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

Formand:
Poul H. Jensen

Rejsegilde august 2005

Roskilde den 22. august 2006

Gavebrev
I anledningen af indvielsen af Hospice Sjælland i juni 2006

Byggepladsen september 2005

har Støtteforeningen den glæde at donere:

Kr. 25.000,Beløbet anvendes til Hospice Sjællands indkøb af specielle
hjælpemidler, nemlig en ”stå-lift” og en ”gå-lift”.
Indgangspartiet juni 2006

Beløbet er fremkommet efter indsamling blandt Støtteforeningens
medlemmer og vil blive indsat på fondskonto: 6160-4741498 i
Roskilde Bank.
Det er Støtteforeningens håb, at gaven vil blive til glæde og gavn for
Hospice Sjællands beboere og personale.
Med venlig hilsen
Poul H. Jensen
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Udsigt mod nordvest
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Hospicebyggeriet i billeder

Hvad gaven bruges til.

Grunden ved Slæggerupvej
i eftersommeren 2004

Tegning af byggeprojektet

Første spadestik tages i februar 2005

Sammen med Støtteforeningens
Nyhedsbrev i maj måned bragte vi en
opfordring til at give et bidrag til en
gave fra Støtteforeningen til Hospice.
Rigtig mange medlemmer imødekom
vores opfordring og der indkom
over 20 tusind kroner. På dette
grundlag kunne vi meddele Hospice
at vi ville donere kr. 25.000,-.
Det var bestyrelsens ønske at vores
gave ikke kom til at indgå i en større
pulje, men at gaven skulle kunne
identificeres og at den skulle bringe
gavn og glæde til såvel beboere som
til medarbejdere.

De første baderumsmoduler
sættes opsættes op

Det blev besluttet, at beløbet blev
brugt til at anskaffe to hjælpemidler,
som var meget ønsket, men som der
i første omgang ikke var midler til.
Det ene er en såkaldt ”stå-lift”. Med
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den kan en beboer som ikke har
kræfter til selv at kunne rejse sig fra
sin seng eller en stol, nu alligevel
gøre dette med støtte fra liftens
hydraulik og evt. en anden person
for derefter at blive kørt hen og
bragt til sæde et andet sted. En
besværlig opgave klares på en bedre
og mere behagelig måde for såvel
beboere og plejepersonale.
Det andet er en såkaldt ”gå-lift”. Den
er bygget og polstret således, at en
beboer med meget ømme lemmer
eller knogler alligevel kan benytte
den.
Vi er overbevist om, at
Støtteforeningens medlemmer kan
være tilfredse med og glade over at
vi har været i stand til at forære disse
to hjælpemidler til Hospice Sjælland.
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Frivilligt arbejde

Nu er græsset slået og
terrasserne bliver fejet. Der skal
være orden i tingene og pænt og
rent i og omkring Hospice
Sjælland.
Det sørger den ansatte pedel og
altmuligmand Ib Juul Andersen for
sammen med Hospice Sjællands
første frivillige, den 67-årige
Anker Pedersen.
"Anker er en dejlig støtte for mig"
siger Ib. "Det er rart at have en
ekstra hånd, når en hylde skal
hænges op eller ukrudtet skal
holdes nede."
4

Anker besøgte første gang
Hospice ved det Åbne Hus i juni
og hørte her om manglen på
praktiske hjælpere. Han slog til og
meldte sig, og er siden kommet
på Hospice et par gange om ugen.
Anker har tidligere været
materielforvalter i Flyvevåbnet og
i sin fritid frivillig i Læger uden
Grænser.
Ib har haft eget rengøringsfirma,
så han er fortrolig med
servicebranchen. De nyder begge
hinandens selskab, i sær fordi de
begge har en oprindelig fortid

bruge en fysioterapeut til.
Præstestillingen er endnu ikke besat, vi
mangler meget præstens indsats. I
ventetiden får vi hjælp af Karen Marie
Bøggild, der er hospitalspræst på
Roskilde Amtssygehus og medlem af
hospicebestyrelsen.

bliver brugt flittigt til egne billeder. Det
giver et dejligt individuelt præg.
Terrasserne har der ikke været
overskud til at indrette endnu, men
flere har fået havemøbler og krukker
med hjemmefra. Det er fint og fungerer
godt.

Her i sommer har det været fint, at der
kun har været få beboere. Vi har
kunnet yde meget ud over det kliniske
arbejde, f.eks. har vi haft bålaftener,
sangaftener osv.
Nu hvor vi er oppe på fuld belægning,
kan det imidlertid blive svært at være til
stede inde i boligerne ud over det rent
kliniske arbejde.
De underholdende elementer håber vi,
at frivillige med tiden vil påtage sig, og vi
håber, at en halvtidspræst kan aflaste
med de samtaler, der skal give den
psykiske, åndelige og eksistentielle
støtte til beboere og pårørende.

Opholdsstuen bliver indtil nu brugt som
fælles spisestue for alle i huset. Det er
nu noget særligt at kunne sidde og spise
den samme mad om et fælles bord,
personale, beboere og pårørende.
Der har været fællesskab om VM og
cykelløb ved fladskærmen og der er
blevet drukket meget rødvin og Irsk
Kaffe (desværre ikke af personalet).

Livet i og omkring huset
Boligerne fungerer godt og beboerne
synes de er kommet på hotel. Det
værdsættes meget, at huset ikke ligner
et hospital! Kunstskinnerne i boligerne

Orangeriet er især blevet brugt til at
nyde de smukke solnedgange og følge
med i det nyfødte føls liv på den anden
side af vejen. Her har vi haft bål på
terrassen og sangaftener. Der er en
fantastisk akustik i rummet – måske skal
vi flytte flyglet derud.
Vi har nu været igennem den første
sommer. Vi har efterhånden fået nogle
fornuftige rutiner og lært huset at
kende. Det bliver
spændende at se, hvor vi
er om et år.

Orangeriet
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Opstart på Hospice Sjælland
Kirsten Hald, hospicechef

Vi er kommet godt i gang med Hospice
Sjælland.
I skrivende stund har vi haft 29 beboere,
de fleste med kræftdiagnoser.
Gennemsnitsalderen på beboerne er 67
år. Der været nogle få helt gamle og
yngre.
Den gennemsnitlige opholdstid her på
hospice er 19 dage. Nogle har boet her
meget længere, andre kun ganske få
dage, og det synes vi egentlig er for lidt,
hvis beboeren skal nå at profitere af
opholdet. Nogle få er flyttet herfra igen.
De fik det så godt, at det blev
meningsløst at være på hospice. Til
gengæld er de lovet den først ledige

plads, når og hvis de igen får behov for
det.
Godt halvdelen kommer fra Roskilde
amt, resten fordeler sig næsten ligeligt
på Vestsjællands, Storstrøms og
Københavns amter.
Vi har i sommerens løb haft det antal
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Tale ved indvielse af Hospice Sjælland
Af Poul H. Jensen, Støtteforeningen for Hospice Sjælland

ansøgere, der passede til de ledige
pladser. Men inden for de tre sidste
uger har vi sagt nej til mange, der kunne
have glæde af et ophold.
Beboerne er tilfredse med at være her
og nyder i fulde drag de smukke
omgivelser og det, personalet kan yde
for dem.
Pårørende
Også pårørende er glade for at være
her. Nogle bruger vore gæsteværelser,
andre bruger sovesofaen i boligen.
Enkelte har brugt en ekstra plejeseng,
stillet op ved siden af den døende, så
der kunne holdes i hånd til det sidste.
Vi har mange lange samtaler med
pårørende. Nogle familier er ´bare´
kede af det - med andre indgår vi i en
slags mæglerrolle og andre igen har et
socialt behov.
Personalet
Det er et meget kompetent personale,
der er blevet ansat. De har den
nødvendige faglighed og en personlig
ballast til at falde ind i de nye roller.
Alle arbejder meget målrettet på at blive
´rigtige´ hospicesygeplejersker – nogle
er det i forvejen. Sammen med lægen og
fysioterapeuten får de lindret de fysiske
symptomer.
Fysioterapeuten har sin gang rundt med
massage for de trætte muskler,
optræner og vejleder i, hvordan
beboerne bedst kan hjælpe sig selv. – Vi
kan allerede nu se, at vi sagtens kan

Hospice betyder herberg. ”Det er hertil menneskeligt muligt.
man kommer for at få omsorg og støtte
- så man kan få styrke til rejsen
fremover”. Sådan er det formuleret af
foregangskvinden indenfor
hospicebevægelsen i Danmark, den
tidligere leder af Sct. Lukas Hospice,
Inger Hee.
Man kommer for at få omsorg, støtte
og styrke til rejsen fremover. Hvad den
rejse så indebærer, ved vi af gode
grunde ikke, men vi skal i dette hus –
Hospice Sjælland - i fremtiden give
mennesker, der er i livets sidste fase, al
den omsorg, lindrende - såvel som
Bygningen på indvielsesdagen
åndelig omsorg, som det er

Rammerne er i rigt mål til stede.
Vi fra Støtteforeningen - som startede
det hele - er begejstrede over det hus,
som vi i dag indvier.
Det er blevet nøjagtigt sådan, som vi
har planlagt og ønsket det.
Der er al mulig grund til at lykønske og
takke Hospice Sjællands bestyrelse,
Arkitekterne, OK-Fonden,
hovedentreprenøren, håndværkere, ja
alle der har medvirket til dette flotte
resultat. Der er gjort en formidabel
indsats og tak skal I alle have for den.
Fra indvielsen den 12. juni 2006
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En særlig tak skal der lyde til
formanden for Institutionen, Peder
Kjærsgaard.
Uden din entusiasme, dit gåpåmod og
dine kontakter, var dette resultat
ikke opnået. Mange har hjulpet og de
skal også hyldes, men du er gået
forrest og du har udført en fantastisk
arbejdsindsats. Det er godt gået. Tak
skal du have!
Hvordan startede det hele.
Jo. Hospicebevægelsen - i den
moderne udgave - begyndte i
England, hvor Dame Cicely Saunders
så behovet for at hjælpe
uhelbredeligt syge mennesker.
Hendes mand David led at kræft, og
hun viede sit liv til at skaffe midler til
et hospice i London. Det tog 19 år,
og så lykkedes det i 1967, hvor Sankt
Christoffers Hospice blev indviet.
Senere har tanken spredt sig over
hele Jorden - også til Danmark. Her
blev det første Hospice indviet i 1992
og det var netop Sct. Lukas Hospice i
Hellerup. Snart efter kom
Diakonissestiftelsen på Frederiksberg
– men hospicetanken havde svære
vilkår. Et privat initiativ i Bjæverskov
kuldsejlede. Forståelsen blandt de
folkevalgte var ikke stor. Tiden var
ikke moden.
I forbindelse med valget til amtsrådet
i 2001 havde flere partier imidlertid
tanker omkring Hospice.
I august blev jeg kontaktet af Alf
Mulnæs, om jeg ville være med til at
starte et lokalt arbejde for et hospice
i Roskilde amt, og om jeg var med på,
at vi spurgte andre ledende politiske
organisationsfolk om det samme.
Jeg sagde, at det var et eksperiment,
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som kunne gå godt eller skidt, men
sagde ja. Det samme gjorde Peder
Kjærsgaard fra Venstre, Reginald
Hansen fra Det Radikale Venstre.
Reginald ville gerne have Ingelise
Hansen med. Hun sad dengang som
Socialudvalgsformand i amtsrådet og
var meget interesseret i
Hospicesagen. Sammen med andre
ildsjæle dannede vi den 9. september
2001 en støttekreds, der lagde
grundstenen til Støtteforeningen,
som så dagens lys 5. marts 2002.
Alf Mulnæs blev Støtteforeningens
første formand og åndelige indpisker.
Også Alf Mulnæs fortjener - ved
denne lejlighed - en stor tak for en
fantastisk og utrættelig indsats.
Nu gik arbejdet for alvor i gang. Der
skulle oplyses om hospicesagen, der
skulle hverves medlemmer. Der
skulle skabes folkelig opbakning til
ønsket om et hospice i Roskilde amt.
”Vi arbejder for et Hospice i
Roskilde amt” blev vort første
slogan. Og det gjorde vi.
Vi var på gader og stræder, i
foreninger og i aviserne.
Medlemmerne strømmede til – over
700 blev det til – og vi vokser stadig.
Politikere blev kontaktet. Vi fik
mange gode støtter i amtsrådet, men
endnu ikke et flertal. Det kom, da
Folketinget efterhånden blev klar
over, at her var en god sag med
folkelig opbakning. Johansen og
Partners blev kontaktet, og vi mødte
en helt enestående velvilje fra dette
arkitektfirma. Resultatet ser vi i dag.
Eksperimentet med en lille flok
politiske organisationsfolk som Alf,
Reginald, Ingelise, Peder og jeg selv
blev en succes. Det har ikke altid

været nemt. Når vi er 5 mennesker,
der alle er vant til at bestemme, må det
nødvendigvis slå gnister ind i mellem –
og det har det da også gjort.
Men målet: et hospice i Roskilde amt,
bandt os sammen.
De politiske kontakter gav bonus og
snart kunne vi danne den selvejende
institution Hospice Sjælland. Vi lavede
vedtægtsforslag og fandt folk med de
nødvendige egenskaber til bestyrelsen.
Støtteforeningen fik to pladser i
bestyrelsen. Peder Kjærsgaard og
Ingelise Hansen - og så kunne arbejdet
gå i gang.
Den 1. 12. 2003 var der stiftende
generalforsamling, og nu ser vi det
flotte resultat.
Støtteforeningen ændrede navn til
”Støtteforening for Hospice Sjælland”
og sloganet er ændret til ”Vi arbejder
for Hospice Sjælland”.
Det arbejde stopper ikke ved denne
indvielse.
Som sagt – Hospice Sjælland er blevet
nøjagtigt, som vi havde ønsket og
planlagt. Det skal institutionens
bestyrelse have ros for, men den
største ros skal bestyrelsen have for at
finde den helt rigtige hospicechef. Det
samarbejde, vi i de seneste måneder
har haft med Kirsten Hald og senere
også med hendes
næstkommanderende Lise Lotte
Andersen har bestyrket os i, at også
den ånd, der kommer til at herske i
dette hus, bliver ganske, som vi har
ønsket.
Vi glæder os til det fortsatte
samarbejde.
I anledning af denne indvielse har vi
åbnet en konto i Roskilde Bank, hvor

medlemmerne kunne - og kan indbetale til en gave til Hospice
Sjælland.
Det er mig en glæde at kunne meddele,
at kontoen og muligheden for
indbetalinger er blevet taget godt i
mod.
Der er indkommet over 17.000,- kr..
Tidligere har vi til foreningen modtaget
gaver på knap 5.000,-. Det lægger vi til og Støtteforeningen runder op. Derfor
kan jeg i dag give tilsagn om et beløb på
kr. 25.000,-, som skal anvendes til noget
praktisk og synligt, så medlemmerne
kan se, de har fået noget for deres gave.
Desuden giver støtteforeningen et
indrammet tryk af Carl Henning
Pedersens maleri Højsommer, som han
har givet Hospice Fonden rettighederne
til, og som Støtteforeningen sælger til
fordel for denne fond.
På hospice gælder det om at leve livet –
hele livet - også de sidste 5 minutter,
har vores hospicechef Kirsten Hald
sagt.

Jeg
Værelsesinteriør
er
enig – vi er enige. Og skal vi så ikke
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