
Mundtlig beretning for Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel 2019 

Endnu et år er gået. Det har været et spændende år og et år med 

forandringer. 

Som I kunne se da I kom har vi fået lavet banner og nye skilte, Der er også 

fremstillet T-shirt til brug når vi er på gaden, eller til andre arrangementer. 

Kort tid efter generalforsamlingen sidste år modtog vi en donation fra Lions 

Kattegat p 3000 kr. som Mette og jeg var i Krudttårnet og få overrakt. 

8.juni kunne vi overrække støtteforeningens jubilæumsgave til Hospice ved et 

lille arrangement omkring flagstangen. 

9. juni var vi på torvet i Sæby, hvor vi fik en god snak med mange mennesker 

og en del nye medlemmer. 

16. august var vi ca. 40 til sommersang ved Hospice, en af de første lidt 

køligere aftener, men en dejlig aften med underholdning af All Workers 

Brassband, fællesang under ledelse af Knud Erik Trane og Lise Robenhagen 

Hjørnet, som også gav et par numre. En dejlig aften, som vi håber at gentage 

en anden gang. 

Efter at have set udsendelserne om livet på Hospice blev vi kontaktet af 

organist ved Bangsbostrand kirke Niels Ole Sørensen, der sammen med Ida 

Lomann og Michael Andersen udgør Ida Lomann trioen. De ville gerne donere 

en koncert til fordel for Hospice. Den blev afholdt i Bangsbostrand kirke den 2. 

november. Efter koncerten var Bangsbostrand kirke vært ved et lille 

traktement. Stor tak både til Ida Lomann trioen og Bangsbostrand kirke. 

Af andre donationer kan nævnes et drivhus fra XL-byg, som jeg omtalte i 

forårsbrevet, en donation fra en kortklub, hvor et af medlemmerne døde på 

hospice og et andet er frivillig på Hospice. Derudover fik vi en stor donation fra 

Hospice til hjælp til udsendelse af ”Kamillus nyt” 

I lighed med tidligere har vi også i år fået doneret gavekort til menuer på Mc 

Donnals og god rabat på biografbilletter til Palads123. Som noget nyt har vi 

fået fribilletter til Fun House, så børn enten sammen med familien eller 

sammen med en frivillig kan tage en tur i Fun House for at opleve lidt andet 

end sygdom. 

12. marts blev jeg ringet op af Marianne Hansen fra Hospice Forum Danmark. 

Hun indledte med at sige, at det var den bedste telefonopringning hun havde 

hvert år, så var jeg næsten klar over hvad det betød. Vi havde nemlig i 

bestyrelsen indstillet en af vore frivillige til Hospice Forum Danmarks 

Ildsjælspris. Og det var netop for at fortælle mig, at Hospice Forum Danmarks 

bestyrelse havde valgt vores kandidat til Årets ildsjæl. Det var fantastisk dagen 



efter at tage på Hospice og fortælle Bonnie Rasmussen, at hun var valgt til 

årets ildsjæl. Bonnie var sammen med Frivillige koordinator Ingelise Andersen, 

Susan Christensen og Bodil Vestergaard fra bestyrelsen i Billund i lørdags for at 

modtage prisen. 

Ny koordinator: I august sagde vi farvel til Mette Ludvigsen som 

frivilligkoordinator. Mette havde gjort et godt stykke arbejde først mens Louise 

havde Barsels orlov og senere da Louise sagde op. Stor tak til Mette for 

indsatsen.  

Det betød at vi skulle have stillingen som frivilligkoordinator slået op og lige 

overveje om den indeholdt de opgaver, vi gerne ville have varetaget. Stillingen 

blev slået op i slutningen af august og i løbet af september fik vi 6 kvalificerede 

ansøgere. Vi valgte at kalde alle til samtale og havde en fantastisk eftermiddag 

med gode samtaler. Vi kunne og skulle kun vælge en og det blev Ingelise 

Nyholm som blev ansat pr. 1. oktober med 5 timer om uge. 

Vi er overbevidste om at vi valgte en dygtig og kompetent koordinator. Der er 

styr på vagtplanen og plejen af de frivillige. 

Nu vil Ingelise Nyholm fortælle lidt om hvad de frivillige laver på 

Hospice: 

Tak til Ingelise 

Hvad er vore penge gået til: 

Ikke alle har lige muligheder og i efteråret døde en familiefar på Hospice og 

efterlod sig kone og en søn på 11 år. Der var ikke mange økonomiske 

ressourcer, så på foranledning af Birgitte Nielsen blev der indkøbt lidt julegaver 

til både sønnen og moderen. Begge blev meget glade. 

Så har vi haft 25 frivillige på seminar i Aalborg i foråret om hverdagens etik og 

besøg af hospitalsklovnen Trudi. I november var 24 vågere på kursus i 

Hjørring. Her var overskriften ”Den gode Vågekone – frivilligt omsorgsarbejde 

med døende” to dejlige dage med inspiration og fællesskab for vore frivillige. 

Her i slutningen af januar havde ledelsen og hospice bestyrelsen inviteret alle 

frivillige og støtteforeningens bestyrelse til middag på Restaurant Himmel og 

Hav. En dejlig aften med god tilslutning. 

Aktivitets udvalget har arbejdet med at planlægge et kursus i ”Sidste hjælp” 

for vore medlemmer og andre interesserede.  

Støtteforeningen tæller nu 950 medlemmer. Vi håber stadig at nå de 1000. Jeg 

vil derfor gerne opfordre alle her i salen til at tage en folder eller flere med 

hjem og prøve at få venner og naboer til at melde sig ind. 



Til sidst vil jeg gerne sig tak til bestyrelse for samarbejde det forløbne år. Ikke 

alle fortsætter eller genopstiller til bestyrelsen. Derfor vil jeg gerne sige tak til 

Stig for det arbejde du har ydet i bestyrelse bl.a. som redaktør af Kamillus nyt 

og vores repræsentant i Hospice bestyrelsen.  

Jeg selv har også valgt at træde ud af bestyrelsen. Jeg har været meget glad 

for arbejdet og synes det har givet megen mening, men nogen gange er man 

nød til at sige stop, selv om hjertet sige ja.  

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

spørgsmål. 

 


