Fremover vil vi med jævne mellemrum være på bagagerumsmarked på Ingerslevs
Boulevard og i indendørs markeder i Musikhusets foyer.
På markederne sælger vi forskellige effekter. Det kan være nipsting til hjemmet
og forskellige husgeråd, bøger af nyere dato, pensioneret legetøj, rent og pænt tøj
til alle aldre og alt muligt andet, som vi omgiver os med i vort daglige liv.
Effekterne modtager vi fra private, der afleverer det til os i stedet for at give det til
hjælpeorganisationer eller genbrugsbutikker.
Hvis du har effekter, du kunne tænke dig at donere til Støtteforeningens markeder,
så kontakt bestyrelsen og vi aftaler nærmere.

Hjælp os med at skaffe nye medlemmer – det belønnes!
Skaf 2 nye medlemmer og du får 1 flaske rødvin
Skaf 5 nye medlemmer og du får 3 flasker rødvin

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:
Rosa Poulsen
tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk
Næstformand: ubesat
Kasserer:
Karen Margrethe G. Sørensen
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk
BestyrelsesElisabeth Buhrkal, tlf. 2899 1095
medlemmer: e-mail: Elisabeth.Buhrkal@hospice-soeholm.dk
Emmy Haahr Jensen
tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk
Suppleanter: Birthe Rask
tlf. 2023 9897, e-mail: birthe.rask@gmail.com
Krista Franck
tlf. 2125 6675, e-mail: krista.franck@gmail.com
Formand:

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk
Hospice Søholms adresse er: Bispevej 68, 8260 Viby J., Telefon7841 3333,
mail: hospice-soeholm@hospice-soeholm.dk
Huset Venture, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J.
har doneret trykning af Nyhedsbrevet
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Et værdigt liv – en værdig død?
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Morten Aagaard
leder af Kirkens Korshær i Aarhus
holder foredrag onsdag den 30. september klokken 16.00-17.30
i Kirkens Korshærs foredragssal, Nr. Allé 25, 2. sal 8000 Aarhus C
Efter foredraget er der rundvisning i Kirkens Korshærs lokaler.
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Uden frivillige går det ikke

Karl Sander skaber sammen med de andre frivillige ved Hospice Søholm en
særlig kontakt til patienterne
På Hospice Søholm er der ca. 20 frivillige, der hver især på forskellige tider på
dagen møder til en ugentlig vagt på 3-4 timer,.
En af de frivillige, som ofte kan træffes på Hospice Søholm er Karl Sander, som
med sine 82 år er den med den højeste alder, og samtidig den, som kommer
hyppigst. Han kommer og aflæser regnmåleren, plejer og passer de to kæmpe
Dronning Ingrid-pelargonier, som står i gårdhavens glashus. Det betyder mange
forskellige omplantninger og vanding af krukker. Karl hjælper med at holde haven
sammen med to andre frivillige, som har påtaget sig denne opgave.

Mens vi sidder i de hyggelige kurvestole i glashuset fortæller Karl om, hvad det er,
han synes er så særligt ved at være frivillig her: ”Det har betydning, at jeg er fri
til at gå hjem, når jeg er færdig, jeg kan vælge det selv. Og så sætter jeg pris på de
mange rare mennesker, som jeg møder her.”
”Det er sjovt at rumstere i køkkenet med aftensmaden, og derved komme til at
kende patienterne, og på den måde finde frem til lige den særlige måde, som en
patient gerne vil have sin mad anrettet på, og så at kunne huske det til næste gang.
Det giver en glæde at aflæse et andet menneskes tilfredshed og taknemmelighed,
og der behøver ikke at blive sagt så mange ord”.
”Vi frivillige kommer som almindelige mennesker i modsætning til de professionelle. Det giver en særlig kontakt. Vi får som frivillige en fornem påskønnelse fra
såvel personalet som ledelsen”, konstaterer Karl og fortsætter:
”Juleaften i år bliver perfekt, for nu har vi udviklet en måde at gøre tingene på, så
det kommer til at køre”, siger han og glæder sig til december, hvor han igen tager
tjansen sammen med en af de andre frivillige, som gennem flere år troligt kommer
jule- og nytårsaften og er frivillige på Hospice Søholm.
Af Elisabeth Buhrkal, sygeplejerske på Hospice Søholm og
medlem af Støtteforeningens bestyrelse

Bagagerumsmarked på Ingerslevs Boulevard 2. august
gav et tilfredsstillende overskud

Karl Sander ved Dronning Ingrid Pelargonierne (foto: Elisabeth)

Vi er ved at blive erfarne kræmmere og nu udvider vi. De sidste tre somre har
vi solgt godt på kræmmermarkedet på Tangkrogen, og nu har vi vist, at bagagerumsmarked også er en måde, vi kan tjene penge på.
Vi kan på den måde supplere Hospice Søholms økonomi med vores markedsoverskud.
Vi får mulighed for at forære gaver til patienterne på Hospice Søholm eller skaffe
midler til fælles oplevelser og forkælelse, som der ellers ikke er økonomisk
mulighed for.

