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Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

Kære medlemmer af Støtteforeningen ved Hospice Søholm. 
 
Året 2019 har været aktivt og berigende med mange positive oplevel-
ser. Først på året havde Hospice Søholm 20 års jubilæum. Støttefor-
eningens gave var 10 Hay tæpper til patientstuerne. Desuden bidrog 
vi med et kapitel til årsbogen.  Året igennem har Støtteforeningen gi-
vet midler til haven og ugens buket i fællesrummet. Patienterne får 
regelmæssig en lille blomsterhilsen ind på stuerne. I efteråret blev de 
udendørs krukker plantet, så patienterne også udendørs kan have no-
get smukt at se på.  
Der har været flere sangarrangementer med bl.a. kor fra Århus frisko-
le. Eleverne fra friskolen går igen i år Luciaoptog. Der afholdes syng 
sammen eftermiddage. I sommerhalvåret har der været nogle velbe-
søgte havevandringer. 
Støtteforeningen er meget aktiv med at udbrede kendskabet til hospi-
ce og til de muligheder, der er for hjælp. Vi deltager i loppemarkeder 
og har salg fra reolen på hospice og søger donationer.  
Vi takker alle, der støtter os med donationer og medlemsbidrag.  
En særlig TAK til: 
Lions Club, Kolt -Hasselager og Lions Club, Sct. Clemens, Y-mens Club, 
Støtteforeningen ved Frederiksberg Handels- og Håndværkerforening,  
Aarhus Kommune samt vores trofaste medlemmer.     

Bestyrelsen  ønsker alle en glædelig jul med et godt 
nytår. 

      Bedste hilsner 
Krista Franck, formand 
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Allerede nu vil vi varsle næste års generalforsamling.  
 

Torsdag den 14. maj  2020 kl. 18.00 på Hospice Søholm. 
 
Vi håber, at I vil møde talstærkt op, så vi kan få nogle gode diskussio-
ner og input til os som bestyrelse. 
Vi kan så fortælle lidt om, hvordan bestyrelsens medlemmer arbejder 
med hver deres sæt af opgaver. 
Efter generalforsamlingen byder vi på en lille forfriskning inden afte-
nens foredrag: ”Mand på rejse” af Henrik Kruse, tidl. leder af 
Kræftens Bekæmpelse Rådgivningscenter på Hejmdal.  
Hospice Søholm og Støtteforeningen inviterer ansatte, frivillige og 
Støtteforeningens medlemmer til at komme og høre foredraget - tag 
gerne en ven med.  
Vi vil høre et humoristisk foredrag og en uhøjtidelig hyldest til den 
maskuline kompleksitet, til spektret af farver og nuancer, der ligger 
lige under overfladen. 
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Fra årsskiftet bliver frivillig Lisbeth Wejdemann også koordinator for 

de øvrige frivillige. Lisbeth er ganske godt kendt i huset, idet hun har 

været frivillig der i flere år. Vi har stillet hende et par spørgsmål om, 

hvad hun tænker om fremtiden som frivilligkoordinator.  

”Det er en stor opgave at være der for de frivillige, at kunne støtte 

dem og give dem omsorg, når der er behov for det”, fortæller Lisbeth. 

”Der er samtidig nogle etiske regler, som gælder for hele Hospice Sø-

holm, som skal overholdes. For mig er det vigtigt at fremme og værne 

om den fantastiske og gode stemning, der hersker på Hospice Sø-

holm, og som gør det meningsfuldt og rart at være frivillig på hospice. 

Jeg håber virkelig de frivillige vil mærke, jeg er der for DEM”.  

Lisbeth ser frem til  samarbejdet med den nye hospicechef, som til-

træder første december, og sammen med hende udvikle det videre  

frivillige arbejde.  

Hun fortsætter: ”Vi har haft et rigtig godt og frugtbart møde med be-

styrelsen i Støtteforeningen tidligere på måneden og jeg tror vi kan 

blive gode sparringspartnere for hinanden. Vi afholder allerede nu 

musikarrangementer med forskellige kunstnere og støtteforeningen 

står jo også for flere arrangementer i løbet af året”, siger Lisbeth og 

fortsætter: ”Lige nu glæder jeg mig til at besøge hver enkelt frivillig på 

en vagt for at få en snak om hvordan hun/han trives som frivillig”. 

Ny koordinator Lisbeth Wejdemann,  

for de frivillige på Hospice Søholm 
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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 ringe til  

Krista Franck, 21256675 

Et farvel til Anne Marie Mathiesen, der fik en flot og velfortjent afsked 
og et velkommen til en ny hospicechef., som vi glæder os til at samar-
bejde med. 
Anne Marie Mathiesens efterfølger er Dorthe Kjær Iversen, som er 45 
år og uddannet sygeplejerske. Dorthe Kjær Iversen har 20 års erfaring 
fra både kommunal og regional praksis, og har også erfaring som visi-
tator, hjemmesygeplejerske og anden klinisk baggrund. 

Dorthe Kjær Iversen Anne Marie Mathiesen 

Vores nye mulepose til salg for 50 kroner 

Uden lopper  ingen loppemarkeder. Tak til alle jer, der skaffer lopper 

til os. På loppemarkeder bruges meget af tiden på at lytte og  fortælle 

om hospice  - at leve et liv med kvalitet hver dag. 


