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Referat fra frivilligmødet torsdag den 19. maj 2022 kl. 1000 
 
Sted: mødelokalerne på Hospice Vangen 
 
 
Dagsorden: 
 

1 Velkommen – sang  
Præsentation: afdelingssygeplejerske Pernille: 
Pernille fortalte lidt om hendes baggrund og basen hjemme. Hun følte sig godt 
modtaget og var glad for at mærke de ansattes entusiasme i deres job på HV. 
Glæder sig til at hilse på alle frivillige hen ad vejen……….. 
Ny koordinator Dorthe Amalie Howard 
Dorthe Amalie fortalte også om hendes familiemæssige baggrund, og hvad hun 
ellers bruger tiden på. 
Hun glæder sig også til at lære alle bedre at kende – og ser frem til et godt 
samarbejde ”hele vejen rundt” 

2 
 

Dagens tema: 
Informationsarbejde på Hospice Vangen v/Pia Poulsen 
Pia P brænder for sit job, og var på et tidspunkt lidt i et vadested: skulle hun 
fortsætte som sygeplejerske, eller prøve nye udfordringer? 
Så opfandt man (Betinna) til alles glæde en ny stilling til Pia: 
50% sygeplejerske – 50% informationsmedarbejder. 
Så nu tager Pia ud og underviser – hun inviterer ind i huset – og det er alt lige fra de 
små til teenagere i folkeskolen – gymnasier – plejeansatte og studerende. 
Super løsning for alle 

3 Orientering fra hospice v/Betinna R 
Dejligt vi nu er tilbage til normal gænge, og kan trække på de mange tilbud fra de 
frivillige. En stor forskel for patienter og pårørende. 
 

4 Orientering fra bestyrelsen v/Birte R: 
Der har ikke været afholdt så mange bestyrelsesmøder, men det lykkedes at afvikle 
generalforsamlingen i april måned.  
Ny præst er udpeget til bestyrelsen 
Takkede Kirsten for indsatsen som koordinator, og glædede sig til samarbejdet med 
Dorthe Amalie. 
 

5 Orientering fra koordinator v/Kirsten 
Takkede alle for samarbejdet – nem at være koordinator for flokken, der som jeg vil 
huset. Tag godt imod Dorthe Amalie, og hjælp hende på vej. 

6 Næste møde aftaler Dorthe Amalie og frivilligrådet – i hører nærmere 
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