Støtteforeningen ved Hospice Søholm
Juni 2017

Kære medlemmer
I inviteres til havevandring tirsdag den 13. juni
klokken 15.15 i Hospice Søholms have, hvor
havens frivillige ”gartnere” vil vise rundt.

Støtteforeningen er vært ved en let servering
Vi erindrer om, at nogle medlemmer mangler at
betale kontingent for 2017

Sange til livet
Fra 3.5.2017 ved sognepræst Erik Keldstrup:
Den 3. maj var en dejlig forårsdag med sol over lysegrønne træer og buske.
Også aftenen med sognepræst Erik Keldstrup begyndte med lys og glæde:
Jeg ser de bøgelyse øer ud over havet spredt. Erik Keldstrups fortolkning og
klaverspil til sangen fyldte tankerne med lys, glæde og optimisme.
Den næste sang, Erik Keldstrup havde valgt, var den svenske: Har du visor
min ven, sjung dem nu ----i morgen er måske for sent. Vil du elska min ven,
så gør det nu -------det er nu, det er tid for kærlighed. Vil du leva dit liv, så
gør det nu--- Det er nu, du skal leve. Også her er Erik Keldstrups fortolkning
fin og levende, det lette og lyse går over i det mere alvorlige, der fortæller os,
at vi skal være nærværende. Det er visen, der taler til den, der synger!
Visen siger til os: Lev i øjeblikket, ellers bliver det måske for sent. Visen
siger også, at vi skal tænke omvendt af det, vi ofte gør.
Vi tænker måske på dødens sted, når vi tænker på hospice, men nej, vi
kommer til livets sted. På hospice leves livet til sidste øjeblik.
Erik Keldstrup fortæller om Tove Janssons Mumitroldene. ”Sommerbogen”
med den særegne, klassiske kortroman om Sophia, en videbegærlig, lille
pige og hendes farmor.
Under mottoet: ”Lad visen tale til dig” havde Erik Keldstrup valgt en række
sange, så vi blev taget med ind i en anden verden – her er få eksempler:
Sangen om Veronica og Du kom med alt det, der var dig (Jens Rosendal),
Når nu min verden bli’r kold og forladt (Kim Larsen).
Erik Keldstrup læste et digt af Benny Andersen: Mandag.
Tidligere var søndag ugens første dag, det blev ændret, så mandag blev den
første dag. Det betyder, at vi starter ugen med en arbejdsdag. Tilværelsen
skiftede fra AT VÆRE på søndage til AT GØRE på mandage, som nu var
den 1. dag i ugen.
Spørgsmålet er, om ikke det var bedre at starte med en dag i ugen, hvor vi
kunne VÆRE fremfor at GØRE?
Sognepræst Erik Keldstrup førte os ind i en tankeverden, der vendte tingene
lidt på hovedet, og derved kunne der rykkes ved vores perspektiv på verden
og på os selv – at modsætninger kan skabe muligheder for at se hinandens
perspektiv, at det er vigtigt at være sammen og lytte til hinanden.
Referat Krista Franck og Rosa Poulsen

Referat fra ordinær generalforsamling 3. maj 2017
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling og gik derefter
over til dagsordenens punkt 1
1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner, der valgtes uden
modkandidat.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet
2 Valg af stemmetællere. Dirigenten valgte at vente og se, om der blev
behov derfor.
3 Formandens beretning til godkendelse. Formandens beretning blev
godkendt. Den er vedlagt.
4 Regnskabsaflæggelse til godkendelse. Kassereren gennemgik regnskabet,
som blev godkendt. Kopi af regnskab og balance er vedlagt
5 Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag. Det viste sig
derfor, at der ikke var behov for valg af stemmetællere.
6 Budget. Kassereren gennemgik næste års budget.
7 Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog, at næste års kontingent
var uændret, d.v.s.: enkeltmedlemmer 100 kroner, par 175 kroner og
foreninger, institutioner m.fl. 500 kroner
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Rosa Poulsen, Karen Margrethe G. Sørensen og Elisabeth
Buhrkal. Alle 3 genopstiller. Alle tre blev genvalgt for 2 år.
9. Valg af 2 suppleanter På valg er: Emmy Haahr Jensen. Hun
genopstiller. Desuden opstiller Hannah Breinholt
Som suppleant genvalgtes Emmy Haahr Jensen og Hannah Breinholt valgtes,
begge to for 1 år
10 Valg af revisor. Hans Kjær og Niels Angaard genvalgtes for 1 år
11 evt. Der blev spurgt, om der var nyt om de 4 patientpladser på Hospice
Søholm, som ikke bruges til patienter.
Hospicechef Anne Marie Mathiesen svarede: Sundhedsstyrelsen har udbudt
en satspulje med 7 pladser på landsplan. Region Midtjylland vil indstille, at
Hospice Søholm får 2 pladser og Gudenå Hospice får 2. Staten betaler ikke
hele prisen, så i den sidste ende handler det også om, hvad regionen vil betale
og til hvem.
Der blev udtrykt undren over, at der jævnligt må afvises patienter på Hospice
Søholm på grund af manglende plads, som så bliver indlagt andre steder,
hvor pladsen findes, på trods af et ønske om at komme til Hospice Søholm.
Referenter Krista Franck og Rosa Poulsen

Referat fra konstituerende møde 3. maj 2017
Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort konstituerende møde
Som formand valgtes Krista Franck.
Ifølge foreningens forretningsorden, overtager hun formandens forpligtelser i
hospicebestyrelsen i Den Selvejende Institution Hospice Søholm og
i økonomisk henseende har hun samme kompetence som kassereren
Til næstformand valgtes Rosa Poulsen
Til kassererposten genvalgtes Karen Margrethe G. Sørensen
Den samlede bestyrelse:
Krista Franck, formand
Rosa Poulsen, næstformand
Karen Margrethe G.Sørensen, kasserer
Elisabeth Buhrkal, bestyrelsesmedlem
Birthe Rask, bestyrelsesmedlem
Suppleanter:
Emmy Haahr Jensen
Hannah Breinholt
Referenter Krista Franck og Rosa Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm siden 2017:
Formand:
Næstformand
Kasserer:
BestyrelsesMedlemmer:

Suppleant
Suppleant

Krista Franck tlf. 2125 6675,
e-mail: krista.franck@gmail.com
Rosa Poulsen tlf. 2026 5565, 8617 9570
e-mail: aso33@privat.dk
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,
e-mail: emhj@km.dk
Hannah Breinholt tlf 4084 0438

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

