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 Støtteforeningen ved     
Hospice Søholm, Aarhus 

Nyhedsbrev Januar 2021 

Kære medlemmer 

I ønskes alle et godt nytår fyldt med håb og liv. 

I dette nyhedsbrev kan du læse om julegaven til hospice. Årets 

generalforsamling vil blive introduceret, pedel Niels Henrik’s for-

tæller om sit første år på Hospice, og på sidste side omtaler vi 

en fotobog, der viser livet på et hospice. 

Årets julegave til Hospice Søholm var et kontant tilskud til et 

projekt, der skal undersøge musikterapis palliative virkning for 

patienter og pårørende på Hospice Søholm. 

Det skal undersøges om patienterne, som modtager musiktera-

pi, oplever en øget livskvalitet via musikterapi, og om personalet 

oplever, at musikterapi bidrager og styrker kvaliteten af den pal-

liative pleje.  

Hospicechef Dorthe Kjær Iversen og musikterapeutstuderende Mattias Hov-

gaard Hansen er sammen med souschef Jytte Husted ansvarlig for projektet. 
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Støtteforeningen skal efter vedtægterne afholde en generalfor-

samling i maj måned. År 2020 blev generalforsamlingen su-

spenderet som følge af forsamlingsforbud og bekymring for 

smitte.  

I stedet udsendtes en beretning og et regnskab for 2019. Der 

kom en enkelt henvendelse vedrørende Støtteforeningens ba-

lance. Vi har en fin balance på indtægter og udgifter. 

Alle fem medlemmer af bestyrelsen og de to suppleanter er på 

valg i år og alle genopstiller. Alligevel vil vi efterlyse, om der 

blandt medlemmerne er interesserede i Støtteforeningens arbej-

de?  

Vi tager gerne imod hjælpende hænder og kloge hoveder, da 

der altid er muligheder for forbedringer. Vi samler penge ind og 

fortæller om hospice og hvilke muligheder, der er for alvorlig sy-

ge og deres familier. Det er også vigtigt at skaffe ting til hospice, 

som sygeplejerskerne og de frivillige efterspørger. Vi arrangerer 

foredrag, sangeftermiddage og samarbejder med lokale instituti-

oner om små koncerter på hospice.  

Vi arbejder intenst på at øge det generelle kendskab til hospice  

.  

Er du til interesseret, så ring til formand Krista Franck på mobil 

21256675 eller skriv til kontakt@hospice-aarhus.dk 
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En lille hilsen fra Hospice Søholm's alt-mulig-afdeling 

 Af pedel Niels Henrik Hjort Hyld   

  

 

En anden stor opgave i 2020 var, da vi skulle indkøre et nyt pa-

tientkaldesystem. Det endte med at være en større opgave end 

som så,  og det krævede stor tålmodighed fra mine dejlige kolle-

gaer. 

Henover forår og sommer går meget af min tid i vores meget 

smukke sansehave, som allerede fra april begynder at sætte et 

væld blomster, og det forsætter helt frem til midten af efteråret. 

Heldigvis  har jeg stor hjælp af vores effektive og meget søde 

havefrivillige - uden dem ville det være svært at nå det hele der-

ude. 

Først i november gik vi i gang med at lave nogle nye beplantnin-

ger omkring vores hovedindgang - det betød at jeg sammen 

med vores havefrivillige fik sat ca. 1500 nye planter på 2 dage. 

Det skulle gerne ende ud i et blomsterhav til sommeren her i 

2021. 

Det var lidt herfra - nu er det bare at se fremad i dette nye år. 

 

Det er nu et år siden, at jeg startede som 

pedel på hospice Søholm, og det har på 

alle mulige måder være et specielt år.  

Mit år startede med at få sat mig ind i alle 

de opgaver, der er på et sted som her - 

og det er ikke så få endda! 

Det kan være alt fra beredskabsplaner, 

fuldautomatiske toiletter, ventilationssy-

stemer, pære- og lysstofrørsskift, tømning 

af risikoaffald, gennemgang af værelser, 

ovne og opvasker i køkkenet osv.  
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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 

”Om lidt er jeg væk” – Ny fotobog om livet på hospice 

 

Der sker mange ting på hospiceområdet over hele landet, som 

vi gerne vil fortælle om. Her vil vi nævne en fotobog, der viser 

livet på et hospice. Fotobogen er lavet af fotografen Martin 

Høien og journalisten Ken Richter sammen med Hospice Sjæl-

land i Roskilde.  

Bogen følger en række patienter og pårørende under deres op-

hold på hospice. Ligesom den også skildrer en del af hverdagen 

som ansat på stedet. 

Martin Høiens kone arbejder på Hospice Sjælland, og det var 

ved at høre hende fortælle om stedet og den helt særlige stem-

ning, der er på et hospice, at han fik idéen til at lave bogen. Det 

lød for ham som et godt sted at tilbringe sine sidste dage, så det 

ville han gerne fortælle andre om også. 

Idéen blev godt modtaget af hospicechef på Hospice Sjælland, 

Karin Højgaard Jeppesen, der har fulgt arbejdet med bogen tæt. 

”Fra første omgang var patienterne, de pårørende og personalet 

meget positive, og tog godt imod de to. Martin blev efterhånden 

nærmest en del af familierne”, fortæller hun til Roskilde Avis.  


