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DAGEN er årets 283. og har navn efter martyren Gereon,
hvis relikvier allerede blev æret i Köln fra 300-tallet.
Opførelsen af den første Gereons-kirke i Köln tilskrives
legenden kejser Konstantin den Stores moder, Helene (se
under den 21. maj).

Navne

■ FØDSELSDAGE

■ POLITIK

10.10

■ AKTUELT PORTRÆT

85 ÅR: Mandag den 13. oktober: Krista Pilgaard, Fuglebakken 7, Herrup.
60 ÅR: 13. oktober fylder overlærer Jens Rahr Schmidt, Tvis
Skole, Holstebro Kommune, 60 år.

■ JOBNYT

Johannes Lebech. Arkivfoto: Preben Madsen.
De festlige klovne Petunia og Tut foran Creativ
Companys hovedsæde, hvor medarbejderne i går fik et
overraskende besøg. Foto: Lars Rask Vendelbjerg.

Lebech folketingskandidat
Johannes Lebech, tidligere kirkeminister, Holstebro, blev i
aften på Holstebro Radikale Venstres generalforsamling enstemmigt valgt som folketingskandidat i Holstebro kredsen.
Johannes Lebech gav et oplæg til aktuel politik på baggrund af åbningstalen og den aktuelle politiske debat. Han
ser frem til en hård, men spændende valgkamp, hvor de radikale vil søge optimal indflydelse med vilje til at fortsætte den
reformpolitik, som har præget partiets regeringsdeltagelse,
oplyser han.

Tyve nye hospitalsklovne på vej
Af Lars Rask Vendelbjerg
rask@bergske.dk

■ DØDE

Vores kære lille barnebarn og nevø

Mikkel Kloster Madsen
* 3. september 2014
✝ 7. oktober 2014
Du kæmpede for livet men er nu trygt hjemme hos Gud.
“Dåbens lys er tændt når livet slukkes”
Farmor og Farfar
Anna Ida og Allan
Kasper
Helle og Martin
Mona og Tsjipke
____________________________

Therese Roesgaard - nyt ansigt hos Revision Limfjord. Pressefoto.

REVISORELEV: Revision Limfjord i Struer har ansat Therese Roesgaard som revisorelev.
Hun er 21 år og er født og opvokset i Gudum. Hun kommer fra en stilling som sekretær i et selvstændigt tømrerfirma, hvor hun har arbejdet de seneste to år.Therese bor i Holstebro sammen med sin kæreste. I fritiden læser hun ofte en
god bog, og nyder den hjemlige hygge med familie og venner.

■ DØDE

Vores kære lille fætter

Mikkel
Du er nu i himlen.
Vi ville så gerne have leget med dig.
Alma, Erik, Frederik og Alberte

Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Rigmor Andrea Gadegaard
* 15. februar 1918
er stille sovet ind på Rosengården
efter et langt smukt liv
den 7. oktober 2014
Mona, Ditte, Per, Erik, Søren og Ib
med familie
Begravelsen finder sted fra Humlum Kirke
tirsdag den 14. oktober kl. 13.00

Vores kære lille barnebarn, nevø og fætter, vores lille

Mikkel
kæmpede for livet men tabte kampen.

Min kære mand,
vores elskede far, svigerfar, morfar, og farfar

Herren gav og Herren tog. Herrens navn være lovet.

Hans Hansen

Skejby, den 7. oktober 2014

* 22. februar 1942

Bedstemor og Bedstefar

er stille sovet ind

Helle og Karsten
Henriette, Nikolaj, Kristoffer og Nikoline

Struer, den 9. oktober 2014

Hanne og Jakob
Ida, Astrid og Viktor
Allan og Gitte
Aske, Inge og Thor

Mona
Peter
Thomas og Lone
Susanne og Martin
børnebørn
Bisættelsen har fundet sted

PROJEKT: »Det, vi kommer
med, er sjælens apotek. Vi er
ikke behandlere eller terapeuter, men nurser barnet i
barnet.«
Sådan forklarer hospitalsklovnen Petunia klovnenes
indsats på hospitalernes børneafdelinger.
Hospitalsklovnene startede som en forsøg, men nu
er behovet så indlysende, at
børneafdelingerne ikke vil
undvære dem. Omkring 25
klovne er i funktion og i løbet af de næste tre år uddannes tyve nye, fortæller Petunia.
I starten var projektet helt
afhængige af private midler. Nu er der tilskud fra de
såkaldte satspuljemidler fra
Folketinget.
»Det ser vi som en stor anerkendelse. Men hver eneste krone, der er samlet ind
fordi der sidder nogle og fletter et armbånd, ser vi også
som en anerkendelse. Der
sidder også børn, som fletter,
fordi de ved, at der er børn,
der har det sværere end dem
selv. Det er fantastisk,« siger
Petunia.
Det er med til at give flere
klovnetimer på børneafdelingerne, hvor det kan betyde meget for børnene at få
en opmuntring og tage fokus
lidt væk fra sygdom.

»Bare det at få taget en
blodprøve kan være angstprovokerende for et barn. Så
kan det være godt at have en
klovneven,« giver hun som
eksempel.
Klovnene tæller ikke minutter, når de er ude på afdelingerne.
»Hvis et barn virkelig har
brug, kan vi sagtens være
der en halv time,« fortæller
Petunia med base i Aarhus,
der hver uge er ude med rød
næse på - dels på hospitaler,
men også i forbindelse med
events og modtagelse af donationer.
Hendes kollega Tut er fra
Aalborg. Hun er ude som hospitalsklovn tre-fire gange
om ugen. Hver tredie fredag
kigger hun forbi børnene på
en handicapinstitution i Herning. Tut er uddannet pædagog og arbejder også i en
skolefritidsordning.
»Det er et rigtig god mix,«
siger hun.
Hospitalsklovnene har
spændende projekter på vej.
»Vi arbejder blandt andet med en online-program,
hvor børnene kan møde os
derhjemme. Så kan børnene
gå på nettet og møde deres
klovn,« smiler Petunia.
Hun besøger også plejehjem og forventer, at klovnene i fremtiden i voksende
omfang skal give oplevelser
til ældre og demente.

Det, vi kommer med, er
sjælens apotek. Vi er ikke
behandlere eller terapeuter,
men nurser barnet i barnet.«

»

PETUNIA, hospitalsklovn
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På www.navne.dk kan du lægge billeder og
dine tanker. Familie, venner og bekendte
kan tænde et lys og sende tanker.
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Skuespiller BIRGIT SADOLIN fylder i dag 81 år. Hun blev optaget på Det Kongelige Teaters elevskole i 1951-1953 og optrådte herefter på teatret i ca. 10 år. Siden 1964 har hun
arbejdet freelance og har spillet roller på en række københavnske teatre samt Aalborg
Teater. Herudover har hun medvirket i revyer, tv-teater samt i mange filmlystspil.

Klovne-tak til Flette-Jette
Hyldest. Hospitalsklovne sagde utraditionelt tak til Jette Gregersen, der har samlet 330.000 kroner ind til deres arbejde.
Af Lars Rask Vendelbjerg
rask@bergske.dk

PORTRÆT: Der var én, der
var to, der var tre - og på fire
år er det blevet til flere tusinde
flettede armbånd i ti forskellige farver. En idé fostret af Jette Gregersen, 44, i Holstebro i
taknemmelighed over for hospistalsklovnenes indsats. Så
genialt, at det indtil videre
har givet imponerende 330.000
kroner til klovnenes arbejde.
Derfor ikke underligt, at en
af de to gæstende hospitalsklovne i går brød ud i hyldestsang til »Flette-Jette« med sin
egen-komponerede tekst, da
Petunia fra Aarhus og Tut fra
Aalborg var besøg hos Creativ
Company, hvor Jette arbejder
med eksport til udlandet og
har titel af account manager.
Og hvor ledelsen har sin pæne
andel i projektet ved at stille
materialer gratis til rådighed
for projektet.
Hospitalsklovnenes tak bestod i et par timers festlig underholdning rundt omkring
i det kreative hus, hvor 180
arbejder. Petunia og Tut deltog blandt andet aktivt i pause-gymnastikken, som giver
mange af medarbejderne et
lille afbræk i hverdagen.
Medarbejderne var ikke
informeret på forhånd, så det
kom som noget af en overraskelse, da de to pyntede klovne
pludseligt dukkede op på kontorerne.
Det var personlige erfaringer i forbindelse med datteren
Emmas mange hospitalsindlæggelser, der fik Jette Gregersen til at starte sit projekt. Datteren blev født med rygmarvsbrok og har været indlagt på
hospitalet 15 gange.
Den værste tur var 15 dage,
hvor mor og datter var indlagt
sammen i isolation på grund

»Flette-Jette er fantastisk, og det er imponerende, at armbåndene har givet så mange penge,« hylder hospitalsklovnene Tut og Petunia. Foto: Helge Bro.

af en infektion. »Her var hospitalsklovnene et dejligt afbræk i en sur hverdag. De lavede fis med det hele og tog
bad i sprit for at lave sjov med
desinfektionen,« husker Jette
Gregersen.
Da hun hørte, at hospitalsklovnene manglede penge til
deres arbejde, startede hun

Serviceassistent Lisbeth Møller får en musikalsk
hilsen fra klovnene. Foto: Lars Rask Vendelbjerg.

for fire år siden projektet
med flettede armbånd. Børnene hjalp selv til og flere kolleger og deres familiemedlemmer er senere blevet engageret. I øjeblikket er omkring ti
involveret i at flette.
Armbåndene sælges for tyve kroner.
»Det er meget bevidst. For

det har de fleste i lommen,«
forklarer hun.
Armbåndene sælges dels i
Creativ Shops butik i Nørreport Center. Dels på hjemmesiden lirumlarumleg.dk.
Jette Gregersen kan slet ikke fatte, at projektet giver så
mange penge.
»Det er mit hjertebarn. Jeg

Det er armbånd som disse, der foreløbigt har givet
330.000 kroner til hospitalsklovnene, viser Jette
Gregersen. Foto: Lars Rask Vendelbjerg.

kan slet ikke beskrive, hvad
det betyder for mig at støtte
klovnene,« fortæller hun.
Peter Nørgaard, der kalder
sig kreativ købmand i Creativ Company er dybt rørt over
Jette Gregersens indsats, der
er bakket op af andre medarbejdere og deres familier.
»Det er kæmpestort at en

person sætter sådan noget i
scene, viser så meget engagement og kan samle så meget
ind,« siger han.
Han synes, det er en sød gestus af hospitalsklovnene at
komme og sige tak ved at give
medarbejderne en oplevelse.
»Det er en oplevelse, der vil
blive husket,« slår han fast.

Hospitalsklovnene gav festlig instruktion ved
pausegymnastikken. Foto: Helge Bro.

