
 
 
 
 
 
Støtteforeningen ved Hospice Søholm Aarhus 
Beretning for året 2020 
 
”Er dit glas halvt tomt eller halvt fuldt?” spurgte muldvarpen. 
”Jeg er virkelig bare taknemlig over at have et glas.” sagde drengen. 

Fra ”Drengen, muldvarpen, ræven og hesten.” af Charlie Mackesy 
 

På samme måde er vi taknemlige for at have en forening, som på trods af corona og nedlukninger 
alligevel er i stand til at fungere. 
Bestyrelsens medlemmer arbejder særdeles aktivt med hver deres opgaver.  
I starten af året planlægger vi og fordeler de forskellige opgaver. Vi har bestyrelsesmedlemmer, der 
laver blomsterarrangementer og bringer dem ud på hospice og sørger for, at krukkerne udenfor ser 
pæne ud. Vi har et medlem, der knokler med at skrive donationsansøgninger og på den måde skaffe 
penge til Hospice. Vi har en, der sørger for at den lille reol på hospice altid har strømper og karklude 
til videresalg og vi har loppe-kvinder, der sælger lopper på nettet - til venner og bekendte samt 
sørger for salg på markeder, når disse er åbne.  
I vores regnskab, der sendes ud med denne beretning, kan I se, hvad der er er rejst af midler og 
hvordan pengene bliver brugt. 
En særlig tak til Lions Club i Kolt-Hasselager, Hasselager Borgerforening, Y’s Mens Club 
Marselisborg. FHH1931 og Aarhus Kommune for trofast at støtte os og derved opmuntre os i vores 
arbejde. 
Hospice Søholm er et dejligt sted at arbejde for. Vores samarbejde er forbilledligt med de andre 
frivillige og de ansatte på hospice. Der er både et formelt og et stort uformelt samarbejde. For at 
gøre hospice mere kendt som et hospice i Aarhus, er vi begyndt at tilføje bynavnet Aarhus. 
Vi forsøger altid at imødekomme de ønsker, der kunne være en hjælp eller en berigelse i hverdagen 
på hospice i forhold til patienter eller pårørende, eller for alle der dagligt kommer på hospice. I flæng 
skal nævnes, hvad der blev givet sidste år: Lammeskind til stole, LED-lys til lysestager, gelepuder 
til badekar, Haytæpper, cedertræ til krukke, økonomisk støtte til musikprojekt og ikke mindst til 
haven. 
En stor tak for det fornemme samarbejde med Hospice Søholm, ledelsen, de ansatte og de frivillige 
– uden jer kunne vores arbejde ikke lade sig gøre. 
Året 2020 har ikke været et normalt år. For at holde fast i hinanden, i vores medlemmer og for at 
skabe opmærksomhed om hospice og de vilkår, der er for uhelbredeligt syge og døende mennesker 
samt deres pårørende, har vi arbejdet ekstra med den skriftlige kommunikation. Der er udarbejdet 
nye pjecer og informationsmateriale. Der udsendes nu nyhedsbreve hver måned. 
I nyhedsbrevene har forskellige ansatte fra Hospice Søholm fortalt om deres arbejde og deres 
tanker, så vi kan forstå lidt af det, der sker på hospice. 
Vi har via Hospice Forum Danmark en udveksling af ideer med andre støtteforeninger og henter 
derved inspiration fra hinanden.  
Århus Friskole ligger tæt på hospice og i øsende regnvejr blev der afviklet en udendørs 
forårskoncert. Luciaoptoget var i bedre vejr, om end det var koldt. Eleverne gik rundt om hospice og 
ind i hver enkelt have – tonerne fra Luciasangen har sjældent lydt bedre. 
 
På bestyrelsens vegne overlader jeg beretningen til jeres kommentering og besvarer gerne 
spørgsmål.  
 
Skriv til mig på kontakt@hospice-aarhus.dk eller ring 21256675. 
 

Krista Franck,  
formand for Støtteforeningen ved Hospice Søholm Aarhus  
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