
 

 

 

 

    

 

 
 
          Referat frivilligmøde tirsdag, den 28. september 2021 kl. 1600  
                            Mødelokalet på Hospice Vangen 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1 Velkommen og sang 

Der var tilmeldt 51 til mødet – og stor gensynsglæde 
 

2 
 

Præsentation:  
Käte og Lotte præsenterede sig hver især – hvad de kom fra og hvilke opgaver de 
har her i huset. 
 
Præsentation og orientering fra hospice v/Betinna: konstaterede forskellen efter de 
frivillige igen kom til måltiderne - stor tak fra alle i huset. Mange nye frivillige og 
sygeplejersker, der lige skal vænne sig til rutinerne med værter omkring måltiderne. 
 
Orientering fra bestyrelsen/koordinator – Kirsten: 
Støtteforeningens formand Birte var forhindret i at deltage – sendte hilsen til alle. 
Første fællesmøde siden februar 2020 – men vi har i perioden løst opgaver i haven, 
grill arrangementer – Sct. Hans – pynt til påske/jul, enkelte besøgsven opgaver mm. 
Gf 2020 aflyst - Gf 2021 blev afviklet virtuelt. Vi kunne åbne igen den 1. maj 2021 
for aftenvagter og den 7. juni alle vagter. Den 5. august 2021 kunne vi byde ind med 
aftensang. Første gudstjeneste den 28. september 2021, første møde for pårørende 
den 5. oktober 2021. 
Sommerudflugten var vellykket, med besøg på vingård og middag på Tylstrup Kro. 

3 Orientering fra frivillige 
 

• Præsentation nye frivillige der deltog i mødet:  
      Hanne, Helle, Ilse, Agnethe – og Jette fra musikgruppen 
 

• Hilsen fra frivillige der stopper/er stoppet der deltog i mødet: 
Nete, Hanne og Poul, Anne Grethe, Birthe, Lis, Bitten 
Og derudover stopper Anne Jette, Anne Margrethe, Britta, Vibeke, Grethe, 
Tina, Edith 
Vi mindedes Ben for hans væremåde og dejlige stemme!  
Kæmpe tak til alle for Jeres indsats gennem mange år.  
 

• Bent K: rutiner omkring måltiderne: fungerer fint med små hapser (ikke så 
meget madspild – og stadig nok til at lave fad til natten) Spørg ved 
personalet om alle har fået, inden maden fjernes kl. 1900. Opvask med fin 
hjælp fra rengøringspigerne. 
 

• Kirsten Borrisholt (sygeplejerske): rutiner i huset: 
Meget nyt at forholde sig til – ny ledelse, nye sygeplejersker, nye rutiner, 
Covid med mange udfordringer i over 1 år. Plejen af patienterne er ændret. 
Nu god rytme i arbejdsgange, godt samarbejde og fin sparring med ledelsen.   



 

 

 

 

    

 

 
Mette N fortalte, vi nu igen kan modtage underholdning fra: 
Kunstnere i Hospice, en forening – som man opfordres til at blive medlem af 
Søg på: Kunstnere i Hospice/om foreningen/indmeldelse. Det koster 100,- 
kr. om året. Foreningen har et stort katalog af kunstnere, der tilbyder 
sang/oplæsning/underholdning på hospice kvit og frit. Første gang her i 
huset den 3. november, hvor Carsten Knudsen (de nattergale) kommer. 

 

4 Næste møde: 
Julemødet: Tirsdag, den 23. november 2021 kl. 1600 her i huset. 
På mødet er der valg til Frivilligrådet 

5 Tapas fra Slagter Stiller, vin fra boksen, kaffe og nøddehorn fra Kvickly, og god 
snak omkring bordene. 
 

 


