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Bliv klogere på mænd 

Hospice Søholm og Støtteforeningen ved Hospice Søholm inviterer til fore-

drag om mænd ved Henrik Kruse. 

Torsdag den 14. maj kl 19.30 - 21.00 på Hospice Søholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og hør et humoristisk 

foredrag om mænd. 

 

Arrangementet er gratis . 

 

Alle er velkomne. 

 

Tag gerne en ven med. 

Henrik Kruse er tidligere leder af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter. 

Foredraget kan ses som en uhøjtidelig hyldest til den maskuline kompleksi-

tet, til spektret af farver og nuancer, der ligger lige under overfladen.  

- mandlig identitet under pres    
- mænd og sundhed/sygdom  
- mænds krisereaktioner 
- tips og tricks til at kommunikere med en neandertaler  
- hvordan kommer vi mænd  på sporet igen? 

Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

Nyhedsbrev Marts 2020 
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Jeg hedder Dorthe Kjær Iversen og er 46 år. Den 1. dec. tiltrådte jeg som 

hospicechef på Hospice Søholm. Jeg afløser Anne Marie Mathiesen, der gik 

på pension efter 20 år på stedet. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, 

og har afsluttet en diplomuddannelse i ledelse. Jeg skifter fra en stilling som 

områdeleder i afdelingen social omsorg i Hedensted kommune.  

Her havde jeg ledelsesansvaret for to plejecentre med i alt 76 plejeboliger og 

85 medarbejdere. Jeg har 20 års erfaring fra både kommunal og regional 

praksis, heraf 13 år i Hedensted kommune. 

Da jeg så stillingsopslaget som hospicechef for Hospice Søholm, var jeg ikke 

i tvivl om, at det var den stilling jeg skulle søge, og som jeg har været så pri-

vilegeret at få. 

Jeg har fået et rigtig godt indtryk af Hospice Søholm. Det er et hus som rum-

mer høj faglighed og rigtig stor medmenneskelighed, helt i tråd med hospice-

filosofien, hvor vi forsøger at skabe rammer, som giver de bedst mulige for-

udsætninger for livskvalitet, selvværd og en værdig død. Jeg vil gøre mit 

bedste for at støtte op om huset, sådan at vi kan bidrage til at gøre menne-

skets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes på-

rørende oplever en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, accept og 

bekræftelse af den syges værdi som menneske. 

Jeg er kommet til et meget velfungerende hus, og det er derfor min intention, 

at bakke op om alle de gode initiativer og tiltag som er kørende i huset. Hu-

set bærer præg af, at der har været en dygtig og stabil ledelse i form af Jytte 

Husted som arbejder som souschef, og  tidligere hospicechef Anne Marie 

Mathiesen. 

Jeg ser frem til mit fremtidige virke som hospicechef, og samarbejdet med de 

mange som bakker op om hospice, herunder støtteforeningen og de mange 

medlemmer som hver især bidrager til, at oplevelsen på hospice bliver så 

god som mulig for patienter og pårørende.  

Tak for jeres støtte. 

Dorthe Kjær Iversen 

Nyt fra Hospicechefen 
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Nyheder 

Fra 1. januar 2020 har Støtteforeningen ved Hos-

pice Søholm et nyt initiativ. 

Skaf et medlem og få en flaske Hospicevin  

Hvervegave 

Fortæl om Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

og få en ven til at melde sig ind. 

Når vennen har betalt, skriv til os med vennens 

navn på  

kontakt@hospice-aarhus.dk 

Så giver vi en flaske god Hospicevin 

Onsdag d. 31. marts kl. 16 - 18.00 

Foråret skal synges ind. Nils kom-

mer som vanlig og hjælper os. Mød 

op,  tag en ven eller to med. Vi 

synger ud fra Højskolesangbogen.   

Onsdag d. 15. april kl. 17 - 18.00 

Piger i Pink kommer igen og syn-

ger for og med os. 
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Hvis du ønsker at kontakte os, er vores mail;  
kontakt@hospice-aarhus.dk 

Du kan også ringe til Krista Franck, 21256675 

 

Generalforsamling torsdag den 14. maj kl. 18.00 på Hospice Søholm. 

Dagsorden: 

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 2021 

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:  

 På valg er:  Krista Franck og Birthe Rask 

9. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode: Elsebeth Norlén og Han-

nah Breinholt 

10. Valg af revisor: Niels Angaard og Hans Kjær 

11.  Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afle-

veres skriftligt til formanden senest den 15. april 2020. 

 

Efter generalforsamlingen byder Støtteforeningen på lidt frugt og kage  
Tag gerne en ven med og hør også det efterfølgende foredrag  

”Mand på rejse”. 

Kontingentopkrævning for 2020.  

Indbetal venligst kontingent på vores konto i Nordea 2316 – 

7556951009 senest den 14. maj 2020. 


