Støtteforeningen ved Hospice Søholm
Offentligt hospicemøde med

5. marts 2015

Kate Runge formand i Ældrerådet,

tidl. embedslæge i Aarhus, tidl. medlem af Aarhus Byråd og
Region Midtjylland for Venstre
kommer onsdag den 6. maj 2015 klokken 19.00 og taler om:

”Hvorfor er det så svært at tale om den
sidste del af livet?”

Mødet holdes i Folkestedet 1. sal, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C
Efter mødet er Støtteforeningen vært ved en kop kaffe

Der indkaldes til:

Ordinær generalforsamling
i Folkestedets lokale 1. sal,
Carl Blochs Gade 28, Aarhus C

Nærmeste busstop er i Thorvaldsensgade. Betalings P- plads ved
Godsbanen, 2-timers P-pladser i sidegader ved Carl Blochs Gade.

onsdag den 6. maj 2015 klokken ca. 20.30
efter det offentlige møde.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning til godkendelse
Regnskabsaflæggelse til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Budget
Fastsættelse af kontingent for 2016
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Karen Margrethe G. Sørensen, Elisabeth Buhrkal
og Rosa Poulsen, alle modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter,
Karen Margrethe Gadegaard genopstiller ikke
Birthe Rask modtager genvalg
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Regnskabet for 2014 vedlægges. Bestyrelsen har telefonisk godkendt
regnskabet. Af praktiske grunde, er det endnu ikke underskrevet.

Aktiviteter i slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015.
Lørdag 29. november deltog vi side om side med mange andre i et marked i
Musikhusets Foyer.
Med jævne mellemrum får vi fra private og pårørende til tidligere patienter
doneret nipsting, brugsting, tøj og bøger, som vi sælger på loppemarked.
Også fra Støtteforeningens reol på Hospice Søholm sælges disse donationer.
Indtægterne fra reolen, markedet i Musikhuset og markedet på Tangkrogen i
maj var meget velkomne indtægter.
Hvis læsere af Nyhedsbrevet har effekter, de ønsker at donere til salg på et af
vore markeder, så kontakt os i bestyrelsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 11. december blev der holdt Luciafest for patienter og pårørende
Pigekoret fra Tranbjerg Kirke gik Luciaoptog i hele huset, og med lyse, klare
stemmer sang de foruden Luciasangen også nogle af julens salmer og sange.
For patienter og pårørende serverede vi gløgg og æbleskiver, julegodter,
kaffe og julekager.
Da pigekoret var færdigt med sangene, nød de saft, æbleskiver og julegodter.
Det blev lige en ekstra slikdag, som en af pigerne udtrykte det.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Støtteforeningens julegave til Hospice Søholm var 10.000 kroner, som vil
blive brugt til indkøb af badebænke og andet til de to rum med spabad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I løbet af året har Støtteforeningen doneret 16.000 korner til Hospice Søholm
til indkøb af blomsterdekorationer og blomsterbuketter, som placeres på de
fælles områder i Hospice Søholm.
Dekorationen med forårsbebudere, som er vist på billedet nedenunder, er
blandt det, der afløste julens blomster, gran, kogler, nisser og engle.

Blomsterdekoration i spisestuen på Hospice Søholm

foto: Elisabeth

Åbent Hus for alle interesserede på Hospice Søholm.
I anledning af Hospice Søholms fødselsdag 1. april holdes Åbent Hus

torsdag den 28. maj kl. 15.00 – 17.00.

------------------------------------------------------------------------------------Vores deltagelse i Lions Kræmmermarked i foråret 2014 var en succes, og
derfor er vi at finde der igen i 2015

I 2015 afholdes Lions Kræmmermarked på Tangkrogen
i Aarhus, 14. maj - 17. maj klokken 10 – 19
Kom og få en snak med os om Hospice Søholm, Bispevej 68, Viby J. og om
arbejdet med at pleje uhelbredeligt syge og deres nærmeste.
Vi har udstilling og salg af plakater og kort. Desuden af nipsting, brugsting,
tøj, bøger og øvrige donationer, vi har modtaget.

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

Hjælp os med at skaffe nye medlemmer – det belønnes!
Skaf 2 nye medlemmer
Skaf 5 nye medlemmer

og du får 1 flaske rødvin
og du får 3 flasker rødvin

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

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:
Formand:

Næstformand:
Kasserer:
BestyrelsesMedlemmer:
Suppleanter:

Rosa Poulsen
tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk
Inger Lise Casper
tlf. 8628 1973, e-mail: inlijeca@gmail.com
Karen Margrethe G. Sørensen
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk
Elisabeth Buhrkal, tlf. 8616 1209.
e-mail: Elisabeth.Buhrkal@hospice-soeholm.dk
Emmy Haahr Jensen
tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk
Karen Margrethe Gadegaard
tlf. 8689 1665, e-mail: kmry@mail.dk
Birthe Rask
tlf. 2177 7561, e-mail: birthe.rask@gmail.com

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk
Huset Venture, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. har doneret
trykning af Nyhedsbrevet

