
1 
 

Generalforsamling i Støtteforeningen ved Hospice Søholm den 16. maj 2018 

Kære medlemmer, kære gæster, kære bestyrelse. 

Det er en fornøjelse at stå herude på Hospice Søholm og fortælle om året 2017, der er gået og hvad der er af 

planer fremover. Jeg har nu været formand i et år og er blevet godt hjulpet af Rosa Poulsen, som har øst af sin 

viden til mig, så jeg kunne komme godt ind i dette frivillige arbejde. En særlig tak til Rosa. Ja hele bestyrelsen og 

samarbejdspartnere har taget utroligt godt imod mig og det er jeg meget taknemmelig for. 

Det er første gang jeg på bestyrelsens vegne aflægger beretning og jeg håber, at I vil tage godt imod den. Vores 

bestyrelse består udover af mig som formand af Rosa Poulsen som næstformand, Karen Margrethe Sørensen som 

kasserer, Birthe Rask og Elisabeth Buhrkal som bestyrelsesmedlemmer. Vi er så heldige at have 2 suppleanter, 

Hannah Breinholt og Emmy Haahr Jensen. 

Hvad har vi så lavet i denne foreningen? 

Vi har haft to Syng Sammen eftermiddage den17 maj og den 31. oktober herude på Hospice, hvor pianist Nils 

Johansen har ledt os igennem med gode valg fra højskolesangbogen i første del af arrangementet, efter en pause 

med lidt frugt og drikke, har vi så selv kunnet vælge nogle sange. Personalet, der har haft vagt, har bistået med at 

flytte patienter ud til arrangementet – det er dejligt, når så mange kan være med og have glæde af sangen. 

Mette og Bente har fortalt og delt ud af deres viden ved to havevandringer den 13. juni og den 26. september, ja i 

efteråret faldt der også lidt stauder af, da der blev udtyndet – tak til Mette og Bente. 

Ved sidste års generalforsamling den 3. maj havde vi foredrag med Erik Kjeldstrup, hvor emnet var ”Sange til 

livet”. En stærk gennemgang af både litteratur og sange. 

Året 2017 sluttede med et dejligt Luciaoptog den 8. december 

Til vores store glæde er vi startet et samarbejde med Århus Friskole, de skønneste piger og drenge kom og var 

Lucia børn med hjælp fra klasselærer og musiklærer, luciaoptaget gik gennem gangene og sluttede af med at 

synge i vestibulen. 

Meget af vores arbejde i bestyrelsen handler om at skaffe penge og så bruge pengene til gavn for Hospice 

Søholm. 

Hvor får vi pengene fra? 

Vores kasserer vil fremlægge de præcise tal, men jeg kan fortælle, at vi har haft 5 Loppemarkeder både i 

Musikhuset som Flagstangsmarkeder 25. februar, den 13. august og den 4. november. På Ingerslev Torv, hvor 

Lions står for at arrangere bagagerumsmarkeder den 25. juni og den 24. september. 

Når vi sælger fortæller vi også om Støtteforeningen og Hospice Søholm. Vi ville da gerne have flere penge ind per 

dag, men det er også godt at skabe lys over de muligheder, der er på et Hospice og hvordan midlerne, vi samler 

ind bliver brugt til glæde og forskønnelse. 

Der er en trofast medlemsskare, hvis bidrag og donationer er et fast grundlag for vores formål. I øjeblikket har vi: 

110 enkelte medlemmer, 38 par, 5 foreninger 

Der kom store private donationer 2016, der blev brugt specifikt til Atriumgårdene i 2017. Vi søger også midler ved 

fonde og klubber. Aarhus Kommune har også bidraget til bl.a. trykning af vores nyhedsbrev og indkøb af 

højskolesangbøger med stor skrift til Hospice. 

En meget stor TAK for alle bidrag. 

Som noget nyt har vi med noget besvær fået Mobile Pay. Der er tale om enhvervsløsning, så hver indbetaling 

koster os 75 øre, men til gengæld kan vi holde økonomierne adskilt mellem det private og foreningen. 
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Selv i sådan en lille forening som vores er der skarpe øjne, der passer på, at reglerne overholdes. Skattevæsnet 

har meddelt Hospice Forum Danmark, som er en paraplyorganisation over Støtteforeningerne, at indbetalinger 

skal ske direkte på en gavekonto i Hospice Forum. Gavekontoen har vores navn på og pengene kommer tilbage til 

vores Støtteforening. Det betyder en ekstra rundtur med pengene, at der går lidt tid før vi kan takke donatorerne 

og at pengene kun kommer tilbage en gang i kvartalet. 

Det frivillige arbejde, Støtteforeningen laver, kunne ikke lade sig gøre uden et forbilledligt samarbejde med 

hospiceledelsen og de frivillige, der er knyttet til hospice Søholm. Hvor vi rejser penge og laver PR, sørger I som 

frivillige for at hverdagen bliver bedre for de indlagte patienter. I er flødeskummet og lækkerierne. 

Der var en, der spurgte en dag, hvad nu, hvis I som Støtteforening ikke var der og de frivillige heller ikke?   Mit 

svar, at så havde Hospice ikke en have, så var det en flad græsplæne. På samme måde betyder de frivillige utroligt 

meget for hverdagen på Hospice, det bliver en have – ikke en flad græsmark. 

På et møde med de frivillige kom forslaget om, at vi burde have en facebookside. Det har vi nu og der bliver 

løbende lagt billeder og små bemærkninger på. Facebook er til den hurtige dialog og deling af nyheder, hvor vores 

hjemmeside fungerer som fundamentet, hvor vedtægter, nyhedsbreve og andet godt er på.                 Vi modtager 

meget gerne gode ideer til, hvordan vi kan gøre kommunikationen med medlemmer og omverdenen bedre. Vi 

udsendte i 2017 fem nyhedsbreve til medlemmerne. 

Vi går gerne ud og fortæller om både Hospice Søholm og Støtteforeningens arbejde – sidste år var det for 

seniorerne i DSR og - i det hele taget benyttes alle lejligheder til at fortælle om Støtteforeningen arbejde. Når vi er 

afsted på loppemarkeder bruges energien også på at LYTTE til fortællinger fra mennesker, der har været i kontakt 

med et hospice og selv fortælle og både Støtteforening og Hospice.  

Desværre er der stadig rigtig mange mennesker, der har en utryghed eller uro ved at snakke om døden og det liv, 

der kan leves til livet er slut. 

Hvor meget vi har fået i donationer vil vores kasserer Karen Margrethe Sørensen som sagt fortælle om. Jeg har så 

den mere fornøjelige del med at fortælle hvad pengene går til. 

Hver uge står der en ny buket blomster på spisebordet. Til jul og andre højtider stiller støtteforeningen en fin lille 

hilsen rundt om på stuerne og i dagligstuerne til glæde for patienter og andre, der kommer på hospice Søholm. 

Sidste år blev en stor del af de indsamlede og donerede midler brugt til Atriumgårdene, som efterhånden gror 

godt til. 

Krukkerne rundt i huset skal også fyldes med blomster og ikke mindst haven har vores bevågenhed. Kunst skal der 

også på væggene og ønsker, der gør livet nemmere og stuerne mere æstetiske, modtages gerne. Til jul donerede 

vi penge til plastikkasser med hjul, hvori kan anbringes de puder, pøller og andre hjælpemidler, der sikrer at 

patienterne er lejret godt. Vi havde søgt om fondsmidler til dette, med desværre var der ikke helt forståelse for 

dette. 

 I dette år vil vi fortsætte som vi allerede er godt i gang med. Søge penge ved fonde, holde loppemarkeder, 

havevandringer, sangarrangementer og fortælle og skabe interesse om arbejdet på hospice og hvordan livet kan 

leves.  

Måske får vi også en ide til en event, der kan skaffe både penge og opmærksomhed. Gode forslag modtages 

gerne. 

Tak til jer alle for at bakke op om Støtteforeningens arbejde og en særlig tak til bestyrelsen for deres aldrig 

svigtende interesse og arbejdsindsats, hvad enten, det drejer sig om at skrive ansøgninger, samle lopper ind og 

være med til at sælge dem igen eller strikke og bistå med de mange praktiske opgaver, der er ved de forskellige 

arrangementer, vi afholder. 

Med disse ord indstiller jeg bestyrelsens beretning til forsamlingens godkendelse. 


