Støtteforeningen ved Hospice Søholm
September 2017
Hospice Søholm og Støtteforeningen inviterer til høstfest med
havevandring
Tirsdag den 26. september kl 14.30 på Hospice Søholm.
Uden medlemmernes bidrag kunne anlæggelse og supplering af
havens planter ikke lade sig gøre, så kom og nyd den skønne have
ved Hospice Søholm. Se efterårets farver og snak med de to frivillige, der passer og plejer haven.

Efter turen i haven byder Hospice Søholm på kaffebord.

Støtteforeningen har tidligere arrangeret en havevandring, som
blev til en meget vellykket eftermiddag. Solen skinnede, luften var
kølig, så efter en ½ time i haven trak de fleste ind i fællesrummet,
hvor Støtteforeningen serverede lidt til ganen,
Deltagerne var patienter, deres pårørende og gæster, personale,
nogle fra de frivillige, de fleste fra Støtteforeningens bestyrelse og
desuden få gæster udefra. Her skal specielt nævnes en pårørende
til en tidligere patient. Hun er fløjtenist i Randers Kammerorkester.
Spontant foreslog hun at hente sin fløjte fra bilen og spillede til en
fællessang.

Ugens Buket.
Hver uge donerer
Støtteforeningen en
smuk buket til det
fælles spiserum på
Hospice Søholm.
Tirsdag den 31. oktober kl 16.00 – 17.30
Inviterer Støtteforeningen igen på Syng - Sammen eftermiddag
med pianist Nils Johansen. Alle er velkomne

Nedenstående dejlige digt er skrevet af en af sygeplejerskerne på
Hospice Søholm, da Hospice havde 15 års jubilæum i 2014.
Sygplejersken passede en kvinde med hjernemetastaser, og disse
metastaser havde ændret kvindes personlighed og hukommelse i
udtalt grad. Det medførte ofte angstfulde øjeblikke for hende.
Digtet illustrerer meget fint, hvor mangfoldig sygepleje er, og hvor
kreativ man skal være for at få kontakt - og være med til at skabe
øjeblikke af livskvalitet hos et menneske, hvor hjernen er så
forandret.

_____________________________________________________

Kære medlemmer
Vi kan se i vores medlemskartotek, at vi kun har e-mail adresse på
få af jer, og derfor får mange Nyhedsbrevet sendt med posten.
Det vil give os en stor besparelse, hvis vi kun bruger porto til de af
jer, der ikke har en e-mail adresse.
Vi vil derfor opfordre til, at I, der har en mail-adresse – og som ikke
allerede får Nyhedsbrevet med e-mail – sender jeres e-mail
adresse til os, så vi fremover kan sende Nyhedsbrevet med
elektronisk post.
Så kan der blive penge til lidt flere blomster til Hospice Søholm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm
Formand Krista Franck
e-mail krista.franck@gmail.com

Mobil 21 25 66 75,

Næstformand Rosa Poulsen
e-mail: aso33@privat.dk

Mobil 20 26 55 65,

Kasserer Karen Margrethe G. Sørensen
e-mail: karenms@privat.dk

Mobil 22 65 75 18,

Bestyrelsesmedlem Birthe Rask

Mobil 20 23 98 97

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Buhrkal

Mobil 28 99 10 95

Suppleant Emmy Haahr Jensen

Mobil 21 67 19 48

Suppleant Hannah Breinholt
Mobil 40 84 04 38
_____________________________________________________
Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk
Støtteforeningen ved Hospice Søholm findes også på facebook
Vores bankkonto er åben for gaver: Reg.nr. 2316 konto nr.
7556951009

