TIL F RIVILLIGE PÅ
HOSPICE SJÆLLAND
NYHEDSBREV
APRIL OG MAJ 2019
Kære alle,
Dette nyhedsbrev gælder for to måneder, da jeg holder ferie fra påske og til 28.04.19.
Tirsdag den 02.04.2019 tager vi afsted og besøger to hospice på Fyn. Vi bliver 24, der tager afsted.
Så er det snart sommerferietid, og mange har allerede skrevet deres ferie ned. Hvis der er flere af
jer, der ved, hvornår I holder sommerferie, må I meget gerne allerede nu maile til mig, eller selv
skrive det på sedlen.
Årsrapporterne er kommet, de ligger ved mig, I må endelig tage et eksemplar.
I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse om
 Månedens supervision april
 Forårstur med frivillige til Fyn
 Årsmøde i Frivilligforeningen
 Nye sengebakkeborde
 Musikarrangementer
 Aften for efterladte
 Nyt fra frivillige
 Nyt fra Hospice
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Supervision – vi springer april
måned over – i maj bliver det
mandag 13.05 klokken 10-12.
Supervision, et frirum, hvor man åbent kan fortælle om de oplevelser, man
har haft, dem der har gjort indtryk, hvor man måske går og tænker, om man
skulle have gjort noget andet. Men også gode oplevelser, udveksling af erfaringer m.m.
Coach og terapeut Anne-Sophie og jeg sidder parat med overskud til at tage fat på store så som små
emner.
Månedens emne : ”At tage vare på sig selv”
Så hvis I har lyst til at blive klogere på jer selv og opleve en kærlig, favnende stemning, så kom til
vores supervision. Specielt alle jer som er nye, vil jeg opfordre til det.

Generalforsamling og årsmøde i
Foreningen af frivillige ved Hospice den
21.05.2019 på Hotel Fåborg Fjord på Fyn:
Foreningens årlige generalforsamling og årsmøde afholdes i år på Broholm
Slot på Fyn, hvor Foreningens 10 års jubilæum samtidigt behørigt fejres.
OBS: I skal selv tilmelde jer via hjemmesiden, men det er vigtigt, at I
melder til mig, om I skal med, da vi skal koordinere kørsel.
Den 19.04.2019 er sidste dato for at indbetale kontingent, hvis man ønsker
at komme med.
Foreløbig er følgende tilmeldt: Hanne P., Judith, Marianne Klitte, Grethe
Villadsen, Inge Møllehave, Hannelore, Karen Margrethe, Kirsten
Lindeschou og Tina.
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Sengebakkeborde
Hospice Sjællands
Støtteforening har doneret
3 fine sengebakkeborde til os.
De kan blandt andet bruges til
musikarrangementer i
Orangeriet, hvor det vil være
rart som sengeliggende, at man
kan få kaffe og kage på sengen.
Som man kan se, kan de også
skråtstilles, så man kan bruge
dem som støtte til en IPAD, bog eller avis.
I kan finde sengebakkebordene i det første skab ude på
gangen ud for stuerne A og B, de ligger ved siden af
puslespillene.
Tak til støtteforeningen.

Arrangementer – hvem vil hjælpe?
2-3 hjælpere pr. arrangement vil være
dejligt – gerne nye som har lyst til at prøve.
Blanketten ligger i skuffen – I kan også ringe eller maile, så skriver jeg jer på.
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Onsdag 03.04.19

Lisbeth Von Spurr læser
historier højt i Orangeriet,
samt på værelserne hvis
det ønskes

14.00 til
15.00

Lisbeth
står selv
for

arrangementet
Tirsdag 09.04.19

De frivilliges sangkor
”hver fugl synger med sit
næb” med akkompagnement
af John Jensen

15.30

De syngende
frivillige står selv
for arrangementet

Onsdag 24.04.2019

Klassisk koncertpianist
Vivian Brøndum

15.30

Ingelise

Påske
Torsdag 11.04.19

Der pyntes til påske og hvis
der er børn i huset males
der æg

14.00

Ruth Thomsen
Karen Margrethe
Hannelore
Annelise

Onsdag 08.05.19

Lisbeth Von Spurr læser
historier højt i Orangeriet,
samt på værelserne hvis
det ønskes

14.00 til
15.00

Lisbeth står selv
for arrangementet

Tirsdag 14.05.2019

De frivilliges sangkor
”hver fugl synger med sit
næb” med akkompagnement
af John Jensen

15.30

De syngende
frivillige står selv
for arrangementet

Torsdag 23.05.19

Kor fra Gundsømagle
synger i spisestuen efter
aftensmaden

18.30

Torsdagsholdet

Mandag 27.05.19

Lise Bursfelt m/pianist
synger danske sange

15.30

Hannelore
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Tirsdag 11.06.19

De frivilliges sangkor
”hver fugl synger med sit
næb” med akkompagnement
af John Jensen

15.30

De syngende
frivillige står selv
for arrangementet

Onsdag 13.06.19

Lisbeth Von Spurr læser
historier højt i Orangeriet,
samt på værelserne hvis
det ønskes

14.00 til
15.00

Lisbeth står selv
for arrangementet

15.00

Marianne Klitte
Inge Møllehave

onsdag 19.06.19

lørdag 23.06.19

Hospice Sjællands
Fødselsdag 13 år
Lagkage og kaffe
Lonni Thostrup kommer
sammen med Jon Hollesen
og pianist Carsten
Engstrøm.
De synger revyviser.
Sct. Hans hygge i
Orangeriet. Der tændes op
i bålfadet og i fakler ved
beboernes terrasser og der
serveres lidt mundgodt.
Inge Møllehave skriver
båltale

Ingelise
19.00
Mødetid
17.30

Hannelore
Karen Margrethe

HUSK: jer der passer til arrangementer at
fjerne plexiglas plade fra puslespillet og sæt
bakken med brikker og skilt på plads igen.
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Aften for efterladte, gerne 3-4 hjælpere:
Torsdag
04.04.2019

Torsdag
20.06.2019

Aften for
pårørende,
der har
mistet i
perioden
01.01.201928.02.2019

Aften for
pårørende,
der har
mistet i
perioden
01.03.201930.04.2019

Mødetid
kl. 16.45 lave
kaffe/te/isvand/
borde/
deltage i
oprydning.
Der vil være
aftensmad til
de frivillige
Mødetid
kl. 16.45 lave
kaffe/te/isvand/
borde/ deltage i
oprydning.
Der vil være
aftensmad til de
frivillige

Nyt om frivillige
 Ny frivillig i sangkoret Birgit Rasmussn
 Ny frivillig i sangkoret Rita Irene Klaschka
 Frivillig Inge Markussen er endeligt stoppet efter at have haft orlov
Nyt Fra Hospice:
 Hospicechef Aino Andersen har opsagt sin stilling
 Sygeplejerske Stine Lorentzen har opsagt sit job pr. 31.03.2019, men
fortsætter som tilkaldevikar
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 Sygeplejerske Gitte Kildebro vil ligeledes fortsætte som
tilkaldevikar, efter hun er stoppet 31.03.2019
 Sygeplejerske Marie Moltke kommer tilbage fra orlov, har valgt at
komme tilbage som tilkaldevikar
 Sygeplejerske Hanne Gillesberg er blevet fastansat pr. 01.04.2019
 Sygeplejerske Marian Kjær er blevet fastansat pr. 01.04.2019
 Ny sygeplejerske Tina Larsen starter 01.05.2019
 Ny sygeplejerske Hanne Jenkins er ansat i vikariat 01.05-31.12.19
 Ny sygeplejerske Lene Storm Pagaard er ansat i vikariat 01.0531.12.19
 Ny ernæringsassistent i køkkenet Lene Abildskov Berg starter
01.04.2019

 En lille hilsen fra sygeplejerske Gitte Kildebro, som er stoppet
31.03.2019:
Kære Frivillige på Hospice Sjælland
I forbindelse med, at jeg har opsagt min stilling som sygeplejerske her på Hospice, har jeg fået SÅ
mange knus og kram og venlige ord med på vejen, at jeg bliver helt rørt. Tusinde tak skal i have alle
sammen.
Jeg har altid sat stor pris på jeres arbejde her i huset og jeg synes vi har haft et rigtig godt
samarbejde. I ER flødeskummet på den varme kakao, og kommer her i huset på jeres stille, rolige
og tilstedeværende facon, om det gælder en praktisk opgave, en snak eller en lille gåtur med en af
patienterne. Helt personligt har jeg bestemt også haft mange gode snakke med jer gennem årene.
Jeg fortsætter her som vikar – så det kan jo være vi ses indimellem, selvom det jo ikke bliver så tit.
De kærligste hilsner
Sygeplejerske
Gitte Kildebro

 En lille hilsen fra Aino Andersen
Efter at manden og jeg i november/december så udsendelsen ”Stå af hamsterhjulet”, har vi taget
beslutningen om at stå af hamsterhjulet og være selv finansierende.
Det er ensbetydende med, at vi begge har opsagt vores arbejde. Efter aftale med henholdsvis vores
leder/bestyrelsen, har vi begge indvilliget i at blive til vores afløser er fundet. Og for mit
vedkommende forventes det omkring august.
Huset i København bliver 1. april sat til salg og så må vi se, hvor vi lander. Som det er nu, forventer
vi at det bliver i Christiansfeld.
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Jeg ville gerne sige jer alle tusinde tak for 9 års inspirende og givende samarbejde, og
ønsker alt godt vores fælles sag, nemlig Hospice Sjælland.
Men vi ses forhåbentlig frem til august
Bedste hilsner Aino Andersen

Vi har modtaget en flot donation på
kr. 25.000,- fra Viby Genbrug.

Kærlig hilsen til alle,
Tina
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