
Mundtlig beretning for Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel 2018 

 

Allerførst vil jeg gerne komme med en rettelse i forhold til forårsbrevet. 

Jeg fik fejlagtig skrevet at støtteforeningen så dagens lys i november 2007. 
Det var ikke korrekt. Det var der, man begyndte at hverve frivillige. 
Støtteforeningen er to år ældre, den blev stiftet den 25. april 2006 på 
Rådhuscentret i Frederikshavn. 

Det har været et spændende år på Hospice og for vore frivillige. Der har været 
lejlighed til at holde flere hyggelige sammenkomster. 

Som vi fortalte sidste år fik vi ”Frivillighedsprisen” fra Frederikshavn kommune 
2017. Den blev brugt til en sammenkomst med spisning og underholdning for 
vore frivillige først i februar i år. Ud over prisen på 10.000 kr. gav både 
hospice og støtteforeningen et tilskud til festlighederne. Derudover havde vi 
vores årlige julekvartalsmøde og så endelig vores jubilæumsfest sidst i marts, 
hvor Hospice bestyrelsen havde inviteret alle frivillige til Hjørring teater med 
rundvisning, spisning og underholdning af Kaare Norge.  

I forbindelse med receptionen var bestyrelsen efterfølgende behjælpelig på 
hospice med at beværte og samtale med de besøgende der gerne ville have en 
rundvisning. 

Det er vigtigt at værne om vore ca. 70 frivillige. En stor del af dem dækker i 
løbet af et år ca. 1100 middags, eftermiddags og aften vagter. En anden stor 
gruppe er i vores Våge og besøgstjeneste, der dels våger på Hospice, men 
også tager ud i hjemmene og sidder ved den syge, så de pårørende kan få en 
rolig nattesøvn, eller få mulighed for at komme lidt hjemmefra.  

Derudover har vi et havehold, der sørger for at udenoms arealerne holdes, så 
patienter og pårørende altid har noget pænt at se på. Tusind tak til alle 
frivillige for jeres store indsats. 

Støtteforeningens formål er 

• At støtte Hospice Vendsyssels og den palliative indsats i Nordjylland 
• At udbrede kendskabet til hospicefilosofien gennem aktuel 

oplysningsvirksomhed 
• At række medmenneskelig omsorg til uhelbredeligt syge og døende 

borgere gennem etablering, fastholdelse, vedligeholdelse og uddannelse 
af den frivillige indsats på Hospice Vendsyssel, Det palliative Team og 
palliationssygeplejerskerne på Sygehus Vendsyssel. 

Netop for at uddanne vore frivillige, så de er bedst muligt rustet til opgaverne 
og til at møde patienter og pårørende på Hospice valgte vi sidste sommer at 



tilbyde kurset ”Sidste hjælp” til alle vore frivillige. Det blev to aftener, hvor vi 
lærte om, hvad der sker med mennesker i deres sidste leve dage, hvilke tegn 
er der på at døden er nær, og hvordan taler/tier man bedst sammen med den 
døende og de pårørende. Der blev også undervist i en del praktiske ting bl.a. 
omkring testamenter. 

At støtte patienter og pårørende, så tiden på Hospice bliver så god som muligt 
er et andet formål: 

Igen i år har der været en del yngre patienter på Hospice. Det har betydet at 
en del børn har haft deres gang som pårørende. Støtteforeningen har her 
bidraget med gavekort til is og biografture, desuden har Mc Donalds doneret 
en del gavekort til mad fra restauranten. 

Til patienterne har vi bl.a. bevilget en tur til Læsø, til en patient, der havde 
haft et liv sammen med islandske heste og brændende ønskede at gense dem. 

Hvis behov akut opstår for støtte, har Støtteforeningen uden tøven sprunget 
til, hvis det har været muligt.  

Fra patienter og frivillige har der været et stort ønske om at få nye navneskilte 
til de frivillige med større typer, så man tydeligere kunne læse navnet. Det 
ønske fik vi opfyldt i efteråret. 

I december flyttede et filmhold med Jesper Bradsted i spidsen, ind på Hospice 
Vendsyssel i 7 dage, det kom der 4 fine udsendelser ud af som blev sendt her i 
påske. Jeg vil gerne takke Jesper Bradsted for han flotte indsats for at gøre 
hospice og hospicetanken kendt i bredere kredse.	Måske kan de stadig ses på 
TV2Nord.dk. 

På næste tirsdag den 24. april kl. 19.- 21. i Arena Nord, kan man møde Jesper 
Bradsted, Birgitte Nielsen og Mia Rømer. Invitationer er fremlagt på borderne.  

Den største udgift bliver gaven i forbindelse med hospice 10 års jubilæum, 
hvor der er/bliver etableret et bed omkring flagstangen, som gerne skulle være 
en nydelse at se på året rundt. 
Vi rundsendt en ansøgning til menighedsråd i Frederikshavn provsti og Y’s 
mens klubber i Frederikshavn kommune om støtte til anlæg af arealet omkring 
flagstangen, og har allerede fået en del positive tilkendegivelser med store 
såvel som mindre beløb. Mange tak for det. 

VIS BILLEDE 

Efter endt barselsorlov valgte Louise Pedersen at sige stillingen som 
koordinator op. Det betød at ansættelsen af Mette Ludvigsen blev forlænget. 
Jeg vil gerne her takke Mette for hendes arbejde, jeg ved der er stor 
tilfredshed med hendes indsats som koordinator. 



Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for jeres indsats. I har levet op til det 
løfte i gav sidste år, om at vi deles om opgaverne, jeg er aldrig gået forgæves, 
når jeg har haft en opgave, der skulle løses og det ikke nødvendigvis var mig 
der skulle klare den. Tak for det. 

Dette var ordene. Jeg overgiver beretningen til forsamlingen til diskussion og 
spørgsmål. 


