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Referent Ingelise Nyholm

Dejligt! Endelig lod det sig gennemføre, 
efter 2 års udsættelse. 85 frivillige fra 
de fem Kamillus-foreninger havde taget 
imod indbydelsen til at mødes til semi-
nar på en solbeskinnet lørdag i marts.

Susan Christensen, formand for Støttefor-
eningen ved Hospice Vendsyssel, bød vel-
kommen til Frederikshavn og ønskede alle 
et godt seminar.  

Formiddagens emne var ”Sorgens Land-
skab”. Her fortalte sygeplejerskerne Britta 
Echardt, Jonna Ullemose og Lone Højen, 
som alle er uddannet sorgvejledere, samt 
Lene Dal fra Hospice Vendsyssel – dels om 
børn og voksnes sorg, dels om forskellen 
på almindelig sorg og kompliceret sorg, 

herunder sorgteorier og forskellen på den 
tidligere anvendte Cullbergs kriseteori, der 
var opdelt i faser, og den teori, der anven-
des i dag – tosporsmodellen - som henviser 
til de to spor, den sørgende på skift befin-

der sig i efter tabet af en nærtstående. Det 
ene spor er tabsrelateret. og det andet er 
det genopbygningsrelaterede spor. De kan 
også betegnes sorgens rum og livets rum. 
Sørgende vil opleve at pendu lere mellem 
de to spor eller rum. 

Der er stor forskel på, hvordan den enkelte 
oplever sorgen. Der er ingen rigtig måde at 
sørge på, og det er individuelt, hvor længe 
processen tager. Det er kendt, at kvinder og 
mænd sørger på forskellig vis: Kvinder har 
typisk veninder, de taler med og kan åbne 
sig overfor, hvorimod mænd ofte er lukke-
de og tumler med sorgen alene. 

Sorg kan udvikle sig til kompliceret sorg, 

Fællesseminar i Frederikshavn  
den 19. marts 2022
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som kendetegnes ved, at den sørgende 
kun er i det tabsrelaterede rum. WHO an-
erkendte i foråret 2022 ”den komplicerede 
sorg” som en diagnose, på linje med PTS. I 
sådan en situation er det vigtigt med pro-
fessionel hjælp, så den sørgende kan få 
redskaber til at vende en lammende sorg 
til savn, som er til at håndtere og leve med. 
Lone og Jonna gik efter en lille pause videre 
med emnet ”børns sorg”.  

Børns reaktion på sorg afhænger i høj grad 
af de voksne, der omgiver dem, og af hvilke 
muligheder de får for at reagere på følelser, 
tanker og forestillinger. Små børn kan træ-
de ud og ind af sorgen. De kan være dybt 
ulykkelige det ene øjeblik, for derefter, det 

næste øjeblik, at lege, som om ingenting er 
hændt. Større børn er ofte ”dobbelt ramt” af 
sorg, idet de forsøger at gøre de voksne om-
kring sig glade. Børn tager i den forbindelse 
et ansvar på sig, som ikke er hensigtsmæs-
sigt og som på sigt kan gøre dem ensomme 
med sorgen. Børn, som mister mor eller far, 
forstår tabet ud fra deres alder. Men med 
tiden vil tabet og savnet blive nærværende 
i mange sammenhænge, hvor en mor eller 
en far er uundværlig. F.eks. når de senere 
bliver konfirmeret, bliver studenter, selv får 
børn osv. I hver af disse situationer bliver 
de konfronteret med, hvilken betydning, 
relationen til den afdøde kunne have haft, 
og må derfor forholde sig til dette. 
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Læren er, at børns sorg er de voksnes an-
svar. 
Efter frokostpausen blev ordet givet vide-
re til forhenværende sygehuspræst Ruth 
Østergaard Poulsen med emnet: ”Hvordan 
hjælper vi bedst os selv og hinanden, 
når livet gør ondt?”  
Det kan være et utaknemmeligt tidspunkt 
efter en bedre frokost at skulle fastholde 
deltagernes opmærksomhed. MEN det for-
måede Ruth til fulde med sin humor, store 
viden og engagement. Hun kom med man-
ge eksempler på, hvordan nærvær med en 
anden person ikke behøver at være med 
mange ord, men blot kan bestå i at være 
der og vise, man er der og har tid. Undlad at 
komme med bemærkninger som: ”Det skal 
nok gå over”, ”op på hesten igen” osv. Det 
er det sidste, en person i sorg har brug for. 
Sorg er ikke noget, man kommer over. Det 
er noget, man lærer at leve med. 
Ruth sluttede med en lille historie om en 
ung præst, som ville besøge en yngre bon-
de, hvis kone var døende: 
Da præsten kom ud til gården, var bonden 
i marken, i gang med at hakke roer. Bonden 
var ikke af mange ord, så præsten tog en 

ledig hakke, og de to gik i stilhed på hver 
sin side af roerækken og hakkede frem og 
tilbage. Da de var færdige, sagde bonden til 
præsten: ”Tak for besøget! Det er det bed-
ste besøg, jeg har haft længe!”  
Ruths foredrag gav os gode redskaber, som 
vi helt sikkert kan bruge i hverdagen, og en 
forståelse for det vigtige i at kunne være til 
stede og lytte. 

Vi sluttede dagen med et musikalsk indslag 
leveret af ”Trio a’ Capella” fra Sæby. Trioen 
består af tre søskende, som er helt fantasti-
ske til at synge og underholde. Og mon ikke 
de fleste deltagere kunne køre hjem med et 
smil på læben efter en lærerig dag? 

Tak til vores sponsorer: 
Golfklubbens Bistro ved Kristina Gårdbo - 
specialpris på mad 
Føtex - specialpris på morgenbrød og kage 
Abildgaard Kirke - lån af lokaler 

Tilskud fra: 
Frederikshavn Kommune 
Hjørring Kommune 
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NYT FRA Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel
Den 29. marts 2022 afholdt Støtteforeningen 
for Hospice Vendsyssel generalforsamling. 
Vores kasserer, Georg Thomassen, havde 
meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Georg 
har lavet et fantastisk stort stykke arbejde 
helt fra støtteforeningens start. Tusind tak 
til Georg for alle de frivillige timer, han har 
brugt som kasserer! 
Kræftens Bekæmpelse har udpeget et nyt 
medlem i stedet for Georg. Velkommen i be-
styrelsen til Jeanne Engsig! 

Bestyrelsen har efterfølgende  
konstitueret sig således: 
Formand:   Susan Christensen
Næstformand:   Arne Zachariassen
Kasserer:  Bodil Vestergaard
Sekretær: Klaus Nielsen

På den smukkeste forårsdag, den 29. april 
2022, tog vi afsked med vores mangeårige 
og afholdte hospicechef, Birgitte Nielsen. 
Birgitte har valgt at sige sin stilling op for 
at få mere tid sammen med sin familie. Et 
job som hospicechef er som bekendt ikke et 
37-timers job.  
Personale, frivillige, bestyrelsen for Hospice 
Vendsyssel og støtteforeningens bestyrelse 
var indbudt til afskedsreception i et telt på 
plænen ved Hospice Vendsyssel. Personalet 
underholdt på ”kongelig maner” med dron-
ningen og kronprinsen, som var kommet for 
at tage afsked med Birgitte. Britta Echardt 
havde skrevet en flot sang, og der var flere 
taler.  Både sang og taler indeholdt en mas-
se fine ord og beskrivelser om Birgitte, som 
fortjener hvert eneste rosende ord. Læsø-
boerne er heldige, for Birgitte starter 1. maj 
2022 i en stilling som hjemmesygeplejerske 
på Læsø. Vi ønsker alle Birgitte det bedste i 
fremtiden!  

Ved afskedsrecepti-
onen fik vi lejlighed 
til at hilse på Bir-
gittes afløser, Win-
nie Poulsen, som 
er begyndt i stil-
lingen den 1. april. 
Vi glæder os til at 
lære Winnie bedre 
at kende og er sik-
re på, at det er den 

helt rigtige, der nu er hospicechef. Velkom-
men til Winnie Poulsen!
Bestyrelsen og de forskellige udvalg er nu 
i fuld gang igen UDEN restriktioner. Vi kan 
igen holde bestyrelsesmøder, aktivitetsud-
valgsmøder og aftensang, og de frivillige kan 
igen mødes til kvartalsmøder. Havegruppen 
er i gang med at plante og gøre udearealer-
ne fine. Besøgs- og vågetjenesten har kunnet 
dække alle de opgaver og besøg, der har væ-
ret brug for.   

Sæt et stort X i kalenderen mandag den 22. 
august 2022. Da er der sommersang på hos-
pice for patienter, pårørende, personale og 
støttemedlemmer.   

Vi vil så gerne spare støtteforeningen for 
udgifter til porto. HVIS I har modtaget dette 
”Kamillus Nyt” i postkassen, og HVIS I har 
en mailadresse, så send den venligst til: 
susanc@webspeed.dk    
Hver gang, vi skal sende noget med Post 
Danmark, koster det 12 kr.   

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske 
alle en god sommer! 

Susan Christensen, 
formand for Støtteforeningen for  
Hospice Vendsyssel 
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Fra generalforsamlingen i ”Kamillus Hjørring” 
Formandens beretning for 2021

Det er et gammelt tema, vi har med at 
gøre i Kamillus. Lige så gammelt som li-
vet selv. Og derfor vil der være arbejde 
til Kamillus, lige så længe livet består.  

Vi er en forening af vågere - et gammelt ord 
for dem, der sidder ved en døende. I Kamil-
lus handler det om at være til stede ved li-
vets afslutning. Det handler om sygdom og 
død. Det kan vi ikke komme udenom. Og 
det vil vi heller ikke.  

Nogle siger, at dette at skulle forholde 
sig til døden og livets afslutning er tungt, 
angstfyldt og håbløst. I Kamillus siger vo-
res erfaring, at det også kan være det mod-
satte. Nemlig, at også ved afslutningen af 
livet er der liv. Nogle gange mere liv end 
i andre sammenhænge, - som når man for 
eksempel står og venter på en bus. Det at 
våge hos den syge er også at vente. Dog 
med den forskel, at når døden er den nær-
meste nabo, så venter man ikke på samme 
måde, som når man venter på bussen. Når 
døden er nærmeste nabo, samler man livets 
tråde. Måske er der kræfter til at tale om 

disse tråde. Måske samles trådene i stilhed. 
Under alle omstændigheder er stunden in-
tens, nærværende og ofte livgivende.  

Sådan hører jeg vore frivillige fortælle. Fri-
villige, som yder en uvurderlig hjælp - og 
uden hvilke vi ikke havde nogen forening, 
endsige nogen støtte og hjælp at yde.  
Jeg har kun beundring til overs for alle jer 
frivillige, som dagligt giver af jeres tid og 
modigt og respektfuldt træder ind over 
tærsklen til et hjem, hvor mange ting er 
vendt på hovedet, og livet er på retur. Jeg er 
ikke i tvivl om, at I med jeres blotte tilste-
deværelse er med til at vise omverdenen, 
at døden ikke skal fejes ind under tæppet, 
men er en naturlig del af livet.  

Det er ellers ikke den tendens, der er mest 
fremherskende i det moderne samfund. 
Det viser en ny rapport - den såkaldte Lan-
cet-rapport - som er udarbejdet af en ræk-
ke forskere inden for sundhed, medicin og 
palliativ behandling samt af en præst og en 
rabbiner.  
Rapporten fortæller, hvordan døden de 
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DONATIONER
Støtteforeningen for  
Hospice Vangen: 
Privatpersoner, 
Kirker og menighedsråd 
Inner Wheel Rebild 
Farsø Pensionistforening 
Chr. d. IV’s Laug 
Lions Club Hasseris  

Støtteforeningen for  
Hospice Vendsyssel:  
§18 midler
Donation fra Niels Poulsen’s  
bisættelse

Kamillus Brønderslev: 
Privatpersoner, 
Kirker og menighedsråd 
De 4 Kirker v/Stenum 
Sparekassen Vendsyssels  
Fond, Jerslev

senere år i højere og højere grad er kommet til at 
tilhøre sygehusvæsenet, mens familier bliver holdt 
ude og skubbet væk fra den døende. Rapportens 
hovedsigte er at bringe døden tilbage i de rammer, 
hvor den rettelig hører hjemme - nemlig i hjemmet, 
i det levede liv - for dermed at anerkende døden 
som en åndelig og relationel proces frem for et me-
dicinsk anliggende. Rapporten påpeger endvidere, 
at sproget, kendskabet og troen på, at man kan støt-
te og håndtere døende, er vigtig og altafgørende i 
forbindelse med, at familier og pårørende kan på-
tage sig omsorgen for den døende. Ikke mindst un-
derstreger rapporten vigtigheden af, at der bliver en 
større naturlighed i hele samfundet ved at tale om, 
at vi skal dø, og hvordan vi gerne vil herfra.  

Der er altså i stor udstrækning tale om en kulturæn-
dring, hvor død og sygdom skal genetableres som en 
naturlig del af livet.  
Jeg kan kun se, at Kamillus’ arbejde på alle måder bi-
drager til dette - og særligt med de frivilliges nærvær 
og ubange tilgang viser omverdenen, at døden er no-
get, vi er fælles om, og derfor også noget, vi sammen 
skal bære - og ikke feje ind under gulvtæppet.  
Lene Graarup, 
formand for ”Kamillus Hjørring”



En nytårsaften på Hospice Vangen
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”Skål, og godt nytår”, lyder det henover 
det festpyntede spisebord i opholdsstu-
en. Her er ikke færre end 12 patienter 
med pårørende samlet for at fejre nyt-
årets komme, og der en rigtig god stem-
ning omkring bordet. 

Vi, Ninna og Benny, er frivillige og er mødt 
ind nogle timer tidligere. Det er 4. år i træk 
vi har taget vagten nytårsaften, så vi ved så 
nogenlunde hvordan vi vil gribe det prakti-
ske med borddækning og pyntning af bor-
det og opholdsstuen an. 

Vi kender menuen i forvejen efter en snak 
med Hanne i køkkenet nogle dage tidligere. 
I år er det en tapas-menu med 8 lækre ret-
ter, arrangeret enkeltvis i små skåle, men af 
Corona-hensyn er det ikke en tag selv-buf-
fet, alt skal serveres. Med stor hjælp fra 
personalet, hvoraf flere også er nytårsaf-
tens-gengangere, får vi stille og roligt hele 
arrangementet kørt i stilling. 

Kl 18 er der champagne og chips i tv-stu-
en i selskab med Majestæten, og imens får 
vi det sidste på plads i køkkenet. Forretten 
anrettes på tallerknerne, og så er det tid at 
tage imod de første gæster, som sætter sig 
til bord og tilbydes drikkevarer efter eget 
ønske. De sidste 5 gæster ankommer ca 15 
minutter senere, så retterne fra tapas-buf-
feten er i modtakt fra start, men det får vi 
til at fungere. Stemningen er i top fra star-
ten, ”Har du lyst til noget pulled and?”, 
spørger jeg patient O, ”nej tak, den må godt 
flyve videre”, svarer han. 

Der er en ganske særlig og intens stemning 
omkring bordet. Der skåles og der lyttes og 
samtales, både med glade og med mere al-
vorlige stemmer. 
For bordenden knuges der hænder og en 
tåre triller ned af en datters kind. ”Har du 
dem ikke større?”, siger patient O samtidigt 
et andet sted ved bordet, da jeg serverer af-
tenens dessert, og fortsætter så sin samta-
le med en af de øvrige gæster ”det sidder i 
knoglerne, så det er bare et spørgsmål om 
tid”. 
Ja, livet skal pludseligt tages meget alvor-
ligt, men alligevel har patienter og pårø-
rende overskud til masser af smil og kom-
plimenter omkring den meget lækre mad. 

”Jeg har aldrig haft råd til at spise på så fin 
en restaurant”, siger patient B med et stort 
smil, og det berører os meget. Efter knapt 
et par timer tynder det ud i gæsterne, men 
ingen af dem forlader opholdsstuen uden 
et rosende ord til personalet og os frivil-
lige, for maden og for hele arrangementet 
omkring middagen. 

”Nu er jeg træt og skal hen på min stue 
og hvile” siger patient H, ”men måske får 
jeg kræfter til at komme igen lidt før kl 24, 
-men så bliver det i nattøj!”, siger hun. ”Det 
er fint”, svarer jeg ”så laver vi det om til et 
pyjamas-party”. Alle griner, også selvom vi 
godt ved, at for nogle af os nærmer livets 
store fest sig sin afslutning.  

Da alle gæsterne er gået, forestår der en 
større oprydning og opvask, og alt skal 
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stilles på plads, parat til en ny dag. På vej 
hjem i bilen sænker der sig en ydmyg stil-
hed ovenpå aftenens intense oplevelse, vi 
er trætte og tilfredse -og vi er dybt taknem-
melige for livet. 

Godt nytår. 
Ninna & Benny 
31/12-21. 



HOSPICE VANGEN:
Refleksioner fra en ny frivillig
Jeg hedder Tove Fyenbo, er 65 år og bor 
i Hjallerup. Jeg er efterlønner, er uddan-
net pædagog og har arbejdet som pæda-
gog/leder i en børnehave i 40 år. 

Da jeg besluttede at stoppe mit arbejdsliv, 
var jeg helt klar på, at jeg gerne ville være 
frivillig på et hospice. Jeg mistede min 
mand for 7½ år siden. Blandt mine bevæg-
grunde til det at være frivillig er, at jeg som 
pårørende har siddet på sidelinjen i et langt 
sygdomsforløb. Jeg har oplevet, hvad det er, 
vi står i, hvor svært det er, hvor vigtigt det 
er at få talt om det og at blive favnet af an-
dre, der er imødekommende i disse svære 
situationer/forløb. 

Derfor lavede jeg en ansøgning om at bli-
ve frivillig (skema findes på hjemmesiden). 
Efter et infomøde og en personlig samtale 
blev jeg ”godkendt” til at begynde som fri-
villig. Jeg har valgt værtinderollen. 

Den første gang, jeg trådte ind på Hospice 
Vangen, var det første, jeg tænkte: Sikken 
en ro, der er her (sammenlignet med hospi-
talet). Jeg fornemmede også hurtigt, at der 
er en god stemning her. 

Min tilgang til arbejdet som frivillig er at 
møde mennesket der, hvor det er. Herved 
håber jeg, at mennesket føler sig set, og 

oplever, at jeg vil det. Min intention er 
også, at ved, at jeg laver de praktiske op-
gaver omkring måltidet, så frigiver jeg var-
me hænder (personalets) til kerneopgaven 
(plejen af patienter). 

Jeg har nu været frivillig i et halvt år, og jeg 
er blevet bekræftet i, at jeg har valgt det 
rigtige område at være frivillig i. 
Jeg bliver mødt af en stor TAKNEMMELIG-
HED fra både patienter og pårørende, og 
ikke mindst fra hele personalegruppen. Det 
er overvældende. Jeg nyder de samtaler, der 
er med patienter, pårørende og personalet. 
Det er virkelig GIVTIGT. 

De første gange var jeg med som føl for at 
se/lære arbejdsgangen. Jeg kan huske, at 
første gang, jeg var føl hos en af de ”gar-
vede” frivillige, sagde han, at man får mere 
med hjem, end man kommer med. Det kan 
jeg bekræfte. Efter en vagt er jeg helt ”høj”, 
når jeg kører hjem og reflekterer og dagens 
hændelser. Det giver energi. 

Der er ikke to dage, der er ens, og det kan 
jeg godt lide. Der foregår mange dialoger, 
og jeg vil beskrive et par eksempler: 

Jeg kommer ud i køkkenet, og der sidder 
en pårørende, der er meget optaget/lukket 
omkring sin telefon. Der sidder en anden 
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pårørende og arbejder på sin computer ved 
et andet bord. Jeg siger hej og går i gang 
med mine opgaver. De fortsætter med hver 
deres. To yngre medarbejdere kommer ind 
og studerer menuplanen. Den ene nævner, 
at i morgen skal vi have skipperlabskovs, 
og spørger, hvad det er. Det ved den anden 
medarbejder ikke. Jeg kommenterer, at jeg 
godt ved, hvad det er, og beskriver retten. 
Nå, siger den første medarbejder, jeg tro-
ede det var . . . . Og så beskrev hun varm 
kartoffelsalat, som hun kunne huske, hun 
fik som barn, og som hun ikke brød sig om. 
Jeg beskriver, hvordan min søster og jeg 
ofte fik varm kartoffelsalat med røde pøl-
ser til, når vi var alene hjemme, og vi var 
vilde med det. Nu siger den pårørende med 
telefonen, at han også kunne huske varm 
kartoffelsalat med røde pølser til, og at han 
kunne også godt lide det. Nu siger den an-
den pårørende med computeren, at hans 
bedstemor lavede verdens bedste skipper-
labskovs.  Fra, at der ingen dialog var i rum-
met, blev der pludselig skabt et fællesskab/
dialog om disse middagsretter. Det var en 
rigtig god oplevelse, at vi alle var tilbage i 
barndommen, og der kom smil frem. 

Jeg sidder og spiser sammen med en ældre 
dame, som er patient. Vi snakker om, hvor 
længe hun havde været på hospice. Hun si-

ger: ”Jeg ved godt, at jeg måske snart skal 
dø, men jeg tænker på opholdet her som et 
kurophold, - og sådan et har jeg aldrig op-
levet før”. 
Hun beskrev, at hun dagen i forvejen havde 
været i spabad, fået massage og smurt ind i 
dejlig creme. Her rejste hårene sig på mine 
arme. Så smuk en betragtning. 

Jeg kan kun opfordre andre til også at mel-
de sig som frivillige. 

Som frivillige møder vi ikke så ofte de øv-
rige frivillige. Men heldigvis er der arran-
gementer, hvor vi møder de andre. Jeg har 
eksempelvis deltaget i opfølgningsmøde/
evaluering af den første tid som frivillig, 
i et frivillighedsmøde, hvor alle i gruppen 
mødes (sidst var temaet ”Børn og sorg”, 
med oplæg fra en sygeplejerske) samt i et 
seminar d. 19. marts for frivillige fra de 5 
Kamillusforeninger i Vendsyssel. Det var en 
fantastisk dag med højt fagligt indhold! 

Jeg vil slutte af med at sige, at det er BE-
RIGENDE for mig at bruge tid på at være 
frivillig, og jeg er TAKNEMMELIG for, at jeg 
fik lov. 

Tove Fyenbo,  
frivillig ved Hospice Vangen
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Kamillus Jammerbugt søger flere frivillige
- har længe ønsket sig en medkoordinator  
- og har også fået to nye bestyrelsesmedlemmer 

Jeg begyndte som frivillig i Kamillus, 
lige efter at foreningen blev oprettet i 
2012. Jeg har - siden jeg gik på job - altid 
haft den opfattelse, at man ikke skal dø 
alene. 

Desværre er der mange ensomme: Døen-
de, hvor familien bor lang væk eller er kørt 
trætte, - måske efter flere døgn, hvor de har 
siddet ved deres kære. Det er her, vi som fri-
villige kan tilbyde at aflaste, så man kan få 
en nats søvn, gå til tandlæge eller frisør eller 
bare få et tiltrængt pusterum.  

Vi har et stort ønske i Kamillus Jammerbugt, 
nemlig flere frivillige, der - især om natten - 
kan tage nogle timer. Vi sidder ikke ved den 
døende en hel nat, men gerne 3-4 timer ad 
gangen. Det samme gælder om dagen - altså 
uanset om man sidder ved en som er ved at 
dø, eller ved en, der eksempelvis har brug for 
en besøgsven en gang om ugen. 
Vi skal blot være der - ”sidde på hænderne” - 
gerne holde i hånd, synge en sang, eller læse 
lidt, hvis der ligger en bibel eller andet, og 
hvis dette er et ønske.  
Al pleje sørger personalet for. Vi er ofte på 
plejehjem, hvor der er personale døgnet 
rundt, men våger også i private hjem, hvor 
hjemmeplejen ofte kommer forbi for at se til 
deres beboere. 

Jeg har været koordinator siden 2017 og har i 
flere år ønsket en medkoordinator. Det er nu 
lykkedes: Marianne var til generalforsamlin-
gen i marts måned, og vi fandt hurtig ud af 
der, at et samarbejde omkring Kamillus kun-
ne lade sig gøre. 

Vi har haft nogle snakke for at lære hinan-
den at kende, så jeg ser frem til, hvad tiden 
bringer. Jeg er sikker på, det bliver godt. Så 
fremover er det måske Marianne, der tager 
telefonen, når du ringer.  

Vi har i øvrigt fået telefontid fra  
kl. 10.00 - 13.00 alle dage.  

Susanne Lindberg,  
koordinator i ”Kamillus Jammerbugt”  

”Samtale, fordybelse og relationer til andre 
mennesker har altid interesseret mig, og 
dette var årsagen til, at jeg meldte mig ind i 
Kamillus for nogle år siden. 
Jeg har igennem efterhånden mange år 
deltaget i bestyrelsesarbejde, både som 
virksomhedsejer og i frivilligt regi. I forbin-
delse med skolebestyrelsesarbejde deltog 
jeg ved udarbejdelse af skolens sorgplan, 
har deltaget i en kursusrække i Jammer-

Susanne og Marianne

PRÆSENTATION:
Vores nye medkoordinator i 
Jammerbugt
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bugt kommune om 
demenssygdomme 
og har HF-eksamen i 
psykologi. 
Jeg har været ansat 
hos Kræftens Be-
kæmpelses rådgiv-
ningscenter i Aal-
borg som ”husalf” og 
deltog sammen med 
terapeuter og psyko-

loger ved netværksmøder for patienter og 
pårørende, hvilket var yderst lærerigt og 
spændende. Var også afløser på deres kon-
tor med bl.a. vejledning til pårørende eller 
patienter, der kom ind fra gaden. Jeg har en 
baggrund i bankverdenen, med kundekon-
takt. Og som selvstændig erhvervsdrivende 
med landbrug gennem mange år har vi haft 
ansatte under ret hjemlige og frie forhold. 
Det betød, at vi kom ret tæt på vores med-
arbejdere og delte stort og småt med dem 
og deres familier.  
Stor medmenneskelig interesse generelt 
gør det helt naturligt for mig at arbejde for, 
at den sidste tid i alle menneskers liv skal 
være god og værdig.  
Jeg håber, jeg kan være en støtte for Sus 
som koordinator i Kamillus Jammerbugt”. 
Marianne Christensen, 
koordinatorafløser

Det er nu 10 år siden, at Kamillus Jammer-
bugt blev stiftet. Vi har haft den glæde, 
at flere bestyrelsesmedlemmer har været 
med i arbejdet igennem mange år, men da 
de også har været engageret i andet frivil-
ligt arbejde, har de nu valgt at træde ud af 

vores bestyrelse. Vi har i en periode mang-
let bestyrelsesmedlemmer.  Det var derfor 
med bekymring, vi afholdt vores general-
forsamling i marts: Ville det lykkes at få en 
fuldtallig bestyrelse? Det er mig en glæde 
at kunne præsentere vores to nye bestyrel-
sesmedlemmer: 

Annette Løkke- 
Madsen:
”Som tidligere er-
hvervsdrivende, hvor 
hovedparten af per-
sonalet var kvinder, 
blev der helt natur-
ligt skabt relationer 
til deres familier. Jeg 
fik indblik i store som 
små problemer - med 

børn, mand, andre familiemedlemmer, eller 
personlige. Vi har som mennesker alle et 
eller andet, vi deler med andre. Jeg lyttede 
gerne, og derved opstod helt naturligt en 
samhørighed. Med den viden, jeg fik, blev 
der skabt interesse for det sociale. 
Jeg er med i flere bestyrelser, hvor der er 
fokus på hjælpsomhed over for vore med-
mennesker. 
Jeg har været med i Kamillus Jammerbugt 
siden opstart. De første to år som suppleant 
i bestyrelsen. Har fra starten været våger.  
Jeg håber, at jeg med min livserfaring kan 
bidrage med noget positivt til glæde for 
Kamillus”. 

Vores andet nye bestyrelsesmedlem er  
Annie Nielsen fra Brovst. 

Hun skriver: 
”Jeg er 67 år og pensionist. Tidligere social- 
og sundhedshjælper, og derigennem fik jeg 
kendskab til Kamillus, som jeg syntes lød 
spændende.  Jeg vil gerne være med til at 
gøre en forskel ved at være frivillig og vil 
også gene være med i bestyrelsen”.

PRÆSENTATION:
Nye bestyrelsesmedlemmer i 
Jammerbugt
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NYT FRA KAMILLUS BRØNDERSLEV:

Samtalekort - elevatortalen

Hospice Forum Danmark har – i samarbejde med patienter, pårørende og ansatte 
fået fremstillet ”samtalekort”, der kan anvendes efter behov på hospice.

Asta Skaksen
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SSAAMMTTAALLEEKKOORRTT  

VVeejjeenn  ttiill  ddeenn  ggooddee  ssaammttaallee
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SSaammttaalleekkoorrtt  –– hhjjæællpp  ttiill  ddeenn  ggooddee  ssaammttaallee

• Gode samtaler gør os kloge på livet, på os 

selv og på hinanden  

• For mange mennesker er det ikke en 

naturlig del af hverdagen at tale nysgerrigt 

sammen, men gode samtaler er en vigtig 

ingrediens i det gode liv 

• Det behøver ikke være svært at komme i 

gang

FFeemm  eennkkllee  ssppiilllleerreegglleerr  ffoorr  ddee  ggooddee  ssaammttaalleerr::

• Vi skal tale nysgerrigt sammen om noget 
væsentligt

• Vi spørger og lytter for at blive klogere

• Vi skal ikke træffe beslutninger

• Vi skal ikke blive enige

• Vi har ikke travlt

HHvveemm  kkaann  bbrruuggee  ssaammttaalleekkoorrtteennee::

• Patienter og pårørende
• Familie og venner
• Frivillige og foreninger
• Fagprofessionelle
• Uddannelsesinstitutioner
• Og enhver der har lyst

Bestil samtalekortene på:
www.hospiceforumdanmark.dk



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
Koordinatorer
Susanne Lindberg
Marianne Christensen
kamillus.jammerbugt@live.dk
Træffes hver dag mellem kl. 10.00–13.00
Tlf. 81 51 11 95

Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel
Formand
Susan Christensen
Mail: susanc@webspeed.dk, Tlf. 29 72 63 05
Kasserer
Bodil Vestergaard
Mail: bodilv818@gmail.com, Tlf. 26 45 24 80
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 (pr. 1/6-22) 
Dorthe Amalie Howard, 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


