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Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

Kære medlemmer.  

Det er med stor glæde, at vi kan sende dette nyhedsbrev til jer. 

Sommeren er i fuld gang med varme og sol, der har været gode oplevelser på Hos-

pice Søholm og vi glæder os over den fortsatte støtte fra medlemmerne. 

Inden vores generalforsamling havde vi besøg af Dorthe Laustsen, der kom med et 

bevægende og tankevækkende oplæg om sit liv i dag efter en tragisk ulykke.  

Selve generalforsamlingen kan du læse mere om på vores hjemmeside 

www.hospice-aarhus.dk, hvor beretning og regnskab er lagt ind. Bestyrelsen fort-

sætter uændret. 

Der er kommet nye regler i forhold til skattefradrag ved gaver fra privatpersoner. 

Se nedenstående tekstboks. 

Hvis det er smuttet med kontingentindbetaling for 2018, vil vi lige erindre om dette.  

Vi har konto i Nordea:  Reg.nr.: 

2316 – Kontonr.: 7556951009. 

 

 På bestyrelsens vegne 

 Formand Krista Franck 

For at kunne bruge skattefradrags muligheden, skal beløbet indbetales på bank-

konto i Nordea reg. nr. 2540 kontonummer 6286586072 med angivelse af CPR-

nr. eller CVR-nr., hvorefter beløbet indberettes til skattemyndighederne med 

henblik på fradrag. Beløbet overføres derefter til Støtteforeningen konto. 



Kom til Syng-Sammen-Eftermiddag med pianist Nils Johansen onsdag den 

31. oktober kl 16.00—17.30 på Hospice Søholm. 

”Mød mig på Cassiopeia”  
 
Denne lille begivenhed fandt sted for kort tid siden på Hospice Søholm: 
En ældre kvinde, Karen, var meget syg af kræft, hun var mæt af dage, og 
hun længtes efter at dø. 
En tirsdag hvor den frivillige, Steffen, kommer med sin guitar og spiller for 
dem, som gerne vil høre det på stuerne og i fællesrummet. Han spurgte, om 
der var et nummer, hun gerne ville høre. ”Så skal det være melodien til 
”Mød mig på Cassiopeia” Jeg skal nemlig møde min (afdøde) mand der”, 
sagde hun med et glimt i øjet. 
Steffen spillede det bedste han kunne. Han kendte dog ikke lige melodien, 
så det blev måske lidt famlende. Om søndagen kom han igen, og nu havde 
han været hjemme og øve sig.  
Nu var situationen imidlertid anderledes, Karen var døende og ikke kontakt-
bar, men Steffen kom ind og spillede, alt mens Karens datter og søn sad hos 
hende og holdt hendes hånd. Da melodien var slut, slog Karen øjnene op og 
drog sit sidste åndedrag.  
 
Hun tog på Cassiopeia og fandt sin mand. 
 
De pårørende var så rørte og fandt det så smukt, at døden kunne komme på 
denne måde. De fortalte efterfølgende at de havde fået en guitarist til at 
spille melodien i kirken da båren blev båret ud. 

”Musens Sang” 

       Melodi: Kai Normann Andersen  

       Tekst: Børge Müller  



Vi passer fortsat godt på dine oplysninger 
Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-forordning om databeskyttelse i kraft. 
De nye regler stiller højere krav til, hvordan vi som forening indsamler og 
behandler personlige data, og dermed giver bedre beskyttelse og bedre 
muligheder for at få overblik over og indflydelse på de data, som vi har 
gemt. 
Vi har for hvert enkelt medlem registreret følgende medlemsoplysninger: 
*Navn, adresse*. For nogle har vi også: *e-mail adresse, mobil/telefon-nr*.  
Disse oplysninger er registreret elektronisk i vort medlemssystem, hvortil 
der kun er adgang via specifik kode og oplysningerne anvendes kun af for-
eningen til udsendelse af nyhedsbreve og kontingentopkrævning. 
Vi håber, at du som medlem af Støtteforeningen ved Hospice Søholm føler 
dig tryg ved de data, vi har om dig og hvordan vi håndterer dine personlige 
medlemsoplysninger.  
 

I haven er der også kommet tre 

fine bænke som Snedkermester 

Erik Marius Hansens Fond har 

sponsoreret. 

Vi takker for støtten. 



Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm: 

Formand Krista Franck                                     Mobil 21 25 66 75   

Næstformand Rosa Poulsen                                        Mobil 20 26 55 65 

Kasserer Karen Margrethe G. Sørensen                    Mobil 22 65 75 18 

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 

Hvis du ønsker at følge med i Støtteforeningens arbejde kan du gøre dette på face-
book ”Støtteforeningen ved Hospice Søholm” eller på vores hjemmeside 
www.hospice-aarhus.dk. 

Støtteforeningens nr. til MobilePay: 72257                                                                                                            

Mail: kontakt@hospice-aarhus.dk 

Adresse: Bispevej 68, 8260, Stavtrup, Viby J 

Vores næste loppemarkeder: 

Den 22. juli foran Musikhuset      kl 10.00—15.00.  

Den 5. august på Ingerslev Torv                 kl 09.30—16.00 

Den 23. september på Ingerslev Torv       kl 09.30—16.00 

En regnfuld dag på loppemarke-

det... 

Vi modtager meget gerne gode 

lopper til salg. Ring 21256675 eller 

skriv til kontakt@hospice-

aarhus.dk. 

Donationer og alle indtægter går 

ubeskåret til  Hospice Søholm. 


