
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 
        
                                                                                          14. april 2014 

 

Offentligt hospicemøde 

Kjeld Holm biskop i Aarhus Stift 
 

 

 
 

kommer tirsdag den 6. maj 2014 klokken 19.00 

og taler om: ”At erindre en afdød” 

 

Mødet holdes i Hospice Søholms store mødelokale,  

Bispevej 68, Stavtrup, 8260 Viby J. 

 

Efter mødet er Støtteforeningen vært ved en kop kaffe 



Der indkaldes til: 
 

Ordinær generalforsamling 
 

i mødelokalet ved Hospice Søholm 
Bispevej 68, Stavtrup Viby J. 

  

(endestation for hver anden bybus nr. 11) 

 

tirsdag den 6. maj 2014 klokken ca. 20.30  
 

efter det offentlige møde. 
 

Dagsorden til generalforsamlingen: 
 

1.   Valg af dirigent 

2.   Valg af stemmetællere 

3.   Formandens beretning til godkendelse 

4.   Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

5.   Behandling af indkomne forslag 

6.   Budget 

7.   Fastsættelse af kontingent for 2014 

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Inger Lise Casper, Emmy Haahr Jensen  

begge modtager genvalg  

9.   Valg af 2 suppleanter,  

Karen Margrethe Gadegaard modtager genvalg 

Lars Nielsen genopstiller ikke 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

 



Mandag den 13. januar 2014 var der debatmøde i Rådhushallen 

arrangeret af Støtteforeningen og Sundhed og Omsorg i Aarhus. 
 

Denne mandag, i en ellers snefattig, mild vinter, havde vejrguderne bestemt, 

at der skulle være snestorm. Sneen føg om hushjørner og vejret indbød mest 

til at være hjemme i den lune, trygge stue. 

Ikke desto mindre mødte 375 mennesker op i Rådhushallen for at høre om og 

være med til at diskutere: Aktiv livshjælp – aktiv dødshjælp. 
 

             
  

            Mødet i Aarhus Rådhushal 13. januar 2014               foto: Allan 
 

Panelet ved debatmødet bestod af Jakob Birkler, formand for Det Etiske Råd, 

Flemming Schollart, formand i foreningen: En værdig Død, overlæge Bodil 

Abild Jespersen, Aarhus Universitetshospital og tilknyttet Hospice Søholm. 

Meget centralt for Jacob Birklers indlæg var: ”Hvordan skaber vi de bedst 

mulige rammer og betingelser for den døende og deres pårørende”. ”I diskus-

sionen om værdighed skal vi huske, at det er ikke uværdigt at dø hjælpeløs 

og ynkelig - det er i orden at behøve hjælp. Vi kan ikke blive enige om, at 

livet skal slutte på et bestemt tidspunkt punkt, men ellers er der meget, vi alle 

kan være enige om.” 

Flemming Schollart vendte flere gange tilbage til, at ”den hollandske model”, 

hvor lægen er aktiv i dødshjælpen, burde indføres i Danmark, men at den 

lindrende indsats burde styrkes. 

Bodil Jespersen sagde: ”Mit mål er at lindre patienternes lidelser, problemet 

løses ikke med, at patienterne selv bestemmer, hvornår de vil dø. Hvis vi 

ændrer på lovgivningen, opstår der mange nye dilemmaer, som det så bliver 

nødvendigt at tage stilling til.”                    Referenter: Elisabeth Buhrkal og Rosa Poulsen 



Onsdag den 14. maj kl. 15.30 – 18.00 holdes Åbent Hus 

på Hospice Søholm.  

Det er en markering af 15 års jubilæum 1. april 2014 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

I 2014 er vi igen i en stand på Lion’s Kræmmermarked 

på Tangkrogen, Aarhus, 29. maj - 1. juni klokken 10 – 19  
 

Kom og få en snak med os om Hospice Søholm, Bispevej 68, Viby J. 

og om arbejdet med at pleje uhelbredeligt syge og deres nærmeste. 
 

Kom og få orientering om, hvor i Danmark der er indrettet hospice, og 

om de tilbud, der er til uhelbredeligt syge og døende mennesker og til 

deres pårørende 

Se vores udstilling af bøger, plakater, kort og andet, vi har med. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:  
 

Formand:  Rosa Poulsen 

tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk  

Næstformand:  Inger Lise Casper  

tlf. 8628 1973, e-mail: inlijeca@gmail.com 

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 

 Emmy Haahr Jensen 

tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk 

Suppleanter: Karen Margrethe Gadegaard 

tlf. 8689 1665, e-mail: kmry@mail.dk 

 Lars Nielsen 

tlf. 2166 3078, e-mail: etln.ulstrup@hotmail.com 
 

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk 

 

http://www.hospice-aarhus.dk/

