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Kære medlemmer og samarbejdspartnere. 

Livsmod - hvad giver os vilje og lyst til at opleve livet til trods for………? 

Kom og hør tidl. provst Knud Erik Bager Jensen give sit bud ud fra ud-

valgt litteratur  

Onsdag den 22. maj 2019 kl 19.00 på  

Hospice Søholm.  

 

 

 

 

 

 

Alle er velkomne til mødet. 

Kontingentopkrævning for 2019. Indbetal venligst kontingent på     

vores konto i Nordea 2316 – 7556951009 senest den 16. maj 2019. 

For en person: 100 kr., par: 175 kr., virksomheder/foreninger/

institutioner: 500 kr. 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 
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Ordinær generalforsamling på 

Hospice Søholm, Bispevej 68, 8260 Stavtrup 

onsdag den 22. maj 2019 klokken ca. 20.30 efter mødet med Knud Erik Bager 
Jensen. 

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 for 2020 
8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:  
 På valg er: Rosa Poulsen, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen har kandi-

dater til posten. 
 Karen Margrethe G. Sørensen og Elisabeth Buhrkal, der begge er villige til 

at modtage genvalg. 
9. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode: Emmy Haahr Jensen og Han-

nah Breinholt, der begge er villige til at modtage genvalg 
10. Valg af revisor: Niels Angaard og Hans Kjær, der begge er villige til at 

modtage genvalg 
11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres 
skriftligt til formanden senest den 15. april 2019 
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Maden er andet og mere end næringsstoffer! 
Køkkenet på Hospice Søholm spiller en vigtig rolle for den samlede palliative ind-
sats. 
Det giver køkkenleder, Sarah Lange eksempler på. En del af rutinen for dem er, at 
de går på besøg på stuerne hos nyindlagte patienter for at afdække særlige ønsker 
og behov. 
Hver dag bliver buffeten dækket smukt op, ja det er næsten kunst, når farver og 
dufte spiller sammen i en fælles symfoni, så måltidet også kan ses som en æstetisk 
oplevelse. 
Dog er patienterne, af den ene eller den anden årsag, ikke altid i stand til at indtage 
maden, i den form som den serveres i. Og køkkenpersonalet er altid lydhøre overfor 
at ændre på konsistens eller i det hele taget lave den mad, som den enkelte ønsker. 
Det kan være boghvedegrød, koldskål, retter med en særlig konsistens (gelekost), 
ommeletter eller stjerneskud. 
For nylig var der en mand, som var begyndt at spise, hvilket han ikke gjorde ved 
ankomsten. Nu var søde sager begyndt at bekomme ham godt, men det var stadig 
svært for ham at få det gennem halsen. Løsningen på det blev, at køkkenet nu ba-
ger marengs med flødeskum, som glider fint ned. 
I sidste uge blev den planlagte menu ændret en dag, fordi en af patienterne ønske-
de sig boller i karry, til stor glæde for patienten. 
Ved udskrivelse af en patient, som ikke lige havde mulighed for indkøb med det 
samme, var det muligt at give tryghed i form af en medsendt madpakke til de første 
par dage. 
Dette er eksempler på, hvordan køkkenet konstant er på mærkerne for at gøre en 

forskel for patienterne. 

Nyheder—Vi har så meget, vi gerne vil fortælle jer om. 

Se vores nye hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk. Her kan du bl.a. følge med i 

vores kommende aktiviteter som Syng– Sammen eftermiddag den 27. marts kl 

16.00. 
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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 kontakte os, er vores mail; kontakt@hospice-aarhus.dk 

eller skriv til Bispevej 68, 8260, Stavtrup, Viby J. 

Du kan også finde os på www.hospice-aarhus.dk eller vores facebookside.                                                
Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

Ny hjemmeside www.hospice-aarhus.dk. 

Vi er glade for at kunne fortælle, at Støtteforeningen ved Hospice Søholm nu har 

fået ny hjemmeside. 

Den nye hjemmeside bringer løbende nyheder og der er mulighed for at kommen-

tere, hvad der kommer på hjemmesiden. 

Vi håber, at I vil have lyst til at kigge forbi hjemmesiden og nyde de dejlige billeder, 

der også ligger der. Mange af vores fotos er taget af Ellen Underberg Mikkkelsen. 

Jeg vil her bringe en stor tak til de alle de frivillige, der hjælper os med at hjælpe 

andre. 

Kære medlemmer. 

Vi vil meget gerne have jeres mailadresser. 

Hvis I har modtaget dette Nyhedsbrev i pa-

pirformat, betyder det, at vi ikke har jeres 

mailadresse.  

Skriv venligst til: 

kontakt@hospice-aarhus.dk og oplys os 

om jeres navn og mailadresse. 


