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Alle vore læsere ønskes Godt Nytår 
Tak for donationer, 

for interesse og megen opmærksomhed 
 

 
 

Nu kommer lyset og den lange dag tilbage 



Børn som pårørende på hospice 
Hovedparten af de børn, der er pårørende på hospice, skal miste en 
bedsteforældre – og nogle børn skal miste deres mor eller far. 
Det er vores erfaring, at børn har glæde af at være en del af denne særlige tid, 
når en, de elsker, skal dø. Vi kan og skal ikke løse barnets problem, vi kan vise 
barnet, at vi tør være sammen med barnet om det svære. 
Som hospicesygeplejerske er vores vigtigste opgave, at give forældrene viden, 
vejledning og gode råd om, hvordan børn der skal miste en de elsker, bedst 
støttes. Vi vil også gerne tale med børnene om den sidste tid før døden og tiden 
efter sammen med deres forældre. 
Vores psykolog har også en særlig opmærksomhed på familier med børn og 
unge. 
På hospice er børn altid velkommen og det mærker de ved, at vi ser dem, vi 
kender deres navn, vi vil gerne gå i køkkenet og lave en dessert sammen med 
dem, at vi gerne vil snakke om deres hverdagsliv uden for hospice, men også 
vise dem, at vi gerne vil tale om det svære og det barnet tænker meget på, at 
barnet skal miste en de elsker, at vi gerne vil svare på spørgsmål om den sidste 
tid før døden. 
På hospice har vi indrettet et børnerum, hvor der er aktiviteter til børn i alle 
aldre, et rum der flittigt bliver brugt. 
Børn er gode til at gå ind og ud af sorgen, og i børnerummet får de en pause 
fra det svære. Det er også et rum, hvor de f.eks. gennem tegning får bearbejdet 
deres sorg. 
Vi har planer om at få tegnet og trykt en malebog med motiver fra hospice til 
pårørende børn. Vi håber også ved hjælp fra frivillige, at få lavet en strikket 
bamse til hvert barn. 
I børnerummet er der mange børne- og ungdomsbøger om emnet: at miste. Det 
er vores erfaring, at bøger er gode til, at børn og voksne får nogle gode snakke 
om, at miste, om døden. 
Vi vurderer altid om der er behov for en opfølgende samtale efter dødsfaldet, 
for at vurdere behovet for videre forløb. 
 
Skrevet af medlemmer fra Hospice Søholms kliniske interesse gruppe for Børn og Unge. (januar 
2017) 



Fin donation til Støtteforeningen i 2016 
Det var med megen glæde vi erfarede, at Hospice Søholms bestyrelses 
formand, seniorrådgiver i Formuepleje, Claus Hommelhoff ved sin 60-
års fødselsdagsreception 15. december 2016 i Musikhuset donerede sine 
pengegaver til Støtteforeningen ved Hospice Søholm.  
Vi glæder os til at finde anvendelse for gaven, så den kan bringe glæde 
for patienter og alle, der færdes på Hospice Søholm. 
 
Mange andre har også givet Støtteforeningen både små og store gaver. 
Vi vil gerne give udtryk for en meget stor tak for alle gaverne. 
 

Støtteforeningens gaver til Hospice Søholm 
Hver uge bliver der afleveret en blomsterdekoration eller en buket til 
den fælles spisestue. 
Desuden har vi i 2016 betalt udsmykningen til mange af de udendørs 
krukker, blomster og planter til haven og glashuset. 
De største af gaverne har dog været malerier til patientstuer og også 
nogle til de fælles arealer. 
Nogle af malerierne har været med i de skiftende udstillinger på 
gangene på Hospice Søholm. 
 

I efteråret holdt vi en sangeftermiddag og i december luciafest med 
optog af pigekoret fra Tranbjerg Kirke. 
Begge arrangementer med god støtte fra Hospice Søholms frivillige. 
 

Kommende loppemarkeder 
Som hjælp til at øge indtægterne deltager vi fortsæt i loppemarkeder. 
Første gang i 2017 bliver i Musikhuset lørdag 25. 02. kl. 10 – 15. 
I løbet af foråret og sommeren vil vi flere gange være at finde enten 
ved Musikhuset eller på Ingerslevs Boulevard. Når datoerne er 
fastlagt, kan de ses på hjemmesiden: hospice-aarhus.dk, eller på 
facebook: Støtteforeningen ved Hospice Søholm 
 

På Hospice Søholm ved det store mødelokale har Støtteforeningen en 
reol med forskelligt:  
Støtteforeningens pjece og Nyhedsbreve og anden orientering. 
Desuden sælger vi f.eks. håndstrikkede sokker og vanter, kort, bøger, 
vin og diverse ”lopper”. 



 
 

Ordinær generalforsamling holdes onsdag 
3.maj 2017 

Dagsorden kommer i det næste Nyhedsbrev 
 

Før generalforsamlingen holdes  
Åbent møde for alle interesserede  

3. maj klokken 19.00 
 

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

 
 
 
 
 

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm:  
 

Formand:  Rosa Poulsen tlf. 2026 5565,  
e-mail: aso33@privat.dk  

Næstformand Krista Franck tlf. 2125 6675,  
e-mail: krista.franck@gmail.com 

Kasserer: Karen Margrethe G. Sørensen tlf. 2265 7518 
tlf. 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk 

Bestyrelses- 
Medlemmer: 

Elisabeth Buhrkal, tlf. 2899 1095  
e-mail: buhrkalwitte@privat.dk 

 Birthe Rask tlf. 2023 9897,  
e-mail: birthe.rask@gmail.com 

Suppleant 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 


