
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 
        
                                                                                             juni 2014 

 

15 års jubilæum på Hospice Søholm 1. april 2014 
Onsdag den 14. maj blev jubilæet fejret med Åbent Hus, og ca. 150 

mennesker havde fundet vej til Hospice Søholm på denne dejlige 

forårsdag. 

Gæsterne havde mulighed for at få oplysning om stedet, om driften af 

Hospice Søholm, om Støtteforeningen og om de frivillige på Hospice 

Søholm. For de gæster, der ønskede at blive vist rundt, var muligheden 

der. Den nyanlagte have præsenterede næsten sig selv i det fine vejr. 

 

I anledning af jubilæet er der lavet et hæfte med fortællinger, som med 

få ord og i klare vendinger skildrer situationer og overvejelser, som 

personalet har i forbindelse med kontakten med patienterne, med de 

pårørende og det tværfaglige personale imellem. 

De fleste indlæg er skrevet af personale fra Hospice Søholm.  

 

Det er planen, at jubilæumsskriftet skal udgives som en lille bog, så 

andre end jubilæumsgæsterne kan få mulighed for at læse de fine 

beretninger om, hvordan man på Hospice Søholm taler om følelser 

både med børn og voksne. 
 

Rosa Poulsen 



 

Offentligt hospicemøde tirsdag den 6. maj 2014 kl. 19.00 
 

Biskop Kjeld Holm talte ved Støtteforeningens møde før den årlige 

generalforsamling. 

 

Kjeld Holm holdt et meget fint foredrag han havde kaldt: 

”At erindre en afdød”. Foredraget som tog sit udgangspunkt i Søren 

Kierkegaards værk: ”Kærlighedens gerninger” 

At foredraget på Hospice Søholm havde netop denne titel: ”At erindre 

en af død” er intet tilfælde.  

 

Kjeld Holm indledte med at beskrive stedet som et sted for adskillelse, 

hvor det bliver tydeligt, at vi alle har et fælles vilkår, nemlig det at vi 

mister mennesker, vi holder af, indtil vi selv dør. 

Og hvordan kan man have et sprog om det svære, eksistentielle vilkår. 

Det er det, som han henter fra Søren Kierkegaard, nemlig at "det er en 

kærlighedens gerning at erindre en afdød". Hermed mener han, at 

kærligheden er betingelsesløs. Den afdøde kan ikke give og elske 

tilbage, så det er den efterladte, som ubetinget kan elske den afdøde.  

 

Kjeld Holm siger, at det at erindre er forskelligt fra at huske. Der er 

mere betydningsbærende og værdiladet i erindringen, det er det at man 

tager fortiden ind i fremtiden. Man husker det betydningsgivende, som 

personen stod for, og som stadig betyder noget for èn. 

 

Her hentede Kjeld Holm Grundtvig ind i temaet, nemlig via salmernes 

sprog. Han siger, at der hvor det er svært at finde et sorgens sprog, kan 

fx Grundtvigs salmer bruges til at beskrive dagliglivet sammen med 

den afdøde. Grundtvig beskrev selv i poesi sin kærlighed til sin Marie, 

som han mistede.  

Det var et teologisk og filosofisk foredrag, som på en rigtig fin måde 

blev nærværende på netop Hospice Søholm. 
 

Elisabeth Buhrkal 

 

 

 



Referat fra ordinær generalforsamling i Støtteforeningen ved 

Hospice Søholm den 6. maj 2014, afholdt på Hospice Søholm 

 
1.   Valg af dirigent: Aksel Wehner blev valgt 

2.   Valg af stemmetællere: Der afventes med at vælge stemmetællere 

3.   Formandens beretning til godkendelse: Der blev stillet spørgsmål til, 

om der stadig er det samme antal stuer. Det blev oplyst, at hospicebestyrelsen 

har valgt at ansøge Region Midtjylland om åbning af en stue mere. 

4.   Regnskabsaflæggelse til godkendelse: Det blev aflagt og godkendt 

5.   Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag 

6.   Budget: Det forelagte budget blev godkendt 

7.   Fastsættelse af kontingent for 2014: Det er uforandret fra sidste år 

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer: Inger Lise Casper og Emmy Haahr 

Jensen, som begge var på valg, modtog genvalg  

9.   Valg af 2 suppleanter: Karen Margrethe Gadegaard modtog genvalg 

Lars Nielsen genopstillede ikke, og der var ikke fundet en kandidat til posten. 

Det blev problematiseret på mødet, men det blev accepteret, at posten ville 

blive besat ved første mulige lejlighed 

10. Valg af revisor: Revisorerne blev genvalgt 

11. Eventuelt: Der blev spurgt ind til, om mange venter forgæves på 

at få en plads. Der blev svaret, at der stadig er nogen på venteliste, som 

ikke når at komme på hospice, men belægningsprocenten er meget høj  
Elisabeth Buhrkal 

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

I skrivende stund: Suppleantposten er besat med Birthe Rask 

 

Til møde med ”Nutidens Kvinder” 

Den 24. marts mødte vi op i et beskedent kælderlokale i Klosterport, hvor vi 

skulle holde foredrag i foreningen ”Nutidens Kvinder”. Med lokalet stoppede 

det beskedne, for her ventede 34 engagerede kvinder på aftenens foredrag om 

Støtteforeningens arbejde, men også om arbejdet på Hospice Søholm. Det 

var spørgelystne deltagere, og det var tydeligt, at mange havde mistet nogen, 

måske netop på hospice. Det var meget nærværende og dejligt at opleve den 

store interesse, hvilket er glædeligt, da det netop er en del af vores formål at 

udbrede kendskabet til Hospice Søholm og til hospicebevægelsen generelt. 

Der var ingen tabu omkring de spørgsmål, der blev stillet. Et meget synligt 

bevis på, at foredraget var værdsat, var en indsamling på 900 kroner, som var 

kommet ind ved amerikansk lotteri. Der foruden fik vi en donation på 5.000 

kroner, som vi modtog med stor overraskelse og megen glæde. 

 
Elisabeth Buhrkal og Rosa Poulsen 



Kræmmermarkedet set fra Støtteforeningens telt. 
Efter 4 dage med sol, blæst og masser af frisk luft er det tid til at gøre resulta-

tet op fra årets deltagelse i Lions kræmmermarked på Tangkrogen i Kristi- 

himmelfartsferien 29. maj – 1. juni. 

Vi havde et telt, 3 x 6 m, og her havde vi vores stand, som bestod af lopper, 

genbrugstøj, kort, hospicevin og desuden foreningens informationsmateriale. 

I løbet af dagene delte vi så meget informationsmateriale ud, at der måtte 

hentes nye forsyninger. Der blev solgt for ca. 6.000 kroner, og der blev også 

givet donationer. 

Vi opnåede at få kontakt til rigtig mange mennesker, en del var efterladte, 

som havde været i forbindelse med enten Hospice Søholm eller et andet 

hospice. Overalt var der en meget positiv stemning, og vi fornemmede, at det 

var lettere at komme i kontakt med folk, eller at mange ikke var afvisende 

overfor vores henvendelse. Det fandt vi meget positivt, måske er det også 

godt hjulpet af mediernes dækning af hospicesagen generelt, og også af 

Hospice Søholm. En ung kvinde kom og fortalte, at hendes bedstemor var 

død på Hospice Søholm for adskillige år siden, og hun ville så gerne købe et 

maleri til at tage med hjem, som kunne minde om den kære bedstemor. 

Et par unge mennesker kom forbi og ville gerne undersøge, hvordan man 

bliver frivillig, og de fik selvfølgelig et telefonnummer, de kunne kontakte. 

Der var i det hele taget en meget positiv stemning på markedet. Pladsen er 

allerede reserveret for 2015. 
Elisabeth Buhrkal 

 

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 

 Birthe Rask 

tlf. 6177 7551, e-mail: birthe.rask@gmail.com 
 

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk 

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

