
                                                                                     
  
STØTTEFORENINGEN  
 
En ny begyndelse 
Efter mere end 1 år med Corona-restriktioner og frygt for at blive ramt af en ukendt sygdom, er livet 
langsomt ved at vende tilbage til det normale, som vi kendte, før Corvid-19 pandemien lammede 
vores samfund. 
 
Som følge af Corona-restriktionerne besluttede Bestyrelsen at udsætte Støtteforeningens 
generalforsamling, som ellers skulle have været afholdt i februar måned. Og da restriktionerne blev 
forlængede, uden at de var til at se ende på, besluttede Bestyrelsen at aflyse årets generalforsamling 
og dermed udskyde valg og øvrige generalforsamlingsbeslutninger til den ordinære 
generalforsamling i 2022.  
 
Bestyrelsen er helt på det rene med, at det ikke er i overensstemmelse med gældende regler at aflyse 
en generalforsamling, men tvunget af omstændighederne resolverede vi, at ”nød bryder alle love” og 
så bede om medlemmernes forståelse. 
 
Støtteforeningens bestyrelse har ikke kunnet mødes fysisk i 1 år, og aktiviteten i foreningen har 
derfor været begrænset. Vi har dog kunnet bevilge Hospicegården to påskeduge fra Georg Jensen 
Damask i forlængelse af de to juleduge, som Støtteforeningen gav som gave ved Hospicegårdens 10 
års fødselsdag sidste år. Endvidere har vi fornyet Hospicegårdens udendørs blomsterkrukker og har 
bevilget indkøb af bogen: ”Til de sidste dage” med et eksemplar til hver af patientstuerne. 
Støtteforeningen har antaget Merete Sømark som sekretær og Kirsten Christensen som 
regnskabsfører, og vi er meget taknemmelige for, at de har påtaget sig disse frivillige og ulønnede 
jobs.  
 
Støtteforeningens regnskab for året 2020 endte med et underskud på 29.304 kr. og en egenkapital på 
128.698 kr. Årsagen til underskuddet er, at Støtteforeningen bidrog med 38.000 kr. til et kursusforløb 
om frivillighed og frivilligstrategi i samarbejde med Hospicegården. 
Perioderegnskabet for de første 4 måneder af 2021 ser bedre ud, idet der kan konstateres et overskud 
på 24.297 kr. og en egenkapital på 152.995 kr. 
Men der er stadig 8 måneder tilbage af året, hvor aktiviteten forøges og dermed udgifterne, så vi må 
håbe, at vores ellers trofaste donatorer igen får øje på Støtteforeningen og det frivillige arbejde, der 
udføres til gavn for patienterne på Hospicegården og deres pårørende. 
 
I Bestyrelsen er vi optimister, og uden optimisme går det ikke. Støtteforeningen og de aktiviteter og 
mennesker, vi er sat i Verden for at støtte, har lidt afsavn i den unormale periode, vi nu forhåbentlig 
snart er ude af, og vi må betragte den kommende tid som en ny begyndelse. 
  
Jeg ønsker alle Støtteforeningens medlemmer og alle frivillige og medarbejdere på Hospicegården en 
god og solrig sommer. 
 
    Bjørn Christensen 
    Formand 
  



 
 

 
Sommerhilsen fra Frivilligkoordinatoren 

 
Nu kan vi med lettelse fra i dag mandag sige, at corona-restriktionerne som bekendt er lempet 
betydeligt. 
De fleste medarbejdere, patienter og sikkert også pårørende er nu vaccinerede. Det begynder at ligne 
en hverdag. Det betyder, at vores hus kommer til at fungere som før corona, dvs. medarbejdere, 
frivillige, patienter og pårørende skal ikke mere anvende mundbind eller visir, og vores fællesområde 
er tilgængeligt for alle. 
 
Vi kan med glæde begynde at tage fat på det at fylde huset med tiltag i 
form af at give patienter samt pårørende en god oplevelse sammen med 
andre i huset. Det første, der er i kalenderen er fodbold   På torsdag er 
det frivillige samt præsten, der har taget tiltag til en hyggeaften for 
patienter samt pårørende, hvor der spilles en kamp, hvor Danmark vinder 
over Belgien.   Der er indkøbt hatte, flag, briller, halstørklæder i 
Danmarks flotte farver rød og hvid, og vi er klar med hotdogs og 
pandekager. 
Som I kan se, er Margrethe klar til afgang  
 
 

Som næste tiltag på en god oplevelse må være en kærkommen aften, hvor vi 
alle kan synge midsommervisen ved bålet i Hospicegårdens have, og hvor 
frivillige spiller violin samt keyboard til sangene ved bålet. Forinden holder 
Hospicegårdens Præst Margrethe Brodthagen båltalen efter en fantastisk 
midsommermenu, hvor husets køkken serverer stegt flæsk, nye kartofler og 
persillesauce samt friske jordbær. 
Et stille håb og ønske er, at vi kan sidde på terrasserne eller i haven og spise. 
Som altid forventer vi en god aften, som alle ser frem til med glæde. 
 
 

 
Hospicegården har i maj måned holdt en informationsaften for byens og oplandets interesserede. 
Der blev budt velkommen ved et dækket kaffebord med hjemmebagt kringle ved frivilligkoordinator. 
Vi havde lavet et potpourri af billeder, som kunne ses på et stort lærred. Det var stemningsbilleder fra 
selve huset ved særlige lejligheder samt billeder af den smukke have. 
Derefter blev der vist en film, som er lavet i samarbejde fra de tre hospices i regionen. Filmen er 
lavet af Rasmus Birkerod og kan ses på Hospicegårdens hjemmeside. Dette blev efterfulgt af et 
oplæg fra sygeplejerske Mie Demant, som fortalte om en dag på Hospice som sygeplejerske samt 
hvor vigtigt det er at have frivillige i huset. Frivillig Poul Henning var den næste, som kunne fortælle 
om de oplevelser han har som frivillig på Hospicegården. Af personer i talerrækken var husets præst 
Margrethe Brodthagen den sidste, som kunne fortælle om en præsts hverdag i huset. 
Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål samt snakken ved alle bordene, hvor der enten sad 
personale eller frivillige. 
Det blev en rigtig god aften med mange god snakke: Der var tak for i aften ca. kl. 21. Efterfølgende 
har Hospicegården modtaget adskillige ansøgninger som nye frivillige. Jeg ser frem til at byde nye 
frivillige velkommen i huset. Den første nye frivillig er begyndt, og vi har budt velkommen til Søren 
Juul. Søren har skrevet et lille stykke om sin vej ind i huset. Tak til Søren for indlægget. 
 
 
 



 
Frivillig på Hospicegården 
 
Et opslag på Facebook om en infoaften på Hospicegården mindede mig om en gammel sympati, som 
jeg længe har haft.  
At gøre noget godt for patienter, der er så syge, har altid haft min dybeste respekt. 
At gøre for andre, hvad man ønsker andre gør for en selv, har jeg længe været mit ideal. 
Nu hvor jeg har været pensionist i et par år, er det måske på tide, at jeg selv prøver at gøre en indsats, 
når det viser sig, at der er brug for det. 
I mit professionelle liv var jeg gymnasielærer i 40 år. Jeg er far til fire børn og morfar til tre 
børnebørn. Min kone arbejder stadig.  
Siden 2004 har jeg været medlem af et menighedsråd. I den forbindelse har jeg deltaget i adskillige 
aktiviteter, hvis formål har været at støtte forskellige former for udviklingshjælp i den 3. verden, 
f.eks. har jeg i adskillige år været indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp. Andre aktiviteter har 
været tilknyttet sognets menighedspleje – hvis formål er at gøre noget godt for ældre, ensomme og 
værdigt trængende. For en stor del af kirkelige organisationers vedkommende spiller disse aktiviteter 
stadig en betydelig rolle. 
Som frivillig hjælper på Hospicegården bringes man imidlertid i et mere umiddelbart forhold til dem, 
der har hjælp behov – det skal dog bemærkes, at jeg er helt nytiltrådt og reelt kun har været i aktiv 
tjeneste som ’føl’ en enkelt gang. 
Foreløbig har indsatsen begrænset sig til at få styr på nogle af de grundlæggende og lavpraktiske 
forhold, der får en hverdag på hospice til at fungere – adgang til den elektroniske kalender, husets 
forskellige funktioner og rutiner, temperaturen på suppen, betydningen af de individuelle forskelle, 
der er afgørende for adgangen til den enkelte patient. 
Det er også blevet til mødet med en enkelt patient, der havde haft en aktivitet om formiddagen, så det 
blev bare til at sige pænt goddag og ’vi må ses en anden gang’. 
Miljøet virker åbent og venligt og husets beliggenhed, kunst og blomsterpragt er en fornøjelse. 
Jeg er blevet modtaget med stor venlighed, som jeg takker for og jeg ser frem til min næste ’vagt’ 
som ’føl’ hos en anden erfaren frivillig næste gang jeg kommer. 
 

 
Juni 2021 
Søren Juul       
 
Vi ser nu alle frem til, at der i takt med genåbningen vil blive endnu flere gode stjernestunder for 
vores patienter samt pårørende. 
Jeg vil ønske alle Støtteforeningens medlemmer en rigtig god sommer og tak for den støtte, der altid 
er, tak for det. 
 
Har du tid og lyst i dit liv, er du velkommen som frivillig. 
Besøg Hospicegårdens hjemmeside www.hospicegården.dk 
 
Mange sommerlige hilsner  
Frivilligkoordinator Susanne Dalsgaard 
 
 
 
 


