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Beretning for 2019 

Kære medlemmer.  

Det bliver en anden form for beretning end den vi normalt aflægger. Beretningen bliver sendt 

ud til jer alle, da vi har besluttet at suspendere den planlagte generalforsamling den 14. maj. 

Ligeledes må vi også vente med at opleve Henrik Kruse fortælle om, hvordan vi kan blive 

klogere på mænd.  

Hvad havde vi af vigtige begivenheder sidste år? Når jeg tænker tilbage på året, var det et 

meget spændende år. Bestyrelsen knoklede med at samle lopper ind og derefter at sælge 

lopperne på loppemarkeder. Vi havde 9 loppemarkeder og hvert enkelt loppemarked blev 

overvejet nøje i forhold til, hvad vi tror, vi kan sælge. På et loppemarked har vi 2 

hovedopgaver, at sælge lopper og at lytte til folk om deres tanker og oplevelser om den sidste 

tid, om den svære samtale, fortælle om hospice og de hjælpemuligheder, der er for alvorlig 

syge og pårørende. 

Hospice Søholm er vores base og vi har et fantastisk samarbejde med alle på Hospice 

Søholm. Vi arrangerer Syng Sammen eftermiddage, hvor en klog og dygtig pianist leder os 

igennem. Mange gange kommer patienterne ud og er med til at lytte og synge. Der er 

koncerter med et sygeplejerske sangkor og også sang med 4. klasse fra Århus Friskole. Det 

giver mening for os alle og tit også tårer i øjnene, når 4. klasse kommer på besøg; Vi snakker 

lidt sammen, de går Lucia optog og synger den smukke Luciasang. Tak for udvikling af dette 

samarbejde. 

Støtteforeningen gør, hvad de kan for at understøtte det fysiske miljø på Hospice Søholm. 

Hver uge kommer der en buket blomster til fællesrummet. Der bliver lavet 

blomsterdekorationer flere gange om året, som sættes ind på patientstuerne og i 

fællesrummet. Bestyrelsen hjælper med at plante de udendørs krukker til og støtter arbejdet 

i den dejlige sansehave med et årligt beløb. Når personalet eller de frivillige fortæller om ting 

og sager, de synes, der mangler på Hospice, forsøger vi at skaffe det. 

Sidste år blev det til Hay-sengetæpper og lysestager til højtidligheder.  

Bestyrelsen har forskellige kompetencer, så vi er i stand til at supplere hinanden. Karen 

Margrethe holder styr på vores økonomi, Elsebeth og Birthe er vores ”blomsterpiger”, Hannah 

strikker og dyrker det praktiske i indsamling af lopper, så alle hendes veninder bidrager med 

lopper, Emmy har påtaget sig den store opgave at sende ansøgninger til diverse loger og 
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fonde, Elisabeth får gode ideer og er vores faglige støtteperson og jeg som formand forsøger 

at holde overblikket og støtte vores arbejde i en god retning ved hjælp af formidling. 

Bestyrelsen vil gerne være med skabe forandringer til fordel for de alvorlig syge, deres 

pårørende og styrke Hospice Søholm i deres arbejde og position i lokalsamfundet. 

En måde er den virtuelle kommunikation, hvor vi får hjælp af sprogstærke til vores skriftlige 

materiale, vi får hjælp til nyhedsbreve, hjemmesiden og til facebooksiden. Der bliver løbende 

lagt nyheder, billeder og historier ud. 

Vi har fire officielle møder om året, vi snakker i telefon og skriver til hinanden, vi mødes til 

lopperydning og til andet praktisk arbejde og vi er gode til at støtte og inspirere hinanden. 

Bestyrelsen deltager i de fælles møder, som Hospice Forum arrangerer. Det giver inspiration 

at høre, hvad andre Støtteforeninger har af udfordringer og hvordan de takles. 

En særlig tak til bestyrelsen for deres aldrig svigtende interesse og arbejdsindsats, for at 

bidrage med kreative og praktiske muligheder, så vi som bestyrelse fortsat kan yde en god 

indsats. 

Det frivillige arbejde, Støtteforeningen laver, kunne som nævnt ikke lade sig gøre uden et 

forbilledligt samarbejde med hospiceledelsen, de ansatte og de frivillige, der er knyttet til 

Hospice Søholm.  

Hvor vi rejser penge og laver PR, sørger I for at hverdagen bliver bedre for de indlagte 

patienter. 

Som tidligere nævnt er vi så privilegerede at vi har en række enkeltstående personer, der 

træder til og hjælper os i hverdagen – det kan være med at hjælpe med at indsamle lopper, 

at strikke til salg, at hjælpe med udformning af pjecer og vores virtuelle kommunikation. Tak 

til alle jer. 

Fremadrettet vil Støtteforeningen gerne: 

- Udbrede kendskabet til hospice, til døden via sociale medier, besøg på skoler, 

foreninger og institutioner 

- Lave fundraising 
- Være gode med de øvrige frivillige i et samarbejde 
- Gøre en forskel 
- Være en ”VI” organisation, som er kendt og hvor vi hver især har vores opgaver 
- At patienter, gæster og andre syntes, at haverne og blomsterne er fine 
- Gøre et arbejde, der er vigtigt i forhold til andre 
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Hjælp os med at blive bedre, så når I nu læser denne beretning, må I meget gerne stille 
spørgsmål, komme med gode ideer og forslag, som vi kan arbejde videre med.  
Skriv eller ring til os. 
 


