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Referat fra frivilligmødet onsdag, den 12. juni kl. 1600 - 1800 
 
Mødelokalet Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1 Velkommen – sang 
Kaffe/the/rullepølsemadder 
 

2 
 

Orientering fra hospice: 
 
Anette Agerbæk takkede for stor indsats ifm reception, åbent hus og flytning 
fra Kastetvej til Studievej. 
Der er pt kun 7 patienter – grunden hertil er teamet mangler læger. Der starter 
nye læger til august – derefter forventes der fuldt hus på HV. 
Det har dog haft den fordel, at personalet har haft god tid til at finde sig til 
rette i huset – få tingene placeret optimalt, og fundet ”fejl og mangler” der er 
rettet til løbende.  
Anne Margrethe spurgte om det var ok at tage familie/venner med og se det 
nye HV? Anette A svarede det var helt ok. 
Vi vil gerne have, at brugen af nips på de små borde rundt om i huset 
begrænses, så der er plads til at brugeren kan have deres ting liggende. 
Opvask: 
Da projekt nyt hospice startede, var flere brugergrupper involveret fra start. 
Man besøgte 3 hospicer i landet – kiggede på hvad var godt og hvad 
fungerede ikke. Ingen har opvaskemaskiner i spisesalen, og det har ikke givet 
anledning til problemer. Derfor blev aftalen der ikke skulle vaskes op i 
spisesalen på HV. Maskinen i køkkenet har ikke fungeret efter hensigten – der 
er reparatør på, og vi er lovet den kommer til at vaske og tørre bedre. 
Der er bestilt højt skab på hjul med bakker til opvask, til afløsning af 
rullebordet.  
Varmepladen skal tændes kl. ca 1130 på max – der er købt advarselsskilt til 
placering på pladen.  
 
Kirsten Justesen fortalte om flytningen og de mange opgaver hermed. Nu er 
vi landet og hendes næste store opgave er, at få alle reklamationer ind og 
handlet på dem. Opfordring: ser I noget der ikke virker/fungerer/mangler – 
skriv en seddel til Kirsten J, og hun tager fat i det. Ting tar’ tid, men hen ad 
vejen løses alt. 
Kirsten J er også kontaktperson for ”havegruppen” – vi har forladt den 
smukke blomstrende have på Kastetvej – og har nu et naturområde, der skal 
passes. Meget anderledes, men sådan er det aftalt. 
 

3 Orientering fra frivilligkoordinator: 
To af vore ”gamle” frivillige er stoppet 
Elly takker for mange år i huset - det er blevet bøvlet at komme til HV. 



 

 

 

 

         

KAMILLUS AALBORG 
Sonja må også med blødende hjerte takke af – hendes skulder/arme vil ikke 
som hun vil, så hun hilser alle og takker for mange år som frivillig. 
KM takkede også for stor hjælp ifm flytningen. Der var over 1000 gæster der 
besøgte huset ved receptionen og åbent hus. Der blev solgt kaffe og kage for 
ca 10.000,- (til Kamillus).  
Hanne K har lavet fotobog over hele forløbet med HV, en fotobog der blev 
givet som gave til HV ved receptionen. Bogen kan beses i biblioteket.  
Hanne K har også lavet fotobog til Lilly, om dagen med Mary – en fotobog 
Lilly er meget glad og beæret over at have modtaget. Lige nu arbejder Hanne 
K på en fotobog om receptionen og åbent hus. 
Benny (frivillig) har lavet optagelser om flytning/reception/åbent hus – bliver 
vist i TvNord i efteråret – der kommer info om hvornår. 
Kamillus Nyt har pt ingen redaktør – sommernummeret er samlet ved Kirsten 
Sinding – Kamillus Hjørring. Er der en frivillig der kunne tænke sig at være 
redaktør på bladet? Kontakt mig for mere info. 
Vi skal have opdateret hjemmesiden – Rikke F har lovet at hjælpe med 
skrivearbejdet mm. 
Vores logo er godkendt af bestyrelsen, så nu udestår opgaver med nyt info-
materiale og brochurer mm. Lene HM er ved at redigere det oplæg vi bruger 
når vi fortæller om det frivillige arbejde på hospice. 
Skulpturen fra Kastetvej er placeret i kanten af fredskoven – den bliver ”rettet 
til” i løbet af måneden. 
Der kan bruges flere hænder i havegruppen – Turid G er interesseret. Skriv 
Jer gerne på i vagtplanen hvis I ønsker at deltage i dette arbejde. 
Carsten starter Grill-sæsonen første onsdag efter Sct Hans – hvis vejret er 
med ham. Han vil også gerne have et par hænder mere (udover den vagt der 
er på vagtskemaet) så skriv Jer gerne på. Carsten og Hanne (køkkenet) aftaler 
hver mandag morgen om der grilles onsdag. 
 
Helle E kunne fortælle vi har fået indtægterne fra et foredrag med Ole Raakjær 
Og gruppen har flere ting i støbeskeen til efter sommeren. 
Mette har aftalt koncert m/Peter Abrahamsen den 22. juni kl. 1615 på HV – alle 
frivillige og ansatte er velkommen. 
 

4 Vagtplanen 
Jeg vil sende en lille hilsen ”gomandag morgen” hver uge. Synes det er træls 
jeg også hver uge skal bede om at kigge på vagtplanen, og booke ind på 
hullerne. 
Da jeg startede som frivillig i 2005 var der kun middags- og aftenvagter. Og 
det var med en aftale om primært at tage vagterne i weekenderne. 
Nogle af de frivillige, som havde været med fra starten, begyndte at få små-
skavanker, og havde nogle udfordringer med at tage vagterne. For at give 
disse frivillige mulighed for at bevare kontakten til huset og huset til dem, 
blev det aftalt at indføre eftermiddagsvagter. Det har vist sig at give god 
mening at der er en frivillig om eftermiddagen – der kan hjælpes med 
blomsterbuketter – besøgende – en tur i haven - og en god snak. 
Jeg undervurderer IKKE værdien af eftermiddagsvagten, hvis nogen fik den 
opfattelse. Alle de timer de frivillige ligger i huset er lige meget værd. 
Det jeg ville appellere til var, at alle tager medansvar for værtsopgaven ved 
måltiderne, som er vores største og primær opgave, som alle er blevet oplyst 
om ved ansættelsen. 
Kontakt mig gerne hvis I har spørgsmål – så vi undgår for meget fnidder. 
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5 Sommerudflugt den 27. august 2019 

Vi skal i år ud og opleve Lille Vildmose Centret. Bussen går fra HV kl. 1500. Vi 
spiser aftensmad på Mulbjerg Kro og forventer at være tilbage på HV omkring 
kl. 2200 senest.  
VIGTIGT: hvis man ønsker at deltage skriver man det ind i vagtplanen, men 
ønsker man ikke at tage med bussen, men selv kører, skal jeg lige have det at 
vide. 
 

6 Nyt fra Bestyrelsen 
Der arbejdes med flere ting i bestyrelsen – i september afholdes visionsdag 
med fokus på: 
Synlighed:  

• Hvordan bliver vi bedre til at gøre opmærksom på, hvad bestyrelsen og 
foreningen beskæftiger sig med 

• Betydningen af det frivillige arbejde 

• Brug af de sociale medier? 

• Fundraising 
 
 

7 Evt.  
Frivilligmøde 31. oktober kl. 1000 

Frivilligmøde/julehygge 10. december kl. 1600 

Vi sluttede dagens møde med en sang – og efter 20 min. var der ryddet op – 
vasket op og ikke at se vi havde været 35 frivillige til mødet. 

 En tanke efter mødet: 
På Kastetvej havde vi vores mødelokale i kælderen, og kunne samles der før 
og efter møderne uden at forstyrre nogen i huset. 
Nu kommer vores møder til at foregå i samme plan som patienter/pårørende 
og ansatte. Ikke at vi skal være usynlige, men tænk over det når I kommer og 
forlader møderne! 
Mit kontor står åbent 24-7 – I kan altid sætte Jer der med en kop kaffe/til en 
snak. 
Vh Kirsten 

 


