
                                                                                     
  
STØTTEFORENINGEN  
 
Jul og Nytår 
 
Et år med udfordringer går nu på hæld. Det begyndte med restriktioner på grund af Covid-19, idet 
Regeringen besluttede at erklære Covid-19 for en samfundskritisk sygdom. Sidst på sommeren blev 
det besluttet, at Covid-19 ikke mere var en samfundskritisk sygdom, og 2 måneder senere var den 
igen en samfundskritisk sygdom. Det har ikke været let at tilrettelægge og handle langsigtet. 
 
I Støtteforeningen har vi også været mærket af situationen. De foreninger, som igennem årene har 
været venlige donatorer og støttet det frivillige arbejde på Hospicegården, har droslet deres 
aktiviteter ned, og der er derfor ikke tilflydt Støtteforeningen de donationsmidler, som vi fik, før 
Covid-19 ramte os. Til gengæld har der heller ikke været mulighed for at holde kurser og andre 
arrangementer for de frivillige i samme omfang som før Corona, men der har dog været et kursus i 
”Aktiv lytning” for de frivillige. Støtteforeningen har også bevilget 10.000 kr. til fornyelse af 
blomsterløgene i Hospicegårdens haveanlæg, ligesom kørselsgodtgørelse og bespisning af de 
frivillige pga. restriktionerne kun i begrænset omfang har fundet sted. Indtægter og udgifter har 
nogenlunde fulgtes ad, så regnskabet er nogenlunde i balance. 
 
Støtteforeningen havde en stand på Folkemøde Sorø i september, hvor bestyrelsesmedlemmer, 
sekretær og regnskabsfører passede standen, men det umiddelbare udbytte i form af nye medlemmer 
eller frivillige, er det svært at få øje på. Vi håber på en gevinst på længere sigt. 
 
En sag, der har fyldt alt for meget i 2021, er at få legitimeret bestyrelsen i Nordeas Foreningsteam, så 
vores nye regnskabsfører kan få adgang til Støtteforeningens Netbank. Det har været et helt urimeligt 
forhindringsløb over skiftende krav og dokumentationer, som har stået på i 9 måneder og krævet en 
masse tid og skriverier. Nordea henholder sig til, at det er en følge af EU's krav om kontrol til 
forhindring af hvidvask af penge, der stammer fra kriminalitet. Det kan vi så ”tygge” på. 
 
Støtteforeningens medlemstal viger langsomt. Bestyrelsen har derfor været optaget af spørgsmålet 
om, hvordan får vi nye medlemmer til foreningen. Mange forslag og tanker er blevet vendt i årets 
løb, men det er en svær proces, som stadig vil have bestyrelsens opmærksomhed. 
Når vi ser på restancelisten over medlemsbidrag, dukker mistanken om, at medlemmer på grund af 
glemsomhed ikke får betalt kontingent, selvom de gerne vil forblive medlemmer af Støtteforeningen, 
og jeg skal bede Jer om at kontrollere, om I har fået betalt kontingent for 2021, hvis I fortsat ønsker 
at støtte det frivillige arbejde på Hospicegården.  
 
Her ved udgangen af 2021 vil Støtteforeningens bestyrelse bringe en tak til Hospicegården, dens 
personale, patienter og frivillige for samarbejdet i det ”unormale” år, som har krævet særlige 
omgangsformer og begrænsninger. 
 
Forudsætningen for Støtteforeningens eksistens og støtte til det frivillige arbejde på Hospicegården 
er, at der er medlemmer, som bakker op om foreningen, og derfor skal der rettes en særlig tak til 
vores medlemmer. 
 



Som Inger Hagerup skriver, 
 
  Så tænder vi to lys i kvæld, 
  To lys for håb og glæde. 
  De står og brænder for sig selv 
  og os som er til stede. 
  Så tænder vi to lys i kvæld, 
  To lys for håb og glæde. 
 
Glædelig Jul og Godt Nytår  
    
Bjørn Christensen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støtteforeningen deltog i Folkemøde Sorø lørdag den 18. september. Vi havde en fin stand og havde 
mange gæster på besøg, som var interesserede i, hvad Støtteforeningen for Hospicegården stod for. 
Vi uddelte en del brochurer, og vi håber at det ad den vej vil give flere medlemmer. 
 
Jeg vil gene takke alle de frivillige for det store arbejde, som udføres på Hospicegården. Der er altid 
en god stemning og meget smukt pyntet alle steder. Ligeledes har haveholdet gjort Hospicehaven 
meget smuk. Tak til jer. 
 
Til februar holdes generalforsamling, og her har vi i Støtteforeningen brug for nye kræfter. 
Så mød talstærkt op til generalforsamlingen den 23. februar kl. 19.00 i Borgerhuset, Sømosevej 44 i 
Dianalund. 
 
Må julen blive fin og give ro i sindet 
lad alle problemer blive små og forsvinde 
lad dagene som kommer blive gode og fine 
god jul til dig og dine. 
 
Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Venlig hilsen 
Inge Mortensen 
Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
  



Efteråret kan være en berigende oplevelse for mange - at se skoven falme og fuglene flyve til 
varmen, vinterjakken og uldsokkerne findes frem, og vi går en årstid i møde med røde kinder af 
vindens ofte voldsomme bid. 
 
Igen i år har efteråret har været smukt med alle de flammende farver. Det er som et postkort at se ud 
på, når årstiden skifter. 
 
Oktober måned er gået med at planlægge en informationsaften med henblik på rekruttering af nye 
frivillige. 25 glade og forventningsfulde gæster besøgte os, og det blev en virkelig god aften. 
Selve markedsføringen af arrangementet var at se på Hospicegårdens Facebook-profil. 
Hospicegården vil holde informationsaftener to gange årligt, én om foråret og én om efteråret. Dette 
gør at introduktionsprocessen får mere kvalitet samt socialt samvær i det at være ny frivillig. Til 
informationsaftener vises der stemningsbilleder fra huset gennem et helt år. 
 
Der bliver budt velkommen v/frivilligkoordinatoren med et dækket kaffebord, samt lidt kort om 
Hospicegårdens glæde af det at have frivillige, og hvor vigtigt det er, at de frivillige kan supplere den 
gode pleje, som husets personale udfører. 
Efterfølgende viser sygeplejerske Mie Demant en film, der er lavet om de tre hospicer, der er i 
regionen. Som supplement til filmen fortællers der, hvor vigtigt det er, at der er godt samarbejde 
mellem plejepersonale og frivillige.  
 
Oplægsholder nr. tre er frivillig Poul Henning, som her fortæller om sin dag på hospice. Poul 
Henning er samtidig med i planlægningsgruppen og skal efterfølgende være vært for nye frivillige 
under oplæring. 
Sidste oplæg på dagen er hospicepræst Margrethe Brodthagen, som fortæller lidt om sit samarbejde 
med de frivillige, men også om det at være hospicepræst i et hus som vores. 
Aftenen blev rundet af med spørgsmål til oplægsholdere samt fællessnak ved bordene.  
Et kig tilbage på en utrolig vellykket aften  
Efterfølgende har vi modtaget 15 ansøgninger om at blive frivillig, og første dag med de nye var den 
22. november, hvor 13 frivillige fik første introduktion til deres nye opgaver i huset. 
 
 

Den 25. november blev der pyntet til jul   
De frivillige er i fuld gang fra morgenstunden.  
Her er det Karin og Ingelise, som er ved at bære alt grønt 
og andet pynt ind.  
 
Ude i haven er Peder og Poul Henning i øsende regnvejr 
klar til at sætte juletræer op på alle terrasserne hos vores 
patienter. 
 
 
 

 
1. søndag i advent fik huset besøg af koret Silver Singers. Gæsterne 
glædede sig over de frivilliges hjemmebagte æbleskiver med gløgg til. 
 
En tak til alle som er med til at løfte den opgave at støtte de frivilliges 
arbejde på Hospicegården. 
Igen i år ser Hospicegården frem til at kunne samle og afholde jul for 
vores patienter og pårørende. 
 
Hospicegården ønsker alle Støtteforeningens medlemmer en glædelig jul 
og et godt nytår. 



 
Tak for året 2021 
 
Venlig hilsen 
Susanne Dalsgaard  
Frivilligkoordinator 

 
Har du lyst til at være frivillig, og har du tid i dit liv til at gøre en forskel for andre, så kontakt os på 
tlf. 58271680 eller mail sdf@filadelfia.dk 
 
  

 
 
 
 
 
 
Et kig gennem ruden til Hospicegården Filadelfia for at få et lille indblik i, hvordan Lisbeth 
oplever at være frivillig  
 

Når jeg møder ind som frivillig på hospicegården, føler jeg mig 
altid meget meget velkommen, da jeg hver eneste gang bliver 
mødt af et meget imødekommende og venligt personale. 
Altid med et ” Dejligt at se dig” og jeg kommer med følelsen af, at 
jeg kan være med til at - GØRE DAGEN I DAG GOD, HVIS 
DAGEN I MORGEN IKKE FINDES. 
 
Jeg oplever at dagene som frivillig på Hospicegården hver eneste 
gang er en særlig oplevelse og meget forskellige.   
Som frivillig arbejder jeg i et - på alle måder - fint hus med gode 
værdier, som passer i tråd med mine egne værdier, 
et hus med personale, der signalerer gensidig respekt og 
anerkendelse, 
et hus med masser af liv, humor, kærlighed, sorg og glæde, 
et hus med en masse værdighed, som jeg er meget ydmyg overfor, 
et hus, hvor der er mere liv end ikke liv. 
 
 
 
 

Som frivillig føler jeg særlig glæde ved 
 At være med til at gøre en forskel 
 At bidrage med opgaver, som har stor betydning for patienter, pårørende og personale 
 At møde patienter og pårørende et særligt sted i livet 
 At lytte og bare være … 
 At de mangeartede opgaver, vi har som frivillige, giver så megen mening og glæde og 

betydning, som f. eks at handle ind for patienterne eller servere mad med en lille fin blomst i 
vase på bakken - eller tale med patienter/pårørende, at gå på laboratoriet med diverse prøver, 

Min kollega Lene (siddende) og jeg 
bager æbleskiver til 1. søndag i advent 



at hjælpe en kunstner med billedophængning, at hjælpe patienter/pårørende med en 
strikkeopskrift, ordne blomster, havearbejde, gå ture med patienter, lukke årstiderne ind i 
huset med diverse arrangementer, bage diverse kager i caféen, så dejlig duft blander sig i 
huset - for blot at nævne nogle af de mange frivillig-opgaver. 

 
Ja, det var et lille kig gennem ruden til en frivillig-dag for mig på Hospicegården, som altid slutter 
med et “TAK FOR HJÆLPEN” fra personalet. Turen hjem i bilen til Slagelse bruger jeg til at 
reflektere over dagen, med gode følelser… 
 
Tak 
Lisbeth Kantsø (frivillig) 
 
 
 
 
En hilsen fra billedkunstner Jørgen Løvgret       
 
Jeg har gennem et par måneder haft fornøjelsen at male med patienter og 
pårørende på Hospicegården. Jeg har derved haft mulighed for at skabe 
lidt ekstra glæde hos de involverede. Jeg har selv fået meget positivt ud af 
disse muligheder, både i forbindelse med samtaler om maleriet og gennem 
selve maleriaktiviteterne. Det er mit mål at fortsætte disse timer fremover, 
hvis Hospicegården giver mig mulighed for det. 
 
Glædelig jul til alle 
Jørgen 
 
  
 
 

 


