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Referat frivilligmøde mandag, den 28. februar 2022 kl. 1600 
 
Sted: mødelokalerne på Hospice Vangen 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1 Velkommen – sang: Vintergækken 
 

2 
 

Dagens tema: 
Børn som pårørende på Hospice Vangen v/Susanne Gaardsøe 
 
Susanne fortalte om de opgaver man som sygeplejerske får, når børn og unge 
kommer på hospice ifm forældres eller andre familiemedlemmer indlæggelse. 
Når de kommer hos os, har der jo været i et langt forløb inden, og de bærer 
sorgen/angsten med.  
De helt små skal håndteres på én måde, mens unge/teenagere giver andre 
udfordringer. En is til små børn kan ”lukke døren op” til en snak, og vi har 
legerummet – bamser – strikdyr og kufferten, der bruges i samtalen med de små. 
Coolshop Fonden har doneret en del legetøj, som vi kunne forære til de børn der 
var her i julen. Vi har bøger – sten og glas til maling, og vores fine malebøger om 
huset. Lav en lyslampe til stuen, skriv et lille brev – en hilsen eller andet. 
Der skal bruges andre tiltag for at komme ind på de unge, der jo godt ved, hvad der 
venter dem og familien. De kan være meget lukkede/vrede og orker ikke tale om 
sygdom. Vreden vendes måske mod den syge/familien eller andre i skolen eller 
deres venner, der jo bare kan leve deres unge liv. Vi kan henvise til ”Skyggebørn” 
og Kræftens Bekæmpelse, der har grupper for børn i sorg. 
De kan tilbydes samtaler med Ole R (præst) en af vore psykologer, og 
musikterapeuten kan også komme på banen med god hjælp. Og de må til enhver tid 
gerne henvende sig til os – efter dødsfaldet. 
Hvis nogen gerne vil læse lidt mere om aldersvarende støtte – er i velkommen til at 
kigge i vores brochure som er i nærdepotet. 
 
Det var et meget spændende emne Susanne kom rundt om – stor tak herfra for 
hendes oplæg og tid. 

3 Orientering fra hospice v/Betinna R 
 
Betinna var forhindret i at deltage, men sendte hilsen med stor tak for indsatsen på 
alle områder. Ideer fra de frivillige om tiltag til glæde for patienter og pårørende 
modtages gerne. 
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4 Orientering fra koordinator v/Kirsten M 
Vi er ved at komme i gang i Info-gruppen – været ude ved Inner Wheel i Rold – vi 
får nogle besøg her i huset, og der er planlagt en aften i Farsø. Vi kommer gerne ud 
og kan nu også tage imod grupper her på HV. 
Vil gere modtage input til næste nummer af Kamillus Nyt – gerne inden udgang af 
april. 
Fælles Frivilligseminar i Frederikshavn 
Husk at få Jer skrevet på i vagtplanen – sidste frist for tilmelding torsdag, den 3.3. 
Vi talte om samkørsel – kørepenge mm 
Og vi har aftalt der udbetales kilometergodtgørelse til den bil der ”fylder op” og kører 
til seminaret. 
De sidste gamle højskolesangbøger er nu afsat. 
Vagterne dækkes flot – aftensang kører – planter og krukker passes - haven starter 
snart, vi har haft Det store kaffebord i januar, og holder et mere inden påske. 
Fastelavn fejret både søndag og mandag – mandag med 45 børn fra Nr Uttrup 
Skole – stor succes. 
Barvognen er fyldt op – ved ikke helt om der skal holdes ”fredagsbar”, men spørg 
personalet. Rart at kunne tilbyde en lille sag til kaffen! 
Tak til og for Jer – I er en fornøjelse at være koordinator for. 
 

5 Valg til støtteforeningens bestyrelse 
Carsten Kjær er på valg – modtog genvalg 
Suppleant Bo Nielsen er på valg – modtager genvalg 
Revisor suppleant Bent Korsgaard er på valg på GF 
Vi har siden sidste GF afholdt et møde, og både Carsten K og Bo får nu begge 
mulighed for at snuse lidt mere (2 år) til bestyrelsens arbejde 
 

6 Nyt fra Bestyrelsen 
Hilsen fra formand Birte – forhindret men varm hilsen til Jer alle. 
Næstformand i bestyrelsen Mikael Byrial Jensen flytter til Aarhus pr. 1. marts 2022 – 
så vi afventer biskoppen udpeger nyt medlem til bestyrelsen. 
 

7 Evt.  
En snak om ”at komme på stuerne”. For at der ikke skal være nogen tvivl, kommer 
vi IKKE uopfordret på stuerne, men: 

- En sygeplejerske kan bede dig gå ind 
- En patient/pårørende beder dig om hjælp 
- Du kender patienten – men beder ”om lov” på vagtstuen inden 

 
Næste frivilligmøde: torsdag, den 19. maj 2022 kl. 1000 
NB: 
Mange mangler at blive fotograferet – kom forbi mig, så vi kan få fyldt albummet op. 
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