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 Støtteforeningen ved     

Hospice Søholm, Aarhus 

Nyhedsbrev November 2020 

 
Kære medlemmer 

Allerførst tak for jeres opbakning til os og vi håber, at I vil nyde at læ-
se dette nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbreve lidt hyppigere ud, da vi 
gerne på denne måde kan vise, hvad der sker.  

I dette nummer kan du læse om Mathias, der er musikterapeut stude-
rende. Mathias beskriver, hvad han kan tilbyde på et hospice. Mathi-
as har også lavet en præsentation af den højtaler som Hospice Sø-
holm, Aarhus drømmer om. Musikken kan være med til at give en 
særlig stemning, men kan også samle folk. Købet af denne højtaler 
gør, at Hospice i langt højre grad kan imødekomme patien-
tens musikønsker. Støtteforeningen har med glæde imødekommet 
Hospice Søholm, Aarhus’ ønske. 

På samme måde som musikken har kunst en æstetisk værdi for be-
tragteren og det kan skabe et grundlag for samtale. Vi er så heldige 
at have kunstnere i vores bestyrelse. Elisabeth Buhrkal fortæller i det-
te nummer om udfordringen med at arrangere løbende kunstudstillin-
ger på Hospice til gavn for patienter, pårørende, frivillige og ansatte 
på Hospice Søholm, Aarhus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Værk af en af hospices udstillere Lise Legarth 
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Kunsten sætter sindet i bevægelse   

Af Elisabeth Buhrkal 

Som ansat har jeg gennem mange år haft en fantastisk niche ved si-
den af mit arbejde som sygeplejerske, nemlig som formidler af kunst 
på væggene på Hospice Søholm, Aarhus. Med interesse for kunst og 
kultur, selv udøvende billedkunstner, har det været en berigende, 
men også udfordrende opgave. I starten var det lidt et arbejde at op-
støve kunstnere og få lavet aftalerne. Senere har mange fundet ud af, 
at Hospice Søholm faktisk er et fint sted at udstille, selv om det jo er 
en lukket udstilling. Så mange henvender sig selv, eller giver mig tips 
om mulige udstillere. 

Et vigtigt ideal på hospice er æstetik, og her kommer kunsten også 
ind. Det er så tydeligt, når der kommer ny kunst, at mange patienter 
og deres pårørende går på udstilling, og det er ofte en kilde til snak 
både hos patienter og personalet. Så ud over at det er noget for øjet, 
er det også en kilde til bevægelse, kommunikation, meningsudveks-
ling. 

Der er to placeringer i huset, som er reserveret til skiftende udstillin-
ger, og enkelte gange har patienter ønsket at få et billede ind og hæn-
ge på værelset. 

Det sker jævnligt, at pårørende eller patienter forelsker sig i et værk, 
at de køber det som et minde for en tid, som er så fyldt med indtryk, 
intensitet og følelser. For eksempel husker jeg den kvinde, som måtte 
eje det maleri, som hang udenfor døren til værelset, hvor hendes 
mand sluttede sit liv. Et andet eksempel er en mand, der udså sig sin 
gravsten blandt den stenudstilling, som vi havde på det tidspunkt. 

Efter vi fik nye bygninger med mere plads, har det også været muligt 
at tilbyde udstillingsmulighed for keramik og stenskulpturer.  

En rigtig spændende oplevelse var en stenskulpturudstilling i sanse-
haven, så man ikke så det hele på en gang, men skulle gå på opda-
gelse i udstillingen, der blev en integreret del af haven. En anden sjov 
udfordring var, da Hospice Søholm kunne fejre tiårs-jubilæum. En af 
de frivillige havde spurgt, hvorfor vi ikke viste noget af den kunst, vi 
selv havde på væggene hjemme. Det blev til udstillingen 
”Sofastykker”. Mange bragte et billede med hjemmefra, med en lille 
bemærkning om billedets betydning. 

Så kunsten har helt sikkert en berettigelse og en virkning, både ved at 
den rusker op i os, sætter tanker i gang, bevæger os, sætter gang i 
hukommelsen, glæder øjet der ser... 



3 

Hvad laver en musikstuderende på et hospice? 

Af Mattias Hovgaard Hansen.  

 

 

 

 

Jeg er musikterapeutstuderende og er ved at færdiggøre en kandidat-

uddannelse i musikterapi på Aalborg Universitet. I den forbindelse har 

jeg fået lov til at være i praktik på Hospice Søholm, Aarhus, i 4 måne-

der. Tiden her skal jeg bruge på at lære og erfare, hvordan jeg kan 

bidrage med min faglighed på et hospice. 

Et af de steder, hvor jeg har indgået i den palliative pleje, er ved ud-

syngning af afdøde med familie og pårørende. Her har jeg kunnet til-

byde hjælp til at finde sange, som ville passe til afdøde og samtidigt 

rumme den situation familie og pårørende står i. Hvorefter jeg har 

kunnet fremføre de valgte sange, så de matcher og støtter familie og 

pårørende i at sige et sidste farvel, inden kisten bliver lukket. 

En anden funktion, jeg har haft, er at spille live musik for patienterne. 

Her har jeg eller vi sunget sange, som patienterne selv har valgt eller 

jeg har valgt sangene på forhånd.  

Formålet med live musik er at styrke livskvaliteten hos patienterne, 

men også at imødekomme eksistentielle og åndelige behov gennem 

de sange, vi synger.  

Her på Hospice Søholm, Aarhus, har jeg oplevet, hvor virkningsfuld 

musik er. Jeg har set, at det har støttet familie og pårørende i at sige 

farvel. Det har sat tanker i gang i forhold til livet efter døden. Det har 

været med til at berolige patienter i urolige situationer. Det har være 

med til at facilitere kontakt og det har bragt glæde der, hvor intet an-

det har virket.  

Jeg har været så glad for at være i praktik her og glæder mig til at se, 

hvad de sidste måneder bringer af unikke og rørende stunder. 
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Vers 1 

Kender jeg alverdens hem’lighe-
der 

Ser mer’ end øjet ser 

Så er jeg stadig Ingen 

Hvis ikke du er her 

Kan intet eksister’ og gro 

 

Vers 2 

Ejer jeg alverdens diamanter 

Men har jeg ikke dig 

Så gavner det mig intet 

At vide jeg er mig 

I tomhed er der ikke ro 

 

Vers 3 

Du vækker mine sanser, lyser op 

I alle mine dag 

Og tænder ord der brænder 

De ord jeg har tilbag 

Som evigt og uendelig 

Omkvæd 

 

Størst af alt er kærlighed 

Den tåler alt og varer ved 

Og døden selv må leve med 

At størst af alt er kærlighed 

 

Vers 4 

Døden selv er ubetydelig 

Og har slet ingen magt 

For det er bare livet 

Der stille skifter dragt 

Det’ bare en forvandling 

STØRST AF ALT ER KÆRLIGHED  

Tekst & Mel.: Anne Linnet 

Til sidst: 

Da vi hellere vil bruge pengene på blomster fremfor porto, vil vi gerne 
have en mailadresse på så mange medlemmer som muligt. Hvis du 
modtager vores Nyhedsbrev i papirudgaven, er det et tegn på, at vi 
ikke har din mailadresse. Du må derfor meget gerne sende din mail-
adresse til os på: 

kontakt@hospice-aarhus.dk 

Krista Franck 


