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Positive oplevelser - på trods af corona!
Siden ”Kamillus Nyt” udkom i april måned 2020, er vi desværre stadig ramt af
mange restriktioner og aflysninger på
grund af coronasituationen. Vi skal passe på hinanden og tage hensyn, og derfor
har vi været nødsaget til at aflyse eller
udsætte mange ting og arrangementer.

det muligt, at vi kunne holde ”sommersang
light”.
Gode og sjove oplevelser fra en dagligdag på Hospice Vendsyssel:
En patient på hospice, Steen, var og er
stadig en stor fortaler for støtteforeningen. Han meldte straks sig selv og sin søn
ind, og efterfølgende har han sørget for, at
medlemstallet er blevet forøget. Steen fortalte, hvor glad og rørt han var blevet, da
han fik en flot buket blomster fra støtteforeningen, men med et glimt i øjet sagde
han, at han da godt nok hellere ville have
en sixpack Royal Classic og en bette cognac
til aftenkaffen.

Heldigvis er der også meget positivt at
fortælle om:
Et af de aflyste arrangementer var udendørs sommersang på hospice for patienter,
pårørende, personale og støttemedlemmer.
MEN ”Brass Ensemble Sæby” tilbød, at de i
stedet ville komme og spille udendørs. De
havde sammensat et let sommerprogram
med danske sange og andre kendte numre.
Vi var meget heldige med vejret - det kunne ikke være bedre. Flere patienter og pårørende nød den skønneste musik fra deres
terrasser eller med åbne døre til patientstuerne. En patient blev i sin seng kørt ud på
terrassen og nød musikken i godt selskab
med en sygeplejerske. Alle nød den skønne
og rørende koncert. Der blev ivrigt og fuldt
fortjent klappet - også fra de omkringliggende haver. Efter en halv times skønne
toner rejste en patient sig og takkede for, at
hun - trods alvorlig sygdom - fik mulighed
for at opleve endnu en koncert. Det var så
rørende, men en fantastisk afslutning.

Næsten intet er umuligt på Hospice Vendsyssel og heller ikke i støtteforeningen.
Den efterfølgende fredag fik Steen en anderledes ”blomst”. Det var selvfølgelig en
sixpack Royal Classic og en miniatureflaske cognac. ”Blomsten” vakte glæde, og vi
talte efterfølgende om det mange gange.
Steen er som nævnt en stor fortaler og en
god ambassadør for støtteforeningen. Han
foreslog, at han og jeg kunne stå på torvet i
hans hjemby og skaffe nye medlemmer, når
han blev udskrevet. Det kan man naturligvis ikke gøre, hvis man ikke signalerer, at
man kommer fra støtteforeningen på Hospice Vendsyssel. Derfor skulle Steen da
have en T-shirt, som vi bruger, når vi er til
arrangementer eller repræsenterer støtteforeningen.
Steen blev meget glad og ville gerne fotograferes i støtteforeningens lokale – naturligvis iført sin nye ”uniform”.

Efter koncerten var Hospice Vendsyssel
vært ved kaffe, te og lækkert hjemmebag
fra køkkenet. Der var dækket op til musikerne udendørs, så alle regler om afstand
kunne overholdes. Vi er dybt taknemmelige for, at ”Brass Ensemble Sæby” gjorde
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Steen i ”uniform”

Hvad kan vi som støtteforening glæde
med?
Siden marts måned har støtteforeningen
hver fredag sørget for, at der bliver leveret
en buket blomster til hver patientstue og
fredagsslik til personalet. I starten fik personalet flødeboller fra Frellsen chokolade,
men siden medio juni har de fået et fad med
blandet slik. Tænk ikke på smitterisiko: På
Hospice Vendsyssel bruger man ”tag-tøj”.
Både blomster og søde sager bliver modtaget med stor glæde og taknemmelighed.
Der er i skrivende stund afleveret 297 buketter, 216 flødeboller og masser af søde
sager. Dette initiativ er muligt på grund vores mange støttemedlemmer og sponsorer.
Desværre var vores medlemstal på et tidspunkt dalende, men bl.a. opslag på Facebook har betydet, at vi nu har ca. 1025
medlemmer.

Læs mere om de omtalte historier på støtteforeningens Facebookside.
En stor tak til ledelse og personale, som
trods de mange restriktioner kærligt og
professionelt sørger for, at patienter og
pårørende får den allerbedste oplevelse på
Hospice Vendsyssel. Både frivillige og bestyrelse ser frem til, at der bliver mere normale tilstande, så vi igen kan mødes.
TAK til alle vores mange medlemmer og
sponsorer! I er alle medvirkende til, at vi
som støtteforening kan gøre noget godt for
både patienter og pårørende. Det skaber så
stor glæde i en svær og anderledes tid.
Susan Christensen
Formand for ”Støtteforeningen ved Hospice
Vendsyssel”
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Larver og guldsmede
Børns liv er fyldt med venner - både mennesker og dyr. Men pludselig dør de, og
børnene spørger: ”Hvor er de henne?”
Denne forunderlige historie om larverne, der bliver til guldsmede, kan hjælpe
børnene til et svar. Børn stiller mange
spørgsmål, og de har krav på et ordentligt svar. Med denne smukke og enkle
historie om larverne og guldsmedene har
børn og voksne et godt udgangspunkt for
at få snakket sammen om, hvad døden er,
og hvorfor den døde ikke vender tilbage.
Historien tager udgangspunkt i larverne,
der bor i vandet, hvor de har det godt.

larve. ”Hvor tror I, hun gik hen?” undrede
en tredje sig. Men ingen af dem havde noget svar. De var meget forbløffede. Til sidst
kaldte en af larvelederne alle larverne sammen.
”Jeg har en ide: Den næste af os, der klatrer op ad åkandestilken, må love at komme
tilbage og fortælle de andre, hvor han eller
hun gik hen og hvorfor?” ”Det lover vi!”
sagde de alle sammen højtideligt.

I et stille vandhul – nede under vandet –
levede en flok larver. De levede lykkeligt
dernede langt væk fra solen. I mange måneder havde de meget travlt, mens de piskede rundt i det bløde mudder på bunden
af vandhullet.
De lagde mærke til, at en af larverne engang
imellem så ud til at tabe interessen for de
andre. Mens den klyngede sig til stilken på
en åkande, forsvandt den ganske langsomt
ud af syne, og de så den aldrig mere.

En forårsdag - ikke længe efter - opdagede
den larveleder, der havde foreslået planen,
at han selv var på vej op ad stilken. Opad
– og opad gik det. Og før han egentlig forstod, hvad der skete, var han brudt gennem
vandets overflade og lå på det brede, grønne åkandeblad. Da han kom til sig selv, så
han sig omkring med forbavselse. Der var
sket en forvandling af hans gamle krop.
Hans bevægelser afslørede, at han havde
fire sølvvinger og en lang hale. Varmen fra
solen tørrede fugten af hans nye krop. Han
bevægede sine vinger, og pludselig opdagede han, at han var oven over vandet. Han
var blevet til en guldsmed!!

”Se!” sagde en larve til en anden larve. ”En
af de andre larver klatrer op ad åkandens
stilk: Hvor tror du, hun skal hen?” Den bevægede sig langsomt opad og opad. Mens
de andre kikkede, forsvandt larven ud af
syne. ”Det var da mærkeligt”, sagde den
ene larve til den anden. ”Tror du ikke, hun
var glad for at være her?” spurgte en anden

Han steg og sank i store cirkelbevægelser,
mens han fløj gennem luften. Han følte sig
munter og glad i de nye omgivelser. Indimellem landede den nye guldsmed lykkeligt
på et blad for at hvile sig. Mens han hvilede
sig, så han ned mod bunden af vandhullet.
Han var lige oven over sine gamle venner,
larverne. Der var de – piskende rundt, li4

Generalforsamlinger
Med forbehold for ændringer
– nærmere oplyses på hjemmesiden
www.kamillus.dk
Støtteforeningen
for Hospice Vendsyssel
Generalforsamling er planlagt til
den 8. april 2021.
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Vi håber at se mange af vores medlemmer.
Støtteforeningen
for Hospice Vangen
Generalforsamling er planlagt til
den 12. april 2021 kl. 19.00 på
Hospice Vangen.

gesom han selv havde gjort det indtil for
nylig. Guldsmeden huskede, hvad de havde
lovet hinanden: At den næste, der klatrede
op ad stilken skulle komme tilbage og fortælle, hvor han tog hen og hvorfor. Uden at
tænke sig om styrtede guldsmeden sig ned
mod vandet. Pludselig ramte han overfladen og blev ligesom skubbet væk. Nu, da
han var en guldsmed, kunne han ikke længere komme ned i vandet.

Kamillus Brønderslev
Generalforsamling er planlagt til
den 25. marts 2021 kl. 19.00.
Kamillus Jammerbugt
Generalforsamling er planlagt til
den 11. marts 2021 kl. 19.00 i
Aabybro Sognegård.

”Jeg kan ikke komme tilbage”, sagde han
nedslået. ”I det mindste prøvede jeg, men
jeg kan ikke holde mit løfte. Selv hvis jeg
kunne komme tilbage, ville ingen af larverne genkende mig i min nye krop. Jeg tror,
jeg bliver nødt til at vente, indtil de også
bliver guldsmede. Så vil de forstå, hvad der
skete med mig, og hvor jeg tog hen”. Og
guldsmeden fløj lykkeligt af sted ind i sin
nye verden af sol og duft.
Kamillus Jammerbugt – Preben Dalgaard

Kamillus Hjørring
Generalforsamling oplyses senere.
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Hospice Vangen anno 2020

Året 2020 lakker mod enden
– og sikke et år…
Siden marts har intet været som det plejer – heller ikke her på Vangen. Der er i
løbet af året blevet stillet store krav til
vores evne til at omstille os, når vi har
skullet navigere ud fra regeringens retningslinjer, og det har givet anledning
til mange frustrationer, diskussioner,
mange afsavn og meget, meget mere.

skellige måder. Fx har Lene (rengøringen)
hæklet et flot og meget personligt mundbind til Pia i køkkenet, og SPAZ-gruppen
har netop afholdt en konkurrence, hvor vi
gruppevis skulle komme med et kreativt
indslag, der kunne give smil på læben og/
eller god (jule)stemning. Det har resulteret i mange sjove indslag, som billedfernisering med kage og bobler, hospicesange,
små poser med kager og søde ord, festlig
Corona sang/dans mm…
Håber snart vi ses!!
Mange hilsner Maria (sygeplejerske)

Hospice Vangen er i mine øjne et sted, hvor
der altid er hjerterum, og jeg ser det som en
af vores fornemmeste opgaver at skabe et
miljø, hvor der bliver taget hånd om både
patienter og pårørende fra det øjeblik de
træder ind ad døren.
I år har vi på grund af Covid-19 været nødt
til fx at sætte begrænsninger i forhold til
antal besøgende, skærpe brug af mundbind, begrænse brug af fællesarealer og vi
har desværre måttet undvære Jer frivillige.
I gør - ved Jeres funktioner som besøgsven,
vært/værtinde, blomsterpiger, grillmestre
og sang/musik-frivillige - en stor og vigtig
indsats i forhold til vores patienter og ikke
mindst de pårørende. I er med til at skabe
en varm og hjemlig atmosfære, og giver huset mere liv. Vi savner Jer!
Men når det nu er sagt, så har vi det godt og
vi trives midt i det her ”Corona-mareridt”.
Vi forsøger at holde humøret højt på for6

Donationer
Hospice Vendsyssel:
Genbrugsbutikken ”Køb og salg” i Frederikshavn har doneret overskud af
solgte varer på kr. 6.600,00 kr.
”Smukfest Horne”
”Smukfest Skanderborg” var selvfølgelig også aflyst i år, men Smukfest skulle
der være, så et festudvalg arrangerede
”Smukfest Horne”. Ved hjælp af indsamling blandt gæsterne og donationer fra sponsorer, blev der indsamlet
15.205,36 kr. Hele beløbet blev doneret til ”Støtteforeningen for Hospice
Vendsyssel”.
Kamillus Hjørring
1 privat samt fra 2 kirker.
Kamillus Jammerbugt
§18 midler fra kommunen.
Hospice Vangen
Kirker, menighedsråd, privatpersoner,
Gudrun og Erik Kauffelds Fond, Svend
Andersen Fonden, Hospice Vangen.
Tusinde tak for de flotte donationer!
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Karin i haven...
I skrivende stund den 24. november 2020
- 1 måned til juleaften- ser jeg tilbage på
året, et lidt anderledes år.
Siden den “ fremmede gæst” holdt sit indtog i foråret omkring marts, har vi frivillige
ikke været inde på Hospice Vangen. Gunny
har som frivillig, været den ugentlige trofaste plantevander inde.

Piet Hein har skrevet mange gruk- jeg vil
slutte med et:

Jeg er taknemmelig over, at vi i havegruppen har haft mulighed for at komme i haven hen over sommeren. Vi 9 havefrivillige har hygget - fået leet - drukket kaffe og
spist de skønneste ostemadder (stor tak til
køkkenet), når vi har plejet udearealerne.
Jeg har nydt vores sammenhold, også selv
om det måske kun var et par gange om måneden. Også glade vink fra sygeplejerskerne inde i huset, gør en glad.
Jeg er sikker på at huset, støtteforeningen
og alle frivillige ser frem til den dag, vi kan
komme ind i huset igen.
Tak til Kirsten for mandagshilsen, det er
dejligt at følge lidt med.

Hvis du ængster tiden bort,
gør du livet tomt og kort.
Hvis du glæder dig ved mangt,
gør du nuet rigt og langt”
Glædelig jul til alle.
24/11 2020
Frivillig Karin S. Lund
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Kære Kirsten! Kære Inger!
Det er ikke hver dag, man lige tænker over,
hvor dybt uadskillelige frihed og bånd er.
Når vi som frivillige er ude i en vagt, er vi
det på egen hånd med den personlighed og
de egenskaber, vi er i besiddelse af – som
det menneske, hver enkelt af os er, og med
de valg, vi selvstændigt må træffe.
Deri ligger en udstrakt grad af frihed og
personligt ansvar, og sådan skal det være.
Men hvis vi ikke skal flagre frit i luften,
henvist til helt vilkårlige valg, er det samtidigt bydende nødvendigt at være bundet op
på et fælles grundlag.
Det grundlag og de fælles værdier får vi fra
de mennesker, som har påtaget sig hvervet
henholdsvis at klæde os på som frivillige og
konkret at sende os ud til vore individuelle
opgaver – hver med deres specielle funktion og rolle i vores fællesskab. De bliver
klipper for os, som vi kan læne os op ad.

vores opgave som frivillige har været vigtig
og påskønnet. Du har i den grad været bærer af hospicefilosofien og dermed også den
filosofi, som vi frivillige i besøgstjenesten
skal bære ud i hjemmene.
Du har givet os værd og ballast, og du har
givet os mod til og glæde og stolthed over
at være frivillig i ”Kamillus Hjørring”.
Inger, du har som koordinator og som menneske givet dig tid til at lære hver enkelt
af os at kende. Ikke bare overfladisk, men
på en måde, så vi har følt os set og mærket
og dermed følt os uendeligt trygge i dine
hænder - således, at vi for hver ny opgave
frejdigt har kunnet begive os af sted på en
vagt med en overbevisning om at kunne slå
til i lige netop den opgave og om at kunne
finde og udfylde vores plads, hvor vi nu end
landede.
Efter hver endt vagt, du har sendt os ud på,
har vi også været forvissede om at have dig
at sparre med og bearbejde vore oplevelser
med. Det har været af allerstørste betydning for os.
Begge to har I på forbilledlig vis – både professionelt og menneskeligt - udfyldt jeres
roller. I har givet jer selv som mennesker,
og I har været guld værd for vores forening
og for hver eneste af os.
Vi vil gerne udtrykke vores dybtfølte tak for
alle årene med jer. I vil blive savnet i vores
kreds.
Så fra alle os i ”Kamillus Hjørring”:
TAK, Kirsten! og TAK, Inger!

Inden for de seneste måneder har vi i ”Kamillus Hjørring” måttet sige farvel til 2 af
disse vore faste klipper.
Vores formand, Kirsten Staghøj Sinding,
samt den ene af vore koordinatorer, Inger
Jensen, har valgt at stoppe i deres hverv.
De har begge to igennem flere år været af
uvurderlig betydning for os, og det er vi fulde af taknemmelighed for:
Kirsten, du har som formand tegnet vores
forening udadtil og har gjort os synlige i
utallige sammenhænge og til utallige arrangementer.
Og indadtil har du med din varme, stærke
og rummelige personlighed bakket os op
og givet os en tro på og en forankring i, at

Lisbeth Simonsen,
frivillig i ”Kamillus Hjørring”
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Præsentation

Ny formand for
Kamillus Hjørring
Besøgstjenesten for mennesker med
livstruende sygdom, ”Kamillus Hjørring”, har valgt ny formand.
Sogne- og hospitalspræst Lene Graarup
overtager formandskabet efter sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, der
grundet andre opgaver i provstiet udgår som folkekirkens repræsentant i
”Kamillus Hjørring”.
Lene Graarup er uddannet cand. theol.
fra Aarhus Universitet i 1997 og har i
20 år været valgmenighedspræst i Vrå.
I august blev Lene Graarup indsat i en
delt stilling som sognepræst i Bistrupkirken i Hjørring og som hospitalspræst
ved ”Regionshospital Nordjylland”. Fra
medio september er hun udpeget som
folkekirkens repræsentant i ”Kamillus
Hjørring”.
Lene Graarup er, i egenskab af sit arbejde som hospitalspræst, med i det
palliative team i Hjørring kommune.
Med denne baggrund har hun et godt
kendskab til besøgstjenesten i ”Kamillus Hjørring”.

Mit navn er Lotte Tuxen Svendsen og jeg er
37 år gammel. Jeg bor i Støvring sammen
med Lau og vores børn Karla på 8 år og Anton på 10 år.
Jeg har gennem de sidste 5 ½ år været afsnitsledende sygeplejerske på neurologisk
afdeling på Aalborg Universitetshospital
derudover har jeg en baggrund som kardiologisk sygeplejerske.
Jeg har en solid baggrund som leder og
er meget optaget af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen – hvor jeg ser arbejdsmiljø
som et fælles ansvar og yderst vigtigt for
at sikrer trivsel. Jeg har altid været meget
optaget af udvikling både faglig og personlig udvikling hos hver enkelt medarbejdere
og samlet som personalegruppe, så vi hele
tiden sikrer behandling og pleje af høj kvalitet. Hospice er for mig, en arbejdsplads
som kan rumme patienter og pårørende
på en hel unik måde. Et sted, hvor lindrende pleje og behandling er i højsædet og et
sted, som jeg rigtig gerne vil være en del
af. Derfor glæder jeg mig også rigtig meget
til at blive en del af jeres hospice, møde jer
alle sammen og arbejde sammen med jer
fra oktober måned.
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Præsentation
Jeg glæder mig meget til at møde jer
og blive en del af Hospice vangen!
Først en stor TAK for, at I netop valgte mig
som jeres nye hospicechef. Det er jeg meget
taknemmelig over og glæder mig meget til
at starte 1. september.
Jeg hedder Betinna Rønnest og er 46 år
gammel. Jeg er uddannet sygeplejerske og
har en masteruddannelse i Ledelse- og organisationspsykologi.’
I størstedelen af mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med mennesker med livstruende sygdom. Jeg har været på Onkologisk
afdeling i 15 år i forskellige funktioner.
Jeg har efterhånden mange års ledelseserfaring og har udover sygehuset været ansat som leder i UCN, Aalborg- og Hjørring
kommune.

Phillip er 15 år og starter i 9. klasse efter
sommerferien. John har to udeboende
børn, Andreas på 25 og Signe på 22, som jeg
er så heldig at have fået ind i mit liv.
I min fritid kan jeg godt lide at cykle på min
rynkeracer og gå ture i naturen. Jeg forsøger mig også med små løb, men det bliver
aldrig min spidskompetence. Dernæst nyder jeg familien og gode venners lag.
Jeg har været frivillig i en del år. I 20152017 cyklede jeg tre år i træk turen til Paris
sammen med Team Rynkeby til fordel for
Kræftramte børn.

I min ledelse er jeg optaget af, at få andre
til at vokse – både den enkelte og organisationen. Jeg tror på, at vi når længst ved at
spille hinanden gode i samarbejdet. Jeg er
åben og ærlig og vægter den gode dialog.
Jeg er af den overbevisning, at vi skaber det
bedste løsninger i fællesskab. I min ledelse
er jeg ligeledes optaget af trivsel og faglighed.

Nuværende er jeg frivillig sorggruppe leder i Skyggebørn hver anden mandag, et
arbejde som giver og lærer mig en masse.
I år blev jeg udvalgt til bestyrelsen i Skyggebørn. Min bestyrelsespost er især rettet
mod rekruttering og fastholdelse af frivillig, samt understøtte organisationen på det
ledelsesmæssige.

Dernæst finder jeg det tværfaglige samarbejde meget vigtigt. Det er i dette samarbejde, at vi kan skabe de rammer, indsatser
og den omsorg den enkelte patient og dennes pårørende har brug for.
Jeg er bosat i Frejlev, hvor jeg bor sammen
med John og mine to børn. Anne-Sophie er
17 år og går snart i 2. g på Katedralskolen.

Rigtig god sommer til jer alle.
Mange hilsner Betinna
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Nye koordinatorer ved Kamillus Hjørring
Da behovet for besøgs- og vågetjeneste
ved ”Kamillus Hjørring” er stigende, er
der også et større behov for frivillige.

bage til Vendsyssel og bosatte sig i Sindal.
Inden ønskejobbet, en fastansættelse på
kirurgisk sengeafdeling på Frederikshavn
Sygehus, var Tove ferieafløser på medicinsk
afdeling samme sted. Da Regionen omlagde arbejdsområderne på sygehusene, fik
Tove arbejde på kirurgisk afdeling i Hjørring, hvor hun var indtil pensioneringen
for 4 år siden.
Fritiden går med hus, have, børn, børnebørn og foreningsarbejde. For 7 år siden
begyndte Tove at samle på frimærker fra
forskellige lande. En dejlig afslappende
hobby synes hun.

Heldigvis er der stor interesse for at blive
frivillig, men det kræver en stor indsats at
koordinere de 40 frivillige og de omkring
700 årlige besøg.
Derfor hilser de nuværende koordinatorer,
Inger Larsen og Niels Lundbak, velkommen
til Tove Østergård og Helge Riis, der fremover
hjælper med at koordinere de mange besøg.
Tove Østergård er uddannet sygeplejerske
med mere end 40 års erfaring inden for sygeplejen. Tove er født og opvokset i Vendsyssel. Efter realeksamen i 1969 blev hun
ung pige på alderdomshjemmet i Mosbjerg
og herefter på hvilehjemmet Concordia i
Kvissel. Det var dengang, man skulle have
gennemført et års praktik i huset eller på
plejehjem, inden uddannelsen til sygeplejerske kunne påbegyndes. Før Tove startede på Vendsyssel Sygeplejeskole i Hjørring,
gennemførte hun et 10 ugers kursus på bibelskole i Oslo, noget som har givet Tove
en god åndelig ballast resten af livet.

Helge Riis har ligeledes mange års erfaring inden for sygeplejen. Hans arbejdsliv
begyndte dog ved Jyske Telegrafregiment,
hvor han var i 5 år. Han fik en uddannelse som radiotelegrafist og sejlede som sådan i rutefart med DFDS-færgen H.P. Prior mellem Aarhus og København. Helge
er uddannet sygeplejerske og har arbejdet
på Aalborg Amtssygehus, hvor han også
underviste på sygeplejeskolen. Helge Riis
har været udsendt for Det Danske Missionsselskab til Tanzania, og i 22 år har han
undervist på sygeplejeskolen, i dag professionshøjskolen UCN, i Hjørring. Helge har
også udført socialt arbejde for indvandrere
på Vesterbro i København, og i 2011 gennemførte han teologigrunduddannelsen på
Aarhus Universitet.

Efter afsluttet sygeplejeuddannelse i 1974
arbejdede Tove i 3,5 år på observationsafdelingen i Frederikshavn. I mellemtiden
var Tove blevet gift og mor til 2 børn; senere kom yderligere 2 børn til. I 1978 fik
hendes mand job som bestyrer på Blå Kors
Ungdomscenter i Vorbasse. Sideløbende
med at hjælpe til i bestyrerjobbet fik Tove
arbejde på Grindsted Sygehus. Efter en årrække i det sønderjyske vendte familien til-

I fritiden spiller Helge på blokfløjte, og han
er medlem af Dansk Ornitologisk Forening.
Herudover er vandreture og lystfiskeri en
stor fornøjelse.
12

Nyt fra vågerne
Lidt nyt fra Brønderslev
Den 19. oktober 2020 havde vi vores andet
våger-møde i år. Vi har planlagt at holde
3-4 møder årligt, men det har ikke været
muligt i år pga. Covid19.
Vi holder altid vores møder i Sognegården
(Brønderslev Kirke) men de har kun haft
åbnet for egne aktiviteter, så derfor blev vi
henvist til Brønderslev Hallen.

Tove Østergård

Helge Riis

Da alle fire koordinatorer har baggrund
i sygeplejen, er de fuldt kvalificerede
til, i samarbejde med pårørende, hjemmeplejen, sygeplejersker, plejehjem og
det palliative team, at finde frem til
den rette Kamillus-frivillige, der kan
påtage sig opgaven som besøgsven eller vågevagt ved uhelbredelige syge i
den sidste svære tid i forbindelse med
livets afslutning.
Skrevet af Niels Helver på baggrund af
interviews med Tove og Helge
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Vi sad i behørig afstand fra hinanden.
Alle var mødt op og vi havde et rigtig godt
møde, og snakken gik godt. Havde virkelig
fornemmelsen af, at vågerne nød gensynet
med hinanden. Vi fik også sagt velkommen
til vores 3 nye vågere. Vi er så heldige, at vi
har fået Birgit Bundgård som våger i Brønderslev. Birgit er uddannet sygeplejerske
og har blandt andet arbejdet på hospice.
Efter sit aktive arbejdsliv er hun begyndt
som våger hos os. Nu venter vi på, at de
kan komme i gang med uddannelsen. Det
er naturligvis lidt udfordrende lige nu, men
vi håber muligheden melder sig først i det
nye år.
Nogle vågere har tidligere ønsket en snak
om delir, og det fortalte Birgit om på mødet
- rigtig god information og stor spørgelyst.
Alt i alt et rigtig godt møde på trods af situationen.
Glæder os til det nye år, hvor vi forhåbentlig får mere styr på Covid19, så vi alle kan
ses på tværs af kommunerne.
Mange hilsner
Anna og Inge (koordinatorer) i Brønderslev

Vi holder
humøret højt og
passer på!
Med COVID 19’s indtog i Danmark blev vores hverdag ændret markant. De ting, vi plejede at kunne gøre, var ikke mere en selvfølge. Min opgave som koordinator for de
frivillige ved Hospice Vendsyssel var ingen
undtagelse.
Da der i marts blev lukket ned for det frivillige arbejde på hospice og i besøgs- og vågetjenesten, var det svært at forestille sig
omfanget af nedlukningen. Vagtplanen blev
suspenderet, besøgs- og vågetjenesten blev
sat i bero, og alle øvrige aktiviteter såsom aftensang og temaeftermiddag blev indstillet.
Den 4. april skulle vi i Frederikshavn have
stået for et fælles seminar for de frivillige i
de 5 Kamillus-foreninger i Nordjylland. Det
blev selvfølgelig aflyst. Vi var optimistiske
og udsatte i første omgang arrangementet
til efteråret. Nu håber vi, at det kan gennemføres i efteråret 2021. I juni måned var
smittetrykket heldigvis faldet meget, og restriktionerne blev lempet. Ledelsen på hospice valgte at åbne lidt op for det frivillige
arbejde inde i huset, og der blev etableret en
gruppe på 10 frivillige til at varetage aftenvagten fra kl. 17 til 20. Havegruppen startede
op allerede i april - dog med den begrænsning, at de kun måtte være udendørs.

Denne ordning har fungeret til 5. november,
hvor vi igen - på grund af de særlige restriktioner i de 7 nordjyske kommuner - måtte
stoppe aktiviteterne. Nu er der imidlertid atter lys forude. De særlige restriktioner er ophævet, og planen er, at de 10 frivillige starter
op i aftenvagter igen den 7. december. Det er
uvist, hvornår de øvrige frivillige kan vende
tilbage. Vi glæder os meget til den dag, hvor
vi igen kan byde velkommen til den store
gruppe af frivillige, som er en væsentlig del
af hverdagen på Hospice Vendsyssel og i besøgs- og vågetjenesten.
Ingelise Nyholm, koordinator.
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Støtteforeningen
for Hospice Vangen
Året 2020 har for Støtteforeningen for Hospice
Vangen - ligesom for mange andre - været et år, der
går over i historiebøgerne.
Den 1. oktober tog vi afsked med vores hospicechef
Anette Agerbæk og souschef Kirsten Justesen – og bød
velkommen til deres afløsere Betinna Rønnest og Lotte
Tuxen. Læs deres introbreve her i bladet. Ved udgangen
af 2020 skal vi også tage afsked med husets vicevært
siden hospice åbnede på Kastetvej i 1999. Carl går på
velfortjent pension, og afløser er ansat.
Mange af de opgaver de frivillige normalt løser har
været suspenderet, da de frivillige ikke har haft deres
gang inde i huset siden 11. marts. Vi har kunnet glæde
patienter og pårørende med grillaftener og aftensang.
Når vejret har været med os – og det har det jo heldigvis været mange gange i denne sommer – har frivillige grillet ude til stor glæde for både patienter og
pårørende. Aftensang er afviklet i vores spisestue med
transmission via tv til stuerne, hvor patienterne har
fået udleveret dagens sangliste og en højskolesangbog,
og dermed mulighed for at synge med.
Vores 9 havefrivillige har passet udearealerne – som
omtalt her i bladet af en af de frivillige. 7 frivillige har
sidste fredag før advent fået monteret og pyntet juletræerne og jule-hygget i huset, mens der blev bagt vafler til alle.
Den 14. december er vi så heldige at få besøg af 2. klasse fra Nr. Uttrup Skole, der vil gå Luciaoptog – UDE.
Vi ser frem til normale tider for alle – det må da for
pokker komme i 2021.
Kirsten Muniz
Frivilligkoordinator ved Hospice Vangen
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender:
Hospice Vangen
Studievej 25
9400 Nørresundby

Kamillus Brønderslev
Formand
Solveig Skovrider
solveig.sk@gmail.com
Tlf. 30 63 41 27
Kasserer
Per Nielsen
kitteogp@gmail.com
Tlf. 40 74 82 06
Koordinatorer
Inge Lyngsø
frivillig-broenderslev@kamillus.dk
Tlf. 30 69 16 77  
Anne Holm
frivillig-broenderslev@kamillus.dk
Tlf. 30 69 16 77
Kamillus Hjørring
Formand
Lene Graarup
legr@km.dk
Tlf. 23 28 06 63
Kasserer
Peder Kallesøe
pederkind@gmail.com
Tlf. 98 99 88 08
Koordinatorer
Inger Larsen, Tlf. 23 41 30 68
frivillig@kamillus.dk
Tove Østergård, Tlf. 40 47 54 29
tovekamillus@gmail.com
Helge Riis, Tlf. 29 46 37 34
kamillus.helge@gmail.com
Niels Lundbak, Tlf. 61 37 71 66
niels.kamillus@gmail.com

Kamillus Jammerbugt:
Formand
Bente Ågren Jensen, Tlf. 21 43 66 24
baaj55@hotmail.com
Kasserer
Lene Fuglsang Christiansen
lhn@christiansen.mail.dk
Tlf. 98 23 03 85
Koordinator
Susanne Lindberg
Kamillus.jammerbugt@live.dk
Tlf. 81 51 11 95
Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel
Formand
Susan Christensen
Mail: susanc@webspeed.dk
Tlf. 29 72 63 05
Kasserer
Georg Thomassen
Mail: birgitgeorg@pc.dk
Tlf. 98 86 47 38
Koordinator
Ingelise Nyholm Andersen
Mail: hvfk@hospice-vendsyssel.dk
Tlf. 30 54 48 01
Støtteforeningen for Hospice Vangen
Formand
Birte Rasmussen
Tlf. 70 15 10 00 / 21 41 85 40
bra@70151000.dk
Koordinator
Kirsten Muniz
Tlf. 40 33 27 36
kamillus@hospice-aalborg.dk
Kasserer
Per Emborg
Tlf. 22 53 26 85
hpe@gvdnet.dk

Få yderligere oplysninger om foreningerne - se hjemmesiden: www.kamillus.dk
Produktion: Lyngs Bogtrykkeri, 9300 Sæby

