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Så nærmer tiden sig igen

til den årlige generalfor-

samling, den 24. ordi-

nære, som afholdes

mandag den 23. marts

2020 kl. 17.00 (bemærk

tidspunktet) på Hospice

Sønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100

Haderslev.

Dagsorden og regnskab for 2019 er

trykt i dette nummer.

Sædvanen tro vil der også i år blive

indledt med et foredrag. Forfatter Stine

Buje vil tale om emnet ”Livet er nu” –

hvordan livets afslutning kan håndteres

værdigt og smukt.

Efterfølgende vil Støtteforeningen

være vært med sandwiches / øl og vand,

og derefter afholdes generalforsamlin-

gen efter den planlagte dagsorden, som

er angivet andetsteds i bladet. Afslut-

ning på mødet forventes ved 20-tiden.

Støtteforeningen ansøger løbende

kommunerne i Sønderjylland om økono-

misk støtte til dens virke via § 18 mid-

lerne og har i det forløbne år fået bevil-

get pæne pengebeløb. Ligeså er der

modtaget pæne donationsbeløb til

Ugens Buket og fra indsamlingsbøs-

serne hos blomsterhandlere i Haderslev.

Fra Provinsiallogen i Jylland Syd & Fyn

under Det Danske Frimurerlaug har

samtlige Støtteforeninger for Hospices i

Region Syddanmark modtaget et dona-

tionsbeløb på hver kr. 10.000.

Formandens hjørne!

HospiceNyt/39 HospiceNyt/39

Måske har I lagt mærke til nogle æn-

dringer på Støtteforeningens hjemme-

side, https://www.stotteforeningen-ho-

spicesonderjylland.dk/

Det skyldes, at vi har skiftet leve-

randør. Vi vil fremover løbende tilpasse

hjemmesiden, så den kommer til at

tjene brugerne bedst muligt. Vi har

blandt andet ambitioner om at skabe et

øget nyhedsflow og vil også på et tids-

punkt kunne åbne op for tilmelding af

nye medlemmer direkte fra hjemmesi-

den. Læs mere om de nye tiltag længere

inde i Hospice Nyt. 

Ved det årlige fællesmøde mellem be-

styrelserne for Hospice Sønderjylland og

Støtteforeningen var der bred enighed

om fortsættelse af det gode samarbejde

med udbredelse af hospicetanken og

gerne med deltagelse af ambassadører

for Hospice.

Som ved al foreningsvirksomhed er

det vigtigt både for bestyrelsen og med-

lemmerne, at der er stor opbakning om-

kring det arbejde, der foretages i Støtte-

foreningen, og at dette udmønter sig i

et stort fremmøde ved generalforsamlin-

gen – for medlemmerne er og bliver

omdrejningspunktet i enhver forening

og således også i Støtteforeningen.

Med disse ord ønskes alle medlemmer

et rigtig godt forår – og sommer.

Jan Petersen
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I slutningen af 2019 nåede Støtteforeningen i mål med

første etape af den nye hjemmeside, der fremover skal

være foreningens ansigt udadtil. Ved første øjekast lig-

ner hjemmesiden den, man kender fra tidligere, men

med opgraderingen er hjemmesiden fremtidssikret, så

den også fremover kan tjene som kommunikationsplat-

form for alle med interesse i Støtteforeningens arbejde.

På 

www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

kan man læse mere om Støtteforeningens arbejde og blive klo-

gere på hvordan man kan bidrage til at skabe bedre vilkår for

HospiceSønderjylland, der er en selvejende institution med 12

enestuer for patienter med livstruende, uhelbredelig, fremad-

skridende sygdomme. Vidste du f.eks., at Støtteforeningen i

2005 var med til at skaffe den nødvendige kapital til at etab-

lere hospice? Det gjorde de, blandt andet med tilskud fra

fonde og firmaer, og med donationer fra loger og private.

Hospice blev en realitet den 1. juni 2006, og den dag i dag ar-

bejder Støtteforeningen videre, altid med det mål for øje at

støtte op om omsorg og livskvalitet for HospiceSønderjyllands

beboere.

På hjemmesiden er der også mulighed for at blive medlem

af Støtteforeningen og, for et beskedent bidrag, støtte op om

foreningens arbejde. Man kan også holde sig orienteret om

foreningens arrangementer og finde den seneste udgave af

foreningens nyhedsbrev, Hospice Nyt.

Første etape af Støtteforeningens nye website belastede kun

minimalt foreningens budget takket være en solid indsats fra

webdesigner Birgitte Kjær Hansen – en lokal ildsjæl, der gav-

mildt har doneret både arbejdskraft og ekspertise til udviklin-

gen af foreningens opdaterede kommunikationsplatform. 

Vi vil naturligvis fortsat holde hjemmesiden opdateret med

nyheder fra støtteforeningens verden. 

Laila Steenfat
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Støtteforeningen har fået ny
hjemmeside

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab til godkendelse v/kassere-

ren

3a.  Budget til orientering

3b.  Fastsættelse af kontingent for

2021

4. Behandling af indkomne forslag

Evt. forslag skal være formanden i

hænde senest den 15. marts 2020

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:

John Erendal Jensen (modtager

genvalg)

Gitte Elmelund Mørch (modtager

genvalg)

Jens Ole Koustrup (modtager

genvalg)

Michael Mouritzen (modtager

genvalg)

6 Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant  

9. Eventuelt

Herunder afslutning ved forman-

den/dirigenten

Haderslev, den 16. januar 2020

pbv. Jan Petersen

Dagens Program

17:00 Velkomst ved formand Jan Petersen

17:10 Livet er nu, et foredrag af Stine Buje

Er livsbekræftende foredrag som vi-

ser, hvordan livets afslutning kan

håndteres værdigt og smukt, men

også hvordan vi alle kan lære af dø-

den og leve vores liv fuldt ud og

helt.

18:10 Der serveres sandwich m.m., 

Støtteforeningen er vært

18:45 Generalforsamling

20:00 Forventet afslutning på generalfor-

samlingen

Evt. indkomne forslag kan ses på forenin-

gens hjemmeside umiddelbart inden ge-

neralforsamlingen 

Støtteforeningen for HospiceSønderjyllands

24. ordinære generalforsamling
Mandag den 23. marts 2020 kl. 17.00
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Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Årsregnskab 2019
Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Status 2019
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må derfor jævnligt reflektere over vores

opfattelse af, hvad der er rigtigt og for-

kert. Håbet er utroligt vigtigt. Nogle me-

ner, at man ikke må give op. Vores rolle er

at være med til at nuancere ting og

hjælpe dem med, at man kan se anderle-

des på ting.

Man må bruge sine personlige egen-

skaber og får ofte meget igen. Jeg kan

stadig blive berørt og tage ting med

hjem, men det lever jeg fint med. Til

gengæld har jeg glæde af at kunne være

med til at evaluere forløb. 

Som læge kommer

man ikke sovende til

tingene. Der er dage,

hvor der er for mange

ting, som lægen skal tage

sig af. Vi kan blive nødt til

at prioritere og sige at ting

må vente. Det er meget vigtigt,

at vi har et godt overblik. Vi skal

helst være et skridt foran og være

med til at forberede, hvad der kan

ske – have tænkt tanker om, hvad

næste skridt mon kan være? Heldigvis

er teamånden jo, at vi hjælper hin-

anden med at tænke tanker og få

lagt planer. Lægerne informerer

og samarbejder jo også indbyr-

des, så tid til overlevering må

man også tage højde for.  Det

er også vigtigt, at vi får re-

flekteret over henvisnin-

ger, og om noget skal af-

klares, før patienterne

indlægges til et forløb

på Hospice.

På Hospice Sønderjylland fungerer det

tværfaglige samarbejde godt. For eksem-

pel giver gode familiesamtaler i mange

tilfælde arbejdsro til, at lægen kan kon-

centrere sig om sit fagområde. At være

stærk i eget fagfelt gør at man arbejder

bedre tværfagligt. I mine 15 måneder her

på hospice har det været en øjenåbner at

deltage i temadagen om Hospice Søn-

derjyllands historie, og hvad det har

betydet for, hvor vi er i dag. To vigtige

nedslag var, da man begyndte at tilbyde

mere til de pårørende og instrumentali-

seringens betydning. Instrumentaliserin-

gen betyder, at flere har katetre til kun-

stig ernæring og intravenøse adgange,

der gør, at væske- og ernæringsbehand-

ling, transfusioner af blodprodukter og

antibiotika i princippet kan fortsætte til

den dag, patienter dør. Ting, som vi kon-

tinuerligt må tage stilling til, og som kan

stride imod, at døden bør være en natur-

lig proces. Vi havde også en temaefter-

middag med en palliationsoverlæge fra

Aarhus, som gav refleksioner over fremti-

den, hvad vi påvirkes af, og hvordan vi

kan påvirke andre omkring os.

Der er store ting udefra, der påvirker

vores arbejdskurs. Personligt vil det ikke

undre mig, hvis immunterapien kan få

stor betydning for, hvordan vi håndterer

kræftpatienter i fremtiden. Flere får det

tilbudt eller kæmper fortvivlet mod tiden

ved at få det sat i udsigt under visse be-

tingelser. Måske kan vi også bidrage til, at

flere patienter end kræftpatienter får til-

budt højt specialiseret indsats.

Det er under kontinuerlig udvikling og

vil potentielt øge de fremtidige behand-

lingstilbud på Hospice.

Overlæge Janne Bække

Palliativt Team
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Jeg har arbejdet med pal-

liation siden 2005 og

været ansat i flere pallia-

tive teams samt arbejdet

på 5 Hospicer.

Jeg sætter stor pris på

at være læge på Hospice, som giver mu-

lighed for at følge forløb mere tæt. Her

har man som læge større mulighed for at

evaluere den iværksatte medicinske be-

handling med egne og de højt specialise-

rede sygeplejerskers observationer.

Nogle gange er det også fysioterapeuten,

psykologen eller præsten, der vurderer

om noget, lægen har iværksat, går bedre

eller dårligere. Det er meget lærerigt.

Der er jo mulighed for at følge forløb,

som jeg i forvejen har været med til at

følge via palliativt team. Nogle gange er

vi kørt fast i smertebehandling eller pårø-

rende, som er blevet for belastede. Det

kan ændre sig markant under et hospice-

ophold. Det er interessant, hvad folk kan

få med sig, og hvad ro og gode rammer

kan gøre. Man kan nogle gange se, at de

kan bringe det med hjem og hjælpe dem

til en ny bedre tid. Andre patientforløb

starter for mig på Hospice, hvor de enten

afslutter livet eller bliver udskrevet igen,

selvom der ikke var udsigt til, at det ville

blive muligt. 

Gennem årene er der næsten opstået

større behov for at opdatere min medi-

cinske viden, da vi jo ikke kun har patien-

ter i den allersidste fase. Vi har en del, der

fortsat får behandling, og immunterapien

har givet nye udfordringer. Flere har sen-

følger af behandlinger, som vi skal vide,

om det nytter at behandle medicinsk. Vi

har nu også flere forløb med andre medi-

cinske syg-

domme i form

af hjerte-lunge-

sygdomme og

amyotrofisk late-

ralsklerose (red.: ned-

brydning af motoriske

nerveceller medførende

kraftnedsættelse i arme

og ben og hyperaktive re-

flekser i fingre, arme og ben,

eventuelt besvær med at tale,

tygge og synke). En del har

kognitive (red.: erken-

delse, tænkning,

anvendelse af

viden) udfor-

dringer

pga. syg-

dom i hjer-

nen og svækkelse, hvor der skal tages

hensyn. Hvordan vi skal kommunikere, er

ikke altid ligetil, og vi har brug for hinan-

dens observationer og tværfaglige sam-

arbejde. 

Især gennem de senere år har patienter

og pårørende længe kontakt med be-

handlerne. Derfor skal vi nogle gange

have gode argumenter og faglig viden

for at ophøre med medicin. Heldigvis fo-

regår det ofte i et konstruktivt samar-

bejde, og vi har i højere grad mulighed

for at konferere patienter med behand-

lingsansvarlige læger, der kender godt til

sagen.   

Skal, kan, bør – ikke alle forventninger

kan indfries.

Vi må deltage i fællesskabet om, at pa-

tienter og pårørende ikke altid vælger

den vej, som vi synes er mest fornuftig. Vi

At være læge på Hospice
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tænkt på, hvorfor der ikke er noget, der

hedder dødsforberedelse – det må da

være noget af det sværeste for et men-

neske ”.

Og nu 40 år senere er der faktisk sidste-

hjælps kurser – folkeoplysning om dø-

den udbudt af Foreningen for palliativ

indsats. Gade vide hvor efterspurgte de

kurser er?

”Tæt på døden – tæt på livet”

Således hedder en meget fin antologi

skrevet af frivillige ved danske Hospicer.

Hvis I ikke

allerede har læst den, kan jeg varmt

anbefale den.

En kvinde indlagt på Hospice hen-

vendte sig til en frivillig og ville gerne

vide, hvad hun var ved at dø af. Den fri-

villige fortalte, at hun ikke var syg, men

frivillig på Hospice.

” Nåh, lidt døende er man vel altid.” 

Her og nu var de begge levende. Og

de grinede begge af ordvekslingen.

En døende er ikke død – det er jo den til-

gang, vi har til patienterne på Hospice. Vi

forsøger at skabe liv til livet – professio-

nelle såvel som frivillige. Vi taler mere

om livet end om døden på Hospice – og

det er godt. Fortællinger om det levede

liv, hvad der giver mening at bruge re-

sten af livet til. I forholder jer til livet,

mens det er der – ikke fordi I er bange

for at tale om døden – men fordi de fle-

ste der er på hospice har erkendt at dø-

den er nært forestående. 

Smukke omgivelser, kærlige hjertelige

mennesker, god mad og ro til at være i

trygge omgivelser med sine kære; det gi-

ver mening og livsmod. Og selvom der

måske ikke er så meget at grine af – kan

humor også komme til udtryk på et Ho-

spice – selvfølgelig med den største

nænsomhed. 

Lægen Patch Adams, der i 70´erne op-

fandt hospitalsklovne, blev engang un-

der et besøg i København spurgt, om der

ikke var grænser for, hvad man kunne

lave sjov med. ” Nej ”, svarede han. Jour-

nalisten spurgte så: ” man kan vel ikke

lave sjov med døende mennesker ”, hvor-

til Patch Adams svarede, at en af hans

største succeser som klovn var, da han

iført engle kostume gik ind til en døende

og proklamererede ” coming attractions!

” 

Noget af det jeg tror har kolossal betyd-

ning for de indlagte på Hospice er TID.

Tid til nærvær, tid til omsorg, tid til stille

væren.

Selvom vi mennesker er underlagt

samme tidssystem – urerne – har vi for-

skelligt forhold tid. Ifølge encyklopædien

er tid afstanden mellem to begivenhe-

der. Så for at få tid nok skal man så bare

sørge for at begivenhederne ikke ligger

for tæt? Hvad skal tiden bruges til? Hvem

styrer din tid? Er tiden noget der kom-

mer eller går? Hvordan er det for dig? Ti-

den er kostbar ; men hvad er den egent-

lig værd? Nogle har for megen tid, andre

for lidt. Nogle synes tiden går for lang-

somt, kan ikke få den til at gå. De prøver

at fordrive tiden, eller i værste fald slå

den ihjel. Gad vide om det er strafbart?

Nogle spilder tiden – kan man så tørre

den op eller hvor bliver den af?

Andre har aldrig tid nok. Den løber.

Har sågar hørt om tidsrøvere – det må

være dem, der mangler tid!

Benny Andersen har skrevet et af mine

yndlingsdigte:
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Jeg har snart et år været

formand for hospicebe-

styrelsen. Et meget ære-

fuldt hverv og en opgave

jeg finder meget vigtig.

Der har været en del ud-

skiftninger i bestyrelsen, og jeg synes, at

vi har et fint og respektfuldt samarbejde-

vi gør os umage.

Jeg har altid sagt, at hvis jeg ikke skulle

arbejde i Kræftens Bekæmpelse, skulle

jeg arbejde på HospiceSønderjylland. Og

når tiden kommer til pensionering, håber

jeg på et frivilligt job hos jer.

Et Hospice er et sted hvor sorg, smerte,

fortvivlelse og modløshed mødes og op-

vejes af næstekærlighed, tro, tillid, nær-

vær og sindsro.

Et sted hvor man mødes ved indgan-

gen af et venlig menneske, en smuk bu-

ket, levende lys og harmoniske smukke

omgivelser. Af og til også dæmpet musik. 

Opmærksomhed – omtanke – omsorg.

En ramme som I som frivillige er med til

at skabe. 

Det meste af livet går vi med ryggen mod

døden, mens vi lader os irritere over livets

små og store kvaler, dårligt vejr, høje skat-

ter mv. Døden er et livsvilkår, der som so-

len og månen altid til stede – nogle

gange mere synlige en andre. Vores sam-

fund behandler og redder liv som aldrig

før, og måske derfor har vi så svært ved at

forlige os med døden som et vilkår. Der er

vel altid noget man kan gøre. Men fordi vi

kan behandle, er det ikke altid det rette

at gøre. Men det kan være en svær be-

slutning at træffe for den syge, for fami-

lien og ikke mindst for behandleren. Og

hvis vi ikke har modet til at tale om dø-

den, mister vi fokus på livet: hvad er det,

der for den enkelte giver mening og ind-

hold, så det fortsat bliver værd at leve?

Hvis vi i stedet fokuserer på at forstå den

døendes behov for trøst, nærvær, om-

sorg – kald det næste hjælp eller sidste

hjælp – i stedet for at fokusere på læn-

gere liv, giver sundhedsvæsenet første-

hjælp, fordi den gode læges succes sta-

dig måles i antal reddede liv og ikke i

gode, værdige livsafslutninger.

Selvom vi i dag har Hospice, palliative

teams, plejeorlov mv., er døden for de

fleste noget, man helst ikke forholder sig

til – ikke taler om fordi vi ikke har et

sprog eller en tradition for, at det er no-

get, vi deler med hinanden.  Men det be-

tyder jo ikke at vi skal råbe til hinanden ”

Pas på du dør! ” 

I 1982 var jeg leder af en stor workshop

på Bornholm hvor temaet var ” Vi skal

alle dø – men hvordan ”. Vi arbejdede

med fremtidsværksteder, og der var en

iderigdom uden sidestykke, og vi fik afle-

veret et fint dokument til politikerne.

Men det, der gjorde allermest indtryk

på mig, var en 15-årig dreng, der deltog.

Ualmindeligt at deltage i sådant et arran-

gement i så ung en alder. Han sagde:

” Når en kvinde bliver gravid, går hun til

fødselsforberedelse. Senere går barnet til

konfirmationsforberedelse, så er der

bryllupsforberedelse mv. Jeg har tit

Tid på Hospice



Det er vigtigt, at kend-

skabet til HospiceSøn-

derjylland bliver udbredt

i lokalområdet. Det vil

også være en fordel,

med flere medlemmer i

Støtteforeningen for Ho-

spiceSønderjylland. Mange medlemmer

giver såvel bedre politisk lydhørhed

mht. det vigtige arbejde, der udføres på

HospiceSønderjylland som det forøger

støtteforeningens muligheder for støtte

til HospiceSønderjylland.

Det ville derfor glæde bestyrelsen, hvis

der blandt læserne af HospiceNyt er per-

soner, som har lyst til at være med til at

gøre en forskel, eller som har kendskab

til personer, som kunne kontaktes mht.

opgaven som ambassadør.

En ambassadør kan være en person, der

er integreret i lokalområdet, og som har

tid og lyst til at udbrede kendskabet til

Hospice Sønderjylland og Støtteforenin-

gen for HospiceSønderjylland.

Målet er at finde mindst 1-2 ambassa-

dører fra hver af følgende kommuner:

Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønder-

borg.

Hvis der blandt læserne af HospiceNyt er

kendskab til personer, som kunne være

emner som ambassadører, eller man selv

har lyst til at blive ambassadør, så kon-

takt venligst undertegnede enten pr. te-

lefon eller mail. Der bliver indkaldt til et

orienterende møde på HospiceSønder-

jylland i april eller maj 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig.

John Erendal 

Næstformand i Støtteforeningen for

HospiceSønderjylland

Tlf. 20 21 90 82 

E-Mail: john@erendal.dk 
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Rigtig godt nytår til jer alle. Vi ser frem til

et spændende samarbejde i 2020.

Nina Birch Jensen

Formand for bestyrelsen 

HospiceSønderjylland

TIDEN

Vi har tolv ure i huset

Alligevel slår tiden ikke til.

Man går ud i sit køkken

Henter kakaomælk til sin spinkle søn

Men når man vender tilbage

er han blevet for gammel til kakaomælk 

kræver øl, piger og revolution

Man må udnytte tiden, mens man har den

Ens datter kommer hjem fra skole

går ud for at hinke

kommer ind lidt efter 

og spør´ om man kan passe den lille

mens hun og manden går i teateret

og mens de er i teateret

rykker den lille med noget besvær op i 3.G.

Man må udnytte tiden, mens man har den

Man fotograferer sin hidtil unge hustru

med blodrigt sigøjnertørklæde

men næppe er billedet fremkaldt

før hun forkynder at det så småt 

er hendes tur til at få folkepension

så sagte vågner enken i hende

Man vil gerne udnytte tiden 

Men den bliver væk hele tiden

Hvor bliver den af

har den nogensinde været der

har man brugt for megen tid 

på at trække tiden ud

Man må benytte den i tide

Flakke om en tid uden tid og sted

og når tiden er inde

ringe hjem og høre

”De har kaldt 95 94 93 92?

Der er ingen abonnement på det nummer”

Klik

Kunne du tænke dig at blive 

AMBASSADØR 
for Støtteforeningen for HospiceSønderjylland? 

At leve et liv – ikke vinde en krig
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Ifølge Wikipedia er en pedel en person,

der ansat til at varetage vedligeholdel-

sen af bygninger og inventar på en insti-

tution, dette lyder umiddelbart ikke af

så meget, måske også lidt kedeligt. Jeg

vil efter at have arbejdet halvandet år på

Hospice Sønderjylland kunne skrive un-

der på at det er alt andet end kedeligt,

men bedøm selv. Her kommer en fortæl-

ling fra det virkelige liv, om hvad jobbet

indebærer, det er heldigvis langt mere

spændende og indholdsrigt end Wikipe-

dias meget kortfattede beskrivelse.

Jeg starter som oftest min dag med at

få et overblik over dagens opgaver, det

ender tit med noget helt andet, og der-

efter få sagt godmorgen til de kollegaer

der enten er på vej hjem fra en vagt eller

lige mødt ind. Der kan også være pati-

enter som er på tidlige morgen færd der

lige skal hilses på, eller for den sags

skyld pårørende. Huset vågner stille op

og der bliver også tid til en kop kaffe på

morgenstunden.

Meget af arbejdet foregår indendørs

og i samarbejde med stort set alle som

har deres gang i huset, her iblandt de

frivillige som er med til give et friskt pust

til arbejdsdagen. Opgaverne er lidt som

vi kender det fra boligen derhjemme,

bare i stor skala, der er en masse små

ting som skal gøres hver dag, tømning

og sortering af affald, oprydning og

hjælp med rengøring. Hospice som vi

bor i er jo relativt nyt og der er mange

tekniske installationer, som skal vedlige-

holdes, der er selvfølgeligt vand, varme

og sanitet samt el, en del af det kan jeg

selv gøre noget ved og til andet skal der

tilkaldes eksterne håndværkere.  Til de

systemer som normalt ikke forekommer

i vores egen bolig er der blandt andet

CTS, systemet anvendes til at styre

varme og ventilation i huset, der er

alarm/Dect systemet som er patient kald

og telefoner, radio/tv og selvfølgeligt

kommer vi ikke uden om at der er en

masse forskellige opgaver i forbindelse

med at holde netværk og it kørende.

Noget af det der giver krydderi på hver-

dagen er når en patient lige mangler

hjælp til noget it eller mangler cigaretter

Mød forfatteren Stine

Buje til et livsbekræf-

tende foredrag, som vi-

ser, hvordan livets af-

slutning kan håndteres

værdigt og smukt, men

også hvordan vi alle kan

lære af døden og leve vores liv fuldt og

helt.

Når samtalen falder på livet og dø-

den, er Stine Buje blevet en af de tone-

angivende stemmer i Danmark. Efter

flere bøger og utallige samtaler om

emnet er Stine Buje optaget af at give

sine indsigter og erfaringer videre. 

Under foredraget giver Stine Buje in-

spiration til at skabe rammer for beri-

gende samtaler, når vi møder død og

sorg. Desuden fortæller hun, hvad der

tæller på kanten af livet og hun formår

at fange deltagerne med sit nær-

værende og rørende oplæg. Desuden

er hun med til at vise, hvordan livets af-

slutning kan håndteres værdigt og

smukt, men også hvordan vi alle kan

lære af døden og leve vores liv fuldt og

helt.

Stine Buje er virkelig hjemme i sit

stof, og hun formår at formidle et alvor-

ligt emne med empati og sikker sans.

Det er menneskeligt, nærværende og

relevant.

Efter hendes opfattelse er der liv i dø-

den for alle mennesker, hvis den får os

til at stoppe op, kigge på vores priorite-

ter og spørge os selv, hvorfor vi gør,

som vi gør.

Stine Buje giver os inspiration til at

mærke efter, hvad der giver mening for

os hver især, så vi ikke først ved livets

afslutning indser, at vi kunne have

brugt vores tid bedre. 

Ulla Jepsen

L I V E T  
er nu!

Pedel Hospice

HospiceNyt/3914
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Traditionen tro, holdt HospiceSønderjyl-

land sit årlige arrangement for perso-

nale og frivillige.

Vi startede eftermiddagen med at

synge: Vær velkommen Herrens år.

Den nye formand for hospicebestyrel-

sen Nina Birch Jensen (repræsentant for

Kræftens Bekæmpelse) udtalte sin

glæde ved at arbejde og samarbejde

omkring så vigtig en sag.

Selv om vi i dag har hospice, palliative

teams, plejeorlov m.v. er døden for de

fleste noget, man helst ikke forholder sig

til.

”Tæt på døden – tæt på livet”

Således hedder en meget fin antologi

skrevet af frivillige ved danske hospicer.

Hvis I ikke allerede har læst den, kan jeg

varmt anbefale den.

En døende er ikke død – det er jo den

tilgang vi har til patienterne på hospice.

Vi forsøger at skabe liv til livet – professi-

onelle som frivillige. Vi taler mere om li-

vet end om døden på hospice – og det

er godt.

Smukke omgivelser, kærlige, hjertelige

mennesker, god mad og ro til at være i

trygge rammer med sine kære. Det giver

mening og livsmod. Og selv om der

måske ikke er så meget at grine af, kan

humor også komme til udtryk på et ho-

spice – selvfølgelig med den største

nænsomhed.

Noget af det jeg tror har kolossal be-

tydning for de indlagte på hospice er

TID. Tid til nærvær – tid til omsorg og tid

til stille væren.

Rigtig godt nytår til jer alle. Vi ser frem

til et spændende samarbejde i 2020.

Herefter sang vi: Jeg elsker den bro-

gede verden.

Hospiceleder Sigrid Wemmelund tog

derefter ordet, og sagde, at netop denne

sang syntes hun talte sig ind i hospicet-

anken og gav HÅB. – En accept af livet

som det er og på trods af alt.

Personalet kommer som fagpersoner

og tilbyder nærvær og faglig hjælp, me-

dens I, de frivillige kommer udefra, som

dem I er, og med de forskellige bag-

grunde og oplevelser fra livet, som I har

med jer i bagagen. Her tilbydes der også

hjælp, nærvær, mod og solidaritet, og

mangen god snak, til såvel patienterne

som til de pårørende, hvis de ønsker det.
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som skal indkøbes, dette afføder så

gerne en snak om stort og småt.

Andre opgaver er vedligehold og re-

paration af senge og hjælpemidler til

patienterne, f.eks. kørestole og rollator,

samt opgaver der skal løses i skyllerum-

mene med den teknik der findes her.

I forbindelse med at der kommer nye

patienter, skal der hentes blomster til

stuen, nogle dage skal der køres prøver

til laboratoriet og løbes andre ærinder

ude i byen, der er aldrig to dage som er

ens, det spændende ved jobbet er alle

de pludseligt opståede udfordringer,

nogle af dem skal løses nu og her, hvil-

ket af og til fordrer kreative løsninger,

men når det lykkes, hvilket det da hel-

digvis ofte gør, ja så er det jo en god op-

levelse. Fordelen ved at være i et stort

hus er at man, hvis noget teknik går i

stykker og det er et akutproblem, kan

’låne’ reservedelen et andet sted i huset.

Blandt de lidt større opgaver var udskift-

ning af gulvbelægning i opvaskerum-

met i køkkenet, her var der tid til plan-

lægning, den store opvaskemaskine

skulle ud af rummet i fjorten dage for at

gulvet kunne blive affugtet inden der

kom ny belægning på. Heldigvis kunne

vi låne en mindre opvaskemaskine af le-

verandøren, denne blev presset ind i et

hjørne i køkkenet og med stor velvilje

fra køkkenpersonalet lod det sig gøre at

løse opgaven. 

Affaldshåndtering er også en opgave,

hver dag modtager huset leverancer af

forbrugsmaterialer af den ene eller an-

den karakter, køkkenet modtager mad-

varer osv. Alt sammen er jo emballeret,

dette stiller selvfølgeligt krav til en god

sortering i de rette grupper, hvilket der

arbejdes med i hele huset og i sidste

ende er det pedellens opgave at få bestil

afhentning af de fragmenter der ikke er

automatisk tømning af.

Udvendigt er der tilsyn med bygnin-

gen og vedligehold af denne. I haven er

der plænen, bedene, træerne og flisebe-

lægninger som skal passes, heldigvis har

jeg god hjælp til dette af frivillig Børge.

Så er der også evighedsopgaven med at

jage muldvarpe og mosegrise, lige når

man fanger en så dukker der en op et

andet sted på grunden.

Man kan godt sige at man som pedel

skal have en stor altmulig viden og være

lidt af en menneskekender, jeg øver mig

på begge dele.

Lars Pihlkjer

Pedel, Hospice Sønderjylland

Nytårskur på HospiceSønderjylland

Et hospice er et sted, hvor sorg, smerte, fortviv-

lelse og modløshed mødes og opvejes 

af næstekærlighed, tro, tillid, nærvær og

sindsro. Et sted, hvor man mødes ved indgan-

gen af et venligt menneske, en smuk buket

blomster, et levende lys og harmonisk smukke

omgivelser. Af og til også dæmpet musik. En

ramme, som I frivillige er med til at skabe.

Det meste af livet går vi med ryggen mod dø-

den, mens vi lader os irritere over livets små og

store kvaler. Hvis vi ikke har modet til at tale

om døden, mister vi fokus på livet.



Et nyt og friskt år er i skrivende stund

begyndt, kalenderen siger 2. januar

2020.

Det er dejligt at starte et frisk nyt år.

Engang var det noget særligt fordi pa-

pirkalenderen ikke havde fået æselører

endnu, så kunne man andægtigt starte

med at skrive fødselsdage og aftaler i. 

Sådan er det ikke længere for mange

af os, nu er de elektroniske kalendere

ved at vinde indpas. Måske skal nogle

lige vænne sig til det nymodens, som

andre har opdaget har den fordel at

man får påmindelser om moster Odas

fødselsdag __

Det samme gælder også for compu-

tere og mails. Ikke mange af os får jule-

kort med posten længere, det er nem-

mere at sende en mail til alle man ken-

der med en julehilsen, skrive lidt løst og

fast om hvad der er sket i familien det

forgangne år og sende til alle på en

gang.

Vi har skrevet det tidligere, I har nok

hørt det, vi vil rigtig gerne kunne skrive

til jer på mail, hurtigt, nemt og billigt.

Flere og flere benytter den mulighed,

jeg har f.eks. lige modtaget en mail om

et hjertestarterkursus i en forening jeg

er medlem af. 

Den information havde jeg måske ikke

fået hvis ikke jeg havde afleveret min

mailadresse.

I samme mail var også invitation til et

foredrag jeg kunne komme og høre, det

er nu rart at jeg sådan får nyhederne

”serveret” på mail uden at skulle gøre

noget, og man kan altid afmelde mails

igen hvis man ikke ønsker at modtage

mails længere. 

Det eneste I skal gøre, er at sende en

mail til kasserer@stotteforeningen-ho-

spicesonderjylland.dk med jeres maila-

dresse, så vil vi på et tidspunkt benytte

os af muligheden for at sende nyheder

mens de endnu er NYE. 

Med venlig hilsen Gitte Elmelund Mørch 

Send en mail
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Tak for alt, hvad I har været for os på

Hospice i 2019, og lad os så gå ind i

2020 med fælles kampgejst.

Aksel Krogslund Olesen spillede heref-

ter sangene ”Musvit” og Spinkle Fugle-

toner”, begge skrevet af Inge Hertz Aare-

strup og med melodi af Aksel Krogslund

Olesen.

Efter oven-

nævnte seance

tog frivilligkoor-

dinator på Ho-

spice Lis Gosvig

ordet.

Hun udtalte,

at hun i sin tale

i år var inspire-

ret af den narra-

tive tilgang. Det

er en tilgang vi

koordinatorer bliver superviseret efter,

og som en del af personalet her på Ho-

spice har taget uddannelse i.

På godt dansk handler det om fortæl-

linger. Livet får betydning gennem for-

tællinger, eller vi fortæller om os selv, el-

ler andre spørger ind til vores fortælling.

Nogen gange tænker vi ikke over

hvem/hvad der betyder noget, før der

sker noget i ens livshistorie. Det blev i

hvert fald tilfældet for mig i 2019. Jeg

bliver taknemlig, når jeg tænker på jeres

omsorg og betænksomhed. 

Noget af det, jeg tænkte da jeg star-

tede som frivilligkoordinator for 10 år si-

den var, at det skulle være et rart sted at

være frivillig.. Man skulle kunne være

her, med hver sin personlighed og med

plads til en bred gruppe. med hver sin

baggrund.

Når man stopper som frivillig kan man

godt tænke, at så stopper den livsklub,

som hedder at

være Hospice

frivillig.

Det er gået

op for mig, at

det gør den nok

ikke altid,

Mange af de fri-

villige, som er

stoppet, føler

stadig, at de er

en del af Hospice (i tankerne) Det viser,

hvor stærk en livsklub det er, og det skal

man have stor respekt for.

Det diskuteres meget ude i samfun-

det, hvordan man fastholder de frivillige.

Noget af hemmeligheden derved kunne

sagtens være, at man har fået et tilhørs-

forhold i en såkaldt livsklub.

Herefter tog

formanden for

Støtteforenin-

gen for Hospi-

ceSydjylland

Jan Petersen or-

det..

Han kom ind

på, at det var

hans indtryk, at

de frivillige på

Hospice mødte

patienter og pårørende med opmærk-

somhed, omsorg, omtanke og empati.

Det er der brug for, også på tærsklen til

et nyt og helt ubrugt år med alt det

kendte bag sig, og alt det ukendte lige

foran sig. En dør lukkes, men en ny

åbnes i stedet.

Jan Petersen sagde tak for indsatsen i

2019, og udtrykte de bedste forhåbnin-

ger og ønsker om, hvad positivt 2020

ville bringe med sig.
Ulla Jepsen



SHANTYKORET 

 
 
 

 

 

Shantykoret fra Aabenraa  

kommer og underholder med 

sømandsviser på  

mandag d. 21. oktober kl. 15.00  

 

Set & Sket
på Hospice

Mette Knudsen
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- og det er nok den nemmeste måde at
klare betalingen på, blot skal I altid hu-
ske at skrive at indbetalingen vedrører
UGENS BUKET, så kassereren straks kan
se at det ikke er et medlemskab, der er
blevet betalt; det er virkelig vigtigt.

De flotte buketter leveres på skift og et
år ad gangen af:
Højgaardvejs Gartneri
Tusindfryd
og Erlev Blomster.

De bedste hilsner
Gitte Elmelund Mørch

En dejlig og synlig måde at støtte Ho-
spice på er ved at donere et beløb til
ugens buket, alle beløb store som små
modtages med stor tak.

Buketten er det første, der møder én,
når man træder ind ad døren på Ho-
spice, og mange bemærker, hvor pænt
det er med en velkomstbuket.

Man kan betale via det girokort, der er
trykt her i bladet; denne gang er det
ikke lagt løst i, som vi plejer at gøre.

Det er også muligt at indbetale til vores
konto i Danske Bank, 
Registreringsnummer 3588

4740455737
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Husk
altid at skrive navn, adresse og om

det drejer sig om kontingent eller

ugens buket, når du overfører

penge til Støtteforeningen, og me-

get gerne også medlemsnummer,

som dels er anført på fakturaen

ved din indmeldelse dels uden på

din kuvert, når du modtager med-

lemsbladet Hospice Nyt.

Den nye 
persondata-
forordning
Støtteforeningen for HospiceSøn-

derjylland har, lige som alle andre

foreninger og virksomheder, også

været nødt til at forholde sig til

den nye persondatalov, også kal-

det GDPR.

Du kan være forvisset om, at vi be-

handler personoplysninger korrekt

og i overensstemmelse med GDPR.

For mere information læs om vores

privatlivspolitik på hjemmesiden:

www.stotteforeningen-hospice-

sonderjylland.dk

Indbetaling til ugens buket



Kontakt til
Støtteforeningen
Indlæg og andet kan sendes til 

Hospice Støtteforening c/o Hospice Sønderjylland,

Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Formand: Jan Petersen, Kløvermarken 75, 

6440 Augustenborg. Mobil 29 87 90 00

formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Kasserer: René Jørgen Nielsen, Carstensgade 62, 

6270 Tønder. Mobil 21 71 06 95

kasserer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Sekretær: Kirsten Christiansen, Chresten Jacobsens Vej 1,

6520 Toftlund. Telefon 26 37 41 10

sekretaer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

CVRnr.: 21 97 34 75

Bank: Reg.nr. 3588 konto 4740455737

Hjemmesiden:

www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Hospice Sønderjylland
Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.

Telefon 73 52 83 00.

Hjemmesiden: www.hospicesonderjylland.dk

Redaktion: 

Jan Petersen og Gitte Elmelund Mørch

Foto: Haderslev Stiftsbogtrykkeri m.fl.

Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri

Oplag: 1.400 stk.

Redaktionen sluttet den 31.01.2020

Stof til nr. 40, der udkommer sidst i 

oktober 2020, kan sendes pr. mail til formanden 

senest den 01.09.2020

Afs.: René Jørgen Nielsen, Carstensgade 62, 6270 Tønder


