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Støt Hospice-sagen
- for bedre omsorg ved livets afslutning



Sundhedsdagen 
på Hestetorvet i Roskilde 

lørdag d. 26. august fra 10-14. 

Tiden nærmer sig for Sundhedsdagen, hvor 
Hestetorvet for 22´ gang er omdannet til et 
”informationstorv”, hvor de mange patient-
foreninger, Roskilde Kommune og Regionen 
står klar med pjecer, information og råd-
givning til de mange besøgende.  

Hospice Sjælland Støtteforening er naturligvis 
også at finde på torvet. 

Årets tema er: Sundhed i alle aldre. 
Foredragsholderen i det store telt er i år 
Lindy Aldahl, den kække murer fra Nord-
jylland, som blev landskendt efter sidste års 
udgave af DR's seersucces ”Rigtige Mænd”.  

Hans foredrag er fyldt med højt humør og 
anekdoter fra programmet om hans 
livsstilsændring – og det bliver bestemt ikke 
kedeligt.  

Der bliver ikke noget Folkekøkken, men 
Madkulturen deltager igen i år med et 
madværksted, hvor man kan få tips til nem 
og sund mad.  

Et udførligt program for Sundhedsdagen kan 
læses i Sundhedsavisen, der udkommer som 
indstik i Roskilde Avis op til dagen.   

Ingelise Møller 

Mindeord om Erling Møllehave 

Den 13.7.2017 døde Erling Møllehave efter 9 
måneders kamp mod kræften. Trods sin 
sygdom passede Erling sammen med sin hustru 
Inge sine vagter som frivillig på Hospice Sjælland 
helt frem til begyndelsen af juni måned. Erling 
var en beskeden mand, men samtidig 
hjertevarm, nærværende, empatisk og meget 
opmærksom overfor sine medmennesker. Han 
og Inge var sammen det, man i ordets rette 
forstand kalder ildsjæle. 

Utallige er de gange hvor Erling satte sig til 
klaveret i spisestuen eller flyglet i orangeriet for 
at sprede glæde og hygge. Han havde et stort 
netværk til sangens og musikkens verden, som 
vi frivillige og Støtteforeningen nød stor glæde 
af, bl.a. når han og Inge, som medlemmer af 
aktivitetsudvalget, bød ind med emner til 
underholdning for patienter og pårørende på 
Hospice. 

Vi skal nu ikke mere høre Erling læse Inges 
båltaler til Sct. Hans eller julehistorier i 
december. Vores lille sangkor bliver ikke mere 
støttet af Erlings akkompagnement på flyglet. 

I Støtteforeningen er vi meget taknemmelige 
for det store engagement, Erling, igen sammen 
med sin hustru Inge, har ydet ved de fantastiske 
støttekoncerter, der blev afholdt i Kirke Såby 
kirke med efterfølgende aktion over de mange 
sponsorgaver de havde samlet for at skaffe 
midler til Støtteforeningen. Midler som helt i 
Erlings ånd bliver brugt til gavn og glæde for 
patienter, pårørende, frivillige og ansatte på 
Hospice Sjælland. 

Vore tanker går til Erlings nærmeste med et 
citat, Erling ofte brugte, nemlig ”En dag skal vi 
dø, men alle de andre dage skal vi leve”. 

Æret være Erlings minde. 

Ingelise Møller 
Karen Margrethe Lund 

Støtteforeningens bestyrelse 

2  



Aften for efterladte
Når livet sluttes på Hospice, får stedet en 
særlig betydning. 6 – 8 uger senere 
modtager de efterladte en invitation til en 
aften i det smukke Orangeri på Hospice 
Sjælland, hvor vi frivillige har pyntet op og 
dækket et hyggeligt kaffebord med boller, 
kage, kaffe og te. 

Aftenens værter består af 4 sygeplejersker, 
præsten Sarah K. Ziethen, harpe-
terapeuten Trine Opsahl fra pårørende-
gruppen samt 2-3 frivillige. 

Der bliver budt velkommen og fortalt, 
hvordan aftenen vil forme sig. Der vil være 
et kort oplæg om sorg, et musikalsk 
indlæg, hvorefter navnene på alle dem vi 
har mistet bliver læst op. Derefter vil der 
være tid til at tænde et lys i lystræet, gå 
rundt på Hospice, få tid til kaffe og kage 
samt tale sammen og mindes. Her ved 
kaffebordet og ved samtalerne mærker 
man tydeligt, hvordan stemningen bliver 

blødt op, for det kan være meget 
grænseoverskridende at komme på 
Hospice første gang efter at have mistet. 

Det er godt, hvis de pårørende har et 
billede med af den, de har mistet. Det 
letter pårørende-gruppen og os frivillige at 
genkende den afdøde, idet der jo i årets 
løb, bliver taget afsked med mange. 

Vi starter altid med en sang og vi er så 
heldige, at en af sygeplejerskerne spiller til 
på det smukke flygel. En fra pårørende-
gruppen læser et digt op eller fortæller en 
historie med udgangspunkt i at have mistet 
eller at være i sorg. Dette kan være med 
til at hjælpe at bære den sorg, man lige nu 
er midt i. 

Jeg har været med ved disse aftenen i snart 
10 år og har set, hvordan digte, 
fortællinger, harpespil eller f. eks. et indlæg 
fra Hospice Sjællands præst Sarah om sorg 
bliver modtaget med et lille nik, en 
forløsning i tårer eller bare et stille smil. 
En sådan aften giver en afklaring og ro for 
de pårørende. Aftenen afsluttes med en 
sang akkompagneret af pianisten på flyglet.  

Der bliver uddelt kærlige håndtryk og ofte 
kram til os værter, som vi gerne tager 
imod og gerne gengælder, fordi det giver 
pårørendegruppen og mig som frivillig en 
tak og bestyrker mig i mit arbejde som 
frivillig på Hospice Sjælland

Hannelore Reisz - Frivillig siden 2007 
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Årsmødets gæstetaler 

Jesper Brix er forlods præsenteret i 
Nyhedsbrev nr. 1/2017. Jeg 
indrømmer, at denne præsentation 
overordnet gav mig informationer om 
arbejdsområder, som organisationen 
Læger uden Grænser - ubekendt for 
mig, men nu med dyb respekt for 
deres arbejde - beskæftiger sig med.  

Jesper Brix kom i sit foredrag 
imidlertid ind på opgaverne som en 
"Hands-on-situation”, hvor han med 
megen indføling beskrev situationer og 
oplevelser, der gav klare eksempler på 

ånden i organisationens arbejde. Et 
arbejde der bliver udført, uanset 
hvilken position - lav eller høj - det 
enkelte menneske befinder sig på: 
Lysende eksempler på Læger uden 
Grænsers arbejde. 

Man havde noget at tænke over på 
vejen hjem fra årsmødet.  

Donationer til organisationen er godt 
givet ud. 

Rolf Birger Petersen

Læs referatet fra årsmøde 2017 på www.hosjstf.dk/årsmøder 
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På Støtteforeningens hjemmeside finder I også nyhedsbrevene fra de tidligere år 
samt henvisninger til Hospice Sjælland og andre relevante kontakter.



Tid til omtanke. 

Den overskrift satte nogle tanker i gang om, 

hvorvidt det var muligt at få nogle frivillige 

med på ideen om at strikke karklude, som vi 

kunne sælge på Hospice. Overskuddet skulle 

naturligvis gå til Støtteforeningen for Hospi-

ce Sjælland for igen at vende tilbage som bi-

drag til dele af den underholdning, der arran-

geres for patienter og deres pårørende. 

Tanken bag projektet med hjemmestrikkede 

karklude tog udgangspunkt i, at vi nok alle 

mere eller mindre bruger masser af engangs-

klude uden egentlig at tænke over, at de er af 

plastik og ualmindelige dårlige for naturen. 

De produceres ud fra olie og forurener med 

masser af mikroplast i vore vandmiljøer, for 

til sidst at blive brændt af, når de ender som 

affald. 

Det betyder i sagens natur, at vi bør hjælpe 

hinanden og naturen – også selv om det kun 

er i det små – ved at udfase engangskludene 

og i stedet bruge hjemmestrikkede kar-

klude, strikket af bæredygtigt bomuldsgarn. 

Der var heldigvis nogle frivillige, der syntes 

så godt om ideen, at projekt karklude er ble-

vet en fantastisk succes – ja vi har faktisk 

svært ved at følge med efterspørgslen, hvil-

ket betyder, at kurven på bænken i vindfan-

get kun i meget kort tid ”bugner” af farveri-

ge karklude. På nogle få måneder har vi solgt 

ca.100 karklude – fantastisk. 

Skulle der nu være nogle af Støtteforenin-

gens medlemmer, der kunne tænke sig at 

strikke karklude, så vil det være rigtig dejligt. 

Eventuelt interesserede bedes kontakte Ka-

ren Margrethe Lund, Tlf. 26 17 97 66 eller på 

mail: kml@familie.tele.dk. for nærmere aftale 

om garn og mål/mønster samt levering af 

materialerne. 

Karen Margrethe Lund 
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Palliation i Tanzania 
- en studietur i det åndelig felt

 anden praktikant og selvfølgelig lægen 
samt sekretæren. Bilen var fyldt – men 
det er jo Afrika! 

Min uge på hospitalet startede med 
morgensang – ja, det gør man alle dage 
i den kirke, der ligger som center i 
hospitalet. Præsten holdt en kort 
andagt. Hvad der slog mig, var den 
måde de ansatte sang med: som om det 
gjaldt livet. Gudstjenesten var ikke 
beregnet på de syge! 

Den lutherske kirke i Tanzania støtter 
hospitalet økonomisk – og er derfor 
den, der har formet dagligdagen. Da 
vores folkekirke også er luthersk, er 
der træk i gudstjenesten, jeg kunne 
genkende – ikke mindst salmerne. 
Luther oversat til Swahili!! 

Dernæst gik vi rundt på stuerne. 
Evangelisten, præsten og jeg gik ind på 
dem alle. Her er ingen enestuer – men 
nærmere en 20 - 25 patienter på hver 
stue. De bliver primært passet af 
frivillige eller deres familie – der er 
ikke mange sygeplejersker på 
hospitalet. Der var ikke 

Med familien drog jeg i februar og 
marts til Tanzania. Det var ikke 
tilfældigt, da jeg selv har læst teologi på 
universitet ved Arusha (MAKUMIRA) 
mens Tais, min mand, har boet og 
arbejdet for Folkekirkens Nødhjælp i 
et lidt mere afsidesliggende område af 
landet. Nu ville vi vise vores børn det 
land og den kultur, som satte spor i os 
og som vi har båret siden. 

Ved et tilfælde faldt jeg inden afrejsen 
over en artikel om et palliativt team 
ved et hospital ikke langt fra, hvor vi 
skulle bo. Jeg kontaktede Danmission, 
som formidlede kontakt til deres 
danske medarbejder, sygeplejerske 
Mette, som arbejdede i det udkørende 
team fra Nkoaranga Hospital. 

Jeg fik lov at være med i 2 uger. Den 
ene uge skulle jeg blive på hospitalet  
og følge præsten og evangelisten (en 
slags præst, men ikke ordineret) – og 
den anden uge køre ud sammen med 
Mette, 2 andre sygeplejersker, 
evangelisten, en socialarbejder, en
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megen sjælesorg, sådan som jeg er vant 
til det, men sjælesorgen havde et andet 
udtryk. Efter at vi havde hilst på alle 
patienterne, stillede præsten sig i 
midten af stuen og sagde med høj røst: 
Nu synger vi. Og så sang vi. Et vers af 
en kendt salme, fadervor eller noget 
andet – og alle sang så godt de kunne! 
Det var rørende. Og mange blev 
tydeligt berørte af, at vi kom og sang - 
og det blev ikke mindre, når man 
fortalte, at der var kommet en præst 
fra Danmark for at bede for dem. Og 
så bad jeg for dem – efter at have 
spurgt om det var OK, at det var på 
engelsk – og alle takkede. Ingen bad om 
samtaler for lukkede døre – men alle 
var meget glade for den omsorg, der 
var i fællesskabet i sang og bøn. 

På samme måde gik det, da jeg var med 
ude at køre! Mange af de palliative 
patienter bor 10-15 km væk fra 
hospitalet. Det lyder ikke af meget – 
men da hospitalet ligger på toppen af 
bjerget og vi skulle over på den anden 
side for at nå ud til dem, tog det sin 
tid. Når vi nåede derhen, hvor vi 
troede det var, måtte vi nogle gange 
vandre ad stier videre op ad bjerget, til 
vi fandt netop deres hytte.  

Det slog mig gang på gang, hvor seje 
disse mennesker er. Mange var virkelig 
syge. En kvinde med cancer i underlivet 
havde ikke mulighed for at have tøj på – 
men hun måtte jo have fluerne væk. 
Derfor havde man bygget et stålskelet, 
der dækkede hendes underliv og hængt 
stof ud over. Det holdt fluerne væk. 
Eller den unge kvinde med en tumor på 
størrelse med en bold oven på hovedet. 
Hun bekymrede sig for, om hendes 
mand stadig elskede hende nu, hvor hun 
ikke kunne gå mere. Derfor sørgede hun 
for at dække hovedet og holde sig så 
smuk som muligt. Eller kvinden der blev 
afvist af sin familie, fordi hun havde HIV 
– men som alligevel blev til velsignelse 
for de mennesker, der tog hende ind til 
ilden.

Hver og en gjorde et stort indtryk på 
mig. Ikke mindst deres taknemmelighed 
over mine forbønner. Det, at jeg bad for 
dem, var åbenbart lige så vigtigt, som det 
lægen sagde. Det undrede mig, men vi 
talte en del om det i bilen, mens vi kørte. 
Lægen påpegede meget rigtigt, at han så 
det som to sider af samme sag. 

Lægen kom og fortalte patienterne om 
sygdommen, tilså dem og var med til at 
fjerne fysiske stigma. Præsten var med til 
at fjerne religiøse stigma, ved at insistere 
på, at sygdom ikke er Guds straf.  

Herhjemme bruger jeg meget tid på at 
tale med den enkelte om temaer som 
skyld, skam, livskvalitet eller mangel på 
samme – men dernede var det helt 
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tydeligt, at fællesskabet var i centrum. 
Derfor var det heller ikke nødvendigt 
ude på stuerne at tale med den enkelte 
– for dem er fællesskabet i Kristus det
vigtige.

Det åbnede mine øjne og fik mig til at 
tænke, om jeg herhjemme kunne gøre 
noget for at lade fællesskabet blive 
tydeligere – eller om det er en kultur, 
der skal forblive som den er. 

En anden ting, Mette henviste til, var de 
frivillige ved Nkoaranga Hospital. For i 
et samfund med meget få midler er det 
nødvendigt, at de, der har lidt ekstra 
tid, bruger den på bedste vis. Som i 
Danmark var der mange frivillige – de 
var bare ikke på hospitalet, men ude i 
landsbyerne. Her holder de øje med 
patienterne, tager evt. hen til hospitalet 
for at hente medicin eller sørger for at 
de får mad. Desværre koster det 
næsten 25 kr. om måneden – og det er 
mange penge i Tanzania.  

Derfor forsøgte Mette at fundraise til 
dem – ved at udleje brudekjoler! Hele 
den ene væg inde på det palliative 
teams kontor var dækket af glasskabe 
med brudekjoler. Kjolerne kommer fra 
Danmark og er udgåede modeller – 
men nu bliver de lejet ud og pengene 
går til det frivillige arbejde! Det er da 
et fantastisk koncept. 

Men det er ikke nok. Mette og jeg talte 
derfor om, at det måske ville være 
muligt at skabe en relation mellem 
hospicefrivillige i Danmark og i 
Tanzania. Det vil der komme mere om 
senere. 

Indtil da kan jeg kun anbefale at rejse 
til Tanzania eller et andet sted og se, 
hvordan de gør tingene der. Det 
sætter jo altid alting lidt i perspektiv. 

Resten af turen havde vi det fantastisk. 
Vi nåede på safari, ud at bade og fik 
også set Kilimanjaro! 

Sarah Krøger Zietgen 
hospicepræst
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Overvejelser om selvbestemmelse 

og behandling ved livets afslutning 

Af Det Etisk Råd har jeg fået lov til at gengive fra en udtalelse fra 9.december 2016, hvor Det 
Etiske Råd diskuterer nogle af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at sætte 
den enkelte persons værdier og ønsker i fokus i den sidste tid inden døden. 

Døden er et af menneskelivets 
grundlæggende vilkår. Men det er ikke 
på samme måde et vilkår, hvordan vi 
dør. Nogle dør på en intensivafdeling 
omgivet af medicinsk apparatur efter 
langvarig og udmattende behandling.  

Andre fravælger behandling og dør  
hjemme, på plejehjem eller på hospice. 
Et hjertestop fører kun med sikkerhed 
til døden, hvis ingen forsøger at 
genoplive. 

Fokus på den enkeltes værdier og ønsker 

Det enkelte menneske får ikke altid 
den død og det liv op til døden, han 
eller hun kunne have ønsket sig. Det 
er der ikke altid noget at gøre ved. 
Men mange gange er der faktisk noget 
at gøre. Det kræver, at der på rette tid 
og sted er fokus på det enkelte 
menneskes værdier, forhåbninger og 
ønsker. 

• Det er sin sag at undlade forsøg
på genoplivning, hvis man ikke er
helt sikker på, at den bevidstløse
person foran én gerne vil have
lov til at dø i fred. Derfor skal
det aftales på forhånd.

• Det er sin sag at vælge at dø
hjemme, hvis man dermed
frasiger sig mulighederne for at

få tilstrækkelig pleje. Derfor skal 
den palliative indsats forbedres. 

• Det er sin sag at rådgive en
døende patient om et
forestående behandlingsforløb,
hvis man ikke kender den
enkeltes ønsker og forhåbninger
for den sidste tid. Derfor er det
nødvendigt at afholde en samtale
om dette i rette tid.

Behandlingsparadigmet i 
sundhedssektoren nævnes som 
eksempel på en sådan udfordring, fordi 
det retter blikke mod de teknologiske 
og medicinske muligheder for at 
forlænge livet og ikke beskæftiger sig 
med, hvad der er vigtigt og giver værdi 
i det enkelte menneskes sidste fase af 
livet.
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Det Etiske Råds anbefalinger 

I udtalelsen præsenterer Det Etiske 
Råd sine anbefalinger: 

1. Der skal i højere grad, end
tilfældet er i dag, skabes
sikkerhed for, at man ikke bliver
genoplivet eller forsøgt
genoplivet ved hjertestop mod
sin vilje.

2. Sundhedspersonalet er forpligtet
til at gennemføre en samtale
med patienter på sygehus og
borgere på plejehjem eller i eget
hjem, hvis borgeren med meget

stor sandsynlighed er 
uafvendeligt døende og risikerer 
at blive ukontaktbar eller på 
anden måde inhabil til at træffe 
beslutninger. 

3. Som en del af det samlede
patientforløb skal der være
bedre tilbud om palliativ
behandling forstået som tidlig
forebyggelse og lindring af
smerter og andre problemer af
både fysisk, psykisk, psykosocial
og åndelig karakter.

På Det Etisk Råds hjemmeside (www.etiskraad.dk) er der mulighed for at gøre sig 
bekendt med diskussionen. 

Rolf Birger Petersen 

Ladies’ Midnight Walk 2017

Trods dårligt vejr deltog hele 322 
personer i gåturen til støtte for Hospice 
Sjælland. Det gav et overskud på 53 000,- 
kr., som arrangørerne Karin Zoé 
Neldeberg og Søs Milton Eggers 
overrækker hospicechef Aino Andersen. 

Foto: Dagbladet Roskilde
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Værdier… 

Der tales og skrives meget om 
værdier, om danske værdier, om 
livs værdier, – ja vi har jo også fået 
en kanon over ”danske” værdier. 
Den indeholder bl.a.: 

• Frihed
• Tillid
• Lighed
• Det danske sprog
• Frisind
• Den kristne kulturarv

Sådan formulerede min søsters 
barnebarn Sofie sig, da hun vist nok 
var 11 år. En liste over værdier hun 
satte pris på i sit hjem. 

Her er det engelske ord House, der 
betyder hus, brugt i betydningen 
hjem. 

Det fik mig til at tænke på forskel 
og lighed mellem ordene Hus og 
Hjem eller en definition om man vil: 

”Vi bygger huse 
af mursten og mørtel. 

Vi bygger hjem 
af gode relationer. 

Vi fylder huse 
med møbler og inventar. 

Vi fylder hjem 
med forståelse og tilgivelse. 

Vi bruger huse 
til at bo i. 

Vi bruger hjem 
til at leve i.” 

- o - o - o - o - o - o - o - o -

En af de store værdier som findes 
blandt Støtteforeningens 
medlemmer er ”trofasthed”. I årets 
første seks måneder, har den kunnet 
”måles” til kr. 74.000 (kontingent, 
gaver og donationer) . Tusind TAK. 

Støtteforeningens konto i Nordea 
Bank nr. 2290 – 3490 763 855 er 
stadig åben for modtagelse af 
kontingenter og gavebeløb. Husk 
navn og adresse. Beløb op til kr. 
15.000 er fradragsberettiget på 
selvangivelsen. Når CPR-nr. oplyses, 
indberetter foreningen beløbet til 
SKAT. 

Henvendelse om medlemskab og 
økonomi kan ske til kassereren på e-
mail a.axelsen@hotmail.dk, eller på 
tlf. 2964 6380.

God sommer. 
Anker Axelsen, kasserer. 
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Foreningens adresse: 

Hospice Sjælland Støtteforening 
CVR-nr.: 3200 9085 

E-mail: formand@hosjstf.dk

www.hosjstf.dk

Bestyrelsen 2017/18: 
Rolf Birger Petersen, Lejre, (formand), tlf.: 46 48 06 06 

Karen Margrethe Lund, Roskilde, (næstformand), tlf.: 26 17 97 66 
Anker Axelsen, Roskilde, (kasserer), tlf.: 46 37 28 70 
Bodil Baltzer, Roskilde, (sekretær), tlf.: 46 32 29 21 

Ingelise Møller, Roskilde, tlf.: 29 79 99 70 
Hannelore Reisz, Greve, tlf.: 43 90 57 24 

Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf.: 27 30 02 22 
webmaster og nyhedsbrevredaktør: Reginald Hansen, webmaster@hosjstf.dk 

Kontingent: 
2017: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 
2018: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 

Bankkonto: reg.nr. 2290 - kontonr. 3490 763 855 
Husk navn og adresse: 

Så er du én af os! 

mailto:formand@hosjstf.dk
http://www.hosjstf.dk/
mailto:webmaster@hosjstf.dk

	7-217 Foreningens adresse.pdf
	Kontingent:

	8-217 Foreningens adresse.pdf
	Kontingent:




