1
Årsberetning for Støtteforeningen ved Hospice Søholm for 2013 givet ved
generalforsamlingen 6. maj 2014
Medlemmer
I 2014 er der i alt betalt 138 medlemsskaber (105 enkelt personer, 29 par og 4 institutioner/
foreninger). Det er en tilbagegang på 1 enkeltmedlemsskab i forhold til året før.
Donationer i 2013
I det forløbne år har Støtteforeningen modtaget en donation på 100.000 kroner fra ”Støtteforeningen til oprettelse af Hospice i Odder”. Foreningen besluttede at nedlægge sig selv, da der
ikke var udsigt til oprettelse af hospice i Odder foreløbig eller aldrig. Efter en stor donation for år
tilbage havde de en formue, som skulle fordeles til andre, og de besluttede at donere 100.000 til
os, da Hospice Søholm vil være et naturligt sted for beboere fra Odder at søge til.
Andre donationer og gaver har udgjort et beløb på i alt 3.335 kroner. Det meste af dette beløb er
gaver fra vore medlemmer og slægtninge til tidligere patienter. Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at takke medlemmer og andre, der i årets forløb har betænkt os med en gave.
Efter ansøgning til Aarhus Kommune (§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde) har vi fået 5.000
kroner, som er blevet brugt til fremstilling af en revideret pjece om Støtteforeningen.
På gangen udenfor mødelokalet har vi en reol, hvorfra vi sælger kort, bøger og plakater, vi har
fået som gaver fra tidligere patienter eller deres efterladte.
Desuden sælger vi en vin med Støtteforeningens egen etiket. Vi er blevet opfordret til det, da det
giver en let adgang for patienter og pårørende til at få et glas vin, hvis de ønsker det.
I sommeren 2013 havde vi en stadeplads på Kræmmermarkedet på Tangkrogen, hvorfra vi solgte
de emner, som også findes i reolen + forskelligt vi havde fået doneret. I alt havde vi en indtægt på
7.283 kroner.
Støtteforeningens donation til Hospice Søholm har efter ønske igen været blomster til dekoration
af alle fælles arealer.
Desuden har vi givet Hospice Søholm 10.000 kroner i julegave, som er eller vil blive brugt til HAY
sengetæpper til patientstuerne.
Bestyrelsen
I det forløbne år har Rosa Poulsen været formand, Inger Lise Casper har været næstformand og
Karen Margrethe Sørensen kasserer, desuden har Elisabeth Buhrkal og Emmy Haahr Jensen været
i bestyrelsen. Karen Margrethe Gadegaard og Lars Nielsen har været suppleanter. Revisorerne
har som det foregående år været Niels Angaard og Hans Benfeldt Kjær.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder (31.7., 30.10. 2013 og, 8.1. og 31.3.
2014)
Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen er fortsat i Hospice Søholms bestyrelse, Karen
Margrethe som næstformand.
Støtteforeningens aktiviteter i 2013:
For patienter på Hospice Søholm og deres pårørende arrangerede vi tirsdag den 5. december
2013 Luciaoptog med pigekoret fra Tranbjerg Kirke. Der var også socialt samvær med gløgg og
æbleskiver, kaffe og kage, desuden var der oplæsning og fællessang.
Offentlige arrangementer i 2013
I forbindelse med generalforsamling den 21. maj 2013 holdt teolog og psykoterapeut Christian
Højlund foredrag om døden i kunsten, og han viste nogle få af egne malerier.
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Jeg vil også her nævne, at vi i samarbejde med en afdeling fra Sundhed og Omsorg i Aarhus
Kommune den 13. januar 2014 arrangerede debatmøde i Rådhushallen. Emnet var: Aktiv
livshjælp – aktiv dødshjælp, hvilke muligheder har vi ved livets afslutning.
De tre, der kom med oplæg var Jakob Birkler, formand i Etisk Råd, Flemming Schollart, formand i
foreningen En værdig Død og Bodil Abild Jespersen, overlæge ved Aarhus Universitetshospital,
herunder Hospice Søholm og Det Palliative Team.
375 personer deltog med stor opmærksomhed og spørgelyst i de 2 timer debatmødet varede.
Nyhedsbrevet er i 2013 udsendt 3 gange (februar, maj og december).
Vi er nu begyndt at sende Nyhedsbrevet ud med e-post til dem, der har sagt ja til at modtage det
på den måde. Det kan allerede spores i regnskabet for Nyhedsbrevet i 2013, selv om det kun er et
enkelt Nyhedsbrev vi har udsendt elektronisk. Vi håber, at endnu flere vil komme til, efterhånden
som de bliver dus med at bruge computer.
Samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at de medlemmer, der fortsat ønsker at modtage
Nyhedsbrevet på papir, vil få det tilsendt med posten.
Foredrag og anden PR for foreninger o.lign. om hospicesagen og Hospice Søholm
I begyndelsen af 2013 besluttede vi at tilbyde foreninger, menighedsråd, brugerråd o.a. at kunne
komme til Hospice Søholm eller vi kom til dem for at tale om hospicesagen og Hospice Søholm.
Den18. juni var der 2 fra Sundhed og Omsorg, Aarhus (Anne Marie Zacho og Hanna Früstück)
Den 23. august havde vi på Hospice Søholm besøg af 15 fra Støtteforeningen fra Odder, som
havde mulighed for at se lokalerne.
Den 12. september besøgte vi Ulstrup og Omegns efterløns- og pensionistforening, hvor der var
52 deltagere.
Den 21. oktober besøgte vi Ældre Sagen i Asferg ved Randers med 20 deltagere
I 2014 har vi haft 2 arrangementer: 6. januar i Aktiv Videoklub i Aarhus Nord med ca. 40
deltagere, og den 24. marts i foreningen Nutidens Kvinder med 35 deltagere.
Ved de fire sidstnævnte arrangementer er der fortalt om hospicesagen, der er vist billeder fra
hospice Søholm i en rækkefølge, der fremstår som en rundgang på hospice, og til sidst er der
blevet fortalt om Støtteforeningen.
Den 12. april deltog vi med en stand ved Foreningernes Dag i Klostergadecentret.
I maj havde vi en stand på Lion’s Kræmmermarked på Tangkrogen, mest for at gøre opmærksom
på hospicesagen og Hospice Søholm, men også i håb om at der ville meldes sig flere medlemmer
til Støtteforeningen.
Støtteforeningen fra nytår til nu og planer for fremtiden
Jeg har allerede nævnt nogle af de aktiviteter, vi har haft i 2014.
Vores plan er at fortsætte med lignende aktiviteter. Også i år vil vi være at finde på Tangkrogen
29. maj til 1. juni
Vi har søgt forskellige fonde om penge, men fået afslag på alle ansøgninger. Det vil vi fortsat
forsøge, så vi kan forære Hospice Søholm økonomiske midler til dækning af de udgifter, som ikke
indgår i driftsomkostningerne. Her vil jeg specifikt nævne lønudgifter til musikterapeuten.
De 100.000 kroner fra Støtteforeningen i Odder vil blive brugt til musikterapeuten.
Tak til alle medlemmer for den opbakning vi får til foreningens arbejde.
Vi håber, I fortsat vil skabe opmærksomhed om os 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 interesse og gå-på-mod hos jer. Tak for et godt og konstruktivt samarbejde.
6. maj 2014 Rosa Poulsen

