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Støtteforeningen ved  

Hospice Søholm Aarhus 

Nyhedsbrev nr. 70 

Februar 2023 

 

Kære medlemmer. 

Sangen ”Skybrud” skrevet af Dy Plambeck med musik af Mari-

anne Søgaard har følgende omkvæd: 

Alle de mennesker  

jeg har elsket  

befinder sig stadig  

et sted i mig  

et sted i mig. 

Da jeg læste og sang denne sang første gang, fik jeg et sug ind-

vendig over sandheden af, at når vi mister mennesker, som vi 

har elsket, mister vi dem ikke rigtig, men de følger os i vores 

fortsatte liv - også når sørgetiden er ovre. 

 

 

 

 

 

 

Indenfor den sidste uge har jeg fået fortalt om forskellige patien-

ter, der nylig er kommet på Hospice Søholm. De pårørende for-

tæller om, hvilken glæde der er hos patienterne, over musikken, 

der tilbydes til dem, over spabade, over hele den stemning, der 

er på hospice. Der fortælles om ro og trøst og ikke mindst tillid. 

Det er dybt bevægende at høre, og det er en glæde for mig at 

videregive disse ord. 
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Støtteforeningen FHH  (Frederiksbjerg Handels– og Haandvær-

kerforening) har generøst støttet os gennem nogle år. Sidste ef-

terår fik jeg en mail om, at FHH havde lidt ekstra til os, og vi blev 

bedt om donationsønsker. 

Der blev konfereret med Hospice Søholm, og vi fremsendte for-

skellige ønsker. Til vores store glæde besluttede FHH at give 2 

komfortkørestole til Hospice Søholm. 

Endelig i januar var stolene klar til brug, og der blev sendt en 

stor TAK på vegne af Hospice Søholm til den kære giver. 
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Støtteforeningen ved Hospice Søholm er så privilegeret, at der 

hvert år tilflyder gode donationer til os. Her er lidt fra sidste år. 

Lions Club i Kolt Hasselager har gen-

nem adskillige år hjulpet os med midler 

til ”Ugens Buket” 

Lions Aarhus Sct. Clemens har også 

støttet os flere gange - sidst med 

midler til indkøb af motionscykel 

Y´Men´s Club Marselisborg har at-

ter støttet os, så der kunne synges 

og spilles på Hospice Søholm. 

Både Mathias, som er musiktera-

peut på Hospice Søholm og Stef-

fen, der er frivillig, er glade for de-

res guitarer og ikke mindst er pati-

enterne berørte over, deres enga-

gement. 

Sidst men ikke mindst får vi også mange private donationer. Do-

nationerne gives via vores konto i Hospice Forum Danmark, der 

så indberetter det givne til skattevæsnet. 
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Det vil være så velkomment med lopper til 

vores boder. Vi søger  porcelæn - nips - køk-

kengrej - skønvirke - hygge -  vaser– sjove 

ting – osv. Skal du til at rydde op og minimere

– så tænk på os. Ring blot til 21256675 

Lopper 

Vi har en stand den 11. marts på Godsbanen, den 16. april i Fi-

kumdik, den 13. maj på Viby Torv og den 17. juni til byfesten i 

Stavtrup. 

Generalforsamling er den 10 maj på Hospice Søholm kl. 18.00.  

Sæt kryds i kalenderen. Efter generalforsamlingen har hospice-

chef Dorthe Kjær Iversen lovet at komme med et oplæg  


