TIL F RIVILLIGE PÅ
HOSPICE SJÆLLAND
NYHEDSBREV
NOVEMBER
OG DECEMBER 2020
SAMT JANUAR 2021.
Kære alle,
Jeg har valgt at skrive nyhedsbrev for de næste tre måneder. I december holder jeg ferie i uge 50, og
jeg går på juleferie fra 22.12.20 og er tilbage igen 05.01.2021.
Indtil videre fortsætter vi med frivillige på Hospice som hidtil. Hvis nogen af jer ikke har lyst til at
komme, må I endelig maile til mig. OBS alle der går på fællesarealerne skal have mundbind på,
det gælder personale, frivillige og besøgende.
Hvis I holder 2 meters afstand på stuerne må I godt tage mundbindet af, når I taler med patienterne.
Husk at hold afstand ved spisesituatione, der skal være 2 meter. Patienter må godt indbyrdes sidde
med 1 meters afstand.Ved nye restriktioner mailer jeg til jer.
Vores hoveddør er stadig låst, så vi har tjek på, hvem der kommer ind på hospice. Vi har stor glæde
af jer, som har meldt sig til vagten ”reception med telefonpasning og døråbning”. fra klokken 14.3017.00. Det er en stor succes, sygeplejerskerne er så glade for denne aflastning. Ligeledes er I som
kommer lørdag og søndag samt aften også søde at tage telefonen og åbne døren. Så hvis flere har
lyst til denne vagt, må I endelig sige til.
Vores store Allehelgensarrangement søndag 01.11 er blevet aflyst på grund af smittetallene.
Vores faste 1. søndag i advents arrangement med Roskilde Gospel kor aflyses i år.
De mindre arrangementer bibeholdes. Der vil ikke blive samlet spisning af æbleskiver og drukket
gløgg, i stedet vil frivillige iført mundbind gå rundt til stuerne med et rullebord og servere for
patienter og pårørende.
Luciaarrangementet, der vil børnene gå udendørs og synge.
Vores egen julefrokost er aflyst for i år.
Hvis nogen af jer har tid til at hjælpe til julemiddag og nytårsaften, varm mad klokken 12.00 eller
om aftenen, så hører jeg meget gerne fra jer. Måske nogen også har tid til at komme i helligdagene.
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Stor arv til Hospice Sjælland
Afdøde Grethe Larsen har betænkt Hospice Sjælland i sit testamente. Aktiverne er bundet i
værdipapirer. Bestyrelsen har besluttet, at værdipapirerne skal realiseres og sættes ind på
støttekontoen. Vi skønner, at det drejer sig om mindst 1,5 mill kroner. I testamentet står, at
midlerne skal bruges til velgørende formål. Vi tænker, at vi sammen med bestyrelsen for
støttekontoen kan komme på mange gode ting at anvende arven til. Der er ifølge advokaten tale om
en ”stille beundrer” af vores arbejde.

Donation fra Dansk Frimurerorden
Vi har fået en donation fra Danske Frimurerorden på badestol til patienttoiletterne og en
blærescanner. Stolene er indkøbt og patienterne har gavn af dem. Beløbet blev overdraget ved en
lille reception på Hospice.

Nyt fotoprojekt på Hospice Sjælland om ritualer i Danmark
i forbindelse med døden
Det er fotograf Martin Høien og fotograf Klaus Bo Christensen, der samarbejder om projektet. Det
er desuden i et samarbejde med landsforeningen Liv & Død. Planen er, at projektet skal udstilles i
foreningens lokaler i København, samt få det rundt i landet og i sidste ende skulle der gerne komme
en bog ud af det.
Projektet omhandler vores traditioner og ritualer i forbindelse med døden. Også i den enkelte
familie. Traditioner og ritualer før, under og efter et dødsfald.
De to fotografer vil, ligesom Martin har gjort det sidste år, komme og gå på Hospice Sjælland, hvor
de taler med patienter og pårørende. De to fotografer vil sørge for, at patienter og pårørende er
indforstået/samtykker til samtale og billeder. De ønsker med projektet at skabe mere åbenhed
omkring døden og de omgivende traditioner og ritualer. Da døden desværre stadig er et stort tabu
herhjemme.
Hospice Sjælland ville selvfølgelig blive nævnt på både udstillingen og i bogen.
Martins tidligere projekt udkommer i en bog inden udgangen af året 2020. Vi får 300 bøger til
Hospice Sjælland, det er ikke besluttet, hvordan de skal anvendes.

Hyrdehøj
Den 11. november 2020 tages det nye plejehjem Hyrdehøj i Roskilde kommune i brug, fra den 16.
november anvendes de 4 basal palliationspladser, vi glæder os til at samarbejde med Roskilde
kommune om pladserne. Der bliver ikke, grundet COVID 19, den store ibrugtagningsreception.
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Christina og Karin tager på besøg den 05.11.20 for at se lokalerne og indlede et tæt samarbejde med
lederen.

Ny overlæge
Læge Torben Ishøy går på pension i november måned. Den 01.12. er der ansat ny overlæge Sofie
Lykke.

Støtteforeningen er nu på Facebook.
Foreningens side hedder Hospice Sjælland Støtteforening. Her kan I følge aktiviteter og
informationer om Støtteforeningens arbejde. Gå ind og like, så I kan være opdateret på foreningen.

Hospice Sjælland Facebook.
Jeg vil gerne igen opfordre alle til at like vores side. Det er her, vi lægger foto og nyheder.

Julegaver
I år vil jeres julegave være større, end den plejer. Jeg tænker, vi deler ud fra midt november, så husk
når I kommer at gå ind og hak jer af og tag jeres gave på mit kontor.
Hospice Sjællands støtteforening har doneret kr. 7.000- og så har vi fået kr. 2.000,- fra
sygeplejerske Lone Skjødt, som mistede sin mand Ole her på hospice i foråret 2020. Derudover
bidrager Hospice Sjælland med et beløb.

Sæt kryds ved følgende datoer:
Onsdag 03.03.2021 vi er værter for
Frivilligforeningens netværksmøde med
foredrag af Bo Snedker Boman.
Arrangementet vil være fra klokken 13-16.
Dejligt hvis nogen af jer vil være medværter
sammen med mig og stå for kaffe og
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borddækning. Skriv jer på listen. Flg. har
meldt sig: Lars
Tirsdag 19.04.2021 Generalforsamling
og årsmøde i Frivilligforeningen i Vejle.
Hospice Forums Temadag for frivillige i
Fredericia bliver 27.10.2021.
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.
Annette Svabæk, Lollands
troubadour synger og
spiller

15.30

Vibeke

Julepyntning
torsdag 26.11.20

Hospice julepyntes,

10.00

Første søndag i
advent 29.11.20

Amy og John Jensen spiller
julemusik
Bagefter Gløgg og
æbleskiver på stuerne
Cecilie Glenthøj
Gløgg og æbleskiver
serveres på stuerne

15.00

Karen Margrethe
Kirsten
Tommy
Karen Margrethe
Ingelise
Evt. ny

15.00

Annelise
Birgit Rasmussen

Luciaoptog, aftalt med
Lisbeth Wurtz
Boller og saft til børnene
Går udenfor i år

10.30

De frivillige, der er
der den
pågældende dag

Torsdag 19.11.2020

2 søndag i advent
06.12.20

Lucia
fredag 11.12
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3. søndag i advent
13.12.20

4. søndag i advent
20.12.20

Jul:
torsdag 24.12.20

Julefrokost
27.12.2020

torsdag 31.12.2020
Nytår

Legende om juleroserne
Ellen Dahl Bang og Trine
Opsahl.Gløgg og æbleskiver
serveres på stuerne
Steven Hart kommer
sammen med pianist Knud
Sandbæk. Koncerten vil
være med traditionelt
julerepertoire med gospel,
evergreens, pop, salmer,
fællessange og hygge.
Gløgg og æbleskiver på
stuerne.
Julemiddag.
Hjælp i køkkenet,
bordækning, opvask og
hygge
For beboere
Mødetid kl. 10.00 dække
borde, vært ved
spisebordet.køkkenhjælp
med mad og opvask
Frokost for beboere og
pårørende i spisestuen
Mødetid kl. 10.00 dække
borde, vært ved
spisebordet.
køkkenhjælp med mad og
opvask

15.00

Karen Margrethe
Ingelise Møller

15.00

Ingelise
Vibeke
Marianne

Frokost
kl. 12
Frokost
klokken 12.

Frokosten er
kl. 12.00

Aften for efterladte, gerne 3-4 hjælpere:
Onsdag
03.02.2021

Aften for
pårørende,
der har
mistet i
perioden
01.10.202031.12.2020

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

Nyt om frivillige
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Birgit Rasmussen
Inge Woller

 Frivillig Agnete er stoppet, er kommet i menighedsrådet,
samt kasserer i Lejre historiske forening.
 Ny frivilig Zeliha, aften og weekend.
 Inge Møllehave er langtidssyg, da hun har brækket sit ben tre
steder
 Karin Thorsen og Heidi Nimb holder pause på grund af Corona
 Anne Jeppesen holder pause på grund af corona, mens hun er i
praktik
 Ny frivillig Tommy Sørensen, vil hjælpe med at pynte

Med venlig hilsen
Tina Gyldmark
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