Støtteforeningen ved Hospice Søholm
april 2017

Åbent møde for alle
3. maj klokken 19.00 før generalforsamling

Erik Keldstrup, sognepræst i Ormslev
taler om sange til livet og vi synger sange fra højskolesangbogen

Ordinær generalforsamling holdes onsdag
3. maj 2017 klokken 20.30
Dagsorden står på bagsiden af bladet

Syng – sammen – eftermiddag
onsdag den 17. maj 2017 klokken 16.00 – 17.30
i foyeren på Hospice Søholm
Pianist Nils Johansen, Aarhus Efterskole
kommer igen til Hospice Søholm, Bispevej 68, Stavtrup, Viby J.
hvor vi synger sammen ud fra højskolesangbogen under kyndig
vejledning af Nils Johansen
-------------------------------------------------------------------------------------

Rethink – også ved Støtteforeningen

Ved et loppemarked i sommeren 2015 fik vi 35 blå flasker foræret af
nabomanden, som ikke ville fragte flaskerne hjem igen.
Ved det næste loppemarked, det næste og det næste igen, var flaskerne
stadigvæk ikke solgt. Rethink! – tænkte vi! – kunstværk – tænkte vi!
I glaspuster Mikkel Yerst Tværgade 14, 8600 Silkeborg fik vi ikke kun
en glaspuster – men også en ”tryllekunstner” ind i billedet.
Billedet ovenfor viser, hvilke fine kander der kom ud af flaskerne, når
de havde været i glaspusterens mund og hånd.
De sælges for 200 kr. kr. pr. stk. ved henvendelse til Støtteforeningen.

Loppemarkeder
I Musikhuset holdt vi årets første marked lørdag 25. 02. 2017.
Det var velbesøgt, og mange af de besøgende fik både gode og fine
ting med hjem.
Det næste loppemarked holdes:
Søndag den 25. juni på Ingerslevs Boulevard
Vi stiler derefter på at de følgende bliver:
Søndag den 13. august foran Musikhuset
Søndag den 24. september på Ingerslevs Boulevard
Når datoerne er endeligt fastlagt, kan de ses på vores hjemmeside eller
på facebook: Støtteforeningen ved Hospice Søholm
-------------------------------------------------------------------------------------

Atriumgårde på Hospice Søholm
Atriumgårdene ved Hospice Søholm er snart færdige til at blive taget i
brug. Støtteforeningen har doneret penge til indretningen
Vi glæder os til at følge arbejdet i Atriumgårdene efterhånden som det
plantede vokser til.

Dagsorden til ordinær generalforsamling
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
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Rosa Poulsen, Karen Margrethe G. Sørensen og Elisabeth
Buhrkal. Alle 3 genopstiller
9. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Emmy Haahr Jensen. Hun genopstiller
Desuden opstiller Hannah Breinholt
10 Valg af revisor
11 evt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm siden 2016:
Formand:
Næstformand
Kasserer:
BestyrelsesMedlemmer:

Suppleant

Rosa Poulsen tlf. 2026 5565, 8617 9570
e-mail: aso33@privat.dk
Krista Franck tlf. 2125 6675,
e-mail: krista.franck@gmail.com
Karen Margrethe G. Sørensen tlf. 2265 7518
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk
Elisabeth Buhrkal, tlf. 2899 1095
e-mail: buhrkalwitte@privat.dk
Birthe Rask tlf. 2023 9897,
e-mail: birthe.rask@gmail.com
Emmy Haahr Jensen tlf. 2167 1948,
-mail: emhj@km.dk

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk
Støtteforeningen ved Hospice Søholm findes også på facebook
Vores bankkonto er åben for gaver: reg.nr.2316 konto nr. 7556951009

