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Kære medlemmer.  

Det er med stor glæde, at vi kan sende dette nyhedsbrev til jer. Vi bliver tit spurgt 

om, hvad vi laver. En fast del af Støtteforeningens indsats er at sørge for midler til 

den ganske fantastiske sansehave, Hospice Søholm har. Bænke, blomster og planter 

til afskærmning og til nydelse. Blomster hver uge til spisestuen, dekorationer til pa-

tienter og fællesrum et par gange om året, fyldte krukker med blomster, kunst på 

væggene – alt er med til at skabe Hospice Søholms gode miljø. Det er også vigtigt at 

skaffe ting til hospice, som sygeplejerskerne efterspørger som fx sengetæpper, 

skamler, lysestager og ting til børnene. Vi arrangerer foredrag, sangeftermiddage og 

samarbejder med lokale institutioner om små koncerter på hospice. Meget af vores 

arbejde rummes i det personlige nærvær ved at tale med mennesker, vi møder, 

lytte og i det hele taget beskrive, hvad et hospice er. Vi arbejder intenst på at øge 

det generelle kendskab til hospice – som et sted, der også skaber lys i livet. 

 

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

Vi begyndte med at synge sangen: Du kom med alt det, der var dig----- 

En sang om stor kærlighed til et andet menneske, men også om smerten ved at 
miste det. At livet er livet værd, på trods af det, der smerter. 

Igennem sin gerning som præst har tidligere provst Knud Erik Bager Jensen haft 

glæde af en lang række tekster. Når han så tilbage på et udvalg af tekster, var det 

begrebet Livsmod, der bandt dem sammen. 

Således gav Knud Erik Bager Jensen os en række gode og tankevækkende bud på 

Livsmod i sit oplæg , alle med rod i kendt og tilgængelig litteratur, lige fra Selma 

Lagerlöf, H.C. Andersen, Henrik Ibsen, Kaj Munck, Nis Petersen og Henrik Pontoppi-

dan til Job’s Bog. 

Ingen kan tænke alle tanker selv, men så har vi hinanden, og måske især dem, der 

udgiver deres overvejelser og erkendelser.  

Jo før, vi inspireres til at stille spørgsmål til os selv, vores eget liv og identitet, jo 

bedre er vi rustet til at klare livet på trods af den modgang, alle møder. Derfor er 

det så vigtigt at læse højt for børn meget tidligt. Gode eventyr med brugbare poin-

ter kan blive en livslang støtte og inspiration til at kunne se bag om svære begiven-

heder, og handle derefter. 

Du kan læse om Støtteforeningens generalforsamling på vores hjemmeside: 

www.hospice-aarhus.dk,  hvor beretningen er lagt ind.  

Inden vores generalforsamling kom tidl. Provst Knud Erik Bager Jensen med et ved-

kommende oplæg om Livsmod. 

 

Meningen er at kunne finde og 

give hinanden livsmod, trods 

alle ydre omstændigheder. 

Det giver og modtager vi i om-

sorgen for hinanden, i det nær-

vær og den hjertevarme, vi skal 

huske at give - det handler om 

at kunne finde og bevare livs-

modet. 
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En tur i haven 
Eftersom Hospice Søholm har eksisteret i 20 år, er det en naturlig konsekvens, at 
der skal ske et generationsskifte, så dem, som var med fra starten går på pension, 
og nye kommer til. Denne samtale fandt sted med nyansatte sygeplejerske, Dorte 
Holm, 33 år. Hun kom fra en meget travl stilling på AUH medicinsk modtageafde-
ling. 
Hun fortæller, at hun for nogle år siden havde haft plejeorlov for at passe sin døen-
de mor. Dette sammen med en allerede vakt interesse og forkærlighed for det palli-
ative, gjorde det naturligt for hende til at søge til Hospice Søholm. Hun giver udtryk 
for glæden ved at have tid til at yde sygepleje på en værdig og respektfuld måde, at 
tage sig tid til at gøre tingene på en ordentlig måde, og som et eksempel ”at vaske 
patientens hænder med ømhed”, siger Dorte. 
Hun lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde, sammen med det kollegiale 
sammenhold som i høj grad giver overskud og hjælp til at passe på sig selv i det ofte 
svære og tunge felt. 
Dorte beretter om en kvinde, Grethe, som gerne ville med i spisestuen til aftens-
mad, nok sådan for at mærke livet. Da det kom til stykket, ville hun slet ikke have 
noget at spise, men det hun havde brug for, mente Dorte, var nærvær. Grethe sag-
de at hun bare allerhelst ville en tur ud i sansehaven sammen med Dorte. Det blev 
prioriteret, de gik en lille tur og plukkede blomster undervejs, til stor fornøjelse for 
begge. Hvor er det skønt at have muligheden for at vælge, og at sygeplejerskerne 
har mod til at se det store i det små… 
 
(Patientens navn er opdigtet)                                                                   Elisabeth Buhrkal 
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Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm: 

Formand Krista Franck                                     Mobil 21 25 66 75   

Næstformand Elisabeth Buhrkal                                 Mobil 28 99 10 95  

Kasserer Karen Margrethe G. Sørensen                    Mobil 22 65 75 18 

Bestyrelsesmedlem Birthe Rask                                  Mobil 20 23 98 97 

Bestyrelsesmedlem Emmy Haahr Jensen             Mobil 21 67 19 48 

Suppleant Elsebeth Norlén              Mobil 20 75 72 74 

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 

Til vores store glæde kan vi fortælle, at der er loppemarkeder søndag den 23. juni 

udenfor Musikhuset, den 4. august og den 1. september på Ingerslev Torv. 

Kom og gør en god handel og hjælp os med at hjælpe andre. 

Den 6. august kl 15.00 er der atter havevandring og snak på Hospice Søholm 

På årets generalforsamling tog vi afsked med 

Rosa Poulsen efter 16 år i bestyrelsen, heraf de 8 

som formand.  

Takket været hende har vi en levende og velfun-

gerende Støtteforening. Rosa har udført et stort 

og meget professionelt arbejde, til gavn for pati-

enter og deres pårørende på Hospice Søholm. 

Rosa Poulsen har selv ønsket at stoppe, men 
mon ikke vi fortsat kan få glæde af hendes vise 
ord.  

På bestyrelsens vegne takker vi dig og ønsker for 
dig, at du må have et fortsat rigt liv. 

 


