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Kære alle,
Fotoet er fra vores flotte juledekoration på skranken.
December måned vil myldre med juleaktiviteter, se den lange liste over månedens aktiviteter.
Aktivitetsudvalget holder møde i december, hvor vi vil gå i gang med det næste halvår, mere om
hvad det bliver senere.
I det nye år har jeg fået lov til at gå ned i tid, så jeg i stedet for 28 timer vil arbejde 21 timer. Jeg vil
så være her tre dage om ugen, det bliver en rulleplan, så jeg vil møde så mange af jer dagvagter,
som muligt i løbet af den 6-ugers plan. Mit barnebarn er nu blevet ½ år, og jeg vil gerne bruge tid til
at hente og passe, så jeg i løbet af en uge både bliver deltidsansat og deltidsfarmor.
Vi havde en hyggelig julefrokost – lige som vi plejer – se et par foto i dette nyhedsbrev.
Tak for året der gik, det har været dejligt at arbejde sammen med jer alle sammen.
Så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig god jul og godt nytår her i årets sidste nytårsbrev.
Jeg holder ferie fra jeg går hjem 19.12. og kommer igen i det nye år 02.01.2020.

I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse om
 Besøgshunden Manse
 Spil på vores flygel
 Julefrokost
 Musikarrangementer
 Aften for efterladte
 Nyt fra frivillige
 Nyt fra Hospice
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Besøgshunden Manse
Manse og hans far og mor vil fortsætte med at besøge os hver
anden torsdag, hvor de sammen med Ulla går rundt og hygger.

Nu bliver der spillet på vores flygel
Vi har nu fået tilknyttet 6 flygelspillere, som kommer, når de har tid og
lyst. Der spilles klassisk, populær musik, jazz og irsk folkemusik. Jeg
mangler at tale med tre, der også er interesserede, så det kan være, der
bliver flere, der vil spille for os.
Det er blevet meget glædeligt for hele huset, både patienter som personale
er meget glade for det.
En af gangene blev der kørt to senge op i Orangeriet, så de to patienter var
klar inden musikeren var nået at komme. Yderligere 3 patienter fandt også
vej, så der var fuldt hus. Det er kendetegnende, at mange har lyst til at
være tilstede i Orangeriet, når der er musik.
Vi har også prøvet ved 13-tiden efter frokost, hvor enkelte patienter og
personale stadig sad i spisestuen, der blev det klaveret, der blev spillet på.
Stor var fornøjelsen, da en af sygeplejerskerne kom forbi og sang til en af
melodierne.
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JULEFROKOST TIRSDAG
26. 11.2019 klokken 17.30
Tak til alle der kom og gjorde det til en hyggelig aften.
Som sædvanlig fik vi god mad og fik grinet en masse under
vores traditionsrige raflespil.
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Arrangementer – hvem vil hjælpe? –
gerne nye som har lyst til at prøve.
Blanketten ligger i skuffen – I kan også ringe eller maile, så skriver jeg jer på.

DATO

ARRANGEMENT KL:

HVEM VIL
HJÆLPE:

Første
søndag i
advent
01.12.19

Roskilde Gospel Singers
med dirigent Randi Bech
Højgaard og pianist Emil
Christensen
Bagefter Gløgg og
æbleskiver

Ingelise
15.00

Ingelise
Hannelore
Annelise
Carsten

Mandag
02.12
Onsdag
04.12.19
Juletræet
pyntes
Torsdag
05.12.19
Torsdag
05.12.19
Torsdag
05.12.19

Bertram spiller flygel

15.00

Peter Mellin spiller på
flyglet
Juletræet pyntes. Brian
sætter træ op, lyskæder
og stjerne

14.00
10.00

Ingelise
Marianne Klitte

Besøgshunden Manse
kommer forbi i ½ time
Lena Løbner spiller guitar
og synger julesange i
Orangeriet, mens juletræet
pyntes
Roskilde Studiekor kommer
18.30 og synger i
Orangeriet. Der vil være
kaffe og kage
Bertram spiller flygel

10.30

Ulla

11.00

Torsdagsholdet
Ulla og Grethe

18.30

Torsdagsholdet
Heidi og Hanne Malchau
samt Vibeke Møller

Steven Hart synger og
spiller.
Gløgg og æbleskiver

Annelise
Karen M.
15.00

Annelise
Ingelise Møller
Inge Møllehave

De frivilliges sangkor
synger og John spiller
Peter Mellin spiller på
flyglet

15.30

Koret selv

Torsdag
05.12.19

Lørdag
07.12
2 søndag i
advent
08.12.19
Tirsdag
10.12
Onsdag
11.12.19

11.00

14.00
4

Fredag
13.12

Per spiller julesange i
Orangeriet før
Luciapigerne kommer
Luciaoptog

10.40

Lørdag
14.12
3. søndag i
advent
15.12.19

Bertram spiller flygel

11.00

Oplæsning af julehistorier
Lisbeth Von Spurr og
Saramarie Fromberg

Kl 15.00

Onsdag
18.12.19
Torsdag
19.12
Fredag
20.12.19
Fredag
20.12.19

Peter Mellin spiller på
flygel
Besøgshunden Manse
kommer på besøg
Per spiller på flyglet

Kl. 14.00

Musikduoen Mellow, sang og
guitar spiller jazzet
julemusik
Nissepigerne og John
Jensen underholder

16.30

Annelise Fauerholm

15.00

Birgit Rasmussen
Karen Margrethe Lund

Ekstra Julegudstjeneste
med juleevangeliet

14.00

Vibeke, Judith og Amy

Luciafredag
13.12.19

4. søndag i
advent –
22.12.19
Mandag
23.12.
Jul:
tirsdag
24.12.19
Julefrokost
26.12.2019

tirsdag
31.12.2019
Nytår

Ca. 11-11.30
kommer de

Fredagsholdet
Kirsten og Hanne P

Inge Møllehave
Lisbeth Von Spurr
Saramarie
Birgit Rasmussen

10.30
10.50

Julemiddag.
Hjælp i køkkenet,
bordækning, opvask og
hygge
For patienter
Mødetid kl. 10.00 dække
borde, vært ved
spisebordet.
Køkkenhjælp med mad og
opvask
Frokost for patientere og
pårørende i spisestuen
Mødetid kl. 10.00 dække
borde, vært ved
spisebordet.
Køkkenhjælp med mad og
opvask

Frokost
kl. 12

Inge Møllehave
Carsten

Frokost
klokken 12.

Frokosten er
kl. 12.00
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Karen Margrethe
Hanne P.

HUSK: jer der passer til arrangementer
at fjerne plexiglas plade fra puslespillet
og sæt bakken med brikker og skilt på
plads igen.
Aften for efterladte, gerne 3-4 hjælpere:
Torsdag
30.01.2020

Aften for
pårørende,
der har
mistet i
perioden
01.11.201931.12.2019

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

Nyt om frivillige
 Ny frivillig Inger Nellgren. Inger vil komme hver anden mandag i
lige uger i køkkenet fra kl. 10-14
 Ny frivillig Annette Madsen. Vil tage vagter ad hoc.

Nyt fra Hospice
 Ny overlæge Lena Hamm starter 01.02.2020.
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Oda går på pension

Den 30. december 2019 er Odas sidste dag på Hospice Sjælland, vi ønsker Oda et
godt otium ved en morgenmadsbuffet kl. 8.45, i spisestuen.
Oda serverer kage, bobler og øl (”don´t worry”) kl. 14.30 i spisestuen.
Hilsen Hospicechef Karin Jeppesen

Invitation til Afskedsreception
Da Birte Hedal har valgt at stoppe som overlæge på
Hospice Sjælland,
vil vi gerne invitere til reception
Tirsdag den 10. december kl. 14.00-16.00 i
konf.lokalet
Her får vi mulighed for at sige Birte tak for et godt
samarbejde,
og ønske held og lykke fremover.
Der vil blive serveret en let anretning
Med venlig hilsen
Karin Højgaard Jeppesen
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