de frivillige. At det kan lade sig gøre, skyldes Støtteforeningens mange trofaste medlemmer, der med kontingent og gaver danner grundlaget for arbejdet. Herfor skal lyde
en hjertelig tak. Også hjertelig tak
for store og små beløb som er
doneret af beboere og pårørende.
Sluttelig nogle tal som målestok
for ”værdierne”. I første halvår af
2010 har Støtteforeningen modtaget 62.400,00 kr. i kontingent og
gaver, 13.000,00 kr. i donationer
og 15.000,00 kr. fra Roskilde
Kommune, i alt 90.400,00 kr.
Indbetalinger til Hospice Sjælland
Støtteforenings arbejde kan ske til
vores bankkonto i Nordea Bank
på nr. 2290 – 3490 763 855. Opgiv venligst navn og adresse ved
indbetaling.
Anker Axelsen, kasserer.

Samtidig tiltrådte Aino Andersen, som vi i bestyrelsen allere7

Nyt fra præsten ved hospice.

de har fået et fint samarbejde
med.
Aino Andersen præsenterer sig
selv andetsteds i Nyhedsbrevet.

Vi har nu fået en alterdug. Kirsten
Wohlert har kniplet og syet den
fine alterdug. Symbolerne er Stjernen over Bethlehem og Tunger
som af ild, altså både en vinter/
julesymbolik og en sommer/
pinsesymbolik. Der er 22.000
sting alene i hulmønsterborten.
Dugen er tilpasset, så den falder
meget smukt og naturligt ned
langs alterets sider.
Jeg holder andagt hver onsdag
eftermiddag. Både beboere og
pårørende deltager; nogle ligger i
deres seng og nyder musikken,
måske med lukkede øjne, smiler
lidt, er med; andre sidder i sofaerne og holder i hånd. Det er en
kort, koncentreret stund; vi har
fundet en form, som passer os
alle. Organisten spiller et længere,
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udvalgt stykke musik midt i andagten, efter min prædiken – som er
kort, men altid talt til netop de
mennesker, som bor hos os. Salmerne har beboerne ofte selv været med til at vælge, og der synges
faktisk! Denne sene andagt bliver
altid en smuk stund, som løfter
sindene: alterets skønhed, naturen
som ses gennem vinduerne bag
alteret, salmernes poesi, evangeliets trodsige og håbefulde modsigelse af det onde, musikken, medmenneskenes åbne ansigter: det
gør godt at samles i kærlighed.
Inden længe får vi måske også et
altersæt i sølv – bægre og alterkalk, det vil højne stunden yderligere. Men nu er dugen her, og
den takker vi for.

Der har også i det forløbne
halve år været mange aktiviteter for beboerne og deres pårørende.
Blandt aktiviteterne kan nævnes i januar underholdning ved
Svogerslev Børne- og ungdomskor, i februar Kai Normann Andersen melodier og
fastelavnsaktivitet med bl.a.
tøndeslagning, i marts var der

vinsmagning ved Suenson Vine,
Roskilde, Toner fra strimlen –
filmklip og melodier fra gamle,
danske film og en påskeaktivitet, hvor der blev malet påskeæg og pyntet op, i april underholdt Jytte Abildstrøm over
temaet H. C. Andersen, og så
har der været Sct. Hansbål og
heksefortællinger
Endelig kan det oplyses, at årsmødet 2011 afholdes tirsdag
den 8. februar kl. 19.00 i Sct.
Jørgensbjerg Sognegård.
Lisbeth Molter Zenth
Formand.

Marianne Leonhard Ring.
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Den nye hospicechef præsenterer sig

Jeg hedder Aino Andersen, er
45 år, gift med Stig og sammen
har vi børnene Anna på 15 år,
Asbjørn på 18 år og Jais på 28
år.
Jeg er født og opvokset på
Bornholm; hvorfra jeg flyttede
til Sønderjylland i 1989. Siden
2008 har jeg boet på Amager.
Jeg er uddannet sygeplejerske
fra 1989, og har siden suppleret med følgende uddannelser:
Intensiv efteruddannelse, Bachelor in management og sidst
en Bachelor in Leadership.
De sidste 10 år har jeg været
ansat som centerleder ved 3
4

forskellige omsorgscentre i
henholdsvis Haderslev, Christiansfeld og Gilleleje.
Både personligt og fagligt vægter jeg sundhed og trivsel meget højt, hvilket er en af grundene til, at jeg søgte stillingen
som hospicechef på Hospice
Sjælland. Her er der mulighed
for sammen med kolleger,
medarbejdere, pårørende og
andre samarbejdspartnere at
sikre borgerne livskvalitet den
sidste del af deres liv.
Det har været en spændende
og udfordrende periode her på
Hospice Sjælland, hvor alle har
været utrolig imødekommende
og hjælpsomme. Samtidig har
det også været en udfordrende
og frustrerende periode for
medarbejderne. Det kræver
noget, som medarbejder, at få
ny hospicechef og samtidig være uden afdelingssygeplejerske
og administrativ medarbejder
samt fastansat læge.

Orangeriet

d. 01.04.2010, og at Tina Gyldmark pr. 01.07.10 er ansat på
37 timer/ugentlig som administrativ medarbejder og frivilligkoordinator. Grethe LundbergAndersen fratrådte sin stilling,
som frivillig koordinator pr.
31.05.10.
4 læger inden for det palliative
område har fungeret som lægekonsulenter. Aktuelt er et rekrutteringsbureau sammen
med et ansættelsesudvalg fra

Hospice Sjælland i gang med
ansættelsessamtaler til stillingen som læge på Hospice Sjælland.
Jeg ser frem til et godt samarbejde med interne og eksterne
samarbejdspartnere, således at
den varme, omsorg og kvalitet,
som jeg oplever Hospice Sjælland udviser, kan fortsætte med
mulighed for yderligere udvikling.

Det er derfor dejligt at kunne
fortælle, at Linda Holm tiltrådte som afdelingssygeplejerske
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