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Støtteforeningen ved  

Hospice Søholm Aarhus 

Nyhedsbrev nr. 69  

December 2022 

 

 

   Nu tændes 1000 julelys 

Emmy Köhler/Troels Sørensen 
 

   Nu tændes tusind julelys 

   På jorden mørk og rund 

   Og tusind stjerner stråler ned 

   Fra himlens dybblå bund 

Kære medlemmer 

Vi vil slutte året med at takke for jeres opbakning i arbejdet med 

at sikre bedre vilkår for uhelbredeligt syge og døende menne-

sker samt deres pårørende. 

I dette nyhedsbrev vil vi fortælle om året, der er gået og fortælle 

om de mange indlæg, Hospice Søholms ansatte og frivillige har 

beriget vores lille nyhedsbrev med. 

Julesangen ”Nu tændes tusind julelys” skaber en ide om, at 

stjernerne viser vej, og at håbet holdes op foran os.  

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

   De bedste hilsner 

   Krista Franck 

   Formand 

  



2 

 

Velkommen til Hospice Søholms 

nye souschef Gitte Billeschou. 

I marts startede Gitte Billeschou. Hun  for-

talte, at hun glæder sig til i tæt samarbejde 

med hospicechef Dorthe Kjær Iversen, den 

fantastiske personalegruppe og alle de en-

gagerede mennesker omkring Hospice Sø-

holm, og ser frem til at være med til at lede 

og videreudvikle den palliative indsats her.  

Psykolog på hospice – samtaler med  

døende og deres pårørende  

I februar fortalte Gro Stoltze Katborg, psy-

kolog på hospice om, hvordan hun kan 

støtte patienterne med deres bekymringer 

og usikkerhed.  

Det er vigtigt, at kunne spise med øjnene 

I marts fortalte køkkenleder Sara Jane Lan-

ge om nogle af de spændende udfordrin-

ger, der er i et køkken knyttet til et hospice.  

Strandbakkehuset på Djursland.  

Hospiceleder Dorit Simonsen fortalte på vo-

res generalforsamling i maj om Strandbak-

kehuset på Djursland.  

Strandbakkehuset er det første nybyggede 

børne- og ungehospice i Danmark. 
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Den nye paraply, der er blevet til i et godt 

samarbejde mellem Hospice Søholm, Kræf-

ter til Kræft og Støtteforeningen blev også 

præsenteret på generalforsamlingen. Para-

plyen står ved indgangen til brug efter be-

hov. 

Paraplyen blev i øvrigt årets julegave til an-

satte og frivillige på Hospice Søholm 

 

Frivilligheden blomstrer på Hospice Sø-

holm. 

Frivilligkoordinator Vibeke Andkjær Harrit for-

talte i august om rekruttering af frivillige bl.a. 

ved hjælp af tre gode TV-programmer. Vibeke 

fortalte også om, hvad det frivillige arbejde 

består af og går ud på. 

Fysioterapi på Hospice Søholm - en del 
af tværfagligheden.                                  
 
Fysioterapeut Hanne Bedoya Cabezas fortæl-

ler i november: ”Som alle andre ydelser og 

tilbud på Hospice Søholm er det overordnede 

sigte med fysioterapien at være med til at øge 

livskvaliteten hos de indlagte patienter.  Hvad 

der opleves som livskvalitet varierer jo fra 

menneske til menneske, så det, der er vigtigt 

for den ene, kan være ligegyldigt for en an-

den.” 
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Loppemarkeder 

Der afholdes loppemarkeder løbende i Aar-

hus. Tak til alle, der donerer til os. Vi tager 

gerne imod gode lopper. Ring eller skriv til 

os . 

Skriv til kontakt@hospice-aarhus.dk, 

eller ring til Krista Franck, 21256675 

 Syng-Sammen-Eftermiddage med pianist 

Nils Johansen 

Det er nu en fast tradition med forår-og efter-

års Syng-Sammen, hvor Nils kyndigt leder os 

igennem den nye højskole sangbog. 

Først vælger han og så vælger forsamlingen. 

 

Aarhus Friskole 

Luciaoptog og koncerter er også en fast del 

af  årets forløb. 

Det er hver gang bevægende og opløftende 

at opleve de glade stemmer fra 3.-4. klasse. 

Både patienter, pårørende, ansatte og gæ-

ster glæder sig over syn og lyd. 

”Krukkerne” 

Kalder 3 fra bestyrelsen sig. De sørger for 

at der regelmæssigt er blomster på stuer-

ne, at krukker står godt-alt i samarbejde 

med havegruppen. 


