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I Orangeriet på Hospice Sjælland har 

nogle beboere sammen med deres 

pårørende nydt sang og musik og den 

omsorg og nærvær, som nogle af de 

frivillige på Hospice deler ud af, 

medens sygeplejerskerne lidt på skift 

kigger ind for at konstatere, at de 

roligt kan koncentrere sig om de 

mest syge beboere. 

Den fantastiske udsigt ud over 

grønne områder, ned over marken, 

hvor smukke heste springer 

forårskåde rundt – én endog med et 

lille føl – bliver nydt så mange gange, 

ligesom der ofte tales om, hvor 

fantastiske solnedgange, der bliver 

oplevet netop fra Orangeriet. Her 

kan livet for en kort stund nydes med 

den skønhed, der strømmer ind og 

den glæde og lise for sjæl og legeme, 

sang og musik kan bibringe. 

 

Takket være jeres medlemskab af 

Støtteforeningen kan vi være med til 

at sikre rigtig mange oplevelser for 

vore beboere i form af meget 

forskelligartet underholdning og 

markering af diverse højtider.  

Jeg tænker på vore medlemmer som 

de bedste ambassadører for vores 

dejlige Hospice i Trekroner. 

Hospicechefen, hele personalet og 

alle de frivillige gør en fantastisk 

indsats for at alle kan føle, at Hospice 

er stedet ”hvor livet leves”. 

 

Den 7. februar 2013 holdt 

Støtteforeningen årsmøde i Sct. 

Jørgensbjerg Sognegård med en pæn 

deltagelse af vore medlemmer. Efter 

den vedtægtsbestemte dagsorden 

holdt tidligere chefkriminalinspektør, 

nu vicepræsident i Kræftens 

Bekæmpelse og formand for 

Børnerådet, Per Larsen et timelangt 

og fantastisk levende og interessant 

indlæg, dels om hele sit 

karriereforløb, men især også om, 

hvordan han er kommet ud på den 

anden side af sin kræftsygdom. 

Formandens klumme 

 

Tilslutningen var overvældende og 

Hans og Marianne gik i gang med at 

udarbejde et katalog, hvori de 

involverede kunstnere præsenterede 

sig selv, og hvad de kunne underholde 

med.  

 

Året efter blev projektet ”skudt i 

gang”. Det var nu de frivillige 

tovholdere på de enkelte hospicer, der 

stod for kontakten til kunstnerne og 

afholdelse af arrangementet. 

Foreningen afholdt 

transportudgifterne. 

På Hospice Sjælland har vi med succes 

afholdt en del arrangementer, hvor de 

optrædende er hentet fra kataloget 

”Kunstnere i Hospice”. 

Der er netop udkommet et nyt 

katalog, som nu tæller over 100 

kunstnere, hvilket er helt unikt. 

 

Men det er ikke det eneste projekt, 

Hans og Marianne har brugt kræfter 

og tid på. Året efter opstod ideen til 

antologien ”Tæt på døden – Tæt på 

livet” som blev omtalt i sidste 

Nyhedsbrev. 
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Som nævnt består foreningen 

udelukkende af frivillige på hospicer 

og palliative afdelinger og et af 

foreningens formål er at styrke og 

uddybe kvaliteten i de frivilliges 

arbejde, dette gøres bl.a. ved at 

arrangere netværksmøder med 

foredrag og debatoplæg, og hvor 

frivillige fra landets hospicer kan 

mødes og udveksler ideer og 

erfaringer, til glæde for beboere og 

pårørende – dem hele handler om. 

 

På generalforsamlingen i år, trådte 

Marianne tilbage som formand, men 

fortsætter sin fundraising for 

foreningen, ligesom Hans vil 

fortsætte med at holde trådene 

samlet I Kunstnere i Hospice. 

En stor tak til Marianne og Hans som 

med en beundringsværdig indsats og 

entusiasme i høj grad har formået at 

sætte deres præg på landets 

hospicer.  

 

Ingelise Møller 

Se teksten her: 

http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/artikler/

kunstnere+i+hospice.htm 



 

Kunstnere i Hospice 
En drøm blev til virkelighed 

Efter at have arbejdet 6 år som frivillig 

på Sankt Lukas Hospice opdagede 

Marianne Harbo, at de frivilliges mange 

ideer ikke kunne realiseres uden penge 

og søgte derfor spontant midler fra 

fonde, hvilket ret hurtigt gav resultat.  

 

Det gav Marianne blod på tanden, til 

sammen med en lille gruppe 

medfrivillige at stifte foreningen 

Frivillige ved Hospice, den første og 

eneste af sin art i Danmark og med 

Marianne som formand. I starten 

bestod foreningen udelukkende af 

frivillige ved Sankt Lukas Hospice.  

I 2009 opstod ideen til ”Kunstnere i 

Hospice” og foreningen blev gjort 

landsdækkende, med medlemmer fra 

alle landets hospicer. Efter et større 

arbejde, hvor der blev trukket på 

kontakter såvel fra hospiceverdenen 

som fra Hans Dals brede netværk 

blandt kunstnere og med afsendelse af 

hundredevis af breve og mails til 

skuespillere, sangere, musikere, 

fortællere, fonde m.m., kom resultatet 

af alle anstrengelserne.  Kunstnerne 

reagerede utrolig positivt på 

opfordringen om at give tilsagn til at 

optræde gratis 3-4 gange årligt på 

hospicer og palliative afdelinger.  
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Drømmen var at skabe en tradition, hvor kunstnere vederlagsfrit stiller 

deres tid og talent til rådighed for beboere og deres pårørende i landets 

hospicer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portræt af Foreningen Frivillige ved Hospice og dens stiftere, ægteparret 

Marianne Harbo og Hans Dal, komponist, sanger og guitarist,  
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På årsmødet blev den daværende 

formand Lisbeth Molter Zenth 

enstemmigt genvalgt som formand for 

Støtteforeningen. Desuden nyvalgtes til 

bestyrelsen Lissi Madvig og Rolf Birger 

Petersen og som suppleanter Bodil 

Baltzer og Niels Kølle 

 

Forholdsvis kort tid efter årsmødet 

modtog vi i bestyrelsen meddelelse fra 

Lisbeth om, at hun af helbredsmæssige 

hensyn måtte nedlægge alle sine 

tillidsposter og fremover hellige sig sit 

arbejde bl.a. som dommerfuldmægtig 

ved retten i Roskilde og sin familie. 

Undertegnede, der var næstformand i 

bestyrelsen, overtog derfor 

formandsposten frem til næste 

årsmøde. Bestyrelsens sammensætning 

kan i øvrigt ses på bagsiden af dette 

nyhedsbrev ligesom de af jer, der har 

den mulighed, også kan finde os på 

Støtteforeningens hjemmeside  

www.hosjstf.dk., der har udviklet sig 

til en flot og informativ platform, som vi 

skylder vores webmaster Reginald 

Hansen stor tak for - igen en engageret 

frivillig ildsjæl. Her kan I også følge med 

i de mange aktiviteter, der foregår på 

Hospice initieret af et aktivitetsudvalg 

bestående af frivillige (herunder også et 

par medlemmer af Støtteforeningens 

bestyrelse) og som økonomisk støttes 

af bl.a. jeres medlemskontingent. 

Igen i år står et par andre frivillige 

ildsjæle – Inge og Erling Møllehave - for 

et støttearrangement, hvis overskud 

går til gavn for Hospice Sjælland. 

Arrangementet er beskrevet andet sted 

i dette Nyhedsbrev. Sidste års 

arrangement var en helt fantastisk 

oplevelse, så jeg kan kun opfordre til 

allerede nu at sætte kryds i 

kalenderen. 

Ladies’MidnightWalk har også igen i 

år arrangeret en midnatsvandretur på 

5,4 km med fakler gennem Roskilde 

by og forbi nogle af byens mest 

kendte seværdigheder med det 

smukke formål at gøre noget med 

kvinder og for velgørenhed. 

Overskuddet går ubeskåret til 

Hospice Sjælland, men i skrivende 

stund er det endnu ikke kendt. 

 

Og så lige kort lidt om mig som 

formand for Støttteforeningen. Jeg er 

74 år, så arbejdslivet ligger lidt bag 

mig, men jeg var i 38 år ansat i den 

foreningsmæssige del af FDB 

(Fællesforeningen for Danmarks 

Brugsforeninger) med start som 

sekretær, blev senere forenings-

konsulent og var de sidste 12 år 

afdelingschef i FDB’s formands 

sekretariat. Jeg har været engageret i 

Hospice Sjælland næsten fra starten. 

Har været med til at udvikle 

rammerne for det frivillige arbejde og 

etablere frivillige på Hospice. I dag 

ligger det i hænderne på vores 

frivilligkoordinator.  

 

Til slut endnu en vigtig dato. 

Støtteforeningens årsmøde afholdes 

den 6. februar 2014, kl. 19.00 

 

God fornøjelse med læsningen af 

dette Nyhedsbrev. 

 

Karen Margrethe Lund 

Fungerende formand  

http://www.hosjstf.dk


 

Måske burde vi mødes 

Støtteforeningen vil gerne i vore 

Nyhedsbreve give jer medlemmer så 

bred information som muligt om 

Hospice Sjælland gennem små 

”artikler” om alt, hvad der arbejdes 

med, hvilke funktioner, der er på 

Hospice, og hvem der udfylder dem. 

Til dette Nyhedsbrev spurgte vi vores 

virksomhedsansvarlige overlæge, Phillip 

Steptoe om et bidrag. Overskriften 

antyder, at vi i Støtteforeningens 

bestyrelse også bør ”se indad” og sikre 

information dels om Støtteforeningen 

og dens betydning for Hospice Sjælland 

og dels om hele det frivillige arbejde. 

Phillip Steptoe indleder nemlig med at 

han er betænkeligt uvidende om, hvad 

vi (Støtteforeningen og de frivillige) 

laver, men har en fornemmelse af, at 

der er mange ildsjæle, der med 

interesse og et stort engagement er 

med til at skabe good-will og det 

fantastisk gode ry for vort hospice, 

som alle der arbejder der, nyder godt 

af og kan sole sig i.  

 

I Årsrapporten 2012 skriver Phillip 

Steptoe, at han er særdeles stolt over 

at være blevet headhuntet til arbejdet 

på Hospice Sjælland, hvor den 

rummelige kultur og den faglige 

kapacitet på alle niveauer sikrer en god 

oplevelse i et svært psykologisk 

udfordrende arbejde. 

Modsat hvad mange – der ikke 

arbejder med problemstillinger hos 

patienter med livstruende sygdomme 

og deres pårørende – tror, så er 

hverdagen fuld af store, smukke og 

sågar livsbekræftende oplevelser.   

I oplægget til Nyhedsbrevet skriver 

Phillip Steptoe, at udover det 

almindelige lægefaglige arbejde på 

Hospice er der faktisk også tid til at 

blive inspireret på kongresser og 

også at drive lidt forskning. Har bl.a. 

nylig deltaget i Det Europæiske 

Palliationsselskabs kongres i Prag. 

Det var meget interessant og der 

var især fokus på samarbejdet 

mellem alle involverede parter, ikke 

bare specialister i kræft eller 

lindrende behandling, men også de 

”ambassadører” Støtteforeningens 

medlemmer og de frivillige er. Med 

henvisning til en undersøgelse over, 

hvilken viden mennesker i 

almindelighed har om hospice lægger 

Phillip op til overvejelser om, 

hvordan vi udbygger kendskab til og 

lindring af patienter med 

eksistentielle og/eller spirituelle 

problemer. Hvad det første angår 

tænker jeg over, hvad vi kan gøre 

for, at både almindelige borgere, og 

praktiserende læger i vores region 

forstår, at hospice er en højt 

specialiseret institution på linje med 

en hospitalsafdeling. På hospice kan 

mennesker med komplicerede 

lidelser indlægges og få lindrende og 

måske oven i købet tilstands-

forbedrende  behandling og pleje, 

med mulighed for evt. at komme 

hjem igen en tid. Det er gratis at 

komme på hospice, men hospice er 

ikke et lækkert plejehjem, hvor man 

kommer for at dø i rolige 
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Status på udvidelsen 

Indhegning markerer byggepladsen og 

uvedkommende må derfor ikke 

befinde sig inden for indhegningen. 

Samtidig har entreprenøren Elindco 

opsat sin”skurby” i den nordlige ende 

af byggepladsen. Kørsel til og fra 

byggepladsen vil så vidt muligt foregå 

via Nordens Parkvej.  

I forbindelse med nedrivningen af den 

eksisterende bygning var vi nødsaget 

til at lukke den  bolig, som støder op 

til byggeriet, grundet støjgener. Ellers 

er jeg positiv overrasket over, hvor få 

gener der har været for beboere, 

pårørende og medarbejdere på 

nuværende tidspunkt. Der er også på 

alle byggemøderne fokus på at sikre, 

at byggeriet er til mindst mulig gene 

for beboere, pårørende og 

medarbejdere. 

 

Aino Andersen  

Hospicechef 

 

Byggeriet af de 4 nye boliger startede d. 

05.04.13 med fjernelse af alle træerne 

ved indkørslen til Hospice Sjælland. 

Indenfor, til venstre for indkørslen, er 

der opsat en 20 fods container til 

opbevaring samt en vogn, som i 

byggeperioden erstatter det nedrevne 

omklædningsrum. 

Der er etableret p-pladser, hvor øvrige 

træer stod. Således, at der er det 

samme antal P-pladser som hidtil. P-

pladserne vil på et tidspunkt blive 

asfalteret, så vi undgår at slæbe grus og 

sten ind på trægulvene. 

Den del af bygningen som skulle rives 

ned, er revet ned og fundamentet er 

ved at blive støbt. Ved udgravning og 

støbning af fundamentet er der dukket 

uforudsete udfordringer op. Dette kan 

bevirke en forsinkelse på op til 14 dage. 

Jeg forventer dog - som meddelt 

Regionen - at kunne tage de 4 nye 

boliger og øvrige faciliteter i brug d. 

01.12.13. 
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Sundhedsdagen 2013 

Region Sjælland har debat i det store 

telt, hvor hovednavnet er Christian 

Bitz, kendt som ernæringsekspert på 

Go´ morgen Danmark på TV2.  

Panelet vil bestå af regionsråds-

medlemmer fra de politiske partier, 

Morten Gjerskov , formand for 

forebyggelses- og socialudvalget, 

Roskilde Kommune samt 

praktiserende læge Niels Ulrich 

Holm,  formand for PLO i Region 

Sjælland . 

Ordstyrer: Line Baun Danielsen, TV 

journalist og nyhedsvært på TV2 

Lorry.  

 

Et udførligt program for dagen, vil 

kunne læses i Sundhedsavisen, som 

uddeles som indstik i lokalavisen i 

Roskilde ca. 1.uge før afholdelsen. 

Avisen vil endvidere blive lagt på 

Dom apotekets hjemmeside 

www.domapoteket.dk  samt på 

Roskilde Avis www.roskildeavis.dk  

 

Ingelise Møller 

 

Lørdag d. 31. august fra kl. 10 til 14 

afholdes årets Sundhedsdag for 18. 

gang på Hestetorvet i Roskilde. Kom 

forbi og oplev den festlige stemning.  

Roskilde Garden vil, traditionen tro, 

marchere forbi og spille et par numre. 

Foruden de mange patientforeninger, 

vil også Roskilde Kommune og Region 

Sjælland være repræsenteret med 

informationer, råd og vejledning. Der 

vil også i år være mulighed for at få 

foretaget diverse målinger. 

 

Støtteforeningen vil, som tidligere år, 

være repræsenteret med pjecer og 

Nyhedsbreve, der fortæller om 

Støtteforeningens betydning for 

Hospice Sjælland, med håb om, at flere 

vil melde sig ind i foreningen og støtte 

et godt formål. Det vil også i år være 

muligt, at købe vores kunstnerkort, 

kuglepenne og nøgleringe, samt den 

smukke bog ”Tæt på døden – Tæt på 

livet” hvor overskuddet går til Hospice. 

Som noget nyt har Roskilde Kommune 

indgået samarbejde med Madkulturen, 

der vil lave mad og uddele 

smagsprøver. 
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omgivelser. En misforståelse, der 

bevirker at ansøgere, der ikke har 

komplicerede lidelser kan være 

uforstående overfor at blive afvist fra 

indlæggelse på hospice, men som 

fuldt ud kan behandles lige så godt 

på plejehjem, aflastningsplads eller i 

eget hjem med hjælp fra 

hjemmehjælp, hjemme-sygeplejerske, 

egen læge eller måske et udkørende 

team fra sygehusenes palliative  

team. 

Lykke ville være at have et udkørende 

palliativt team, da hovedparten af 

patienter helst vil være i eget hjem lige 

til det sidste, men Region Sjælland har 

desværre ikke imødekommet vores 

ansøgning om at drive et sådant.  

Karen Margrethe Lund 

Fungerende formand  

 

5 

Læs hans eget indlæg under ”Det sker”: ”Ny læge” på vore hjemmeside: 

www.hosjstf.dk. 

Parkeringspladsen set mod hovedindgangen 2007 

Parkeringspladsen  med hovedindgangen til venstre 160713 

http://www.domapoteket.dk
http://www.roskildeavis.dk


 

Mine kærligste tanker 

Hvor er det hårdt for de syge og 

døende! Jeg sender dem i denne klumme 

mine kærligste tanker. Det må være 

forfærdeligt at være plaget af smerter og 

mærke angsten som en boble i sig, der 

konstant truer med at briste. Vi har 

fantastiske behandlingsmuligheder, 

smertedæmpende medicin, præster og 

psykologer til at tage sig af angsten. 

Alligevel tror jeg, at det er sværere at 

være syg i dag end det har været før. En 

af grundene er, at vi ikke kan finde ud af 

at acceptere afmagten. Jeg kender intet 

folk i verden, der er sådanne nogle 

kontrolfreaks som os danskere. Vi vil 

have kontrol over vore følelser og 

længsler. Vi vil styre vort liv i præcis den 

retning, som vi synes er bedst for os 

selv. Vi vil have en hverdag, der er 

velordnet og struktureret og som ikke 

byder på overraskelser. Med lidt held 

kan vi i masser af år undgå afmagten.  

 

Men pludselig, som en tyv der dukker op 

i natten, rammer afmagten os i form af 

sygdom. Og hvad gør vi magtmennesker 

så, når vi mister magten, og ikke længere 

er i stand til at kontrollere vort liv? Vi 

nægter at acceptere vor nye situation. 

Vi kalder sygdommen for et teknisk 

uheld, en fejltagelse og går i døden 

uden at opleve, hvilken befrielse det 

kan være at erkende, at der også i 2013 

eksisterer noget der hedder afmagt.   

Der er også en anden grund til at det 

er sværere at være syg i dag end det 

før har været. Engang var sygdom og 

død, med et gammelt ord, en 

vederfarelse. Man blev, uden at kunne 

stille noget op, ramt af det udefra. Det 

var en del af menneskelivet at være 

kodet til at miste magten og blive 

overtaget af sygdommen. Men i dag 

lægges der op til, at man selv er skyld i 

sin sygdom og død. Man har ikke spist 

sundt nok eller bevæget sig nok eller 

slappet nok af eller tænkt tilstrækkeligt 

med positive tanker eller været i 

balance med sit indre jeg. Man er selv 

uden om at man er blevet syg. Det er 

da forfærdelig synd for vore syge, at de 

ikke kun skal slås med deres 

skrøbeligheder. Men at de også skal 

plages med sådanne stupide tanker. 

L’Oreals reklameslogan ”because I am 

worth it” giver os en fornemmelse af, 

at vi har fortjent vor lykke og medgang.  

 

Alle healernes og sundheds-

eksperternes råd om, hvordan vi 

undgår sygdom, giver os en 

fornemmelse af, at vi selv er skyld i 

vore sygdomme. Men tro mig. Det 

passer ikke! 

 

Poul Joachim Stender 

Præst og forfatter 
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Vi har taget opfordringen op om at forsøge at gentage succesen fra sidste år i 

Kirke Såby kirke og Den Gamle Skole. Sognepræst Poul Joachim Stender har igen 

stillet kirke og sognehus til rådighed. Vi er glade og stolte over de gode kræfter, vi 

har fået tilsagn fra om at optræde vederlagsfrit, og glæder os til en aften fuld af 

glæde og intensitet i stil med sidste år.  

 

Vi ønsker alle en god sommer 

Venlig hilsen 

Inge og Erling Møllehave 

—————————————- 

Program for  

underholdningsaften til fordel for Hospice Sjælland 
             den 23. sept. 2013 , kl. 19,00 – 22,00 

          i Kirke Saaby kirke og Den Gamle Skole, Bogøvej 2 Kirke Saaby 

Entre kr. 150,-  

 

 Velkomst ved Erling Møllehave 

 Indledning ved hospicechef Aino Andersen 

 Sognepræst Poul Joachim Stender læser fra Prædikerens Bog 

 Kurt Ravn og operasangerinde Dorte Elsebet Larsen synger 

 Skuespiller Lone Hertz læser ” Historien om en Moder” 

 Gospelsangerinde Miriam Jul Rasmussen – The Gratitude 

 

Ønsker man at fortsætte i Den Gamle Skole er tilmelding nødvendig  

til Inge og Erling Møllehave, mail. forlagetvictor@mail.dk eller tlf. 46 49 94 97 

Traktement: vin, vand og sandwiches, pris kr. 50,- 

 

PAUSE 

 

Information om Støtteforeningen ved Karen Margrethe Lund 

   

Det vil være muligt at melde sig ind i Støtteforeningen  

Bankkonto: Reg. Nr. 2290 – konto nr. 3490 763 855 (enlige kr. 125,-  Ægtefæller/

samboende kr. 175,-  årligt).  

Oplæsning af Rita Nielsens kapitel ” Glædens dag i sorgens hus”  

og uddrag af ” Tæt på Døden, Tæt på Livet”. v/ Erling Møllehave 

 

Lotteri over sponsorgaver  

Aftenen slutter med Erling Møllehave spiller: 

”Når engang det er slut på en dejlig dag” på saxofon 

 

VEL MØDT til en festlig aften ! 
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