
  

Sommeren 2019  
 
 

Kære Korsør Hospice Støttemedlemmer, 
 
Allerførst tak for jeres støttemedlemsskab i Korsør Hospice Støtteforening. 
I bestyrelsen er vi meget taknemmelige og ydmyge over for den folkelige, store opbakning, som Korsør Hospice nyder. 
 
10. april 2019 blev en skelsættende dag for arbejdsgruppen bag Korsør Hospice. Det var dagen, hvor vi holdt stiftende 
generalforsamling i Korsør Kulturhus, og hvor pedel og kommende bestyrelsesmedlemmer bar stole ind i høje stakke. 
130 borgere sad på rad og række og sang med på den livsbekræftende Livstræet til guitarakkompagnement. Korsør 
Hospice Støtteforening blev officielt født, og en bestyrelse med 7 medlemmer, 2 suppleanter og revisor blev 
konfirmeret, som det sig hør og bør. 
 
Maj måned frem til Grundlovsdag den 5. juni bød på en energisk valgkamp. Og Støtteforeningen gik ved siden af 
partisoldaterne og bød sig til med Korsør Hospice Støtteforenings hvervebrochure. Den ville alle gerne have – og også 
en til naboen… 
Politikerne stillede sig op og understregede, at de alle som en ville arbejde for, at Korsør nok skulle få sit hospice, for 
netop et hospice er det bedste eksempel på, at vi bekymrer os om hinanden i lokalsamfundet. Det skal vi hver især 
huske at minde politikerne om, når de kommer lidt for langt væk fra valgkampsløfterne. Og husk, at netop 
hospicearbejdet ikke er partipolitisk, men tværpolitisk! 
 
En bestyrelse i arbejdstøjet 
 
Arbejdsgruppens mange møder fortsætter nu i bestyrelsesregi med godt 1 månedligt fysisk møde samt et utal af 
projektarbejder. Dertil skal lægges møder med Slagelse Kommune og Region Sjælland.  
 
Og vi nyder i særdeleshed godt af de mange faglige kompetencer i bestyrelsen. En er pensioneret speciallæge med stor 
viden om palliation og hospicearbejde, en anden har forstand på tal, andre på ejendom og byggeri og endelig er der 
god baggrundsviden fra politik og foreningsarbejde. 
 
Med 6.8 mio. kroner til især istandsættelse af Korsør Gamle Sygehus fik Brigitte Klintskov Jerkel, MF for Det 
Konservative Folkeparti, Korsør Hospice på finansloven 2019-2022, men da den nyvalgte hospice-bestyrelse for 2. gang 
blev indkaldt til møde i Region Sjælland var budskabet, at vi ikke skulle forvente den store støtte fra dem til den 
nødvendige driftsaftale. Der var hospicepladser nok i Regionen! 
Heldigvis er tonen en anden i Slagelse Kommune, der gerne bidrager til at få sat Korsør Hospice på landkortet. Så lige 
nu arbejder vi energisk på at finde en ”begynderløsning” sammen med Slagelse Kommune, men også på med tal og 
anden dokumentation at få Region Sjælland til at indgå i samarbejdet. 
Derudover skal vi i gang med at markedsføre Korsør Hospice i den øvrige del af Slagelse Kommune uden for Korsør, 
men også i tilstødende kommuner, hvis borgere også har langt til det nærmeste hospice – det gælder både i 
transporttid og i afstand. 
 
Vi kan glæde os over en meget loyal opbakning fra pressen og over en stadig fin strøm af tilmeldinger til Korsør 
Hospice Støtteforening – især fra private, men også fra firmaer. 
 
Vi skal ikke glemme, at et hospiceophold er gratis, og at der er frit hospicevalg i Danmark. Alligevel er der mange 
døende, der aldrig når at komme på hospice pga. pladsmangel, skønt de er visiteret til det. Og at netop 
hospicefilosofien understreger, at det er meget betydningsfuldt for døende og deres pårørende, at de kan dele den 
sidste tid med hinanden i det nærmiljø, de føler sig trygge i.  
Derfor skal vi fortsat kæmpe for at få et hospice i Korsør på Korsør Gamle Sygehus i trygge rammer.  
   
I ønskes en god sommer med tak for jeres opbakning til Korsør Hospice, 
 
Bestyrelsen for Korsør Hospice Støtteforening 



  

 
 
Følg udviklingen i Korsør Hospice Støtteforening på www.korsor-hospice.dk 
Kontakt til bestyrelsen: stotte@korsor-hospice.dk 
 
 
 
 

Korsør Hospice Støtteforenings bestyrelse  
 
 
 
Niels Bo Jørgensen, initiativtager til Korsør Hospice og kommunalpolitiker, formand. 
Bent Enig, pensioneret speciallæge, næstformand. 
Jane Kjølbye, projektleder, cand. mag. og forfatter, sekretær.  
Jens Christian Mikkelsen, revisor og partner i Dansk Revision i Slagelse, kasserer. 
Markvard Hovmøller, pens. skoleinspektør, tidl. mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem.  
Peder Harboe, apoteker, Korsør Apotek, bestyrelsesmedlem. 
Jim Stjerne Hansen, selvstændig erhvervsdrivende med rådgivning og service for byggebranchen, bestyrelsesmedlem 
 
Poul Erik Elkjær Andersen, pensioneret læge, suppleant til bestyrelsen. 
Lykke Wester, præst v/Skt. Povls Kirke, suppleant til bestyrelsen. 
Jette Fonseca, pensioneret sygeplejerske og vågekone, revisor. 
Jørn-Ole Didriksen, Detailchef, virksomhedsejer, byrådsmedlem for Venstre, revisorsuppleant. 
 
 
 

Indbetaling af støttemedlemsskab 
 
Nogle potentielle medlemmer har haft besvær med indbetaling af støttekontingent. Med MobilePay skulle det nu 
være nemmere. Er der stadig problemer med indbetaling, så kontakt bestyrelsen: stotte@korsor-hospice.dk 
 

MobilePay: 995402 

Danske Bank Reg.nr: 9570 Kontonr.: 12781318  

Husk at anføre afsendernavn, mail, mobilnr. og adresse ved indbetaling!  
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