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Dette er den overvejende overskrift i disse dage.  

Foredraget den 14. maj med Henrik Kruse, hvor vi kunne blive kloge-

re på mænd, er derfor udsat til 2021.  

Vores sangarrangementer på Hospice Søholm er også alle udsat. 

Nyhedsbrev April 2020 
 

Aflysninger og suspenderinger af 
arrangementer og generalforsam-
ling.  
Årsberetning 2019 
Regnskab. 

Vores generalforsamlingen den 14. maj har vi valgt at suspendere.  

Vi udsender med dette nyhedsbrev en årsberetning og et regnskab, 

så I kan følge med i vores aktiviteter. 
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Årsberetning 2019 

- Har du hørt en loppe gø? lyder en gammel og lidt nedsættende tale-
måde. 

Den lyd har vi i Støtteforeningens bestyrelse til vores store fryd hørt 
mange gange, for der er meget liv i de 'lopper', vi sælger på marke-
der, og som derved skaffer penge til vores arbejde for Hospice Sø-
holm. 

Dette og meget mere, skulle jeg have fortalt jer om på vores general-
forsamling den 14. maj. Men den har vi suspenderet, så i stedet får I 
en beretning med et rids over et travlt års mange aktiviteter. 

Blandt dem er ni markeder, hvor vi forud nøje overvejer, hvad der 
mon er salg i. Den ene opgave er at sælge, og den anden er at lytte til 
de mennesker, vi møder, og at fortælle dem om hospice og dets man-
ge muligheder for hjælp og lindring. Vi har haft en omsætning på me-
re end 45.000 kroner, så det nytter noget. 

For selv  om loppesalget er synligt og udadvendt, er det inden for mu-
rene den primære indsats ydes. Og den har mange karakterer: Vi har 
Syng-Sammen eftermiddage, hvor en meget kvalificeret pianist, leder 
os, ofte så godt, at beboerne kommer ud fra deres værelser og syn-
ger med. Vi har koncerter med et sygeplejerske-sangkor, og så har vi 
vores yngste støtter, som er 4. klasse fra Århus Friskole. Eleverne 
kommer og synger, det giver både mening og somme tider også tårer 
i øjnene at se og høre dem, ikke mindst da de gennemførte Lucia-
optog. Vi vil meget gerne udvikle dette samarbejde. 

Hospice er et sted, hvor det psykiske og fysiske miljø forenes i mange 
detaljer. En af dem er de blomster, støtteforeningen sender til fælles-
rummet hver uge, en anden er de dekorationer, beboerne jævnligt får 
ind på stuerne, og andre er de udendørs krukker, som bestyrelsen 
planter til, og den løbende økonomiske støtte til sansehaven. Når per-
sonale eller frivillige foreslår forbedringer, prøver vi at imødekomme 
ønskerne. Det har sidste år bl. a. udmøntet sig i Hay-sengetæpper og 
særlige lysestager til højtiderne.  

Det hele baseres på et forbilledligt samarbejde med Hospice Søholm, 
ledelse, ansatte og frivillige. Vi skaffer penge og PR, de sørger for at 
omsætte hjælpen til et bedre liv for beboerne. Men vort arbejde beror 
ikke kun på bestyrelsen. Uden en masse hjælp fra enkeltpersoner 
med særlige kompetencer, kunne vi ikke nå samme resultater. Vi får 
ekstern hjælp til nyhedsbreve, hjemmeside og facebook-opslag, prak-
tisk assistance til loppetjansen, og meget mere. 
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I bestyrelsen har vi delt arbejdet mellem os, så Elisabeth er vores ide-
mager og faglige støtteperson,  Karen Margrethe styrer økonomien, 
Birthe og Elsebeth er vores 'blomsterpiger', Emmy har den komplice-
rede opgave som fundraiser, og Hannah strikker og samler lopper, 
godt hjulpet af samtlige veninder. Og hvad er så tilbage til forman-
den? er det nærliggende at spørge. Jeg prøver at have et vist over-
blik, og gennem god formidling at styre vort arbejde mod både at ska-
be bedre vilkår for de syge, og at styrke Hospice Søholms position i 
lokalsamfundet. 

Men intet gøres alene: Vi har fire faste møder om året, og deltager i 
det, Hospice Forum arrangerer, for at høre, hvordan andre støttefor-
eninger griber arbejdet an. Og så har vi, ikke at forglemme, en lind 
strøm af kommunikation på kryds og tværs via telefon, mails og andre 
virtuelle kanaler. 

Som det nok fremgår af ovenstående, har vi MANGE at takke, ingen 
nævnt, ingen glemt. Og så har vi et løfte til jer: Henrik Kruse vil ved 
en senere lejlighed give sit bud på, hvordan vi kan blive klogere på 
mænd. 

Hjælp os med at blive bedre, stil spørgsmål, kom med forslag, giv ris, 
ros og alt, hvad I har på hjerte. Skriv eller ring til os. 
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Hvis du ønsker at vide mere, er vores mail;  
kontakt@hospice-aarhus.dk 

Du kan også ringe til Krista Franck, 21256675 

 
Indtægter 2019 2018 

Kontingent,enkeltpersoner 10.600,00 11.000,00 

Kontingent par. 5.600,00 5.425,00 

Institutioner 2.500,00 3.500,00 

Donationer 21.940,00 33.247,21 

Donationer,private 30.299,25 41.500,00 

Gaver 1.640,00 2.750,00 

Reolsalg 11.418,29 14.417,75 

Loppemarked 36.478,25 9.738,00 

Mindegaver 5.495,75   

Indtægter i alt 125.971,54 121.578,71 

      

Udgifter     

Kontingent, Hospice Forum Danmark 1.137,00 1.173,00 

Generalforsamling 4.472,72 850,00 

Søholm arrangementer 1769,94 1.697,70 

Blomster til Haven/ Atriumgaard 2.070,10 7.176,70 

Udgifter Reol 7.165,00 8.696,00 

Søholm Blomster 21.569,80 20.600,00 

Søholm / gaver 46.973,75 11.513,00 

Kontorartikler 881,25 2.985,86 

Nyhedsbrev. 2.585,00 2.576,35 

Porto 2.710,00 3.020,00 

Fik og Netgebyr 600,00 517,75 

Loppemarked 3.677,92 2.893,50 

Vin til salg i reolen 5.400,00 5.400,00 

Hjemmeside 253,00 1.012,50 

Diverse 1.934,95 250,00 

Udgifter i alt 103.236,43 70.362,36 

      

Årets overskud/ underskud 22.735,11 51.216,35 

Årsregnskab 2019 


