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Alle vore medlemmer ønskes et godt nytår, tak for året, der snart er gået 
Tak for donationer og gaver og for den interesse, I giver vores arbejde. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luciafest på Hospice Søholm fredag den 11. december 

 

 
 

Traditionen tro kom Tranbjerg Kirkes kor for at gå i Luciaoptog og synge 
julens sange og salmer under ledelse af organist Branko Djordjevic.  
Det var en særlig oplevelse, da Luciapigerne gik gennem gangene og med 
deres lyse og fint klingende stemmer skabte en bevægende stemning. Sangen 
tonede i hele huset og det var stemningsfyldt med lysene og de smukke, rene 
pigestemmer.  
Der var æbleskiver, gløgg, kaffe, kage, og julegodter til patienter, pårørende, 
personale og frivillige og til sidst også til alle de syngende piger. 



Morten Aagaard var foredragsholder ved Støtteforeningens møde, der 
blev holdt i Kirkens Korshærs foredragssal, Nr. Allé 25, 8000 Aarhus C. den 
30. september klokken 16. 
Morten Aagaard holdt et bevægende og medrivende foredrag. Det og en 
efterfølgende rundvisning i alle Kirkens Korshærs lokaler satte liv og død i 
perspektiv. 
Allerede ved porten oplevede vi et miljø præget af brugere, frivillige og 
andre besøgende til Kirkens Korshærs varmestue og genbrugsbutik. 
 
Nærhed – varme – omsorg er de værdier, der bærer den sociale og 
folkekirkelig hjælpeorganisation, der i mere end 100 år har haft sit 
virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte mennesker. 
Det handler om at forbedre forholdene for udsatte medmennesker – at skabe 
en bedre afslutning på livet, hvilket kan sammenlignes med, hvad der sker på 
et hospice. 
 
Efter Rosa Poulsens indledning fortsatte Morten Aagaard, der er leder af 
Kirkens Korshær i Aarhus. 
Morten Aagaards engagement og fortællinger med statistik og eksempler 
skabte en fornemmelse og forståelse af livet blandt de marginaliserede og 
socialt udstødte – hvad der betinger deres liv og deres vanskeligheder. 
Kirkens Korshær har en helhedsbaseret indsats, der ser på mennesker i 
øjenhøjde selvom de ligger ned. 
Huset rummer en døgnvarmestue, der er rådgivning og desuden et fixerum. 
Huset danner også ramme om en række sociale aktiviteter som fx systuen 
Nål & Tråd og genbrugsbutikken.  
Der er 84 ansatte og ca. 500 frivillige. Økonomien er overvejende fra private 
midler, der er et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og forskellige puljer, 
der financierer konkrete projekter. 
I huset er der ca. 5.000 brugere pr måned – alle årets dage - og gennemsnits-
alderen er mellem 40 -.50 år. 
 
Der er pres på pladserne i døgnvarmestuen, som er åben det meste af døgnet, 
og der mangler især beskyttet overnatning for piger. Desuden har beskæring 
af sengepladser i psykiatrien skabt flere hjemløse. Hjemløse uden dansk cpr. 
nr. søger også hjælp, men de har ikke adgang. 
Mange er ikke boligløse, men er mennesker, der ikke magter at bo alene og 
skabe et hjem. Ofte er de alkoholiserede, stofmisbrugere eller psykisk syge - 
eller alle tre ting i forening. 
Stofindtagelsesrummet er et godt besøgt rum, hvor narkomaner kan tage 
egne stoffer under beskyttede forhold. Det skaber mulighed for samtaler, 
færre infektioner og ingen dødsfald under indtagelsen. 



Mønsterbrydere er der kun ganske få procent af i Kirkens Korshær til trods 
for den støtte og hjælp, der er at finde. Kirkens Korshær forsøger at hjælpe så 
mange som muligt billigst muligt, og det er ofte med pragmatiske løsninger. 
 
Det fængslende oplæg af Morten Aagaard blev afsluttet med en række 
billeder, der understøttet af Sanne Salomonsens sang: ”Jeg har prøvet alt” var 
et rammende og bevægende indslag sammen med rundvisningen i alle husets 
lokaler.                           Referent Krista Franck 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En af de gode historier fra Hospice Søholm 
Fortalt af sygeplejerske Ida Buch-Lorentsen, frit gengivet af Rosa Poulsen 
 
Da Karen (fiktivt navn) om formiddagen kom til Hospice Søholm, havde Ida 
– som altid ved indlæggelse - en samtale for at finde ud af, hvordan Karens 
ønsker så vidt muligt kunne opfyldes i hendes sidste tid.  
Selv fortalte hun, at hun altid havde gjort meget for andre. Syge naboer, der 
fik en håndsrækning og et besøg. Børn der lige skulle have et skulderklap og 
en opmuntring. Hun fortsatte med at sige: 
Især har jeg gjort meget for min mand og vore to piger. Min mand døde for 2 
år siden. Nu er jeg syg, og mine to piger er parate til at give mig bad, lave 
min mad og gøre alt for mig, men de skal have mulighed for at leve deres liv 
og så ellers være her sammen med mig. Jeg vil høre, hvad I kan tilbyde, og 
så vil jeg bare tage imod. Ja, det har jeg bestemt, for jeg har givet til andre 
hele mit liv, nu kan jeg ikke andet end tage imod – og det vil jeg gøre. 
 
Karen havde ikke lyst til mad, men der kunne laves lidt, men godt,  og det 
blev gjort og det blev spist. Karen havde mange smerter, men de fleste kunne 
lindres med medicin og det blev de så vidt muligt. Spabad gjorde også godt. 
Ida er uddannet til at udføre en speciel afslappende massage og kombineret 
med et bestemt stykke musik, hjalp også det Karen til at have det godt. 
Allerbedst var det, at hendes to piger kunne skiftes til at være hos hende, men 
også være der sammen. Når Karens tilstand tillod det, talte de meget med 
hinanden, de lo sammen og de sang sammen, men når Karen døsede, sad 
pigerne med moderens hænder i sine. 
Karens tilstand forværredes gradvist og hurtigt dag for dag. Hun forblev klar 
til det sidste og gav udtryk for, hvad hun mente, der kunne være godt nu, og 
Ida og de øvrige sygeplejersker var der for hende. Det gav mange gode timer 
ved siden af de vanskelige 
Efter ca. 2 ugers forløb sagde Karen til Ida, at når hun skulle dø, ville hun 
ønske sig, hun kunne have sine piger hos sig, høre musikken samtidig med 
Idas massage. Næste dag i Idas aftenvagt døde Karen stille og fredfyldt og på 
den måde, som hun havde givet udtryk for, at hun ønskede. 



Loppemarked i Musikhuset bliver holdt i hver af årets første fire måneder, 
og én eller to gange vil Støtteforeningen være at finde i en af staderne. 
I sommermånederne vil vi nogle gange tage del i Loppemarkeder, der holdes 
på Ingerslevs Boulevard. 
I modsætning til de foregående år, kommer vi ikke til Tangkrogen, når Lions 
holder Kræmmermarked Kr. Himmelfartsdag og de tre følgende dage.  
Under alle omstændigheder håber vi, at de markeder vi deltager i, giver gode 
indtægter, der kan skabe gavn og glæde for patienterne på Hospice Søholm. 
Hvis vore læsere har gode effekter, de ikke selv vil bruge mere, tager vi imod 
dem til salg i vore stande. 
_____________________________________________________________________________________ 
Næste års ordinære generalforsamling holdes onsdag den 18. maj 2016 
i Hospice Søholms mødelokale 
 
Før generalforsamlingen klokken 19.00 kommer Arne Rolighed,  
tidligere indenrigsminister og amtssygehusdirektør i Århus amt og holder 
foredrag med titlen: Sundhedsvæsenets værdier under pres – som desuden er 
titlen på en bog udgivet af Arne Rolighed 
 
Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm er:  

Formand:  Rosa Poulsen 
tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk  

Kasserer: Karen Margrethe G. Sørensen 
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk 

Bestyrelses- 
medlemmer: 

Elisabeth Buhrkal, tlf. 2899 1095.  
e-mail: Elisabeth.Buhrkal@hospice-soeholm.dk 

 Emmy Haahr Jensen 
tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk 

 Krista Franck 
tlf. 2125 6675, e-mail: krista.franck@gmail.com 

Suppleanter: Birthe Rask 
tlf. 2023 9897, e-mail: birthe.rask@gmail.com 

 
Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk 
Vores bankkonto er åben for gaver: reg.nr. 2316 konto nr.7556951009 
 
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 


