Støtteforeningen ved Hospice Søholm
APRIL 2016

Offentligt hospicemøde med Arne Rolighed
”Sundhedsvæsenets værdier under pres”
Tidl. amtssygehusdirektør i Aarhus amt, tidl. sundhedsminister i socialdemokratisk/radikale
regering, tidl. direktør i Kræftens Bekæmpelse, formand for Danske Pensionister.

Mødet holdes på Hospice Søholm, mødelokalet, Bispevej 68, 8260 Viby J

Onsdag den 18. maj klokken 19.00
Efter mødet er Støtteforeningen vært ved en kop kaffe

Der indkaldes til:

Ordinær generalforsamling
i mødelokalet Hospice Søholm,
Bispevej 68, 8260 Viby J

onsdag den 18. maj 2016 klokken ca. 20.30
efter det offentlige møde.
Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget
7. Fastsættelse af kontingent for 2017
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Krista Franck og Birthe Rask opstiller til bestyrelsen
9. Valg af 2 suppleanter:
Emmy Haahr Jensen opstiller som suppleant til bestyrelsen,
der er en ledig suppleantpost
10. Valg af revisor:
Niels Angaard og Hans Kjær modtager genvalg
11. Eventuelt
Ved nytårsreceptionen på Hospice Søholm overrakte Støtteforeningen en gave til
Hospice Søholm på 10.000 kroner. Pengene vil blive brugt til indkøb af billedkunst
til udsmykning i fælles arealer.
Donationen blev ledsaget af ordene: ”Det er bedre at tænde et lille lys, end at
forbande mørket”
– udtalt af Kristian Berg, forfatter til: ”Digte fra Hospice Søholm” i 2010.

I årets første måneder har Støtteforeningen modtaget donation på 5.000 kroner fra Lions
Klub i Kolt – Hasselager. De vil blive brugt til indkøb af blomster til udsmykning på fælles
områder indendørs i spisestue, dagligstue og lignende steder.
Desuden har vi modtaget 15.000 kroner fra Lions Klub i Lystrup til plantning i udendørs
krukker ved indgangen og på de forskellige terrasser i tilslutning til haven.

De hvide tulipaner står i en af forårets krukker i Hospice Søholms have (foto: Krista)

Loppemarkeder
Mød nye mennesker, fortæl om Hospice Søholm, modtag nye donationer og tjen lidt penge
til blomster på Hospice Søholm. Sådan kan en dag beskrives efter loppemarked.
Flagstangsmarked i Musikhusets foyer 27. februar 2016.
Her var et mylder af boder og mylder af mennesker.
Vi havde en fin plads og der kom mange forbi og ville se på vores varer – især nystrøgne
skjorter og slips var der fokus på.
Det vigtigste var, at vi som Støtteforening var synlig og fik andre gjort opmærksom på
Hospice Søholms eksistens.
At vi også havde en god dag og fik solgt nogle lopper – det var ik’ så ringe.

Glæd jer til de kommende loppemarkeder på Ingerslevs Boulevard.
De holdes søndagene d. 26. juni, d. 21. august og d. 11. september alle dage fra 10 - 16
Kom og få en snak med os om Hospice Søholm, hospicesagen og om arbejdet med at pleje
uhelbredeligt syge og deres nærmeste.
Vi har som vanlig udstilling og salg af kort og plakater – og også salg af nipsting, brugsting,
tøj, bøger og øvrige donationer, vi har modtaget.
Vi modtager fortsat lopper til videresalg.
Åbent Hus på Hospice Søholm
I anledning af Hospice Søholms fødselsdag 1. april, holdes igen i år
Åbent Hus på Hospice Søholm for alle interesserede
torsdag den 26. maj kl. 15.00 – 18.00.
Der er mulighed for at møde ledelse og personale, der arbejder på hospice, de frivillige, hospicebestyrelsen og Støtteforeningen.
Der vil være rundvisning både ude og inde. Velkommen til alle
De frivillige på Hospice Søholm har en meget vigtig funktion. I det daglige er de med til at
at gøre rammerne hjemlige og hyggelige.
Vi har i april haft et godt og konstruktivt fællesmøde og glæder os til fortsat samarbejde.

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:
Formand:

Rosa Poulsen
tlf. 8617 9570, e-mail: aso33@privat.dk

Kasserer:

Karen Margrethe G. Sørensen
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk

BestyrelsesMedlemmer:

Elisabeth Buhrkal
tlf. 2899 1095 e-mail: Elisabeth.Buhrkal@hospice-soeholm.dk
Krista Franck
tlf. 2125 6675, e-mail: krista.franck@gmail.com
Emmy Haahr Jensen
tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk

Suppleanter:

Birthe Rask
tlf. 2177 7561, e-mail: birthe.rask@gmail.com

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk
Vores bankkonto er åben for gaver: reg.nr.2316 konto nr.7556951009

