
 

 

 

 

 

 

Beretning 2019 og 2020 i Støtteforeningen til Hospice Vangen 

 

Det er glædeligt, at vi får mulighed for at afholde vores generalforsamling, om end det ikke er på samme 

måde, som vi plejer. 

 

2019 og ikke mindst 2020 har været nogle meget anderledes år. Alt har været præget af Covid-19.  

 

Vi har ikke kunnet mødes, hverken i bestyrelsesregi eller i det regi, hvor alle vore frivillige normalt gør en 

kæmpe indsats, nemlig her på hospice. 

 

De fleste har siddet hjemme og været i deres egne ”bobler”, ikke mindst for at beskytte sig selv men også 

andre for Covid-smitte. 

 

Særligt 2020 kan vi jo godt betegne som et ”annus horibilis”. Vi håber alle, at vi snart kommer ”på den 

anden side”, så vi kan komme til at lave vore normale funktioner. 

 

Der er således ikke ret meget at berette om, desværre! 

 

De af vore frivillige, som har kunnet fylde en del af deres opgaver ud, er havegruppen. Tak til dem for den 

indsats, som det har været muligt at gøre til gavn for såvel personalet som for, de der har været indlagt på 

hospice og deres pårørende. 

 

På hospice er der sket væsentlige ændringer, idet den daglige ledelse igennem mange år, Anette og Kirsten 

begge gik på pension i 2020. Bettina og hendes nye hold er tiltrådt som ny ledelse og vi glæder os til et 

fortsat godt samarbejde, så vi i fællesskab kan være med til at fastholde og udvikle det gode daglige miljø, 

som vi har i vores fremragende rammer. 
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Selvom næsten alt har være lukket ned i en meget lang periode, så er det alligevel gået os økonomisk 

ganske vel. Ikke mindst fordi vi har mange, som støtter os med større eller mindre donationer. Vi er meget 

taknemmelige derfor uanset beløbenes størrelse. 

 

Dog vil jeg gerne fremhæve nogle af de lidt større donationer, som også har haft en vis bevågenhed. Den 

ene er Veritas Prisen, som vi fik i november 2019 og som det via Bennys indsats lykkedes at lokke TV2 Nord 

ud til overrækkelsen af. Der kom et meget fint indlæg i TV2 Nord ud af det. 

Vi er rigtig glade for, at vi, når vi bliver støttet med større beløb også kan skabe omtale af giveren og det 

gode formål, som pengene går til. 

 

Den anden donation, som jeg vil nævne, er en større donation fra Svend Andersen Fonden. Svend 

Andersen Fonden har købt bygningerne af Trigon og har i den forbindelse også fundet ud af, hvad 

støtteforeningen bidrager med. 

Fondens bestyrelse har været på besøg på hospice og jeg er sikker på, at vi kommer til at møde dem af og 

til. 

 

I 2019 modtog vi også en større donation fra Juchum Fonden, som er en fond, der er beliggende i Schweitz, 

men som har fået øje på støtteforeningens indsats her på Hospice Vangen. 

 

Selvom der ikke har været meget aktivitet og selvom også musikgruppen har måttet indstille sine opgaver 

på grund af restriktionerne, så har vi alligevel vovet os ud i at købe den nye Højskolesangbog, således at vi 

er i stand til at have så mange eksemplarer, at vi også fremover vil kunne holde fællesarrangementer som 

sommersang m.m. uden at skulle ud at lånesangbøger eller at skulle kopiere sange. 

 

Heller ikke på bestyrelsesniveau har der været mulighed for at bidrage på samme niveau, som vi ellers 

plejer. Vi håber alle i bestyrelsen, at vi snart kommer til at kunne tage revanche derfor for vores del af 

arbejdet. 

 

Slutteligt vil jeg takke både de frivillige, bestyrelsen og hospices ledelse og personale for den store 

tålmodighed, som alle udviser overfor restriktioner, nedlukning m.m. 
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Jeg ved, at alle er klar til at genoptage deres respektive opgaver, så snart det bliver muligt. 

 

Vi ved blot ikke fra hvornår det bliver. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til vores uundværlige koordinator, Kirsten for at holde humøret oppe hos os 

alle med ”Gomandagmorgenmailene” 

 

Jeg tror, at de fleste modtagere af mailene glæder sig over at læse, at der trods nedlukningerne stadig er et 

liv på hospice og at humøret er intakt. 

 

Birte Rasmussen 

Formand for bestyrelsen 

 


