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Omsorg er en hovedingrediens i det 
arbejde der bliver udført på vores Ho-
spicer og i det arbejde som frivillige 
udfører i støtteforeningerne. Omsorg er 
jo et helt grundlæggende menneskeligt 
behov, når vi selv rammes, eller når én 
af vores kære rammes af svær sygdom.

I hospice Forum Danmark og for Hospice-
bevægelsen bredt, er omsorgen for såvel 
patient som pårørende helt afgørende og 
et kerneelement i selve Hospice filosofien. 
Vi har p.t. overbelægning på vores hospita-
ler og det fik en sygeplejerske til at komme 
med forslag om, at vi skal diskutere/beslut-
te brugen af livsforlængende medicin og 
overbehandling. Det er relevant, men jeg 
havde gerne set, at forslaget var begrundet 
i en højere livskvalitet i den sidste tid og 
ikke i økonomiske overvejelser.

Men vi må erkende, at presset på vores 
sundhedsvæsen er stort og stærkt stigen-
de. Vi må se i øjnene, at vi lever længere 
og længere, og selv om det er positivt, så er 
tallene bekymrende. I 2030 vil vi efter pro-
gnoserne være 135.000 flere ældre over 80 
år og der bliver brug for mange, mange flere 
hænder til at passe os. 
Derfor er der brug for, at Folketinget tager 
fat på opgaven med at langtidssikre den 
velfærd, vi kender i dag. Det indebærer 
”bare” en realistisk forventningsafstem-
ning om, hvad kernevelfærd er, og nok også 
et fordomsfrit syn på en løsning af opga-
verne. Det betyder uden tvivl en styrket 
indsats på det teknologiske område ved at 

satse på mere automatisering, kunstig in-
telligens og robotteknologi. Jeg tror tiden 
nærmer sig for fjerndiagnosticering, hvor 
data herfra f.eks vil kunne afgøre om ind-
læggelse er nødvendig. Det er nok ikke alle 
der synes det er vellyd af fremtidsmusik, 
men der er bestemt også positive gevinster 
ved teknologiske løsninger. Én af de største 
er, at vi i højere grad kan behandles i vores 
nærmiljø og det kan betyde færre genind-
læggelser.

Men, og der er et men, når vi indfører ny 
teknologi. For der er ikke nogen teknologi 
der kan måle sig frem til et fornuftigt svar 
på spørgsmålet, ”Hvordan har du det?”- og 
derfor tror jeg ikke, at en videoskærm og 
et mobilopkald vil kunne skabe omsorg for 
patienten. - Vi kan let blive fanget mellem 
på den ene side ønsket om indlevelse, em-
pati og engagement i patienten, holdt op 
imod kvalitetsmål, knappe ressourcer og 
tidsrationering.

Og tilbage til mit udgangspunkt. - Derfor er 
det så vigtigt, at Hospice Forum Danmark 
hele tiden arbejder med at styrke OMSOR-
GEN i behandlingen, ikke bare for de der 
dør på Hospice, men for os alle sammen. 
Den opgave forsøger vi at løse ved at lave 
en målrettet indsats for at styrke kompe-
tencerne indenfor palliation på Social- og 
Sundhedsskolerne, for at sikre, at plejen 
og omsorgen for døende på alle niveauer i 
sundheds- og plejesektoren styrkes. 
Vi arbejder for et stærkt samarbejde på 
tværs af hospicer, plejecentre og kommu-

Omsorg er vores varemærke...
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nal hjemmepleje, så vi sikrer, at den døende 
får den rette omsorg og pleje uanset, hvor 
vi er i den sidste tid. Vores ansatte på Ho-
spicer arbejder på højt specialiseret niveau, 
og det må være et mål, at deres viden kom-
mer flest mulige mennesker til gode. Også 
et udtryk for, at Hospice er langt mere end 
sengepladser.

Og nu til noget helt andet. Jeg har netop 
deltaget i et udviklingsseminar for støtte-
foreningsbestyrelser, arrangeret af Hos pice 
Forum Danmark. Mødet blev afholdt i Mid-
delfart og det var nok hovedårsagen til, at 
vi manglede nogle Nordjyder. Målet med 
seminaret var at sætte fokus de udfordrin-
ger der er i Støtteforeningerne.  ➜
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Omsorg er vores  
varemærke...

➜ Støtteforeningerne er jo vidt forskel-
lige, nogle kæmper for at få et Hospice, 
andre har fejret de første jubilæer. Men 
uanset, hvor vi er i udviklingen, så er 
det vigtigt at vi alle taler engageret om 
Hospice og er med til at udbrede kend-
skabet til Hos picefilosofien, er synlige og 
fortæller om det vigtige arbejde der fore-
går i Støtteforeningerne. 
Selvom det kan lyde banalt, så er det 
faktisk meget vigtigt, at vi har mange 
medlemmer, da det sikrer vores gennem-
slagskraft i politisk indflydelse. Vi er jo 
lidt unikke heroppe i vores Region, eller 
selvkørende, som de siger i Sekretariatet. 
Det er jeg stolt over, og selvom jeg ikke 
selv er våger, så er det med stor stolthed, 
at jeg fortæller om vores vågetjenester. 
De yder en helt ekstraordinær, frivillig 
og omsorgsfuld indsats for deres med-
mennesker. Det er en beundringsværdig 
hjertevarme der her kommer til udtryk.
Derfor vil jeg slutte med ordene: Frivil-
lige får ingen betaling, ikke fordi de er 
værdiløse, men fordi de er UVURDELIGE.
Glædelig Jul til jer alle.

Asta Skaksen
Medlem af bestyrelsen for Hospice Forum 
Danmark
Mail: asta.skaksen@gmail.com
28. nov. 2022

Ny Frivilligkoordinator 
ved Støtteforeningen  
for Hospice Vangen

D 1.6.22 startede en ny frivilligkoor-
dinator på Hospice Vangen. Dorthe 
Amalie Howard Larsen afløser Kirsten 
Muniz der er gået på pension fra stil-
lingen.

Dorthe Amalie er 56 år gammel og har 30 
års erfaring som fysioterapeut og har ar-
bejdet som fysioterapeut på hospitalet og 
som privatpraktiserende fysioterapeut på 
klinik. Derudover har Dorthe Amalie ar-
bejdet mange år med ledelse, udvikling og 
arbejdsmiljø i forskellige lederjobs. 

Dorthe Amalie er gift med Peter og bor 
i Aalborg Vestby i et dejligt hus. Tilsam-
men har de 5 dejlige børn i alderen 14-29 
år. Dorthe Amalie har selv arbejdet som 
frivillig i Baglandet, som er et værested 
for tidligere anbragte børn og unge, - og 
er nuværende frivillig i Hjerteforeningen 
som pårørendestøtte. 
Vi glæder os til samarbejdet.
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Hospice er lige så godt som sit rygte

Som folkekirkepræst har jeg hørt virkelig 
meget godt om Hospice Vangen gennem 
årene. Ord som omsorg, venlighed og smer-
telindring går igen, når jeg sidder til bisæt-
telsessamtale hjemme i stuen hos de pårø-
rende efter døden er indtruffet. Hospitaler 
kan være overfyldte, og der ikke samme ro 
som hospice kan give.

Topprofessionel pleje med et menneskeligt 
ansigt. Det har været mit indtryk af hospice 
ind til nu. Efter at jeg er i år kommet med 
i bestyrelsen for Støtteforeningen for Hos-
pice Vangen, er der 
kommet et indtryk 
mere til: Utroligt 
mange frivillige! 
Det er slet og ret 
imponerende hvor 
stor en indsats de 
60 frivillige gør. Den 
sidste tid for døende 
og deres pårørende bli-
ver bedre på grund af de 
frivillige, og vores frivillige 
fortjener stor ros.

Men er det ikke svært at få fri-
villige til det, som i folkemunde 
hurtigt bliver til et dødshospital? Slet 
ikke! På første møde i bestyrelsen fandt 
jeg ud af, at folk faktisk står på venteliste 
for at blive frivillige. Det er ikke nødvendigt 
at efterlyse frivillige. Måske er det derfor, at 
netop dette vigtige arbejde ikke er kendt af 
alle. Mig selv inklusive. Men det frivillige 
arbejde fortjener i den grad af blive kendt. 

Som institution kan hospice være stolt af de 
frivillige. 
Den professionelle pleje og omsorg, som de 
ansatte yder, afføder en vilje hos pårørende 
og deres venner til at give noget igen. Det 
giver slet og ret mening at gøre en forskel 
for folk i en svær tid og være en del af et fæl-
lesskab. 
Samtidig er det betryggende at vide, at der 
er klar afgrænsning med hensyn til hvilke 
opgaver frivillige tager sig af, og hvilke op-
gaver de ansatte tager sig af. De frivillige 
sørger for hygge og hjemlig stemning. De er 

værter ved måltiderne, 
de vander blomster 

og de er besøgs-
venner. For blot 
at nævne nog-
le af de mange 

funktioner vores 
frivillige udfylder.

I bestyrelsen vil jeg 
arbejde for at kendska-

bet til det frivillige arbej-
de bliver kendt i en bredere 

kreds. Det fortjener det. Det 
fortjener de frivillige. Det bliver 

ikke sidste gang jeg som præst hører 
om hospice til en bisættelsessamtale. 

Fremover vil jeg spørge ind til mødet med 
alle vores herlige frivillige.

Christian Roar Pedersen, 
sognepræst i Hals og Hou, næstformand i 
bestyrelsen for Støtteforeningen for  
Hospice Vangen
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Volunteers do the fun stuff! 

Af Lene Graarup
formand for Kamillus Hjørring

Det summede af liv og glædeligt gen-
syn, da 400 frivillige den sidste fredag 
i september strømmede ind ad dørene 
til Idrætscenteret i Vrå, hvor Hjørring 
Kommune var vært for en storstilet ban-
ket i anledning af årets Frivilligpris for 
socialt arbejde. 

Det overvældende antal fremmødte vid-
nede om, at end ikke 2 års nedlukning og 
krav om afstand kan lukke ned for lysten og 
trangen til at gøre noget for andre. Stem-
ningen var høj. Nye frivillige blandede sig 
med gamle frivillige. Alle med det ene øn-
ske at række ud efter andre.  

Mange var naturligvis spændte på, hvem 
der i år ville modtage den hæderkronede 
pris på 15.000 kr. uddelt af Hjørring Kom-
mune. Retfærdigvis burde alle 400 i salen 
have stået på scenen den eftermiddag, for 
alle havde fortjent et gyldent håndtryk for 
ikke at have mistet modet og motivatio-
nen i en tid, hvor coronaen gjorde alt for at 
trække luften ud af hvert et initiativ.  

Men som alle andre år skulle prisen jo til-
deles en bestemt person, gruppe, forening, 
organisation eller institution - og i år til-
faldt den Kamillus Hjørrings frivillige. 

I prisen lagde prisuddeler Claus Mørkbak 
Højrup (formand for kommunens sund-
heds-, ældre- og handicapudvalg) vægt på 
den store indsats, Kamillus gør for at sikre, 

at den sidste tid bliver god for kommunens 
borgere. 
Med håndtryk og klapsalver fik de ti frem-
mødte frivillige fra Kamillus Hjørring disse 
ord med på vejen: ”Hjørring Kommune er 
stolte af at kunne overrække prisen til lige 
præcis de her personer, fordi de er med til 
at give nærhed og omsorg i en svær tid”. 

De frivillige, der var mødt op, var nu også 
ganske stolte over modtagelsen, som var 
en stor anerkendelse for det ofte ikke så 
synlige frivillige arbejde, der ydes, når det 
gælder at være våger for syge og døende. 
 
Indstillingen til prisen blev indsendt af 
undertegnede, som fra formandspostens 
synsvinkel igen og igen fyldes med beun-
dring og ærefrygt for den beredvillighed 
og glade gåpåmod de frivillige viser i et 
arbejde, mange vil synes er tungt og svært. 
Sandheden er dog, at intet er for svært og 
tungt, så længe det giver mening, og om-
sorgen bliver værdsat. Og værdsat bliver 
de frivillige i Kamillus – ofte med gaver og 
donationer, der typisk går til uddannelse af 
vore frivillige. Meningen gives i det mel-
lemmenneskelige møde. 

At Hjørring Kommune dette år valgte at 
lade prisen tilfalde de frivillige ’kamil-
lusser’ i Hjørring betyder synliggørelse af 
frivillighed inden for det palliative om-
råde i det hele taget. Samtidig er det også 
en påpegning af den indsats og betydning, 
de frivillige har i det tværfaglige felt, der 
karakteriserer det palliative arbejde, hvor 
tanken jo netop er, at smertelindring er no-



get, sygeplejersker, læger, fysio-
terapeuter, socialrådgivere, psy-
kologer, præster og frivillige gør 
sammen og udvirker sammen.  

Lige netop dette perspektiv 
blev italesat et par uger efter 
frivilligfesten, hvor Kamillus 
Hjørring havde inviteret Karen 
Marie Sangild Stølen, som har 
skrevet en ph.d.- afhandling 
om ”Frivillighed i palliation”. 
I sit foredrag understregede  
Karen Marie Sangild Stølen 
den betydningsfulde rolle, fri-
villighed har i sundhedsplejen, 
fordi den frivillige har tid og ro 
til at sætte sig ned ved sengen, 
skubbe den syge en tur i par-
ken, spille et parti skak, læse op 
fra avisen og andet af samme 
overskuds-skuffe, som vor tids 
professionelle ikke altid har tid 
til i en hårdtpresset arbejdsdag. 
Et perspektiv, som i en engelsk 
undersøgelse blandt professio-
nelle på et plejecenter affødte 
denne sætning: Volunteers do 
the fun stuff – frivillige gør alt 
det sjove.  
 
Det er netop humlen i det frivil-
lige arbejde: Det skal være sjovt 
og give mening. Og det gør det 
på forunderlig vis også, når fri-
villighed sker på grænsen mel-
lem liv og død.  
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Et spændende oplæg 
til samtale om liv og død
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Af Peter Øhrstrøm, Hospice Vangen
bestyrelsesmedlem og repræsentant i 
bestyrelsen Kamillus Jammerbugt

Hvordan kommer man i gang med den 
svære samtale om døden og om den sid-
ste tid inden? For mange af os knytter 
der sig et tabu til disse spørgsmål.

De opleves som ubehagelige, og vi for-
trænger dem helst. Måske skyldes vor 
uvilje imod at tale om døden, at der her er 
noget, som er aldeles uden for vor kontrol. 
Alligevel kan ingen af os undgå dette tema. 

Det dukker op, når vi mister mennesker, 
der har stået os nær - og naturligvis også 
i tanken om vores egen død. Derfor bør vi 
besinde os og forsøge trods alt at få gang i 
den svære samtale om liv og død sammen 
med vore nærmeste. For at lykkes med det 
vil mange sikkert kunne få hjælp af den 
nye udgivelse af ”Samtalekort” fra Hospice 
Forum Danmark (Forlaget Højlund). Det er 
en lille æske med i alt 48 samtalekort. 
På hvert af disse kort er der på den ene side 
trykt et livsvigtigt spørgsmål og på den an-
den side et centralt citat med relevans for 
spørgsmålet. Disse samtalekort kan hver 
for sig danne udgangspunkt for gode sam-
taler om nogle af de mest afgørende tema-
er i tilværelsen. 

Hospice Forum Danmark lægger op til, at 
samtalekortene benyttes af interesserede 

ved mindre sammenkomster, fx i grupper 
af venner eller slægtninge. Tanken er, at 
lederen/ordstyreren af samtalen på for-
hånd udvælger et antal kort med spørgs-
mål, som hun eller han finder væsentlige. 
For hvert af de valgte kort læses spørgsmå-
let op, og gruppens medlemmer får efter 
tur lejlighed til at ytre sig om spørgsmålet. 
Det kunne for eksempel være: ”Hvad er et 
godt liv?”. 
Her ville vi nok alle have noget at byde ind 
med, selv om det måske vil være lidt uvant 
for os at skulle sætte ord på det gode liv. 
Men når vi sættes i en situation, hvor vi 
skal gøre det, vil det givetvis kunne hjæl-
pe os til eftertanke og opmærksomhed på 
det, som i virkeligheden betyder allermest 
for os. Vi vil så også opdage, at det kan 
være meget berigende at lytte til det, som 
de andre siger. Når vi lytter og nysgerrigt 
spørger ind til det, som er værdifuldt i den 
andens liv, forstår vi tilværelsen og dens 
rigdom meget bedre. 

Det er en pointe, som passer strålende til 
det citat, som udgiverne har valgt at pla-
cere bag på kortet med spørgsmålet om 
det gode liv. Det er et citat af den romerske 
filosof og politiker Sceneca (4 f.Kr. – 65), 
der udtalte: “En af de smukke egenskaber 
ved ægte venskab er at forstå og at blive 
forstået”.
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Udgivelsen kan opfattes som et anderle-
des ”spil”. Det er forsynet med nogle enkle 
“spilleregler” for de gode samtaler:

1. Vi skal tale nysgerrigt sammen  
 om noget væsentligt
2. Vi spørger og lytter for at blive  
 klogere
3. Vi skal ikke træffe beslutninger
4. Vi skal ikke blive enige
5. Vi har ikke travlt

 
”Samtalekort” er en bemærkelsesværdig 
og meget brugbar udgivelse. Og det er 
klart, at initiativet passer strålende med 
det, som Hospice Forum Danmark vil, 
nemlig at være den folkelige og landsdæk-
kende organisation, som samler arbejdet 

med at oprette hospicer og at sikre samar-
bejde mellem dem. 

Hospicerne, hvoraf vi har to i Nordjylland 
(henholdsvis i Frederikshavn og Nørre-
sundby), er institutioner, som tilbyder 
lindrende behandling til døende, og som i 
øvrigt også i bredere forstand arbejder med 
lindrende behandling for mennesker med 
livstruende sygdomme. Eftersom Hospice 
Forum Danmark i særlig grad arbejder med 
den ideologi, som ligger til grund for ho-
spicerne, er det oplagt for landsorganisa-
tionen at tage fat på udfordringen om at 
få en øget og dybere opmærksomhed på 
de svære spørgsmål om liv og død. Orga-
nisationen bygger på den grundlæggende 
opfattelse, at hvert eneste menneske har 
betydning, simpelthen fordi det er et men-
neske. Og det er en betydning, som den ➜ 



Udgivelse og forsendelse af Kamillus Nyt bruger efter de mange prisstigninger en stor del af 
vore kontingentindtægter, så det sidste år har vi forsøgt at få mange medlemmer til at læse 
bladet digitalt, enten på hjemmesiden eller tilsendt som e-mail.

Mange får allerede denne gang bladet med e-mail, og vi ønsker os, at alle de medlemmer, 
som nu modtager bladet med posten, vil sende os deres e-mail adresse til: 
kamillus@hospice-aalborg.dk eller hvfk@hospice-vendsyssel.dk
med angivelse af navn og medlems nummer 
(står over navnet bag på bladet) samt accept på at modtage 
bladet digitalt. Det vil spare os for store udgifter, så der bliver 
flere midler til vore hjælpetjenester.

Varme julehilsener fra  
Per Emborg, kasserer i Aalborg

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE!

➜ enkelte har hele livet igennem - også 
i den sidste tid, hvor kræfterne kan blive 
små. 

Det er klart, at samtalen om det enkelte 
menneskes betydning er meget vigtig som 
grundlag for vores menneskesyn og re-
spekt for hinanden i praksis. Samtalen er 
tydeligvis også afgørende for vurderingen 
af det, som vi er villige til at tilbyde hinan-
den, når døden kommer tæt på, herunder 
beslutningerne om den lindrende behand-
ling, som vi som samfund vil tilbyde bl.a. 
på hospicer og i forbindelse med udkøren-
de palliative teams. Dermed bliver de vær-
dier, som sådanne samtaler udmønter sig 
i, specielt vigtige for mennesker med livs-
truende sygdomme og for deres pårørende.

Hospice Forum Danmark bygger på værdi-
er, som hele tiden skal være genstand for 
eftertanke. Udgivelsen af “Samtalekort” 
blev lanceret bl.a. på Hospice Vangen i 
Nørresundby. Jeg deltog selv med stor in-
teresse og er overbevist om, at udgivelsen 
kan være et nyttigt redskab for alle, der vil 
deltage i den vigtige samtale, som udgør 
det folkelige grundlag for arbejdet med 
lindrende behandling til mennesker med 
livstruende sygdomme.

Samtalekortene kan købes hos www.ho-
spiceforum.dk og koster 75 kr. plus porto.

Et spændende oplæg 
til samtale om liv og død...

❤
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GENERAL 
FORSAMLINGER

EFTERLYSNING!

Kamillus Hjørring: 
Mailadresser efterlyses i Kamillus Hjør-
ring!  
Folk flytter og vi har svært ved at finde 
jer, så hermed en venlig opfordring til 
at sende mailadresse til formand Lene 
Graarup på mail: 
legr@km.dk

Støtteforeningen for Hospice Vangen: 
Tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 på 
Hospice Vangen. 

Kamillus Hjørring: 
Generalforsamling afholdes mandag den 
24. april 2023 kl. 19.00 i Bistrupkirken.

Kamillus Jammerbugt: 
Generalforsamlingen er planlagt til den 
22. marts 2023 i Aabybro Sognegaard.

Efter generalforsam-
lingen vil Marianne 
Christensen komme 
med en indlæg om 
sin operation og de 
kognitive udfordrin-
ger, hun som hjerne-
tumor-opereret selv 
må leve med. Det sker 

med baggrund i bogen ”Hjernetumorfor-
tællinger – når livet slår knuder”, udgivet 
af Hjernetumorforeningen i 2022.
I bogen som er lavet af hjernetumor-ope-
rerede og pårørende, har Marianne skre-
vet om en af de situationer, man nogen 
gange kan havne i som tumoropereret. 
Der vil efterfølgende være mulighed for 
spørgsmål og debat.

OBS! Er du interesseret i at deltage 
i arbejdet i Kamillus Jammerbugt, 
enten som våger, bestyrelsesmed-
lem eller medkoordinator, er man 
velkommen til at henvende sig til 
formanden - se kontaktoplysninger 
på bagsiden

@
DONATIONER
Støtteforeningen for Hospice Vangen: 
Privatpersoner
Kirker og menighedsråd
Inner Wheel Rebild Farsø
Gudrun og Erik Kauffeldts Fond
Chr. d. IV’s Laug 
Lions Club Hasseris

Hospice Jammerbugt: 
§ 18-midler fra Jammerbugt Kommune

Kamillus Hjørring: 
Privat donation
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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
Koordinatorer
Susanne Lindberg
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


