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 Støtteforeningen ved     
Hospice Søholm, Aarhus 

Nyhedsbrev Februar 2021 

Kære medlemmer 
 
Hvis forholdene havde været normale, ville vi for foråret 2021 på 
dette tidspunkt have planlagt forskellige aktiviteter sammen med 
Hospice Søholm, sangeftermiddag, havevandring, foredrag og 
generalforsamling.  
 
Men forholdene er desværre ikke normale. 
 
Vi sender nyhedsbrev hver måned til jer og forsøger derved at 
fortælle jer om livet på Hospice Søholm. Denne gang har præst 
Kirsten Dalager Buur skrevet et stærkt indlæg om indholdet i sin 
gerning på Hospice Søholm. 
 
Dette nyhedsbrev indeholder også vores overvejelser om afvik-
ling af Støtteforeningens generalforsamling.  
 
Som en demokratisk forening er det vigtigt, at medlemmerne 
kan komme til orde, komme med forslag til Støtteforeningens 
arbejde, se hvad vi laver via beretningen og holde øje med 
regnskab og budget.  
 
Det vil vi meget gerne åbne for ved hjælp af nyhedsbrevene. 
- I dette nyhedsbrev er der en dagsorden til generalforsam
 lingen. 
- I nyhedsbrevet til marts vil der komme en beretning og et 
 regnskab.  
- I april vil vi præsentere evt. forslag til behandling, kommen-
 tarer og evt. spørgsmål til beretning, regnskab og budget. 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Formand Krista Franck 
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Efter vedtægterne skal der være følgende dagsorden til gene-
ralforsamlingen. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning til godkendelse - udsendes i 

marts 
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse - udsendes i marts 
5. Behandling af indkomne forslag - præsenteres i april 

sammen med bemærkninger og spørgsmål til beretning, 
regnskab og budget 

6. Budget 
7. Fastsættelse af kontingent for 2022 - bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent 
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode:  
 På valg er: Krista Franck og Birthe Rask 
9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:  
 På valg er: Elisabeth Buhrkal, Emmy Haahr Jensen og 

Karen Margrethe G. Sørensen. 
10.Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode:  
     På valg er: Elsebeth Norlén og Hannah Breinholt 
11. Valg af revisor: Niels Angaard og Hans Kjær 

12  Eventuelt 

Vi håber på denne måde at kunne leve op til vedtægterne uden 

at samles fysisk. 
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Præst på hospice – om ritualer i dødens nærhed  
 

Af Kirsten Dalager Buur,  
præst ved Hospice Søholm 

 

 

“Når man er til gudstjeneste, mærker man, at man ikke er ale-
ne!” Sådan beskrev en patient sin oplevelse af at deltage i en af 
de korte gudstjenester, vi holder på hospice.  

Gudstjenestens ritual understreger alt det, vi mennesker er fæl-
les om: sårbarheden, fejlbarligheden, længslen efter kærlighe-
den og dødeligheden. Men gudstjenester er ikke det eneste ritu-
al, som hospice lægger rum til.  

Der var parret i 70’erne, som havde levet det halve liv sammen 
med din, min og vores, og havde brug for at få velsignet deres 
fælles liv af Gud og børnene, nu hvor manden skulle dø og få 
tilsagt ordet om, at kærligheden, både Guds til os og den vi har 
til hinanden, er stærkere end døden. Der var manden, der aldrig 
blev døbt som spæd, men for hvem det dét, på kanten af livet 
blev vigtigt at høre dåbsritualets ord om, at døden ikke kan skille 
os fra Guds kærlighed. Ja at værdighed ikke er en færdighed, 
men er noget, vi som Guds børn skænkes kvit og frit.  

Der var den døende gamle kone, hvis højeste ønske var at kun-
ne deltage i sit lille oldebarns dåb og blive bekræftet i, at slægt 
skal følge slægters gang, men som ikke længere havde kræfter 
til at komme i kirken.  

Der er de mange helt ”almindelige” samtaler med patienter og 
pårørende, som ikke sjældent slutter med et fadervor og en vel-
signelse. Mange har bedt fadervor under dynen hver eneste af-
ten hele deres liv. Og der er bønnen og velsignelsen ved døds-
lejet eller ved udsyngningen, hvor vi i fællesskab lægger dét, vi 
ikke selv har magt over, i Guds hånd.       
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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 

Når man er afmægtig, og ordene ikke forslår, skaber ritualerne 
ofte ”orden” og ro. Et ritual er en symbolhandling, og grundbe-
tydningen af "symbol" er at føre sammen, skabe helhed. I dø-
dens nærhed kan behovet for sammenhængsskabende symbo-
ler blive særligt påtrængende. Det at se og tolke livets modsæt-
ningsforhold gennem symboler kan hjælpe til at skabe mening i 
det meningsløse og give sprog til en glæde, en sorg, en angst 
eller en fortvivlelse, vi ellers ingen fyldestgørende ord har for. 
Ritualer kan være mere virksomme end mange samtaler.  

Det, vi har nærmet os i samtalen og søgt at komme til rette 
med, bliver gennem ritualets ord til en symbolsk samtale med 
Gud. Der skabes et ”helligt” rum, som bærer, berører og bevæ-
ger på andre og mere fundamentale måder, end samtalen mel-
lem to alene gør. Et ”hul i himlen” hvor man træder ud af sin 
egen verden og ser glimt af det hellige eller af Gud i det, der 
sker. I ritualets ”rum” skal vi ikke bære os selv, men bliver båret 
af noget, der er større, af Gud. Et sådant rum tilbyder vi med 
mindehøjtideligheden de efterladte, når vi med musik, fælles-
sang og ord er sammen om erkendelsen af, at sorgen er den 
pris, vi betaler, når vi har elsket. Sorgen er i den forstand den 
dybeste ære, glæden kan få, som én har sagt det.   
                

Som præst på hospice er det min opgave at bringe sådanne 
eksistentielle og åndelige perspektiver med ind i samarbejdet 
med de øvrige faggrupper i de tværfaglige drøftelser, i forskelli-
ge arbejdsgrupper, i ”Eksistenslaboratorier”, som psykologen 
og jeg har med personalet, og når kollegaen har behov for ån-
delig omsorg. Som personale slår vi følge med den døende og 
familien for en tid, og det berører, vækker og udfordrer hele ti-
den vores egne eksistentielle og religiøse overvejelser og be-
hov.                                   


