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Årsberetning for Støtteforeningen ved Hospice Søholm for 2011 givet ved 
generalforsamlingen 21. maj 2012 

 
Medlemmer 
I 2011 er der i alt betalt 151 medlemsskaber (113 enkelt personer, 34 par og 4 institutioner/ 
foreninger). Det er en lille tilbagegang i forhold til året før, da var der 172.  
 
Donationer i 2011 
I det forløbne år har Støtteforeningen modtaget pengegaver fra medlemmer og mindegaver fra 
slægtninge til afdøde på i alt kr. 19.225 kroner, deraf er de 15.000 kroner en gave fra 2 søstre, 
som er medlem af Støtteforeningen. Tak for alle pengegaverne. 
Desuden har enken efter en tidligere beboere doneret restoplaget af en bog om øl, ost og 
chokolade, hvor manden har været medforfatter. Bogen er med forskellige opskrifter. Den 
sælges til en pris på 100 kroner. 
 
Støtteforeningens donation til Hospice Søholm har efter ønske været blomster til dekoration i 
spisestue, opholdsstue og gangene.  
Desuden en elektronisk billedfremviser, der hænger ved receptionen. I den vises i ”sløjfe” billeder 
fra Hospice Søholm og fra omgivelserne. 
 
Bestyrelsen 
Siden sidste generalforsamling har Rosa Poulsen været formand, Emmy Haahr Jensen har været 
næstformand, Karen Margrethe Sørensen kasserer, desuden har Elisabeth Buhrkal og Inger 
Børsen været i bestyrelsen. Grethe Gylling og Annie Kjær har været suppleanter. Revisorerne har 
som det foregående år været Niels Angaard og Hans Benfeldt Kjær. 
Siden sidste generalforsamling er der holdt 4 bestyrelsesmøder (21.6., 30.8., 5.12. og 27.2.)  
 
Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen er fortsat i Hospice Søholms bestyrelse, Karen 
Margrethe som næstformand.  
 
Støtteforeningens aktiviteter: 
Arrangementer på Hospice Søholm er blevet afholdt den første tirsdag i hver anden måned. Som 
tidligere er det foregået med et par timers samvær om eftermiddagen. Beboere, der har kræfter 
til at deltage i spisestuen kommer sammen med deres pårørende og andre gæster, desuden 
deltager nogle fra personalet, hvis der er tid.  
Vi føler os meget velkomne på Hospice Søholm, og beboerne og deres pårørende udtrykker 
glæde over vore arrangementer. 
 
Offentlige arrangementer i 2011  
I forbindelse med generalforsamling den 10. maj 2011 holdt hospicepræst, Kirsten Dalager Buur 
foredrag om præstens arbejde på Hospice Søholm: Den barske virkelighed, det vilde håb. 
2. oktober 2011 var der koncert i Stavtrup Sognegård, hvor et amatørorkester af blæsere fra 
Odder Musikskole spillede værker af bl.a. Mozart, Haydn og Carl Nielsen. 
 
Seniormesse i Rådhushallen den 30.4.2011 
Støtteforeningen deltog med en stand side om side med andre foreninger i Aarhus Kommune. 
 
Nyhedsbrevet er i 2011 udsendt 3 gange (marts, maj og september). Ind til videre fortsætter vi 
med at sende Nyhedsbrevet ud med post.. 
 
 
 



 2 

Hospice Søholm 
Byggeri af nye lokaler til Hospice Søholm går planmæssigt, bortset fra en kort forsinkelse p.g.a. 
tyveri af kobberrør fra bygningen, men det forventes, at overdragelsen sker den 18. september. 
Efter planen bliver der ”Åbent Hus” for alle den 29. september og selve indflytningen sker en af 
de første dage i oktober. Den officielle indvielse bliver i slutningen af oktober eller begyndelsen af 
november 
Der er plads til 15 beboere i det nye byggeri, men d.d. er det planen, at det skal tages i brug med 
11 beboere, som der er i det gamle Hospice Søholm. 
Det er besluttet, at navnet skal ændres i forbindelse med flytningen. Hospice Søholm bliver til 
Hospice Aarhus, og samtidig tages et nyt logo i brug. 
 
Fremtiden 
Vi har i begyndelsen af 2012 sendt ansøgninger til 5 forskellige fonde om økonomiske midler, 
som vi kan give til Hospice Søholm. I forbindelse med flytningen vil der blive behov for mange 
forskellige ting, som ikke umiddelbart kan anskaffes over driftskontoen.  
Noget af det, vi har søgt om penge til, er anskaffelse af musikanlæg både til hver af sengestuerne 
og til foyeren. Musikterapeut Ilse Kjær er meget involveret i det. 
 
Tak til alle medlemmer for den opbakning vi får til foreningens arbejde.  
Vi håber, I fortsat vil skabe opmærksomhed om og udbrede kendskabet til hospicetanken og 
specielt til arbejdet på Hospice Søholm.  
 
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelse og suppleanter for det arbejde, I har 
udført. Tak for den interesse og det initiativ alle i bestyrelsen har vist. Det er et stort håb, at det 
kan fortsætte på den måde i tiden, der kommer.  
Tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 
21. maj 2012 Rosa Poulsen 


