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Kære medlemmer af Støtteforeningen ved Hospice Søholm. 

Året 2017 har været et spændende år, hvor vi har nydt godt af 

samarbejdet med de andre frivillige og med ledelsen på Hospice 

Søholm. 

 

Vores donationer er i år gået til Atriumgårdene, til kunst på de 2 nye 

bevilgede patientstuer, til blomster, til have, til krukker og ikke mindst 

det ugentlige arrangement til spisestuen- alt kunne beundres, når vi 

inviterede til havevandringer. 

________________________________________________________ 

Vi ønsker alle 

en glædelig jul 

med et godt 

nytår. 



Vi har haft fokus på sangen med ”Syng Sammen Eftermiddage” og til 

generalforsamlingen var emnet ” Sange til livet” 

 

Vi rundede året af med Luciaoptog, som 4. klasse fra Århus Friskole 

stod for. Tak for en rigtig god oplevelse. 

 

Sygeplejerske på Hospice Søholm fortæller om børn som 

pårørende                                                                                           

Der er kommet en ny patient, som jeg skal passe i aftenvagten, og der 

er særligt fokus på hans 4 børn. Børnene skal med ind på stuen til 

deres far, og de giver ham forskellige gaver som de har lavet til ham. 

 Efter nogen tid har faderen brug for hvile, og jeg spørger børnene, om 

de kunne tænke sig en bamse. Det kunne den yngste godt tænke sig, 

og kurven bliver hevet frem, og hun kigger omhyggeligt på alle dyr. 

Hun vælger en elefant og giver den et navn.  

Senere på stuen følger en længere samtale med moderen og børnene, 

hvor børnene fortæller, hvad de ved om døden og meget andet. De er 

ivrige, og de to yngste rækker fingrene op, - for at blive hørt. 

Da jeg møder næste dag, er faderen død. Han har fået en del af 

børnenes tøjdyr med sig, og børnene plukker blomster i hospices have, 

som han også skal have med.   



Da de skal sige farvel til mig, spørger storesøsteren, om ikke lillesøster 

skal aflevere elefanten, hun havde lånt?  

Jeg fortæller, at det er en, hun gerne må beholde som minde om tiden 

her på hospice, og at de tre andre stadig kan nå at få ét dyr, hvis de har 

lyst.  

De er alle endnu engang med nede for at se på alle de hæklede dyr, og 

da de vinker farvel, har de alle en hæklet elefant på armen i hver sin 

farve. Da vi forlader faderens stue, drejer den ældste snablen på sin, så 

den angiver vejen frem.  

Tak til dem, der hækler og strikker dyr og bamser til Hospice 

 

Årets gang i billeder

 

________________________________________________________ 



Loppemarked 

Til vores glæde kan vi fortsætte med loppemarkeder i 2018 takket 

være lopper, der doneres til os. 

 

Første gang bliver søndag den 28. januar fra 10-15 i Århus Musikhus – 

vi glæder os og ser frem til en god handel. 

________________________________________________________ 

Generalforsamling 2018 

 

Vores generalforsamling I 2018 bliver onsdag den 16. Maj på Hospice 

Søholm. 

 

Vi starter kl 19.00 med tidligere rådmand Dorthe Laustsen, der med sit 

foredrag “Ja til Livet” fortæller om sit liv før og efter en trafikulykke, 

der medførte, at hun blev afhængig af kørestol. 

 

________________________________________________________ 

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm  

 

 

Formand Krista Franck                  Mobil 21 25 66 75 

e-mail krista.franck@gmail.com   

Næstformand Rosa Poulsen                                   Mobil 20 26 55 65 

e-mail: aso33@privat.dk 

Kasserer Karen Margrethe G. Sørensen                Mobil 22 65 75 18 

e-mail: karenms@privat.dk 

 

Bestyrelsesmedlem Birthe Rask               Mobil 20 23 98 97 

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Buhrkal                  Mobil 28 99 10 95  

Suppleant Emmy Haahr Jensen                Mobil 21 67 19 48 

Suppleant Hannah Breinholt               Mobil 40 84 04 38 

________________________________________________________ 

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 
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