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”Kære mor…. jeg savner dig hver dag, 
men vi har det godt”

Af Johanne Poulstrup
skolesundhedsplejerske og  
sorggruppeleder.

Da jeg for snart 10 år siden fik muligheden 
for at være med til at starte den kommuna-
le sorggruppe for børn og unge, der havde 
mistet et nært familiemedlem, begyndte 
en rejse, der også kom til at forme mig som 
menneske. 
Jeg har nu i 10 år været en af de sorggrup-
peledere, der har modtaget og snakket med 
børn og unge i Jammerbugt, der har mistet 
en, de elsker.
Vi har haft mange børn igennem gruppen. 
Børn, der har mistet forældre, søskende og 
bedsteforældre. Vi har arbejdet med syg-
dom, trafikdrab og selvmord.
Vi har i gruppen børn fra forskellige skoler 
i Jammerbugt kommune og modtager børn 
fra 6 år til 16 år.

Vi begynder altid med at tilbyde familier-
ne en forsamtale, helst i hjemmet, hvor vi 
snakker om det tab, der har været i famili-
en. Det gode ved at møde familien på deres 
hjemmebane er, at vi tit ser billeder af den 
afdøde og får en god forståelse af, hvad det 
er for en familie, vi sidder overfor.
Vi kommer altid to sorggruppeledere ud 
til samtalen, både for at vi kan sparre med 
hinanden, men også, så barnet eller den 
unge har mødt to, som bliver kendte ansig-
ter, når de begynder i gruppen.
Når vi mødes hver anden torsdag, begynder 

vi altid med at spise en skive brød. Vi har 
i vores gruppe været så heldige at have en 
frivillig fra kirken tilknyttet, som sørger for, 
at der er dækket op til os, og hjælper med 
oprydningen.
Når vi har spist, har vi gruppeledere altid 
et emne, som vi taler ud fra - det kan være 
skyld, vrede, savn eller skam.
Børnene får lov til at byde ind med deres, 
og de oplever, at de ikke er alene med for 
eksempel at føle skyld over at have en god 
dag i skolen, når de måske i stedet for skulle 
være kede af, at de har mistet. Nogle børn 
og unge kan også føle en vrede mod den, de 
har mistet - vrede over, at de ikke passede 
bedre på sig selv, eller at de kørte bilen på 
præcis det tidspunkt, der slog dem ihjel. Ef-
terfølgende kan de rammes af en voldsom 
dårlig samvittighed over denne vrede. 

Vi arbejder også nogle dage med billeder, 
hvor hvert barn vælger et billede, som væk-
ker nogle følelser omkring det menneske, 
barnet eller den unge har mistet.
F.eks. valgte en pige en dag et billede af 
en stor, smuk buket blomster. Jeg siger til 
pigen på 12 år, der har mistet sin far i en 
trafikulykke, at det var et fantastisk billede, 
hun havde valgt. Hun siger, at hun har taget 
netop dette billede, fordi hun hader buket-
ter som denne.
Jeg spørger, hvorfor hun hader blomster 
som denne, og hun kikker intenst på mig 
og siger, at da hendes far døde, kom der så 
mange buketter hjem til dem, at de fyldte 
hele huset. Hun husker duften og synet og 
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hader i dag buketter som den på billedet. 
En dreng på ca. samme alder kikker på hen-
de og siger, at han ved præcis, hvordan hun 
har det.
Vi har også arbejdet med brevskrivning. 
Her beder vi børnene og de unge skrive et 
brev til den, de har mistet, og når de så har 
skrevet brevet, læser de det op for hinan-
den. Gangen efter beder vi dem svare på 
deres brev, som om det var fra den, de har 
mistet.

En pige havde skrevet til sin mor. Hun 
skrev, at hun savnede hende hver dag, men 
at de havde det godt. Da hun efterfølgende 
skulle skrive brevet fra sin mor, skrev hun, 
at mor ville svare, at hun var stolt af hende, 
og at hun ville fortælle datteren, at hun el-
skede hende højt.

At arbejde med børn og unge i sorg er en 
utrolig spændende og livgivende udfor-
dring. Det er en opgave, jeg hver gang er 
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gået til med stor ydmyghed, da jeg er sikker 
på, at der et sted sidder forældre, søskende 
eller bedsteforældre, der ville gøre alt for, 
at det var dem, der sad netop i det rum, som 
jeg sidder i hver anden torsdag.

Som sorggruppeleder er det min opgave at 
skabe rammerne, så børn og unge kan hjæl-
pe hinanden. Det er min opgave at skabe 
rammerne til at kunne tale om det, der gør 
allermest ondt, og at turde være i det rum 
med børnene.
Vi har mange børn, der kommer og siger, 
at de ikke oplever, at deres lærer eller de 
voksne i deres netværk tør snakke med 
dem om deres tab, hvilket for mig er helt 
uforståeligt.
Jeg spurgte engang i gruppen, om der var 
spørgsmål, de ikke ønskede at blive stillet, 
og det klare svar var et rungende NEJ.

På et kursus i ”Børn, unge og sorg” holdt 
hospitalspræsten på rigshospitalet et op-
læg, hvor han så rigtigt udtrykte det: ”Sorg 
er en byrde, der skal bæres” 
Når jeg fortæller om mit arbejde, oplever 
jeg altid en stor sympati for de børn og 
unge, der har mistet, altid fulgt af et udtryk 
for den uretfærdighed, der har ramt fami-
lierne. Men realistisk set kan børnene ikke 
bruge vore oplevelser af, at det er synd for 
dem.

Sorgen er en byrde, som de skal bære. Vi 
bruger tid i gruppen på at snakke om, at vi 
sammen bærer hinandens historier, og at vi 
alle har et ansvar for at bære historierne fra 
de mennesker, vi har mistet, videre. Derfor 

er det vigtigt at blive ved med at tale om de 
mennesker, vi har mistet - vigtigt at snakke 
om, hvad de ville sige eller tænke i de situ-
ationer og udfordringer, som vi, der lever, 
møder i hverdagen og fremover i livet. 
I gruppen havde vi en 16-årig dreng, der en 
dag sagde: ”Det er så godt for mig at kom-
me i gruppen, godt at møde og se, at der er 
andre, der har det som jeg. Vi har alle unik-
ke historier, men vi deler så meget.”
Det er min klare opfattelse, at en sorggrup-
pe som den, vi har for børn og unge, gør en 
stor forskel, for hvordan det efterfølgende 
liv leves, og jeg er glad for og stolt over 
igennem de sidste 10 år at have været en 
del af det arbejde. 

Jeg er taknemmelig over i dag at bære man-
ge smukke historier videre med mig.

Johanne Poulstrup



Et godt glas vin

Til god mad, mærkedage og til hyggelige 
eller svære stunder kan et godt glas vin 
være velgørende. 

Henrik Nielsen, som er indehaver af VINO-
BLE i Frederikshavn, er en stor fortaler for 
Hospice Vendsyssel.
Han var derfor straks med på ideen, da jeg 
kontaktede ham om spurgte, om han var 
interesseret i at indgå et samarbejde med 
støtteforeningen og sponsorere vin til 
patienter og pårørende på hospice.

På Hospice Vendsyssel kan man derfor 
skænke et godt glas rødvin, hvidvin eller 
rosé til både patienter og pårørende, når 
de har lyst til det - og helt uden betaling. 
Henrik Nielsen har med omhu valgt de 3 
forskellige vine, som han er helt sikker på 
vil falde i både patienters og pårørendes 
smag.

Tusinde tak for samarbejdet og den flotte 
donation - og SKÅL! 

Trøstedyr til børn, som besøger en  
pårørende på hospice

Der har jo været god tid til at tænke tanker 
og få nye ideer. Inspireret af andre steder, 
hvor der strikkes og hækles trøstedyr til 
børn, spurgte jeg de frivillige fra Hospice 
Vendsyssel, om nogen kunne tænke sig at 
være med på sådan et projekt. Det var der 
heldigvis - og også andre frivillige, som 
ikke er tilknyttet hospice. 

Trøstedyrene bliver hængt op på en stål-
wire i legerummet, så børn til pårørende 
kan vælge et trøstedyr, som de må tage 
med hjem. Det er vores håb, at de dermed 
får en god oplevelse med sig fra hospice. 
Alle trøstedyrene kan vaskes og er indpak-
ket enkeltvis, så de kun er berørt af den 
frivillige, som har lavet trøstedyrene. 
Se alle billeder af trøstedyrene på støtte-
foreningens Facebookside:  Støtteforenin-
gen for Hospice Vendsyssel.

Susan Christensen,
formand for støtteforeningen  

ved Hospice Vendsyssel 
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Fra støtteforeningen ved  
Hospice Vendsyssel



6

Jeg var blevet indlagt på sygehuset den 
1.12.20 på grund af, at jeg ikke kunne få 
luft. Jeg har kræft, og det havde bredt sig 
og lukket af for den ene lunge. Man beslut-
tede at gøre flere ting, bl.a. stråler, så jeg 
blev på sygehuset. 
Der fik jeg tilbud om at komme på hospice. 
Navnet hospice gjorde mig rigtig bange, og 
jeg tænkte, at nu var der ikke mere at gøre. 
Jeg fik så forklaret, at hospice også var et 
sted, man kom for at få ro, og at ”Team for 
Lindrende Behandling” er i samme hus.  
De har også et samarbejde med onkologisk 
afdeling.

Jeg takkede ja til tilbuddet, og den 17.12. 
kom dagen, hvor jeg var så heldig, at der 
var en plads til mig. Jeg blev kørt af Falck 
og blev vel modtaget af en sygeplejerske, 

der fortalte mig alt om stedet og viste mig 
til rette i min lille lejlighed, hvor der osede 
af hygge. Sofa, stole, billeder på væggen, 
blomster i vinduet og lys på bordet, en dej-
lig seng og et stort og dejligt badeværelse.

Jeg blev også modtaget af en læge, som 
sammen med sygeplejersken brugte lang 
tid på at få alt at vide om min situation, og 
hvad jeg havde været igennem.

På Vangen, var der en fred og ro, og perso-
nalet havde altid tid, til hvad man havde 
brug for. De var meget opmærksomme på 
alt, de var hjælpsomme, lyttende, rolige og 
meget opmærksomme, når noget gjorde 
ondt. For mit vedkommende var jeg meget 
bange og angst - netop for hvad der skulle 
komme til at ske, og hvad der kunne ske 
med min sygdom, og om der stadig var et 
håb for, at noget kunne gøres. Bare det at 
kunne få lov at græde ud over alt muligt, 
og at det var ok at gøre det. Alt dette 
kunne jeg til alle tider få en snak om. Selv 
om natten, hvis jeg ikke kunne sove for 
tanker, var det bare at ringe, og de var klar 
til en snak, og det hjælper altid, at nogen 
vil lytte. 

Derudover var de meget opmærksomme 
på velvære. Bl.a. var der et karbad, som 
kunne benyttes. Det var så dejligt at være 
i det dejlige, varme vand, til gode dufte og 
dejlig musik; det var meget afslappende. 
Man kunne også få øreakupunktur i form 
af NADA-nåle, der virker ved fysisk og psy-
kisk uro. Det var det, jeg havde brug for, og 
det fik jeg flere gange med god virkning.

Ophold på Hospice Vangen
fra 17.12.20 til 6.1.21
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Generalforsamling

Jeg fik også samtaler med stedets præst, og 
det var godt at tale med et andet menne-
ske om alle de tanker, der følger med det at 
være i et kræftforløb, og få lov til at græde 
ud over alt det, som fylder i hovedet.

På Vangen bruger man også sit private tøj. 
Det gør også, at man bliver mere sig selv.
Maden på stedet er ligeledes i top, altid 
dejlig hjemmelavet mad og meget varieret 
og veltillavet. Man kunne også til middag 
og aften købe mad til ens pårørende, hvil-
ket også betød meget. 

Jeg var dog på Vangen i en tid, hvor der var 
meget corona. Det satte flere begrænsnin-
ger, men det var nu ikke noget, der gjorde 
noget for mig, for der måtte komme tre 
pårørende pr. gang, og de skulle være på 
min stue - men der var også plads nok. Vi 
kunne stadig hygge os med kaffe osv. Det 
var skønt med besøg af de pårørende.

Jeg havde et godt ophold på Vangen og 
blev også bedre i den periode. Jeg fik ilt 
hele tiden, da jeg kom, men det gik så 
godt, at jeg omkring nytår kunne undvære 
ilt. Jeg kom hjem den 6.1.21.  Jeg er nu til-
sluttet ”Team for Lindrende Behandling”, 
som jeg har kontakt til, hvis der skulle 
blive noget, og det er også betryggende 
at kunne komme i kontakt med netop de 
personer, der kender mig og min situation.

Med venlig hilsen
Helga Jespersgaard

Kamillus Hjørring:
Mandag, den 28. juni 2021 kl. 1900 i 
Bistrupkirken, Hjørring.
Forslag fra medlemmer til behandling 
på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde 2 uger inden 
generalforsamlingens afvikling.

Støtteforeningen ved  
Hospice Vendsyssel
Tirsdag, den 7. september 2021 kl. 
1900 i Abildgård Kirkes lokaler.
Efter flere udsættelser er det nu mu-
ligt at afvikle generalforsamlingen, og 
vi håber at se mange af vore medlem-
mer til et par hyggelige timer.

Donationer
Støtteforeningen ved  
Hospice Vendsyssel:
Indsamling via lokal butik
Privatpersoner

Støtteforeningen ved  
Hospice Vangen:
Kirker, fonde og privatpersoner

Kamillus Hjørring:
Kirker og privatpersoner

Kamillus Jammerbugt:
§18 midler

Kamillus Brønderslev:
Lions Brønderslev
§18 midler, privatpersoner



Maj er over os, og alting grønnes

Det må give tro og håb på, at vi snart kan 
lægge de fleste restriktioner bag os i for-
hold til coronapandemien, så vi kan få en 
ny hverdag.

I skrivende stund er vi fyldt med optimisme 
på Hospice Vendsyssel. Der er igen åbnet, 
så de frivillige kan hjælpe til ved frokost- 
og aftenvagter. Det betyder, at vi kan byde 
velkommen til endnu en gruppe af vores 
frivillige, som har ventet i kulissen - dejligt. 
Siden mit indlæg i Kamillus Nyt i december 
har situationen bølget lidt frem og tilbage 
alt efter smittesituationen og rådene fra 
sundhedsmyndighederne. Som alle sikkert 
er bekendt med, kom der nye begrænsnin-
ger d. 21. december 2020. For vores arbejde 
betød det, at vi fra at måtte være 10 frivil-
lige til aftenvagterne blev skåret ned til 2 
frivillige. Denne model fortsatte til starten 
af februar, hvor gruppen blev til 5, så til 7 
og senest 10 frivillige fra 1. maj. Vores til-
stedeværelse har været meget velkommen 
og til stor hjælp for personalet på Hospice 
Vendsyssel - og til glæde for patienter og 
pårørende. I hele perioden har hospice gi-
vet mulighed for, at vi frivillige, i lighed 
med personalet, kan blive PCR-testet hver 
uge.

Sidste nyt er, at vi fra 10. maj igen kan be-
gynde med at være værter ved frokost- og 
aftenvagterne. Vi har en forhåbning om, at 
det kan holde, da en stor del af de frivillige 
nu er vaccineret, og personalet er færdig-
vaccineret medio juni. Det skulle gerne give 
plads til, at alle frivillige, der er tilknyttet 
Hospice Vendsyssel, kan bydes velkommen. 

Vi håber ligeledes, at besøgs- og vågetje-
nesten kan startes op inden længe, da den 
også har været savnet under pandemien.                                                                                                   
Som den eneste aktivitetsgruppe har ha-
vegruppen kunnet genoptage deres vigtige 
arbejde - mærkeligt nok er ukrudtet ikke 
påvirket af pandemien -
Med ønsket om en rigtig god sommer, hvor 
vi til stadighed passer på hinanden, har jeg 
lyst til et slutte mit lille indlæg med disse 
linjer:

Det dufter lysegrønt af græs i grøft og 
mark og enge,
og vinden kysser klit og næs og reder 
urtesenge.
Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder, at nu kommer en varm og lys 
skærsommer. 

Ingelise Nyholm, 
Koordinator, Hospice Vendsyssel
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Gaver fra støtteforeningen til  
Hospice Vangen

Vi har haft et år med mange ændringer og 
afsavn siden marts 2020:
• Vi har ikke holdt møder for de frivillige
• Vi har ikke haft aftensang og gudstjene-
ster
• Vi har ikke haft ”sommersang i haven”
• Vi har ikke været på sommerudflugt
• Vi har ikke holdt julekomsammen
- Kort sagt: De frivillige har ikke haft deres 
gang inde i huset, men havegruppen har 
passet og plejet udearealerne i hele coro-
na-året.

Bestyrelsen besluttede i efteråret, at vi - for 
de donationer, vi modtager løbende - ville 
betale for noget, der gav god mening for de 
patienter og pårørende, der er i huset.

Højskolesangbogen udkom sidst på året i 
ny udgave, og vi indkøbte 100 eksemplarer 
+ 3 stk. med stor skrift. Af hensyn til pia-
nisterne og husets musikterapeut købte vi 

også node- og melodibøgerne. Nu glæder 
vi os, til vi kan genoptage morgen- og af-
tensang og få sunget nogle af de 151 nye 
sange, der er kommet med i den 19. udgave.

Endvidere har vi købt nye ens hynder til 
stolene på alle terrasserne til de 15 stuer, vi 
har her på Hospice Vangen. Sidste år købte 
vi hyndebokse, så alle de ”gamle” hynder 
nu opbevares der. 

Sidste store donation fra støtteforeningen 
er en Weber-grill: Gas med rotisseri! Vej-
ret var med de frivillige fra grillholdet - så 
grillen blev med stor succes indviet den 26. 
maj 2021.

De frivillige på 
Hospice Van-
gen må nu igen 
være værter 
omkring målti-
derne. Vi håber, 
der kan holdes 
Sct. Hans-aften 
med både grill 
og ild i bålfadet.

Jeg synes/håber, vi går mod sommeren med 
et mere åbent samfund. Ikke at covid er 
væk - men forhåbentlig under kontrol. Og 
de fleste af os er vaccinerede.
Vi skal stadig passe på hinanden - sammen 
- på afstand.

Alle ønskes en god, solrig sommer!

Kirsten Muniz, 
frivilligkoordinator



En helt igennem  
historisk generalforsamling

Vores støtteforening har som mange andre 
foreninger været ramt af coronarestriktio-
nerne. Begrænsningerne i, hvor mange der 
fysisk kunne mødes til en generalforsam-
ling, betød, at vi ikke gennemførte general-
forsamlingen i foråret 2020. 
Vi har også haft få møder i bestyrelsen på 
grund af restriktionerne. 

Efterhånden som tiden gik, blev vi mere 
og mere afklarede om, at vi måtte tænke 
anderledes. Det går jo ikke i længden, at 
regnskabet ikke godkendes og kan sendes 
til de offentlige myndigheder, som man har 
nogle forpligtelser overfor. I vort tilfælde 
sender vi vort regnskab til Indsamlings-
nævnet, fordi vi på vores 
 hjemmeside skriver, at man kan støtte for-
eningen ved at overføre et beløb, stort som 
småt, til foreningens konto. 

Valgperioden for nogle af medlemmerne i 
bestyrelsen var udløbet - eller ville gøre det 
meget snart. Vi besluttede derfor her i 2021 
i det begyndende forår, at vi måtte følge 
med tiden, og at vi derfor ville forsøge at 
afholde generalforsamlingen digitalt. 
På tidspunktet for indkaldelsen var 2020 
også rindet ud. 

Når vi nu var i gang med at tilrettelægge 
en digital generalforsamling, så drøftede 
vi, at vi lige så godt ”kunne gøre det grun-
digt”, hvorfor vi indkaldte til afholdelse af 

generalforsamlingen for 2020, som jo var 
ganske forsinket i forhold til, hvornår den 
skulle have været afholdt, og til afholdelse 
af generalforsamlingen for 2021, som der-
for blev afholdt inden for tidsfristen i for-
eningens vedtægter. Det var således en ”to 
i én”-løsning, som vi valgte at gennemføre. 

Tidspunktet 12. april 2021 kl. 19 havde 
været annonceret i ”Kamillus Nyt”. Vi har 
tidligere ændret vore vedtægter, så indkal-
delse også kan ske via foreningens hjem-
meside. Her lagde vi også indkaldelsen ud 
sammen med en opfordring til at melde 
sig til generalforsamlingen med angivelse 
af den emailadresse, som man ville deltage 
fra. Dette af hensyn til teknikken, så man 
fik invitationen til at deltage i et såkaldt 
”Teams”-møde. Der var ikke mange i besty-
relsen, som havde prøvet det før. Det sam-
me gælder formentlig for mange af vore 
andre medlemmer. 

Nogle var nok også lidt betænkelige ved, 
om man nu kunne finde ud af den her nye 
teknik, men ved særdeles god hjælp fra vo-
res nye leder af Hospice Vangen, Bettina, 
blev mødet sat op.  

Dagsorden, beretning og regnskaber for 
2019 og 2020 blev lagt på hjemmesiden og 
blev derudover sendt direkte til dem, som 
havde tilmeldt sig generalforsamlingen. 
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Den 12. april 2021 kl. 19 oprandt
Alle, der havde tilmeldt sig, trykkede sig 
ind på mødet, og tænk sig, det fungerede 
ganske fint. Kun for en enkelt virkede tek-
nikken ikke helt, nemlig Per, vores kasse-
rer, men igen trådte Bettina til, og Per kom 
med via telefon. Og det var heldigt, da han 
som kasserer skulle gennemgå regnskaber-
ne. Vores frivilligkoordinator, Kirsten, blev 
valgt som dirigent. 

Jeg fik som formand aflagt beretningen. Det 
var også i en ”to i én”-løsning, og den var, 
til trods for den længere periode, kortere 
end normalt, da der grundet restriktioner-
ne ikke har været megen aktivitet. Regn-
skaberne blev aflagt. Til trods for nedluk-
ningen og den meget lave aktivitet kunne 
vi glæde os over, at det ikke er gået ud over 
foreningens økonomi, som er ganske sund. 

Vi fik valgt/genvalgt medlemmer til besty-
relsen og præciseret for hvilke perioder. 
Summa summarum så fik vi afviklet gene-
ralforsamlingerne for 2020 og 2021, blot 
ikke på den måde, som vi plejer. Men nu har 
vi igen ”orden i bøgerne”, og det har alle i 
bestyrelsen, såvel den gamle som den nye 
bestyrelse, det rigtigt godt med. 

Hvad kan vi så lære af det? 
Jo, én ting, som vi kan tage med os, er, at 
meget kan lade sig gøre, hvis man vil, og 
hvis man har god teknisk hjælp. 

En anden ting, som vi i bestyrelsen er enige 
om, er, at det bestemt er at foretrække at 
afvikle vores generalforsamling fysisk, så 
man møder hinanden. Man kan formentlig 
også få et mere personligt indtryk af, både 
hvem der sidder i bestyrelsen, og af, hvem 
der er medlemmer i foreningen. Så må vi 
også erkende, at forplejningen heller ikke 
var, som den plejer at være. Den stod den 
enkelte selv for hjemme ved computeren. 
Så der skal ikke herske tvivl om, at vi ven-
der tilbage til den vante fremgangsmåde 
for en afvikling af vores generalforsamling, 
når det bliver muligt. Men skulle vi en dag 
komme i en situation, hvor der er behov for 
at afvikle generalforsamlingen digitalt, så 
ved vi nu, at det kan håndteres både tek-
nisk og af os som forening. Det er en rigtig 
god erfaring, som vi kan bringe med os i 
foreningens videre liv. 
Sådan har vi i fællesskab været med til at 
skrive historie i foreningen. 

Birte Rasmussen,  
formand for støtteforeningen  

til Hospice Vangen.
  



Produktion: Lyngs Bogtrykkeri, 9300 Sæby

Afsender:
Hospice Vangen
Studievej 25
9400 Nørresundby

Returneres ved varig adresseændring

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. 61 67 35 60

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


