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”Ja til livet” 

siger tidligere rådmand Dorthe Laustsen. 

 

 

 

 

 

 

Alle er velkomne til møde onsdag den 16. maj kl 19.00 på  

Hospice Søholm, Bispevej 68, 8260 Viby J 

 

Kom også til Syng-Sammen-Eftermiddag med pianist Nils Johansen 
onsdag den 11. april kl 15.30—17.00 på Hospice Søholm. 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 



Der indkaldes til:     

Ordinær generalforsamling på 

Hospice Søholm 

Bispevej 68, 8260 Stavtrup 
 

onsdag den 16. maj 2018 klokken ca. 20.30 efter mødet med Dorthe Laustsen. 

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 2019 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Krista Franck og Birthe Rask er villige til at 
modtage genvalg 

9. Valg af 2 suppleanter: Emmy Haahr Jensen og Hannah Breinholdt er villige til 
at modtage genvalg 

10. Valg af revisor: Niels Angaard og Hans Kjær er villige til at modtage genvalg 

11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres 
skriftligt til formanden senest den 15. april 2018. 

 
OBS - OBS - OBS          Vi udsender ikke længere girokort. 

 
Kontingentopkrævning for 2018 

Indbetal venligst kontingent på vores konto i Nordea via Netbank eller som bank-
overførsel. Reg.nr.: 2316 – Kontonr.: 7556951009. 
Du kan også betale ved indgangen til generalforsamlingen eller til en af bestyrelses-
medlemmerne. Indbetaling senest den 16. maj 2018. 
Enlige: 100 kr,  
Par: 175 kr.  
Virksomheder/foreninger/institutioner: 500 kr. 



Hvad går pengene til? 

Vi er med vores donationer med til at skabe et godt miljø indvendigt som udvendigt 

på Hospice Søholm. Haven, blomster og kunst er eksempler på indkøb.   

                                               Kom selv og se 

Nedenstående uddrag af artikel er fra Hospice Forum Danmark og fortæller lidt 
om musikkens betydning.  

Når musikken bliver terapi 
Musikken kan give os helt fantastiske oplevelser, den kan skabe stemning og føre 
os nye steder hen. Men musikken kan meget mere end det – den kan også lindre 
smerter for alvorligt syge og døende patienter på hospice. 

På hospice spiller musikken en stor og vigtig rolle. Der arrangeres en række koncer-
ter, som kan give patienter og pårørende fælles oplevelser og bringe minderne 
frem. Men musikken bruges også som terapi i den lindrende behandling.  

 Formålet med musikterapien kan være at skabe rum for samvær, ro, fordybelse, 
lindring af angst, smerte og uro. Musikterapeuten forklarer, at fordi musikken be-
væger sig på et andet niveau end den almindelige samtale mellem mennesker, så 
kan den være med til at lindre smerter eller ubehag af såvel fysisk, som psykisk, 
social eller åndelig karakter.  

At leve med alvorlig sygdom kan berøre os dybt på et følelsesmæssigt plan. Her er 
en grad af sårbarhed, der kan være svær at forklare med ord. Man kan sige, at mu-
sikken på en måde går fra hjerte til hjerte og ikke kræver ord til samtale. ——> 

 



Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm: 

Formand Krista Franck                                     Mobil 21 25 66 75   

Næstformand Rosa Poulsen                                        Mobil 20 26 55 65 

Kasserer Karen Margrethe G. Sørensen                    Mobil 22 65 75 18 

Bestyrelsesmedlem Birthe Rask                                  Mobil 20 23 98 97 

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Buhrkal                       Mobil 28 99 10 95  

Suppleant Emmy Haahr Jensen                                   Mobil 21 67 19 48 

Suppleant Hannah Breinholt                                  Mobil 40 84 04 38 

 
Mail: kontakt@hospice-aarhus.dk 
Adresse: Bispevej 68, 8260, Stavtrup, Viby J 
Hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk 
Facebook: Støtteforeningen ved Hospice Søholm  
 
Vores bankkonto er åben for gaver. Der er fradragsret for gaver til Støtte-
foreningen. (max 15.900kr i 2018) 
Reg.nr.2316 konto nr. 7556951009 

Vores næste loppemarked er den 6. maj 

på Ingerslev Plads fra kl 09.30—16.00. 

Vi modtager meget gerne ”lopper”. Ring 

på 21256675 eller aflever på Hospice 

Søholm 

I musikterapien er der plads til at være i en følelsesmæssig tilstand uden at skulle 
forklare den med ord. Musikken favner os og kan bevæge det, der rører sig i os. I 
musikken er vi sammen om det, der er svært, mens vi bevarer den enkeltes integri-
tet og værdighed.  
Mange patienter på hospice kan opleve tankemylder og angst, som ofte kan mind-
skes ved at lytte til musik. Her kan langsom musik med en harmonisk klang være 
med til at give ro i et ellers uroligt indre; simpelthen fordi musikken kan åbne rum 
for en stilhed og ro, der giver plads til tanker. 
Musik kan lige til det allersidste være en lindring og en trøst for den døende, da 
høresansen er den sidste sans, vi mister.  

 

http://www.hospice-aarhus.dk

