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 Støtteforeningen ved     

Hospice Søholm Aarhus 

Nyhedsbrev December 2020 

 

   
 

 

Dette år har budt på mange nye oplevelser. Vi er glade for at kunne 

sige, at ikke alt er nyt. Glæden og forventningen til jul er den samme. 

Til trods for nedlukning og manglende loppemarkeder har vi i bestyrel-

sen alligevel opnået en del. 

I dette nummer af Nyhedsbrevet fortæller Karen Margrethe G. Søren-

sen, som er vores mangeårige støtte og medlem af bestyrelsen lidt 

om Støtteforeningens historie, hvordan der blev kæmpet for at få et 

hospice til Aarhus og hvor mange mennesker, der støtter os og stadig 

gør det med tid, energi og penge. Læs også om Emmy Haahr Jensen, 

som søger om fondsmidler og økonomisk støtte til foreningen.  

Vi andre søger om nye muligheder for loppesalg - sidst er vi at finde i 

Kirppu, Tilst. Alle midler går ubeskåret til glæde og gavn for Hospice 

Søholm og dets brugere. 

Nogle får omtale -  

Hospice Søholm får stjerner. 

Det tændte træ ved indgangen til hospice glitrer og skinner med tu-

sindvis af stjerner.  

Bestyrelsen ønsker alle en  

glædelig jul med  

et berigende nytår. 
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Støtteforeningen ved Hospice Søholm Aarhus igennem tiden 

For ganske nylig var det lige præcis 25 år siden, det hele begyndte:   

2. november 1995 blev startdatoen for det frivillige arbejde, der først 

førte til dannelsen af et hospice i Århus, og siden til den støttefor-

ening, der nu skaffer penge til en masse goder uden for den primære 

drift. 

En gruppe frivillige i Kræftens Bekæmpelse og andre patientforeninger 

havde taget initiativ til en offentlig høring om hospicetanken. Opbak-

ningen var så stor, at den førte til en arbejdsgruppe, der i det følgende 

halvandet år udarbejdede en rapport om aspekter, problemstillinger og 

muligheder for at supplere den tids tilbud til terminale patienter. 

 

I oktober 1997 blev der holdt 

stiftende generalforsamling for 

'Hospice Støtteforening i År-

hus', og siden fulgte en tid med 

en massiv indsats,  

som klædte politikerne godt på. 

Det betød, at medlemmerne af 

by- og amtsråd i foråret 1998 

kunne beslutte, at der 1. april 

året efter skulle oprettes fem 

hospicepladser på lokalcenter 

Søholm, foreløbigt som et to-

årigt forsøg. Ændringen for 

Hospice Søholm til en selvejen-

de institution blev en realitet 1. 

januar 2009 og  2 personer fra 

Støtteforeningen er medlem af 

bestyrelsen. 

 

Invitation til støttekoncert fra 

2009 
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20 år med Støtteforeningen 

Den frivillige, der har været med næsten hele perioden, 

er vores kasserer, Karen Margrethe G. Sørensen.  

 

Hun fortæller: 

På et tidspunkt i 2002 henvendte fhv. provst Marie Andreasson til mig 

om at være med i Støtteforeningen ved Hospice Søholm. 

Det blev starten på mit arbejde i bestyrelsen. På daværende tidspunkt 

var Helle Grønlund formand. Kort efter overtog Karla Gosvig posten. 

Jeg blev hurtigt valgt til kasserer. Der var 107 enkelte medlemmer 11 

ægtepar og 4 institutioner. Samt en egenkapital på omkring 24.000 kr. 

Det blev også til inspirerende foredrag og koncerter, der kunne være 

ganske krævende at koordinere, bl. a. med Duo Danica og flere soli-

ster.  I samarbejde med Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ar-

rangerede vi bl.a. på Aarhus Rådhus ”Debat om aktiv dødshjælp”, 

hvor der kom ca. 300 personer. 

I de første mange år havde vi hyggeeftermiddage på Hospice Sø-

holm. Støtteforeningen sørgede for en musikant med forskellige in-

strumenter til at spille årstidens sange og vi arrangerede lækre små 

retter som pindemadder, bagte små pandekager og andre små læk-

kerier.  

I hele perioden har vi udsendt Nyhedsbrev med forskelligt indhold. 

Med vore aktiviteter har vi forsøgt at give kendskab til udbredelse af 

arbejdet ved Hospice Søholm.  

Efterhånden fik vi mere og mere liv i lopperne, der ofte tiltrækker man-

ge, og dermed også giver gode penge til det arbejde, der ligger uden 

for selve driften af hospice.  

Når jeg ser på den store, 'blandede landhandel', der via loppemarke-

der i dag skaffer betydelige beløb til vores arbejde for Hospice Sø-

holm, kan det være svært at forstå, at det ikke engang er 20 år siden, 

mit eget engagement begyndte. 

Det synes at gå bedre og bedre, ikke mindst i kraft af nogle dynami-

ske forkvinder, som jeg gerne vil sende en tak.  

Den gælder Karla Gosvig, Marie Andreasson, Rosa Poulsen, og i de 

senere år Krista Franck. 
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Hvis du vil vide mere så skriv til kontakt@hospice-aarhus.dk, 

eller du kan ringe på 21256675 til Krista Franck. 

Vi har også en facebookside: Støtteforeningen ved Hospice Søholm 

og en hjemmeside: https://www.hospice-aarhus.dk 

Det nytter noget                                             af Emmy Haahr Jensen 

Som medlem af bestyrelsen er det mit ansvar at skrive ansøgninger 

om støtte og donationer. Det kan måske lyde som en lidt tør og skri-

vebordsagtig opgave, men det er slet ikke tilfældet. Tvært imod. 

For når man betænker, hvor stor en glæde de indkomne støtte- og 

donationsbeløb giver både patienterne og deres pårørende og perso-

nalet på Hospice, så er det alle anstrengelserne værd og tilmed en 

stor fornøjelse at skrive ansøgninger.  

Som tidligere sognepræst er jeg vant til en både empatisk og udad-

vendt kommunikation med mange mennesker – skriftligt og mundtligt 

– også i foreningslivet. Det giver mig en god ballast i forhold til min 

opgave i Støtteforeningen.  

Forud for hver ansøgning gør jeg mig tanker om, hvordan vi bedst kan 

være med til opfylde de ønsker, som vi får fra Hospice. Med mig har 

jeg hele Støtteforeningens bestyrelse som backing group. Vi sparrer 

og netværker på mange leder og kanter ved at have alle antenner ude 

i de sammenhænge, hvor vi hver især kommer. Meget af vores arbej-

de rummes i det personlige nærvær ved at tale med de mennesker vi 

møder, lytte og i det hele taget beskrive, hvad et Hospice er. 

Det glæder os alle i bestyrelsen, og det glæder, ikke mindst, mit præ-

stehjerte, hver gang vi får et positivt svar på en ansøgning om støtte 

eller donation, at vi kan sige/skrive til hinanden: Det nytter noget.                                             

Hay-tæpper og Georg 

Jensen lysestager er 

købt via donationer og 

givet som julegave til 

Hospice Søholm. 


