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Kære medlemmer og samarbejdspartnere. 

Når året er ved at rinde ud, er det tid til at gøre status. I Støtteforeningen er vi så 

taknemmelige for den opbakning, vi får—ikke mindst fra medlemmerne og for do-

nationerne. 

Det kan være en gave til os i stedet for blomster, når der siges farvel til et kært fa-

miliemedlem. Det kan være, når der ønskes donationer til os fremfor gaver til sig 

selv. Det kan også være mere spontane gaver, når vi er ude på loppemarkeder, hvor 

vi sælger og fortæller om Hospice Søholm og Støtteforeningen.   

Vi søger ihærdigt hos fonde og loger og vi kommer gerne ud til foreninger  og lig-

nende for at fortælle om vores virke. 

Alle gaver og donationer går ubeskåret til noget på Hospice Søholms ønskeliste, der 

er til glæde og gavn for patienter, pårørende, personalet, de frivillige og andre, der 

har deres gang på Hospice Søholm. 

Tidligere provst Knud Erik Bager Jensen kommer og taler ud fra begrebet ”Livsmod” 

onsdag den 22. maj 2019 kl 19.00 på Hospice Søholm.  

Alle er velkomne til mødet.                                                                                               

Efter mødet har Støtteforeningen generalforsamling. 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

Lions Club                

Kolt Hasselager er 

trofaste bidragsyde-

re til havens blom-

ster og krukker. 
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Når børn er pårørende på Hospice Søholm. 
 
Ofte har patienter på Hospice Søholm pårørende, som er børn eller unge. Børn er 
lige så opmærksomme og følger med som de voksne. Derfor ser personalet på hos-
pice det som en vigtig opgave at sikre sig, at børn og unge får omsorg og viden, 
bliver involveret og ikke holdt udenfor, når deres kære ligger for døden. 
 
Det vil typisk være sådan, at sygeplejerskerne taler med forældrene, og finder her-
ved ud af, hvordan børnene har det og hvor meget og hvordan børnene er involve-
rede. 
Med forældrenes accept – og her kan det ofte være forældre, som holder igen for 
at skåne barnet mod den forfærdelige sandhed – taler sygeplejersken, evt. sammen 
med psykologen, med barnet; om hvordan barnet har det, tænker om døden, hvad 
sker der med den døendes krop, hvordan kan døden vise sig. 
 
Når døden er indtruffet, kan sygeplejerskerne tage barnet med på stuen for at se 
afdøde og fortæller så, hvad det er, de skal ind til. Det kan være at beskrive, hvor-
dan den døde ser ud, opfordre til at røre ved hånd eller kind for at mærke at den er 
kold. Sygeplejersken fortæller, at der kan være en anderledes lugt på stuen. 
Ofte har børnene lavet tegninger eller breve, som skal gives med i kisten. 
 
Ved at tage særligt hånd om børn og unge, tale med dem på deres respektive ni-
veau, opnås der det, at børnene får en god og nærværende oplevelse ud af det, og 
ikke bliver skræmte og bange for at være tæt på eller tale om døden. 
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De fleste mennesker vil hellere hjælpe end hjælpes. 

Gaver og donationer gør en forskel i den enkeltes hverdag på Hospice Søholm.  
Givere spiller derfor en værdifuld rolle, som Støtteforeningen påskønner varmt. 

Vi bliver regelmæssigt spurgt, hvordan man kan støtte os.  

Der er forskellige måder: 

1. Man kan sende penge via mobile Pay på nummeret 72257.                                     
Vi kan takke giver, hvis der skrives navn og adresse i bemærkninger. 

2. Man kan overføre penge via Støtteforeningens konto i Nordea: 
Reg.nr.: 2316 – Kontonr.: 7556951009.  

Igen er det bedst, hvis man skriver sit navn og adresse på overførslen, så vi kan 
sende et brev og sige tak 

3. Hvis man gerne vil have skattefradrag for sin gave, er det nødvendigt at bru-
ge Støtteforeningens konto i Hospice Forum Danmark : 2540-6286586072.  

Det er så vigtigt at man oplyser navn, adresse og CPR nummer. 

Hospice Forum Danmark indberetter herefter beløbet til skattevæsnet og pen-
gene overføres en gang i kvartalet til vores lokale konto i Nordea og giver os 
besked om donationen, så vi kan sige tak. 

Billedet er taget på en dejlig tur på Brabrandstien 2015/2016, hvor Brabrandsøen er 
frosset til. Det flotte lys i horisonten er over Brabrand. Fotograf Ellen Mikkelsen 
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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 

Hvis du ønsker at kontakte os, er vores mail; kontakt@hospice-aarhus.dk 

eller skriv til Bispevej 68, 8260, Stavtrup, Viby J. 

Du kan også finde os på vores facebookside.                                                
Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

Bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse. På billedet her er vi næsten fuld-

tallige.  

Vi ønsker medlemmer og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår. 


