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 Støtteforeningen ved  
Hospice Søholm Aarhus 

Nyhedsbrev nr 56, April 2021 

Kære medlemmer 

Generalforsamlingen i  Støtteforeningen er overstået, og der var 

ingen modkandidater, så bestyrelsen fortsætter ufortrødent sit 

arbejde, især da der heller ikke har været spørgsmål til beretnin-

gen eller regnskabet. 

Vibeke startede 1. december på Hospice Søholm og har en 

stærk baggrund som frivillig. Vibeke glæder sig til, at corona re-

striktionerne lempes, så alle frivillige igen kan få deres gang på 

hospice og der igen kan sige velkommen til nye frivillige, som 

også gerne vil bidrage på dette skønne sted, som Hospice Sø-

holm er.    
Læs mere på sidste side i Nyhedsbrevet. 

Ny Frivilligkoordinator på Hospice Søholm, Vibeke 

Andkjær Harrit. 

Dette nyhedsbrev har fokus på 

de frivillige, der på hver deres 

måde yder en indsats for at være 

med til at skabe hjemmelighed 

og liv på Hospice Søholm. Stef-

fen fortæller om sit virke på Hos-

pice og Vibeke, der er ny frivillig-

koordinator, præsenterer sig og I 

kan læse om bamseprojektet. Støtteforeningens bestyrelse 
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Om at være frivillig på hospice –  

af Steffen 

Jeg har været frivillig i 11 år på hospice, dog ikke som en del af 

frivilliggruppen. Jeg kommer 2-3 gange om ugen alene for at 

spille guitar – danske sange, salmer, meditationsmusik og toner 

fra min – og mine forældres ungdom. 

I sagens natur er der ikke altid folk at spille for, så tager jeg en 

kop te og læser avisen. Som frivillig er det vigtigt at kunne være 

i lokalet uden at der sker noget - lige om lidt er der måske bud 

efter en. I avisen finder jeg "Dagens navn" – hver dag i året har 

sit drenge- eller pige navn og det kunne jo ske, at der var én 

person i huset, som jeg kunne gratulere. 

Der er dog næsten altid små gøremål, som jeg nyder at udføre 

– fx at tage opvasken, bringe restaffald i de rette containere el-

ler at gå en tur med en patient, hvilket giver anledning til man-

gen en god snak. 

Jeg tilhører "Verden der var engang" – i årtier har jeg så at sige 

ikke fulgt med tiden, mange emner kan jeg derfor slet ikke tale 

med om. På hospice betyder det dog mindre, for der fylder min-

derne i tone, såvel som i tale meget: 

Kan du huske de bilfrie søndage i 70'erne? Vi cyklede på motor-

vejen. 

Husker du Thy-lejren, den fyldte 50 år i 2020 og er nu et stykke 

Danmarks-historie. 

Husker du filmene med Gøg og Gokke, de besøgte Aarhus i 

1947. 

Og tv-serierne "Sonja fra Saxogade" og "Super Karla" – hun 

dansede i parken iført sin sorte kappe til den smukke melodi: 

"She's a Rainbow" – Karla ku' trylle!  

Det kan jeg også, bare lidt, og glæde vækker det, især fordi jeg 

ikke holder på hemmelighederne! Det synes mig forkert at tage 

gode trix og fiduser med i graven – og den dag kan snart kom-

me. 
Fortsættes. 
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I spise-/fællesstuen har vi det smukkeste ur, urskive og tal dan-

nes af fugle på vinger – det er ikke til at komme uden om:  

TIDEN FLYVER! 

Som frivillig er vi påskønnet på hospice. For mit vedkommende 

kan jeg kun håbe på, at jeg formår at give bare lidt af alt det 

hospice giver mig, - og her tænker jeg ikke kun på kaffe/kage - 

tilbage. At være så tæt på mennesker i deres sidste stund ma-

ner til eftertanke og minder mig om, hvad der er væsentligt og 

mindre væsentligt her i livet. 

"Der var engang", melodi af Kai Normann Andersen, 1938, men 

der er også et NU – skrivende stund den 8. marts, det er forår, - 

og hvem ved måske er der også et "forår på den anden side"? 

Jeg vil plukke 13 vintergækker i min have og tage dem med til 

hospice i dag. 

Frivillig på Hospice Søholm 

Som frivillig er man med til at skabe ’hjemlighed’ og liv gennem 
praktiske og sociale aktiviteter ligesom den frivillige med sit 
nærvær kan være til glæde for patienter og pårørende.  Så er 
du eller kender du en, der kunne være interesseret i at blive fri-
villig, er du meget velkommen til at sende Vibeke en mail: 
vah@hospice-soeholm.dk 

Snekvinden-lavet af Steffen 

Frivillige har hæklet og strikket bamser 
til børn, som er pårørende til indlagte 
på Hospice Søholm.  
Bamserne hjælper i en svær tid. 
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Jeg er opvokset i en familie, hvor det at deltage i frivilligt arbejde 
har været helt naturligt, så jeg har været håndboldtræner og si-
den bestyrelsesmedlem i idrætsforeninger og idrætsforbund og 
besøgsven. Det har givet mig mange dejlige oplevelser og gode 
venner. Jeg er uddannet fysioterapeut, og i det arbejde har jeg 
arbejdet sammen med frivillige omkring træning og dans.  
Jeg har en efteruddannelse i palliation, og derfor var det oplagt 
for mig at kombinere arbejdet med frivillige med arbejdet på et 
hospice. Et drømmejob, hvor jeg håber, at jeg sammen med mi-
ne kollegaer fortsat kan medvirke til at Hospice Søholm er et 
dejligt sted at være frivillig. At de frivillige oplever at deres kom-
petencer kommer i spil og deres interesser tilgodeses til stor 
glæde for indlagte patienter, deres pårørende og personalet. 
Det kræver, at vi til stadighed får nye frivillige. Det kræver syn-
lighed og positiv opmærksomhed.  

Det kan man bl.a. sige at vores projekt “Støt med en bamse til 
Hospice Søholm” har givet! 
Vi har lavet en Facebook-gruppe, der har været en artikel i År-
hus Stiftstidende og senest et indslag i TV2 Østjyllands nyhe-
der. Sammenlagt har det skabt stor opmærksomhed. Det strøm-
mer ind med de skønneste hjemme hæklede og strikkede bam-
ser, som børn der er pårørende til indlagte patienter kan finde 
trøst og glæde ved. 
Det er fantastisk at møde sådan en positiv opmærksomhed og 
vide at så mange mennesker rigtig gerne vil hjælpe. 

Hvem er jeg og hvad håber jeg på? 

Ny Frivilligkoordinator på Hospice Søholm     

                                        Af Vibeke Andkjær Harrit 

Et lille udvalg ad de mange bamser, der kommer til Hospice Søholm 


