
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 
        
                                                                                       December 2013 

 

 

Debatmøde i Rådhushallen i Aarhus  

mandag den 13. januar 2014 
 

Det er en stor glæde, at det er blevet muligt at arrangere 

en debat om aktiv dødshjælp og det modsatte. 

 

Et emne der er aktuelt for os alle.  

 

I Rådhushallen bliver det en debat mellem 3 personer, 

for hvem problemet hele tiden er højaktuelt. Mødedel-

tagerne får også mulighed for at deltage i debatten.  

 

Program for debatmødet kan læses på næste side. 

 

Kom og vær med og deltag evt. i debatten. Der er fri 

adgang og ingen tilmelding. 



 

Debatmøde mandag den 13. januar 2014  

klokken 16 – 18 i Rådhushallen i Aarhus. 

 

Aktiv livshjælp - aktiv dødshjælp 

– hvilke muligheder har vi ved 

livets afslutning? 
 

Program: 
 

16.00 – 16.15 

 

 

 

 

16.15 – 16.30 

16.30 – 16.45 

 

16.45 – 17.00 

 

 

17.00 – 17.35 

17.35 – 17.45 

17.45 – 17.55 

 

17.55 – 18.00 

Velkomst ved  

Rosa Poulsen, formand for Støtteforeningen ved  

Hospice Søholm  

og Hanne Linnemann, leder af den faglige stab, 

Sundhed og Omsorg 

Jacob Birkler, formand for Etisk Råd 

Flemming Schollaart, formand for foreningen  

En Værdig Død 

Bodil Abild Jespersen, overlæge ved Aarhus  

Universitetshospital, herunder Hospice Søholm og  

Det Palliative Team 

Spørgsmål til oplægsholderne fra publikum 

Afsluttende bemærkninger fra de 3 oplægsholdere 

Konklusion/afsluttende bemærkninger fra  

mødelederen 

Afslutning ved Rosa Poulsen 

 

Mødeleder Aksel Wehner, tidligere områdechef i Aarhus Kommune 

 

Mødet er kommet i stand i et samarbejde mellem Støtteforeningen ved 

Hospice Søholm og afdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus 

Kommune. 

 

Der er fri adgang og ingen tilmelding. 



 

Døden i kunsten 
 

Foredrag ved Christian Højlund, psykoterapeut og teolog, den 22. maj 2013 

 

Aftenen indledtes med, at vi sang Jakob Knudsens ”Se nu stiger solen af havets 

skød”, en salme, der næsten som et maleri beskriver menneskelivet - eller en spejling 

heraf. Vi kunne den udenad, det er også kultur, siger Højlund. 
 

Det var en særdeles engageret, medlevende og vidende Christian Højlund, der holdt 

foredrag om det svære emne, døden, men så levendegjort gennem et stort udvalg af 

billeder af kunstnere, der gennem tiden har forholdt sig til et alment fælles vilkår, 

nemlig døden. Han demonstrerede, at det er muligt at tale om døden, og han viste 

gennem sit foredrag, belyst af lysbilleder og fulgt op af stor viden om emnet, at 

mange kunstnere gennem alle tider har beskrevet døden, måske ikke i almindeligt 

menneskesprog, men gennem kunstnerisk billedsprog. Ja, han siger endda, at selv 

ikke kristendommen taler om døden, men gennem for eksempel salmer, kan vi 

rumme dødens dysterhed. 
 

Der findes flere sprog til at beskrive livet, for eksempel som i salmedigtning og i 

billedkunst. Her kan billederne tage over. Han siger, at det måske også er det, der 

sker for det døende menneske, at sproget gradvist aftager og forsvinder, og i stedet 

kan billedsproget tage over. 

 Med en dyb respekt for både livet, døden og kunsten ledte Højlund os igennem et 

timelangt foredrag, hele tiden krydret af humor, fine fortællinger og paralleller 

mellem kunstens billedsprog til vores eget liv. Højlund pegede på, hvordan vi hos en 

kunstner som for eksempel Van Gogh får eksempler på sindbilleder, menneskets 

indre, længsel, det slidte menneske på vej mod døden. I Edvard Munchs ”Skriget” 

kan vi opleve det angste menneske, som holder sig for ørerne, for at holde naturens 

kalden på ham fra livet. 
 

Der var eksempler på temaet hos Eugene Delacroix’s dramatiske billeder, der kan 

spejle et indre stormvejr, det angste menneske. Han fortalte om kunstnere som 

Grundtvig, Anna Ancher, Einar Nielsen, Ole Lindquist, Grûnewald, Nolde, Chagal, 

Mantegna, Skovgaard, Peter Callesen, Bente Nordheim, som alle spejler begreber og 

følelser som prisgivethed, angst, håb, mørke, frygt, livet som en rejse, Og i høj grad 

også glæden og lyset. Han sluttede sit foredrag af med ordene: Der hvor kærligheden 

er på vej ud, er frygten på vej ind. 
 

Det var et foredrag over et dybt interessant og nærværende emne, holdt af en person, 

der om nogen beviste, at han kender til grænseområderne mellem liv og død med sin 

baggrund som tidligere sygehus- og sognepræst og tilknyttet Det Palliative Team i 

Silkeborg, men også som udøvende kunstner og psykoterapeut.  

Det var et levende, fængslende, indtrængende foredrag - og han var svær at slippe. 

 

Referent Elisabeth Buhrkal 



 

Hjemmesiden er revideret og ført up to date 
 

En af ændringerne er, at kommende arrangementer som hidtil vil blive 

anført på forsiden, men man kan også klikke ind på en side, der giver 

en mere fyldestgørende omtale af arrangementet. 
 

En anden ændring er, at Nyhedsbrevet fremover vil blive lagt ind på 

hjemmesiden samtidig med, at det bliver sendt til medlemmerne. 
 

Når et nyt Nyhedsbrev udkommer, bliver det gamle liggende. Ved 

årsskiftet flyttes årets numre til Det historiske Arkiv. På den måde vil 

det hele tiden være muligt også at læse de gamle numre. 

 
 

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

 

 

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 

 

Støtteforeningens konto i Nordea er åben for gaver 

Reg.nr. 2316 Konto nr. 7556951009 

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

