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De mange bamser/dyr, som frivillige strikker og hækler til Hospice Vangen. 
Børn, der har deres gang i huset i forbindelse med et familiemedlems indlæg-
gelse, får lov til at vælge deres eget krammedyr og tage det med hjem. Tryg 
Fonden har også doneret hvide bamser til os. Dog oplever vi ofte, at ”sådan 
en har jeg altså!” - og at de gerne vil have et mere personligt minde fra huset.

Læs inde i bladet blandt andet: 
• What is it about life? • Frivilligseminar • Barndommens helt 
• Foredrag af Ulla Fink • Årets gang på Hospice Vendsyssel 
• Novemberstatus fra Hospice Forum • Årskursus for frivillig-
koordinatorer 
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Af Lisbeth Simonsen
frivillig i ”Kamillus Hjørring”

Hver eneste gang, jeg har hørt Jes Dige, 
er jeg blevet bevæget og beriget. Det 
blev jeg også denne gang.

Det var den 27. oktober, og vi var samlet 
i Fredericia til Hospice Forum Danmarks 
årlige frivilligseminar. Formiddagens tema 
var ”Børn som pårørende på hospice” med 
Jes Dige fra ”Skyggebørn” som foredrags-
holder, nok Danmarks mest erfarne, når 
det drejer sig om børn i sorg - med erfaring 
helt tilbage fra 1991, da han selv var initi-
ativtager til de allerførste sorggrupper for 
børn.

Jes stod urokkelig og fast på gulvet foran 
os, og lige fra det øjeblik, hvor han tog 
ordet, indgød han med sit insisterende, 
varme og kloge blik og sin uendeligt rolige 
stemme en kolossal ro og tillid i alle os i 
salen.
Hvem skulle have troet, at den mand no-
gensinde skulle være kommet til kort?
Og så blev alligevel det, der den dag i 
Fredericia for alvor kom til at gøre indtryk 
på mig, hans fortælling om dengang, da 
han selv kom til kort og tyede til at bede 
en anden om at træde til.

Denne anden var Peter Lang, som jeg for 
første gang stiftede bekendtskab med, men 
som - viste det sig - igennem mange år (fra 
begyndelsen af 1990’erne og til han døde i 

2016) havde været Jes’ mentor og samar-
bejdspartner.
Og hvilket bekendtskab det blev, for mig 
og for os alle den dag, tror jeg. Jes vendte 
hele vejen igennem sit foredrag igen og 
igen tilbage til den inspiration, som han 
havde fået fra engelske Peter Lang, syste-
misk teoretiker med en narrativ tilgang til 
sit mangeårige arbejde med mennesker og 
med speciale i anerkendende kommuni-
kation.

Som altid, når man hører Jes, var det ikke 
det rent teoretiske om børn og sorg, der 
dominerede og kom til at gøre det største 
indtryk. Man er aldrig i tvivl om, at det 
teoretiske fundament, det har Jes på plads. 
Men det, der bærer hans foredrag, er hver 
gang hans formidable evne til at levende-
gøre teorien igennem sine dybt menneske-
lige fortællinger om helt konkrete situati-
oner, han har stået i sammen med de børn 
og familier, han har haft med at gøre.
Således også denne gang:
Det handlede om Tonny, som var far til fire 
børn mellem 9 og 18 år, og som igennem 
et langt sygdomsforløb og hospitalsophold 
stædigt havde holdt fast i, at ingen af bør-
nene måtte besøge ham. Han ville end ikke 
tale med dem, ”for de skulle huske ham, 
som han var, inden han blev syg”. Et fa-
miliemedlem til Tonny, som kunne se det 
ulykkelige i Tonnys stålsatte beslutning, 
havde henvendt sig til Jes og bedt ham om 
at prøve at få Tonny til at tage imod besøg 
af sine børn. Men selvom Jes forsøgte, var 
det ikke lykkedes for ham at finde tilgan-

What is it about life?
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gen til at åbne Tonny for nye muligheder.
Nedenfor vil jeg nu gengive Jes’ fortælling 
om, hvad der skete på hospitalsstuen den 
aften, da Jes havde overtalt Tonny til, at 
Peter Lang måtte komme på besøg - og 
Tonny endda syntes, at det kunne gå an, at 
samtalen kom til at foregå på engelsk. 
Og jeg vil gengive den lige så enkelt, som 
Jes fortalte os, at det besøg kom til at for-
me sig - blot ved hjælp af de få sætninger, 
som samtalen kom til at bestå af:
Peter: “What is it about life, that you love 
so much, that you keep struggling for it?”
Tonny: “My four children. I love them so 
much!”
Peter: “Do they know that?”
Tonny: “I hope so. But I don’t know!”
Peter: “If not, who should tell them?”
Tonny: “I should!”
Peter: “But how, when you refuse to see 
them?”
Tonny: “I should call them! I will call my 
wife just now!”
Der blev ringet til Tonnys kone, som straks 
kom med alle fire børn, og besøget og 
den forløsende samtale kom til at vare til 
klokken et om natten. 11 dage efter døde 
Tonny med hele familien omkring sig.

Så enkelt var det. Så enkelt kan det gø-
res. Indgangen var blot et enkelt rigtigt 
spørgsmål. Det spørgsmål, som Peter her 
helt umiddelbart og åbent forstod at stille, 
og som Jes de allerfleste gange også for-
står, fordi de begge to, såvel Jes som Peter, 
er/var så erfarne i at gribe det spontane i 
mødet med den anden.
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Ja, så enkelt var det. Og så enkelt er det 
- og så er den tilgang måske samtidig det 
virkeligt svære.
For det er så nemt at have fordomme, og vi 
vil så gerne kunne komme med sandheder 
og fixe problemer for andre mennesker.

Tonnys umiddelbare reaktion på samtalen 
med Peter Lang var da også: ”How did you 
do all this for me?”
Peters svar var: “You did it yourself, not I!” 
Netop denne anerkendelse af den anden er 
altafgørende og vigtig. Sammen med den 
position, som spørgeren/hjælperen skal 
vide at sætte sig selv i. Den position, som 
Peter kendte, og som Jes har lært af ham. 
Og som også vi kan tilstræbe: 
”The not knowing position”
Fordi det er fra denne ikke-vidende posi-
tion, man kan møde den anden - barn som 
voksen - med nysgerrighed og respekt.
Vi skal ikke berige andre med vore egne 

sandheder. MEN vi skal være åbne og 
kunne RUMME. 
For, med Peter Langs ord:
”Alle forståelser af verden opnås i kraft 
af relationer mellem mennesker. Ingen 
beskrivelser af virkeligheden kan dermed 
gøre krav på en særlig privilegeret status 
eller på at besidde en særlig sandhed.”
Mange andre stærke fortællinger hørte 
vi om nogle af alle de familier, som Jes er 
kommet tæt på igennem sine 30 års ople-
velser i mødet med børn i sorg.

Som overskrift for dem alle kunne stå:
Børns sorg er voksnes ansvar. Hvis vi som 
voksne ikke tager det ansvar på os, bliver 
børnene ensomme!
Jeg valgte her at fortælle om blot en af 
dagens historier. 
Alle var de bevægende og lærerige.
Og værd at tage hele vejen til Fredericia 
for at høre.



Onsdag den 27. oktober 2021 inviterede 
Hospice Forum Danmark til frivilligse-
minar for landets Hospicer, på ”Trinity 
Hotel og Konferencecenter” i Fredericia.
Nina Tholander, Kirsten Muniz og jeg, 
Karin S. Lund, tog af sted tidligt onsdag 
morgen.

Efter en smuk, lang køretur med en sikker 
Nina bag rattet ankom vi til Snoghøj. Der 
ventede en god kop kaffe og morgenbrød 
inden dagens program.
Der var ca. 150 frivillige fra hele landet. 
Alle ventede spændte på, at Jes Dige skulle 
begynde.

Jes Dige er stifter af ”Skyggebørn” og har 
erfaring opsamlet gennem 30 års arbejde 
med sorgramte børn og unge. Jes fortalte 
om “ Børn som pårørende på hospice”, og 
han gav gode værktøjer til, hvordan man 
kommer i snak med børnene (se indlæg i 
bladet).

Det var første gang, at jeg oplevede Jes 
Dige, og han gjorde et stort indtryk på mig. 
Der var meget stille i salen, og han gav så 
mange gode råd, både om hvordan man 
skulle og ikke skulle omgås børnene, der er 
i sorg. Et godt råd: Gå ind på Google og søg 
på ”Jes Dige, Skyggebørn”.

Så var der samtalecafe’ ved bordene - med 
udgangspunkt i oplægget. Derefter flot 
frokost med lækkerier.

Efter frokost var temaet ”Strandbakkehu-
set og visioner for det frivillige arbejde på 
et børnehospice”.
Strandbakkehuset er det andet hospice for 
børn og unge i Danmark. Huset har 6 lej-
ligheder, og der er pt. personale normeret 
til 4 lejligheder. Belægningen har endnu 
ikke været på 100%.
Det er ikke kun børn og unge med diag-
nosen kræft, man modtager på hospicet. 
Også børn og unge - og deres familier - 
med forskellige sygdomme, blandt andet 
medfødte, modtager man og hjælper her.
Det frivillige arbejde koordineres i samar-
bejde med Hospice Djursland.

En fantastisk god dag i flotte omgivelser 
og med den gamle Lillebæltsbro uden for 
vinduerne.
- Man får viden og møder andre frivillige
- Man bliver forkælet med god mad og 
drikke. 
- Og vi får udgiften betalt. Prøv det næste 
år!

Karin S. Lund,  
frivillig ved Hospice Vangen
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Den 6. november havde vi i Kamillus 
Jammerbugt et inspirerende foredrag 
holdt af Ulla Fink.

Ulla Fink er oprindeligt uddannet jurist 
og konfliktmægler, men har siden 2004 
arbejdet med menneskelig udvikling. Hun 
holder kurser over hele landet og oplæg 
for vågere, plejepersonale m.fl., der ønsker 
at arbejde med og reflektere over deres 
forhold til døden, medmenneskelighed og 
ydmyghed i arbejdet med andre menne-
sker.

Der er rigtig mange ting, jeg kunne trække 
frem som væsentlige punkter i foredra-
get, men jeg vil begrænse mig til enkelte 
vigtige ting:
Ens motivation er vigtig: Hvorfor vil man 
hjælpe andre? Og hvorfor vil man være 
våger? Og der kan være flere motiver. Så 
ens fokus skal ikke udelukkende være på 

den, man vil hjælpe, - det er også vigtigt at 
kigge indad. 
Når man træder ind til den døende, er det 
vigtigt at centrere sig - samle sig - slippe 
sine egne følelsesmæssige ting. Man kan 
kun bringe ro, hvis man selv er i ro. Være 
ydmyg. Mærke efter, hvad der er brug for 
her. Det er vigtigt ikke at have en plan. 
Hvis vi prøver at finde tryghed i en plan, 
vil den komme imellem og forstyrre. Og så 
skal man kende sin begrænsning og ikke 
tro, at man kan ”redde” de andre. Man kan 
gøre sin del.

Ulla lagde vægt på at sondre mellem det, 
at vi synes, det er ”synd for” nogen og så 
medfølelse. Vi kan have en tilbøjelighed til 
at synes, at det er synd for nogen, men det 
er faktisk at stille os over den anden. Jeg er 
den stærke, og du er den svage. Hvorimod 
medfølelse er noget helt andet - her deler 
vi smerten - ”går sammen” i det svære. 
Her er vi i øjenhøjde. Mange har nok været 
udsat for i en given situation, at nogle har 
sagt, at det var synd for dem. Det føles ikke 
som nogen hjælp, - snarere tværtimod.

En anden vigtig ting, som Ulla kom ind 
på, var vores lethed til at dømme andre. 
Vi er så hurtige til at have ”meninger” 
om andre. Hvad der er rigtigt, og hvad der 
er forkert. Hvad der godt, og hvad der er 
skidt. Vi må øve os i at have opmærksom-
hed på den tendens i os selv og i stedet 
forholde os åbent lyttende. Vi ved så lidt. 
Indianerne har et klogt ordsprog, der siger: 
”Døm ikke en mand, hvis mokkasiner du 
ikke har gået i”.

Foredrag af Ulla Fink
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Generalforsamling

Efter pausen skulle vi hver især reflektere 
over:
1) Hvad er en god død for mig?
2) Hvad er en dårlig død for mig?

Derefter gik vi i mindre grupper og delte 
vore tanker - uden at diskutere dem - blot 
lytte til hinanden.

Til sidst kom Ulla ind på solidaritet - at 
være solidarisk med det menneske, vi 
møder på vor vej.  Vi har i vor kultur en 
forestilling om/tendens til, at vi skal 
kunne klare os selv - så vidt muligt være 
uafhængig af andre. Men, påpegede Ulla, 
vi skal klare os sammen. Hun gav et meget 
fint billede på, hvordan det at ”varme” 
hinanden er nødvendigt for at kunne over-
leve. Pingvinerne på Antarktis står klynget 
sammen i en stor gruppe i vinterkulden. 
De skiftes til at stå yderst i gruppen. De 
yderste er dem, der giver varme til de 
andre. Senere er det så dem, der står inde 
i midten og får varmen fra de andre. Kun 
på den måde kan de overleve. Sådan er det 
også med os mennesker. Nogle gange er vi 
dem, der kan give varme, andre gange har 
vi brug for varmen fra andre.

Det var et meget inspirerende foredrag, 
der lagde op til refleksion - og invitation til 
at kigge indad. Hvis vi skal udvikle vores 
medmenneskelighed, er det nødvendigt, 
at vi arbejder med os selv og vedblivende 
ærligt kigger indad.

Ulla Stidsen, 
Kamillus Jammerbugt

Støtteforeningen for  
Hospice Vangen:
26. april 2022 kl. 19.00 på Hospice 
Vangen.  
Indlæg ved Lars Brorson Fich.

Støtteforeningen for  
Hospice Vendsyssel:
29. marts 2022 kl. 19.00 på Hospice 
Vendsyssel.

Kamillus Jammerbugt:
16. marts 2022 kl. 19.00 i Aabybro 
Sognegård.
Indlæg ved Jane Koller.

Kamillus Hjørring:
25. april 2022 kl. 19.00
Bistrupkirken, Hjørring.

Kamillus Brønderslev:
29. marts 2022 kl. 19.00 Sognegården, 
Brønderslev.

Donationer
Støtteforeningen ved  
Hospice Vangen:
Privatpersoner, Kirker og menigheds-
råd, Hospice Vangen

Støtteforeningen for  
Hospice Vendsyssel 
§18 midler, Overskud fra ”Smukfest 
Horne”, 
Vinoble – vingaver til patienter og 
pårørende

Kamillus Jammerbugt
§18 midler 



Om årets gang, fra støtteforeningen, 
Hospice Vendsyssel

Meget længe har vi været mærket af aflyste 
arrangementer og aktiviteter på grund af 
smittefare og forsamlingsforbud. Desværre 
ser det nu ud til, at vi igen skal til at have 
flere og flere begrænsninger. 
Det er ikke nok, at vi bliver vaccineret. Vi 
skal stadig huske at spritte hænder og hol-
de afstand. 

I år kunne vi heller ikke holde sommersang 
på Hospice Vendsyssel.  MEN: I al hast og 
med få dages varsel blev en udendørs kon-
cert for patienter og pårørende arrangeret. 
”Brass Ensemble Sæby” havde igen tilbudt 
at spille. Vejret artede sig i sidste øjeblik, 
så koncerten kunne nydes fra terrasserne 
uden for patientstuerne.  Traditionen tro 
fik patienter og pårørende - inden koncer-
ten - et glas Baileys med isterninger, og der 
blev også tid til en bette påfyldning, inden 
koncerten begyndte.
Meget rørende afsluttede 2 medlemmer af 
ensemblet koncerten med ”Elefantens vug-
gevise”. 
31. august holdt støtteforeningen ”Vel-
kommen-tilbage-fest” for alle frivillige og 
bestyrelsen. Efter tiden med Corona kunne 
vi endelig samles igen. Vi begyndte i ”Kor-
nets Hus”, hvor vi fik en rundvisning og for-
tælling om de forskellige kornsorter. Efter 
kaffe og kage var der mulighed for at købe 
i butikken. Vi afsluttede en hyggelig dag 
med en lækker middag på ”Sted1”.  

Besøgs- og vågetjenesten kunne efter en 
lang nedlukning starte op igen fra 8. august 
2021. I mange år har Besøgs- og vågetjene-

sten været koordineret af tre gæve, frivil-
lige piger. Desværre har Ida Aabenhus og 
Ingrid Sørensen ikke ønsket at fortsætte. 
De har alle tre gjort et kæmpestort stykke 
arbejde. Tusind tak for det! Ida Aabenhus 
fortsætter heldigvis som både våger og be-
søgsven, og Ellen Andersen fortsætter som 
en af tre tovholdere.

Den 7. september kunne vi endelig holde 
generalforsamling. Vores næstformand, 
John Kingo Kristensen, havde ønsket at 
stoppe. I stedet blev Bodil Vestergaard på 
det konstituerende møde valgt som næst-
formand. 

Et nyt initiativ fra støtteforeningen er le-
geposer til børn, som er pårørende til en 
patient på Hospice Vendsyssel. Der er lavet 
en stor kasse med blandet legetøj og spil til 
alle aldersgrupper samt en kasse med sten 
og stenmaling. Børnene kan selv vælge ting 
fra kasserne. 
Midt i den varme sommertid bevilgede 
støtteforeningen leje af en softicemaskine i 
en 14 dages- periode til stor glæde for både 
patienter, pårørende, personale og frivilli-
ge.

Sct. Hans aften kunne fejres udendørs med 
grillmad - og til dessert kæmpestore, frisk-
plukkede jordbær med softice.    
Hospice Vendsyssel fik en efterårsdag be-
søg af Hans Dahl og Marianne Harboe. Der 
blev spillet og sunget sange fra den danske 
højskolesangbog, kendte sange samt en 
sang til en svær tid, skrevet af Marianne. 
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En rigtig hyggelig stund, som blev afsluttet 
med kaffe og hjemmebagt kringle fra køk-
kenet. 
Støtteforeningen har ydet et tilskud på 

50.000 kr. til en massagestol. Stolen må i en 
ledig stund - i forbindelse med en vagt - be-
nyttes af personale og frivillige.  
Støtteforeningen har også ydet økonomisk 

Hans Dahl og  
Marianne Harboe
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hjælp til eksempelvis indkøb af tøj og per-
sonlige fornødenheder til patienter samt 
take-away-mad til patienter og pårørende 
på hospice.  

TAK til alle vores medlemmer og sponsorer 
for støtte og donationer! Det gør det muligt 
for støtteforeningen at bringe stor glæde 
og gøre ting mulige for både patienter og 
pårørende. 

Vi vil så gerne bruge støtteforeningens 
midler på andet end porto. HVIS du har 
modtaget ”Kamillus NYT” i postkassen, og 
hvis du har en mailadresse, må du meget 
gerne sende den til vores kasserer:
birgitgeorg@pc.dk

Susan Christensen,
formand for Støtteforeningen for Hospice 
Vendsyssel

Støtteforeningen har ydet et tilskud på 50.000 
kr. til en massagestol

På besøg i Kornets Hus ved Hjørring
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NOVEMBERSTATUS fra formanden for 
Hospice Forum Danmark

Det har været en svær tid for hospicefiloso-
fien. Coronasituationen har sat rigtig me-
get i stå og vendt op og ned på mange ting. 
Mange sociale relationer er blevet brudt, og 
det har været rigtig hårdt, når man har mi-
stet en, man har kær. For ikke at tænke på, 
hvor svært det har været for dem, der ikke 
måtte få besøg i den sidste tid af deres liv. 
Det må helst ikke ske. 

Vi stod ellers med et rigtig godt udgangs-
punkt, da Rigsrevisionen i efteråret 2020 
udtalte kritik af den specialiserede pallia-
tive indsats. Primært, at vi møder de pal-
liative patienter for sent, og der påpeges en 
stor diagnoserelateret forskel i det tilbud, 
borgerne får. Det er primært KOL- og hjer-
tepatienter, der svigtes.

Vi har dog ikke været helt passive i Hospice 
Forum Danmarks bestyrelse. Nye værktøjer 
er taget i brug, og vi har på video besøgt og 
holdt møder med frivilligkoordinatorerne 
og støtteforeninger, så vi er bredt funderet 
i, hvad der sker i det ganske land.

Vi har også fået holdt møder med arbejds-
grupper, som arbejder i kanten af det felt, 
vi normalt arbejder i, primært for at finde 
løsningsmodeller for, hvordan vi udbreder 
hospicefilosofien ud over de rammer, vi 
kender fra hospice. ”Kamilluserne” har i 
den sammenhæng et forbilledligt virke.

Vi har eksempelvis besøgt Hospice Ran-
ders, som ikke i hospicelovens forstand er 
et hospice, men som på kommunalt niveau 
laver en meget fin borgernær service for 

døende og deres pårørende. Vi har besøgt 
et dagcenter i Kolding, som fungerer på 
frivillig basis, hvor terminale patienter og 
deres pårørende kan få aflastning.

Senest har vi afholdt en høring på Christi-
ansborg, hvor vi politisk genstartede dis-
kussionen omkring den palliative indsats 
- eller mere præcist den manglede indsats 
med direkte henvisning til Rigsrevisionen. 
Desværre var det politiske engagement be-
grænset. Men det blev virkelig en høring, 
hvor mange interessegrupper deltog og bød 
ind med udfordringer og løsningsmodeller.

Det stod desværre lysende klart, at Christi-
ansborg og ikke mindst sundhedspolitiker-
ne stadig er lagt ned. Vi venter på en sund-
hedsreform, som givetvis vil ændre meget 
i vores struktur. Vi må så håbe, at det pal-
liative felt får den fornødne bevågenhed. 
Vores opgave er at holde fokus på den del 
af processen.

Vi har også et stort ønske i en struktur-
ændring, nemlig at al den viden, som vi 
gennem årene har oparbejdet på hospice, 
i langt højere grad bliver udbredt til pleje-
centre og aflastningspladser i kommuner-
ne. Vi vil meget gerne gøre noget mere for 
de borgere, som ikke kommer på hospice. 
I den sammenhæng tænker vi også på deres 
pårørende. Det er trods alt kun 4,5 pct. af 
befolkningen, som dør med relation til ho-
spice. Det kan vi gøre meget bedre.

Olav Nørgaard,
landsformand for Hospice Forum Danmark



12

Følgende indlæg skulle trykkes i vores 
sommernummer, men blev ved en fejl fra 
min side, ikke sendt. Beklager meget.
Mvh koordinator Kirsten Muniz   

Af Lene Graarup, 
formand for ”Kamillus Hjørring”

Den 5. maj faldt jeg tilfældigvis ind midt i 
”P1 Morgen” og blev med det samme mødt 
af navnet på en af min barndoms store, my-
stiske helte. Navnet var doktor Fenger, som 
den 5. maj 1945 havde stået for rednings-
aktionen af ca. 350 kz-fanger, der denne 
befrielsesmorgen for 76 år siden, skjult i en 
kulpram, var drevet ind i Klintholm Havn 
på Møn. 

Doktor Fenger var en helt i min familie på 
min mors side. Ikke først og fremmest fordi 
han havde været en vigtig brik i det utro-
lige og vellykkede redningsarbejde, men 
fordi han havde reddet min mormor fra den 
visse død. På et hjemmebesøg havde doktor 
Fenger konstateret, at der var gået blodfor-
giftning i mormors finger, og at den måtte 
af, hvis hun ikke skulle miste armen - ja, i 
værste fald miste livet. 

Der var ingen ferie i min barndom, hvor 
min mormor ikke fik flettet doktor Fenger 
ind i samtalen, hvorfor han på mystisk vis 
blev ved med at ”husere” på den lille gård 
ved Møns Klint, hvor min mormor og mor-
far boede. I mine barneøjne var doktor Fen-

Barndommens helt 
på uventet besøg en morgen i maj
- Ord fra den nye formand i ”Kamillus Hjørring”
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ger en mystisk og lidt uhyggelig helt - han 
havde jo trods alt taget mormors finger. 

Men den 5. maj i år trådte doktor Fenger, 
efter mange år i glemmebogen, pludselig 
frem igen. Denne gang ikke som en, der 
reddede folk ved at kappe fingre, men ved 
at være til stede, når det værste var sket, og 
som år efter år havde kørt Østmøn tynd og 
med lægetasken under armen besøgt hus-
mænd, bondekoner, købmænd, karle, piger 
og børn for at hjælpe og bringe omsorg, 
pleje og lindring ud i hjemmene. Nu mange 
år efter forstod jeg, at min mormors vene-
ration for doktor Fenger handlede om langt 
mere end hendes manglende højre pege-
finger, men at den tillige, og måske mest 
af alt, handlede om den opmærksomhed og 
det nære forhold, der var mellem ham og 
hans patienter. 

Således faldt jeg i tanker over, at selv om 
samfundet har undergået enorme foran-
dringer, siden doktor Fenger kørte ud og 
kunne tage sig tid til at snakke med mor-
mor om kartoffelskrælning og hygiejne, og 
til i dag, hvor dette møde mellem læge og 
patient af og til foregår pr. e-konsultation, 
så har det syge og døende menneske ikke 
forandret sig. Trods teknologi og lindrende 
medicin, så har den syge og døende i dag 
som til alle tider behov for opmærksomhed 
og accept: At nogen giver sig tid til at sætte 
sig ned ved ens side og lytte, tie eller tale.  
Af samme grund blev jeg denne morgen i 
maj også så fornøjet over at være en del af 

så velfungerende en tjeneste som ”Kamil-
lus Hjørring”, hvor 39 frivillige gerne slip-
per deres eget for at give andre deres tid og 
opmærksomhed. Det er guld værd for den, 
der ligger syg og døende, og for de pårøren-
de - ja, det kan, for at blive i ovennævnte 
billede, være lige så lindrende som en maj-
morgen at lægge til kaj i en gæstfri havn. 

Da jeg sidste sensommer blev medlem af 
Kamillus, blev jeg også valgt som formand 
for foreningen i Hjørring uden at vide me-
get om, hvad der forventes af en formand 
i Kamillus. Men med bestyrelsen og gode 
koordinatorer ved siden er jeg ved at fin-
de min plads og har interesseret fulgt med 
i efterspørgslen på besøg og tilsvarende i 
de op- og nedture, der har været i vinterens 
løb i takt med samfundets nedlukninger og 
begrænsninger. 

Jeg glæder mig over, at vi nu støt og roligt 
atter kommer tilbage i normal gænge, og at 
de frivillige igen træder til og er med til at 
bringe hospicefilosofien ud i hjemmene og 
på plejehjemmene for der at bidrage til, at 
der skabes gode forudsætninger for livs-
kvalitet og selvværd i den sidste tid. 

Lene har siden august 2020 været ansat 
som sognepræst i Bistrupkirken i Hjør-
ring og hospitalspræst på Regionshospi-
tal Nordjylland, hvor hun også er del af 
”Team for lindrende behandling”. 



Årskursus for frivilligkoordinatorer ved 
hospice samt våge-/besøgstjenester.

Dette års koordinatormøde havde frivil-
ligudvalget ved Hospice Forum Danmark 
henlagt til ”Fjeldsted Skov Hotel og Kon-
ference”, Ejby på Fyn i dagene 22. og 23. 
september. 

Efter velkomst og praktiske oplysninger 
orienterede frivilligudvalget ved Hospice 
Forum Danmark om deres tanker og 
arbejde med at planlægge regionale møder 
for frivillige i foråret 2022. De har valgt 
emnet ”Åndelig, eksistentiel omsorg” med 
psykolog Dorte Viftrup som oplægsholder. 
Udvalgets tanke er, at møderne bliver af-
holdt regionalt for 10 frivillige hvert sted. 
Herefter er det ideen, at disse frivillige 
formidler deres viden til de øvrige frivillige 
i regionen.

Ordet gik herefter videre til psykolog 
Dorte Viftrup, der er cand.psych., for-
sker, foredragsholder og forfatter. Hun er 
tilknyttet Forskningsenheden for Almen 
Praksis, Syddansk Universitet. Forsknings-
område: Projekt om åndelig og eksistentiel 
omsorg og samtale på hospice.

Dorte tog i sit foredrag udgangspunkt i 
”åndelig og eksistentiel omsorg”, som 
hun beskriver som en tværprofessionel 
kerneydelse, der har stor betydning for, 
hvordan patienter og borgere gennemlever 
svære livsomstændigheder. Historisk set 
har åndelig omsorg været afgørende for 
arbejdet i sundhedsvæsenet - ikke mindst i 
sygeplejefaget. I de senere år har begre-
bet fået fornyet aktualitet, men nu også i 
stigende grad uden for sygeplejen, som en 

central del af arbejdet i hele det moderne 
sundhedsvæsen. Dorte kom med eksem-
pler fra både forskning og daglig praksis, 
på hvordan åndelig omsorg på forskellig 
vis kan være på spil. Hun beskrev ligele-
des, hvilken rolle åndelige og eksistentiel-
le problemstillinger spiller, når mennesker 
rammes af sygdom eller på anden måde 
står i eksistentielt set vanskelige situati-
oner. Undervejs var der indlagt gruppear-
bejde, som gav anledning til ivrig dialog 
og konstruktiv snak. Dorte har i en periode 
været konsulent på Hospice Arresødal og 
Hospice Sydfyn.

Dagen sluttede med oplæg og demon-
stration af NADA akupunktur ved 
koor dinator fra Hospice Sydfyn.                                                                                                                                          
NADA er en form for øreakupunktur, hvor 
der sættes 5 tynde nåle i bestemte punkter 
i begge ører. Mange oplever det virksomt 
ved fysisk og psykisk uro, stresstilstande, 
søvnproblemer og angst. De fleste føler sig 
afslappede under behandlingen, og nogle 
falder i søvn. NADA bygger på ”Traditi-
onel Kinesisk Medicin” (TCM), der er et 
system med egne diagnose- og behand-
lings- metoder. I TCM har alle organer 
både en fysisk og en psykisk funktion, 
Hvordan foregår NADA? Der sættes 3-5 
nåle i hvert øre. Nålene er tynde, sterile 
engangsnåle. De skal helst sidde i ører-
ne i 30-45 minutter men må gerne sidde 
længere. Det anbefales, at man for at få 
glæde af behandlingen sidder eller ligger 
stille og slapper af. NADA anvendes som 
et supplement til andre behandlinger og 
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tilbydes både patienter og pårørende på 
Hospice Sydfyn.

Torsdag begyndte med besøg fra Hospice 
Forum Danmark ved formand Olav Nør-
gaard. Han fortalte bl.a., at der på lands-
plan er 19 hospicer for voksne og 2 børne-
hospicer. Han kom ind på fordelingen af 
patientkategorier på hospice i Danmark: 
95% af de indlagte er cancerpatienter, og 
de resterende 5% er patienter med ALS, 
KOL og hjertesygdomme. Til sammenlig-
ning er der i England 65% af de indlagte, 
der er cancerpatienter, og de resterende 
35% har de før omtalte sygdomme. Emner, 
som foreningen aktuelt arbejder med, er 
bl.a. en Navigator-ordning samt frivillige 
med særlige kompetencer, der er tilknyttet 
hospice, f.eks. jurist, socialrådgiver osv. 
Det er en ordning, som foreningen gerne 
vil have mere udbredt.

Sidste punkt på kurset var foredrag med 
Ina Lüders: Om at være pårørende til en 
ægtefælle med ALS .                                                                                                                                             

Ina fortalte åbenhjertigt om tiden, fra 
hendes mand, Lasse Lüders, fik konstate-
ret ALS som 34-årig til hans død godt tre 
år senere. De var en ung familie med fire 
børn. Da diagnosen blev stillet, foran-
dredes alt i den unge familie, som Ina 
udtrykte det: ”Da ALS flyttede ind i vores 
familie, fulgte sorgen og døden også med. 
Emner, som for mange er svære at tale om. 
Ikke mindst, når der er børn involveret. I et 
kapløb med tiden kæmpede vi for at lære 
et liv med ALS at kende, men børn i sorg 

blev hurtigt et lige så vigtigt og nødven-
digt fokus for Lasse og mig”. Hun fortalte 
om et offentligt system, som ikke er gearet 
til yngre mennesker, og om de tilbud - 
eller manglende - Lasse fik som patient 
og de som familie. Hun fortalte om, hvor 
godt det havde været for Lasse og ikke 
mindst børnene og familien, da han sidst 
i sygdomsforløbet kom på hospice. Det 
var først her, personalet så og havde øje 
for børnene og for hendes behov for hjælp 
som ægtefælle og mor. 

Det blev på alle måder et givende og lære-
rigt kursus, som helt sikkert har givet stof 
til eftertanke.

 
Kirsten Muniz, koordinator Hospice Vangen 
og Ingelise Nyholm,  
koordinator Hospice Vendsyssel
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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


