
 
 

 

 

 

Referat fra frivilligmødet tirsdag den 10. december 2019 kl. 1600 
                           Mødelokalet på Hospice Vangen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1 Velkommen – sang – og kort orientering fra koordinator 
Tak til alle for stort fremmøde til dette sidste møde i år. Dejligt at være koordinator 
for engagererede frivillige, der byder ind og tager ansvar. Vi har 6 nye til mulig start i 
det nye år – nye der skal byde ind på weekend vagter. 
Hilsen til alle fra Grit. 
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Orientering fra hospice 
Anette A holdt ferie, men bedt mig hilse alle med stor tak for indsatsen gennem et 
år, med mange forskellige opgaver, der er løst så flot. Der var vin-gave (2 fl rose’ 
vin) til alle frivillige med julehilsen fra hospice.  
 

3 Orientering fra frivillige 
Spørgsmål til erfaringer mht pårørende spiser 1830 – ingen problemer – fungerer 
fint. 
Møderne for efterlevende skal revideres – det bliver der taget hånd om. 
 

4 Valg til frivilligrådet 
Mie og Nete på valg. Alice og Carsten stillede op – og blev valgt. Tak til Nete og Mie 
for deres store indsats i flere år i frivilligrådet. Og velkommen til de 2 valgte. 
 

5 ”Underholdning”: Benny fortæller om Agape Child Care 
Benny havde allieret sig med Ninna – og de fortalte med fotos og små film om det 
projekt Solveig søsatte for 10 år siden i Uganda. Solveig er død, og der er ansat en 
lokal leder i lejren til at lede det daglige arbejde, men Benny vil helt sikkert være 
involveret i fremtiden også. Der er lavet indslag om stedet til TV-Nord, der bliver 
sendt i juledagene. Meget spændende foredrag/fortælling. 
 

6 Nyt fra Bestyrelsen 
Birte Rasmussen måtte desværre melde afbud til mødet pga sygdom, men sendte 
også hilsen med tak til alle. 
 

7 Evt.  
Så blev der dømt julehygge med lækker mad fra Fandanko - Tak for en hyggelig 

aften – og for Jeres gave til mig 😊 

Planlagte møder i 2020: 
19. februar 2020 kl. 1600 
12. maj 2020 kl. 1000 
03. august 2020 kl. 1600 
15. oktober 2020 kl. 1000 
09. december 2020 kl. 1600 
Med mulighed for evt. ændringer! 
Kirsten M 
 

 


