
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 
        
                                                                                   September 2011 

Koncert 
Søndag den 2. oktober 2011 kl. 15:00 

i Stavtrup sognegård, Råhøjvej 5, Stavtrup  
 

Kammerorkester fra Odder Musikskole spiller værker 
af Haydn, Schubert og Carl Nielsen 

 
De medvirkende er: 

klarinet:   Anna Hald  
klarinet:    Esther Søndergaard 
klarinet:    Karen Engholm 
basklarinet:   Preben Damgaard 
basklarinet:   Aase Jørgensen  
basklarinet:   Jens Ebdrup 
fagot:    Ingrid Vestergaard 
instruktør:    Karina Brøgger Johansen 

 
Efter koncerten fællessang: Det lysner over agres felt 

 

Programbillet 50 kr. ved indgangen 
 

Koncerten er arrangeret af Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Musical_notes.svg�


Referat fra 
ekstraordinær generalforsamling 

tirsdag den 7. juni 2011 på Hospice Søholm 
 
Årsag til ekstraordinær generalforsamling:  
På den ordinære generalforsamling blev fremsat forslag til ændring af 
vedtægterne i §§ 4, 5, 8 og 10. Forslagsændringerne kunne ikke vedtages på 
den ordinær generalforsamling på grund af færre fremmødte end ½ af 
medlemstallet. 
 
Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Forslag til ændring af vedtægterne § 4, § 5, § 8 og § 10 
3 Eventuelt 
 
Ad. 1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner som dirigent, og han blev valgt. Han 
begyndte med at konstatere, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsam-
ling var lovligt indvarslet. Desuden kunne han oplyse, at generalforsam-
lingen var beslutningsdygtig 
 
Ad. 2 Forslag til ændring af vedtægterne § 4, § 5, § 8 og § 10 
Forslag til ændring af vedtægterne skulle fremsættes, som det blev gjort ved 
den ordinære generalforsamling. Afstemningsreglerne blev gennemført som 
angivet i vedtægternes § 9, stk. 2.  
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 3 eventuelt 
Der blev spurgt, om gaver, der kan give skattefradrag for giveren, også går 
til andre Støtteforeninger, når Hospice Forum Danmark er involveret. Det 
blev der svaret klart Nej til. Gaver, der er tiltænkt Støtteforeningen ved 
Hospice Søholm går kun til denne støtteforening.. Når Hospice Forum 
Danmark er med i billedet, er det udelukkende en ”teknisk” foranstaltning, 
fordi det er en landsorganisation, der er paraplyorganisation for alle 
støtteforeninger. 
 
Formanden takkede dirigenten og de fremmødte. 
 
 

Referent Rosa Poulsen 



Referat fra offentligt møde 10. maj 2011 
 
Kirsten Dalager Buur, præst ved Hospice Søholm, holdt foredrag om sit arbejde 
ved støtteforeningens offentlige møde i sognegården ved Møllevangskirken den 10. 
maj 2011, under titlen ”Den barske virkelighed og det vilde håb”.  
 
Her følger Elisabeth Buhrkals referat af foredraget.  
 
Præstens arbejdsfelt omhandler såvel den eksistentielle som den religiøse omsorg og 
sjælesorg. Det er den religiøse del, der oftest er den sværeste for mange at snakke 
om, men det var den del, Kirsten tog udgangspunkt i, og hele tiden med referencer 
til Biblens tekster, og med tråde til den barske virkeligheds levende eksempler. 
Hun talte om de basale grundvilkår i tilværelsen som mening, skyld, skam, 
alenehed, om spørgsmål som: hvad venter der mig efter livet, om sorgen over at 
skulle miste sit liv, sin familie og fremtid, om vrede og angst. 
Hun fortalte, at mange ofte afviser åndelig omsorg, fordi man tror, det drejer sig om 
specifikt religiøse spørgsmål. Men tilbud om at tale om bekymringer, angst, 
skyldfølelser er ofte velkomment. Det er ofte disse samtaler, der kan være en genvej 
til at tale om forholdet til Gud. 
Det religiøse ligger ofte latent i sindet og fremkaldes ofte ved alvorlig og 
livstruende sygdom under samtale med præsten. Her fortalte Kirsten om, hvilke 
ubevidste, hjemmelavede gudsbilleder, vi ofte har, billeder som stammer fra vores 
egne relationer. Der er ofte skabt et billede af en straffende gud, hvis ens far var en 
streng person. Der kan ligge et stort arbejde i at frigøre sig fra dette hjemmelavede 
gudsbillede til at forholde sig med sit liv til den kærlige og tilgivende Gud i 
himmelen. 
Kirsten fortalte om, hvor vigtigt og meningsfyldt det er at få fortalt sin livshistorie, 
om sine relationer gennem livet, og især i sidste del af livet kan det være af stor 
betydning at ”gøre sit liv op”. På latin hedder det, at træde frem, ”existere”, således 
bliver vores levede liv nærværende og får betydning. 
Hun fortalte videre om ”sorgen som kærlighedens pris”, og om at sorgen ikke kan 
trøstes væk, men som præst kan hun være sammen med det andet menneske, og det 
er den virkelige trøst. Kristendommen giver os et sted at være sammen i 
meningsløsheden og udsigtsløsheden. 
 Det er ud af den barske virkelighed, at det vilde håb fødes, siger Kirsten. Og det er 
her, hun som præst kan blive håbets talsmand ved at give sjælesorg. Troen flytter 
ikke bjerge, men bjerge kan forandre størrelse - ved præstens hjælp. Det vilde håb 
kan ses som det transcendente, et håb om et liv bagefter. 
Kirsten fortalte også om den del af sit arbejde, der handler om tværfaglighed ved 
deltagelse i konferencer, at give supervision, være støtte for personalet i svære 
forløb og i det hele taget ved at være meget synlig i huset. 
Efter foredraget var der spørgelyst, og der blev stillet spørgsmål som: ”er 
miraklernes tid forbi?”- hertil svarede hun, at det langt fra er tilfældet. Det sker, at 
nogle bliver i stand til at forlade hospice i bedre tilstand, end da de ankom, men det 
er også en svær proces at vende sig mod livet igen. 
  



Nyt fra hospicebestyrelsen ved Hospice Søholm. 
 
- Byggeriet på Hospice Søholm er behandlet på byrådsmødet den 24. august, 
men er blevet sendt til udvalgsbehandling for nærmere oplysning af nogle 
detaljer. Det forventes fortsat, at byggeriet snart går i gang, og at indflytning 
kan ske som planlagt i efteråret 2012 
 
- I forbindelse med flytningen er det besluttet, at navnet på hospice ændres 
til Hospice Aarhus. På den måde vil navnet være med til at præcisere den 
geografiske placering af hospice. 
 
- Der er fortsat mange mennesker, der ønsker at tilbringe deres sidste tid på 
Hospice Søholm.  
I de første 6 måneder af 2011 har belægningsprocenten varieret fra 86,2 % 
til 97 %, med et gennemsnit på 90,1 %. Regionens forventning er på 85 %. 
 
- Siden 1. august har der været ansat en musikterapeut 15 timer om ugen, 
fordelt på 3 dage.  
En gang om ugen er der et fælles arrangement for beboere og evt. pårørende, 
den øvrige tid bruger musikterapeuten hos de enkelte, som ønsker det. Indtil 
nu har det været til stor glæde for beboerne. 
Musikterapeuten er foreløbig ansat ½ år og aflønnes med midler, som er 
givet som gave til Hospice Søholm. 
 
 
Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:  
 
Formand:  Rosa Poulsen 

tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk  
Næstformand:  Emmy Haahr Jensen 

tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk 
Kasserer: Karen Margrethe Sørensen 

tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk 
Bestyrelses- 
medlemmer: 

Elisabeth Buhrkal, tlf. 8616 1209.  
e-mail: Elisabeth.Buhrkal@hospice-soeholm.dk 

 Inger Børsen 
tlf. 6065 9111, e-mail: tob@netnote.dk 

Suppleanter: Annie Kjær 
tlf. 8628 1024, e-mail: aabo.enggaard@gmail.com  

 Grethe Gylling 
tlf. 8629 0376, e-mail: grethegylling@mail.dk 

 
Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk 




