
             Medlemsbrev april 2002 
 

HOSPICE 

ROSKILDE AMT 

STØTTEFORENING 

 
 

 
 

 

Foreningen afholder offentligt møde  

mandag, den 13. maj 2002, kl. 19.30  

i Jakobskirkens mødesal,  

Astersvej 11,  Roskilde. 

 

Lederen af Hospice Aalborg 

Knud Ole Pedersen  
taler om hospice-arbejdet og den palliative indsats  

i Nordjyllands Amt 



 

Nye medlemmer 
 

Vor forening får større gennemslagskraft over for det offentlige, jo flere 

medlemmer vi er. 

Du kan være med til at fremme vor sag ved at skaffe et nyt medlem til 

foreningen. 

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af medlemskontingentet på giro 6008 

1840 – eller ved indsendelse af nedenstående slip til foreningens adresse. 
 

Kontingent og gaver 
 

Det årlige medlemskontingent for 2002 og 2003 er: 

- 50 kr. for enkeltpersoner 

- 75 kr. for ægtepar og samboende 

- Girokort for år 2002 er vedlagt 

For virksomheder og organisationer aftaler bestyrelsen 

kontingentets størrelse. 

Pengegaver er meget velkomne. 

 

Bestyrelsens adresse: 

Hospice Roskilde Amt Støtteforeni 

Ravnsholt 109, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 75 24 74 – e-mail: a.mulnaes@mail.tele.dk 

 

_________________Klip og send ind!______________________ 

 

Jeg ønsker at blive medlem af Hospice Roskilde Amt 

Støtteforening. 

Kontingentet for 2002 (kr. 50,-) betales ved modtagelse af 

girokort. 

 

Navn:     _____________________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________________ 

 

Post nr.:  _________ By:  _______________________________ 

 

mailto:a.mulnaes@mail.tele.dk


 

Hospice Roskilde Amt Støtteforening  
 

Foreningen blev stiftet den  5. marts 2002 efter et forberedende 

arbejde i en støttekreds, som var oprettet den 9. september 2001. 
 

På det stiftende møde godkendtes foreningens vedtægter, og følgende 

blev valgt til bestyrelsen: 

 
Formand: Alf Mulnæs, Roskilde, tlf. 46 75 24 74 

Næstfmd.: Peder Kjærsgaard, Osted, tlf. 46 49 77 87 

Kasserer: Ingelise Hansen, Jyllinge, tlf. 51 75 04 06 

Sekretær: Reginald Hansen, Køge, tlf. 56 26 61 95 

Medlem: Poul H. Jensen, Gadstrup, tlf. 46 19 04 75 

Medlem: Rita Knudsen, Roskilde, tlf. 46 32 85 45 

Medlem: Annette Brasholt, Roskilde, 46 75 04 06 

Suppleant: Karen Nilsson, Roskilde, tlf. 46 36 34 02 

Suppleant: Merete Meincke, Roskilde, tlf. 46 32 18 27 

 

Formål og vedtægter 

Foreningens formål er at udvikle hospice-tanken med henblik på 

etablering af et hospice i Roskilde Amt som en selvejende (non profit) 

institution i nært samarbejde med amtets sygehusvæsen.  

Foreningens vedtægter kan fås ved henvendelse til formanden. 
 

Medlemsmøde 

Næste medlemsmøde afholdes mandag den 13. maj kl. 19,.30   

i Jakobskirkens mødesal, Astersvej 11, Roskilde.  

Foreningen har bedt lederen af Hospice Aalborg, KamillianerGaarden 

Knud Ole Pedersen 
om at orientere om ”Den nordjyske hospice-model”.  

Han vil bl.a. komme ind på: 

-        Det palliative team 

- KamillianerGaardens Hospice 

- Det frivillige arbejde ved KamillianerGaarden 

- Palliationssygeplejersker på sygehusene 

- Nøglepersoner i kommunerne 
 

Desuden vil bestyrelsen orientere om arbejdet 

 



 

Om hospice-bevægelsen! 
 

Ordet ”HOSPICE”  betyder gæstehjem. Men hospice er ikke blot en 

bygning – det er en holdning, en filosofi. Hospice-bevægelsens 

foregangskvinde i Danmark, tidl. hospiceleder Inger Hee, Sankt 

Lukas Hospice, beskrev det således: 

 

”Hospice er et sted, hvor man ved hvile og omsorg kan genfinde 

kræfter og gøre sig parat til at fortsætte rejsen. Her kan man få hjælp 

til at se livets og dødens kendsgerning i øjnene, tilgive dem, der skal 

tilgives og takke dem, der skal have tak.” 

 

På et hospice er den uhelbredeligt syge i centrum. Omsorg og 

smertelindring tager hensyn til både de fysiske, psykiske, sociale og 

åndelige behov. Ingen må føle sig til overs. Hospicer adskiller sig på 

mange måder fra sygehuse, hvor tidspresset er stort, og indsatsen 

koncentreres om at helbrede.  

 

I Danmark blev det første hospice oprettet på Sankt Lukas Stiftelsen i 

Hellerup i 1992. Erfaringerne fra danske hospicer har medført, at 

Folketinget og flere amter har taget hospice-sagen alvorligt. Der er 

frit hospicevalg, ophold er gratis – men antallet af hospice-pladser er 

alt for lavt.  

 

Sundhedsministeriet udarbejdede i 2001 sammen med amter og 

kommuner rapporten ”Hjælp til at leve, til man dør”. Denne rapport 

peger på et behov for 257 hospice-pladser i Danmark. I dag har de 5 

eksisterende hospicer kun 51 pladser!  

 

Hospice Roskilde Amt Støtteforening forbereder etablering af et 

hospice som en selvejende institution i nært samarbejde med amtets 

sygehus-væsen. Få nærmere oplysninger ved henvendelse til 

bestyrelsen eller på Hospice Forum Danmarks hjemmeside: 

www.hospice.dk. 
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http://www.hospice.dk/

