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Vi fik den 29. maj fornemt besøg af Socialminister 
Fru Pascaline Tamini (i den flotte rødlige kjole) fra 
den vestafrikanske stat Burkina Faso sammen med 
landsmænd og Jette 
Würtz fra AC Børnehjælp i 
Danmark. 

Fru Tamini er i Burkina 
Faso ansvarlig for adopti-
on, ældreområdet og per-
soner med handicap.  

Hun er meget optaget af 
og interesseret i ligevær-
dige relationer for borge-
re, der har brug for støt-
te. 

Udover at høre om Gentle Teaching og livet i lands-
byen, fik gruppen tid 
til et besøg i Sortesø-
vej 10 for at opleve 
Gentle Teaching i 
praksis — samt  lidt 
impulsiv guitarspil  
og hygge. 
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Forældreforeningens Bestyrelse 
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Anders Peter Jensen 
Katrineholmsallé 121, 8300 Odder 
Telefon: 86 54 27 66 
E-mail: ap-jensen@dlgmail.dk 
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Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 3019@stofanet.dk 
 Sekretær: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19, 8000 Århus C 
Telefon: 86 12 60 84 
E-mail: margit@graves-ponsaing.dk 
 Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12, 8700  Horsens 
Telefon: 75 64 76 80 
E-mail: nielsenub@gmail.com 
Suppleanter: 
Kurt Hager 
Jernaldervænget 79, 8220 Brabrand 
Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 3019@stofanet.dk 
Bente Christensen 
Høvænget 52, 8260  Viby J. 
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E-mail: vhcb@stofanet.dk 
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                              Tlf.: 86 54 27 66 
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  bestyrelse 
  Maurits Eijgendaal 
  Ulla Bøttcher Nielsen 
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Medlemskab af forældreforeningen er ikke 
betinget af, om man har betalt kontingent. 
Alle er velkommen til at deltage i forenin-
gens arrangementer, og til at rette henven-
delse til bestyrelsens medlemmer, hvis der 
er problemer, man ikke kan klare alene. 
Slut op om forældreforeningen. Det gavner 
både beboerne og dig selv 
 
Årligt kontingent for ægtepar:   Kr. 150,00 
                                     Enlige:  Kr.   75,00 
Bidrag udover det årlige kontingent mod-
tages med glæde. 
Vort gironummer er: 727 1085 

 
Med venlig hilsen 

Forældreforeningen Sølund 

13-07-2009 Mads Hoffmann 20 år 
20-07-2009 Søren Magnusson 20 år 
21-07-2009 John Patrick Jørgensen 20 år 
26-07-2009 Johnny K. H. Vind 20 år 
28-07-2009 Finn Fogh Pedersen 70 år 
30-07-2009 Jytte Nielsen 50 år 
14-08-2009 Esther S. Pedersen 80 år 
19-08-2009 Irene Elisabeth K. 
 Pedersen 60 år 
31-08-2009 Erik Bloch Kristensen 50 år 
16-09-2009 Morten R. Nielsen 20 år 

23-6-2009  kl. 17.30: 
Sct. Hans fest 
 
20-8-2009  kl. 18.00:  
Ekstraordinær Generalforsamling.  

 Næste nr. af FOKUS udkommer: 
September  2009 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 15. august  2009. 
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Så er foråret ved at være omme, og sommeren nærmer sig med hastige 
skridt. Jeg er selv lige kommet hjem fra Sølund Festivalen, hvor jeg er 
medhjælper. Det endte med at blive en rigtig våd omgang, da det regnen-
de uafbrudt fra torsdag kl. 11.00 til det sluttede ved midnat. Trods det, var 
der pænt fyldt til det sidste. 
 
Siden sidst har der været afholdt generalforsamling i Forældreforeningen. 
Der var mødt ca. 25 op. Annie Simonsen modtog ikke genvalg. Der skal 
her fra lyde en stort tak for indsatsen i de år, du har været med. 
Desværre trak Knud sig også kort før generalforsamlingen fra både besty-
relsesarbejdet såvel som redaktør af Fokus på grund af sygdom. Der skal 
også lyde en stor tak til Knud for arbejdet i bestyrelsen og ikke mindst det 
store arbejde med at få Fokus op at stå igen. 
 
Der var genvalg til Anders Peter Jensen og Margit Ponsaing, og som nyt 
bestyrelsesmedlem blev Ulla Nielsen valgt. Bente Christensen blev ny-
valgt suppleant. Bente har før været med i Forældreforeningens Bestyrel-
se.  
 
Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 20. august 
2009 , idet der er indkommet foreslag til vedtægtsændring læs mere her-
om andet sted i bladet.  
 
Vi har valgt at afholde generalforsamlingen på Feriekolonien Ajstruplund, 
så alle har en chance for at komme ned og se dette smukke sted. 
Til sidst gav Maurits en orientering om, hvad der rører sig i Landsbyen 
Sølund her og nu. 
 

Fortsættes… 
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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
• Formand: Anders Peter Jensen 
• Næstformand: Frede Højland 
• Kasserer: Karen Hager 
• Sekretær: Margit Graves Ponsaing 
• Medlem: Ulla Bøttcher Nielsen 
• Suppleant: Kurt Hager 
• Suppleant: Bente Christensen 
 
Etisk Råd: 
• Anders Peter Jensen 
• Margit Ponsaing 
• Frede Højland 
• Bente Christensen 
 
PRISK: 
• Anders Peter Jensen 
• Ulla Nielsen 
 
Fond: 
Ane Marie Sørensen, født Larsen, legat til fordel for ”glemte børn” på 
Sølund, Skanderborg. 
• Anders Peter Jensen, Karen Hager og forstander Maurits Eijgendaal 
 
Redaktør af Fokus: 
• Ulla Nielsen 
 
Som I kan se, har Ulla Nielsen påtaget sig opgaven at føre Fokus videre. 
Det glæder vi os over. 

Jeg håber, at rigtig mange vil hjælpe Ulla godt på vej med det store arbej-
de i form af at skrive nogle indlæg. 

Jeg vil hermed ønske alle en rigtig god sommer, og håber at mange vil 
møde op i Ajstruplund til den ekstraordinære generalforsamling. 

Anders Peter Jensen 
Formand for forældreforeningen Sølund 
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Vedtægter for Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund 

§ 1 Navn og hjemsted 
1.1  Foreningens navn er:     Pårørendeforeningen Sølund. 
1.2 Foreningens hjemsted er Landsbyen Sølund i Skanderborg. 
 
 § 2 Formål og virke 
Foreningens formål er: 
2.1 At repræsentere beboerne i Landsbyen Sølund og deres pårørende. 
2.2 At samarbejde med Skanderborg kommune, Landsbyen Sølunds ledelse og 
medarbejdere om at skabe optimale vilkår for beboerne. 
2.3 At samarbejde med relevante organisationer til fremme af formålet. 
2.4 At udgive kontaktbladet Fokus. 
 
 § 3 Medlemmer 
Foreningens medlemskreds består af: 
3.1 Pårørende og værger til beboere i Landsbyen Sølund. 
3.2 Interesserede kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. 
 
 § 4 Generalforsamling 
4.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år 
inden udgangen af maj måned. 
4.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 3 ugers 
varsel i kontaktbladet Fokus eller pr. brev. 
4.3 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punk-
ter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg til bestyrelsen og suppleanter 
6. Valg af revisor og suppleant 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 
4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved 
skriftlig og begrundet anmodning fra mindst ¼ af medlemmerne svarende til ¼ af 
beboertallet i Landsbyen Sølund. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen herom. Indkal-
delse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 2 ugers varsel 
ved brev, som indeholder begrundelsen for indkaldelsen. 

Fornyelse af foreningens vedtægter 
Bestyrelsens forslag til modernisering af forenin-
gens vedtægter. 
Forslaget til vedtægtsændringerne vil blive forelagt på foreningens 
generalforsamling til godkendelse efter de gældende vedtægter. 
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4.5 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de(t) forslag, der har 
foranlediget indkaldelsen. 
4.6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Kun 1 
stemme pr. beboer. Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning 
kræver dog mindst 2/3 af samtlige stemmer. Opnås dette ikke, indkaldes til eks-
traordinær generalforsamling, som under alle omstændigheder er beslutningsdyg-
tig ved almindeligt stemmeflertal. 
4.7 Afstemninger skal på begæring foretages skriftligt. 
 
 § 5 Kontingent 
5.1 Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent for et år ad gangen. 
Kontingentet er frivilligt, og manglende indbetaling udelukker ingen pårørende fra 
medlemskab. 
 
 § 6 Bestyrelse 
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer plus 2 supplean-
ter. 
6.2 Foreningen ledes af bestyrelsen, som konstituerer sig på det første bestyrel-
sesmøde efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
6.3 Bestyrelsen udpeger en redaktør af kontaktbladet, Fokus. 
6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Mø-
derne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens 
stemme afgørende. 
6.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, revisor og suppleanter 
vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af stemmelighed foregår valget ved lodtræk-
ning. På lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3 medlem-
mer. 
 
 § 7 Regnskab og revision 
7.1 Generalforsamlingen vælger 1 revisor plus 1 suppleant. Regnskabet følger 
kalenderåret og føres af foreningens kasserer. Det reviderede regnskab forelæg-
ges bestyrelsen inden generalforsamlingen. 
 
 § 8 Tegningsret 
8.1 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. I tilfælde 
af formandens forfald træder næstformanden i stedet. 
 
 § 9 Vedtægtsændringer 
9.1 Vedtægtsændringer sker i overensstemmelse med bestemmelserne i  
§ 4.6 
 
 § 10 Opløsning 
10.1 Opløsning af foreningen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i  
§ 4.6 
10.2 Ved opløsning overgår foreningens midler til Landsbyen Sølunds beboere 
efter generalforsamlingens beslutning herom. 
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fra forstander Maurits Eijgendaal 
 

Godt  vejr og et grønt Danmark, hvor er foråret dejligt. Som-
meren og sommerferien står for døren. Spændende at tænke 
på, hvad vi alle sammen skal ud og lave fra Costa del Terras-
se til den anden ende af verden. 
 
Byggeri 
Det bliver rart at få de sidste flyttebrikker på plads. Nye beboere flytter 
ind i hus 43- 44 og Snoezelhuset åbner snart for montering af det første  
udstyr. 
 
Vi har jo fået mulighed for at bygge hus 15 og 16 om et år før beregnet. 
Det betyder, at vi desværre inddrager Beboernes Hus midlertidigt til be-
boelse, og at I derfor må undvære det i en periode, men til gengæld kan vi 
glæde en gruppe beboere med også snart at få del i ombyggede og tids-
svarende rammer. 
 
 
Det er rart at høre, at mange beboere og medarbejdere kommer til at sav-
ne Beboernes Hus. Det betyder, at huset er blevet den succes, som jeg 
havde håbet på. Blandt andet takket være vores gode ildsjæle, ingen 
nævnt, ingen glemt, under Lene Bays kyndige ledelse er det gået rigtig 
godt!! Huset er blevet en del af landsbyen! 
 
Jeg kan trøste på to måder: 

Lene bliver i et år bestyrerinde i Snoezelhuset, og hun 
tager nogle af beboerhusets aktiviteter med sig.  
Snoezelhuset låner cafémøblerne fra Beboernes Hus, 
og også nogle af caféarrangementerne kører videre i 
Snoezelhuset. Præst  Lisbeth Kristensen, vikar i 

Lines barselsorlov, afholder gudstjenester i de nye 
rammer. Line nåede at få nogle fondspenge hjem til 

indretningen - dejligt!! Vi finder et andet sted til tegne-
terapien, som også kører videre. 
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Når hus 11-12 flytter ud af Beboernes Hus, genetablerer vi huset, med 
Lene i spidsen! 
 
Fest-i-vand 
Festival blev til Festivand…puha hvor det regnede. Det er altså ærgerligt 
at så meget arbejde og forberedelse falder i en vandpyt! Men sådan er det: 
Vejret er det eneste, der ikke kan planlægges. Ellers var festivalen flot, 
med et godt program, og velsmurt som sædvanligt. Tillykke med det. 
 
Græsplænerne bliver  renoveret, og vi flytter den traditionelle Sct. Hans 
fest til området bag den gule kantinebygning. Vi sørger for skiltning, når 
festen er der. Se opslag andet sted i bladet. 
 
Det har været et spændende år, med gode udviklinger på mange fronter. 
 
Vi har været glade for Knuds arbejde som redaktør, tak for din indsats 
Knud. Vi glæder os over, at Ulla har lovet at prøve opgaven i en periode. 
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer, alle de steder I er.  
 
Varme sommerhilsener 
Maurits 

Den 21. – 28. marts 2009 drog en delegation, 
igen i år, fra boenhed 12 mod varmere him-
melstrøg, og dette år var målet Gran Canaria. 

Gran Canaria banden bestod af:  
Jytte, Helge og Finn fra hus 12, og fra hus 11; 

Brian, Lene, 
Grethe, Lars 
og Thomas. 

Og personale: 
Flemming, Birthe, Lisbeth og Sol. 
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Gran Canaria fortsat…. 
 
William kørte os til Billund meget tidlig fredag 
morgen. Efter 5 timers flyvetur ankom vi til 
Playa del Ingles. Vi boede på et rigtig dejligt ho-
tel kun 5 minutters gang fra havet og lige ved 
siden af Kasbahen (indkøbscenter og restaurant 
område.) .. lige noget vi kunne lide. 
 
Hotellet havde en rigtig god swimmingpool, hvor 
vandet for en gangs skyld ikke var koldt, så den 
blev flittig brugt af blandt andet  Brian, Thomas 
og Lars og vi nød det til fulde. 
 
Grethe og Jytte var ikke helt i poolen, men hyg-
gede sig med at få afkølet fødderne. De to var i 
øvrigt også værelseskammerater. 
 
En af dagene tog en flok på udflugt med den lo-
kale bus. Målet med turen, var at bestille en sejl-
tur til dagen efter, og en gåtur langs havet. Gåtu-
ren gik fra en lille by syd for Mogan til Porto 
Rico, en rigtig flot tur i det fantastiske vejr. 
 
Finn, Helge, Grethe og Jytte tog på marked lidt 
uden for byen. Der var mangt og meget at købe, 
og alle fik ekviperet sig med noget smart som-
mertøj. 
 
Thomas havde besluttet sig for, at han, på et eller 
andet tidspunkt i løbet af ferien, ville have en stor 
lækker isdessert. Han glædede sig i en hel uge…. 
for valget faldt først på sidste aften. 
 
Så var dagen inde til en sejltur med mulighed for 
at se delfiner og endda hvaler. Vejret var dejligt 
og humøret var højt – ligesom bølgerne ind i 
mellem, og det endte desværre også med, at Bri-
an blev lidt søsyg  - og vi så  ikke engang en ene-
ste delfin. Øv ! 
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Efter et par timer på havet var det rart at få fast 
grund under fødderne igen, og vi sluttede med en 
dejlig frokost, inden vi tog bussen hjem til vores 
hotel igen. 
 
Der er jo nogle rigtig skønne strande på Gran Ca-
naria, og flere af os, var da også ude i det store 
Atlanterhav, vandet var dejlig lunt. 
 
En af dagene blev det også til en lang vandring langs vandet i 2½ time. Lars tab-
te sin sandal på vej ud, men vi fandt den igen på hjemvejen. En rigtig skøn tur. 
 
En sådan dejlig ferie skal sluttes af med maner, så vi valgte, at den anden sidste 
aften skulle danne ramme om vores lille festaften. Først var vi ude og spise en 
dejlig middag, og derefter fandt vi et sted, hvor der blev svinget og danset til 
tonerne af velkendt Abba musik. 
 
Det faldt bestemt i god jord alle steder. Var der ikke noget med at Helge forel-
skede sig i en lille sød servitrice???? 
 
Det er en stor fornøjelse at være af sted på disse ferier – alle nyder livet, kender 
stedet og rytmen og vi glæder os allerede rigtig meget til næste tur – hvor den så 
end må gå hen. 
 
Hilsen beboere  
& personale  
Boenhed 12 
Sol 



11 

 

Jeg blev vækket før, jeg plejer, jeg skulle i Regnbuen kl. 8, jeg ved 
ikke lige, hvad det skulle ligne. Jeg havde godt nok fået at vide, at 
den stod på flytning, men hvad der sådan lige skulle ske, det kunne 
jeg ikke finde ud af. Nå, men min dag gik rimelig godt på Regnbuen, 
ikke det store at fortælle derfra, det mest pudsige var, da jeg gik der-
fra, så skulle jeg absolut gennes ind i Hus 4, nå, tænkte jeg så, det er 
nok det hersens flytning, som personalet har snakket om. 
 
Jeg blev ført hen ad en lang gang, og der for enden af gangen, var 
der nogle døre. Jeg blev gelejdet ind af en af de midterste døre, og 
der stod min mor med rumpen i vejret og rodede i en stor papkasse. 
Jeg blev rigtig glad for at se min mor, men hvorfor hun lige stod der 
og rodede i noget, som lignede mine ting, den kunne jeg ikke få på 
plads oven i hovedet. Min mor kom hen og gav mig en ordentlig 
krammer. Det var skide godt! Jeg blev glad, fordi min mor var der.  
 
Jeg kom ind i rummet, min mor havde 
selv kaffe og kage med til hende og mig. 
Jeg satte mig på en sofa. Min mor fortalte 
mig, at det her sted, det var mit nye hjem, 
og det skal jeg da lige love for. Det hele 
var nyt, der var ikke meget, jeg kunne 
nikke genkendende til, men min mor for-
talte, at hende og far havde været ude at 
bruge mange af MINE PENGE til at købe 
nye møbler for. OK de er faktisk heller 
ikke værst mine nye møbler, tænkte jeg, 
det er de nu sluppet helt godt fra. Men 
jeg skal nu nok vænne mig til, at det er 
mit alt sammen. Min mor havde en skøn indflyttergave med, det var 
nyt tøj, for når jeg havde fået nye møbler, skulle jeg også være fin i 
tøjet. Hun kom også med et rigtig fint smykke, det var en gave fra 
Østrig, det blev jeg også glad for. 
 
Min mor fortalte også, at min far havde været der om mandagen for 
at samle skabe og skuffer, det var bestemt ikke noget, der passede 
ham.  
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Han var helt OPPE AT RINGE, fortalte min mor, for min far havde 
ringet til hende mandag aften og simpelthen givet hende en skidebal-
le, fordi han havde stået hele dagen og samlet og samlet. Han havde 
nu selv været med ude at købe det, så jeg vil da tro, at han vidste, 
hvad han gik ind til. Nu er det jo sådan i min terminologi, at en far er 
der for at hjælpe sin datter, når hun har brug for det. Så som at sam-
le skabe og skuffer, og det var bare så fint gjort, så jeg er min far 
dybt taknemmelig for hjælpen, selv-
om han blev gal i skralden under 
processen. Min mor fortæller så, at 
sådan er mænd, de gør altid vrøvl, 
men så skal man bare rose dem 
godt og grundigt bagefter, så glem-
mer de det hurtigt igen, gudskelov 
for det - puha.  
 
Min nabo Kate kom indimellem og 
ville snakke med min mor, for min 
mor gik og tog billeder af mig og mit 
nye hjem, så Kate fik spurgt min mor om hun ikke kunne komme og 
tage et billede af hende i hendes nye lejlighed. Det gjorde min mor 
selvfølgelig gerne. Efter det gik min mor og jeg en tur, jeg skulle jo 
lige rundt og hilse på de andre, så jeg fik hilst på Michael, Mads og 
Tina og jeg fik set, hvor de skulle bo. Jeg synes det er sjovt, så for-
skellig vi har indrettet os, det er rigtig godt. Og jeg synes også, de 
andre bor rigtig pænt, men jeg er nu glad, fordi min mor og far gad 
købe møbler og indrette hos mig, for jeg synes, det er den allerdejlig-
ste lejlighed, og så med den udsigt!!. Nå der mangler nu lige nogle 
småting endnu, men så er der nye gaveønsker til fødselsdag og jul. 
Så nu skal mine forældre da ikke granske og granske, hvad de skal 
give mig, der kommer rigtig mange gaveønsker fra mig.  
 
Det var lige, hvad jeg kunne fortælle om den store dag, da den stod 
på det her hersens flytning. 
 
Hilsen  
Sandra Bjørvig - hus 4 
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I foråret 2008 flyttede vi fra Boenhed 4 til Boenhed 18 i de nyreno-
verede huse. Det var rigtig dejligt, og noget vi havde glædet os til 
meget længe. Haven lignede hele sommeren en byggeplads, så det 
var ikke den store glæde, vi havde af den denne sommer. Der var 
såmænd også nok at gøre inde. Men i efteråret blev der jævnet ud, 
lagt fliser og gjort klar til at så græs. Først på foråret 2009 blev 
græsset sået, efterhånden lignede det en have, som vi glædede os til 
at tage i brug. Skure og carporte trængte også til at blive frisket op. 
 
Flere pårørende havde snakket om, de gerne ville hjælpe med have- 
og malearbejdet. Det tilbud var ikke til at sige nej til, derfor invite-
rede vi til arbejdsdag d. 25. april. Først på formiddagen begyndte de 
pårørende så småt at komme, mange havde haveredskaber med, et 
par stykker kom med trailer og alle kom fulde af energi og arbejds-
iver. Vejret var helt i top med sol fra en skyfri himmel.  
 
Lige fra starten arbejdede vi hårdt, der blev samlet havemøbler, lu-
get, gravet, plantet, savet, malet, kørt på lossepladsen osv. Ind imel-
lem blev der holdt pauser med kaffe, frokost, kaffe igen og til sidst 
aftensmad. De sidste pårørende tog hjem kl 21. I løbet af dagen var 
der sket en stor forvandling med både carporte og have.  
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Flere beboere var jævnligt med ude og se, om det gik rigtigt til. Det 
var en meget dejlig dag for alle, hvor der både blev hygget og knok-
let. Uden den store hjælp fra de pårørende, havde vi ikke haft så flot 
en have, som vi har i dag. 
 
Have og terrasse er allerede blevet flittigt brugt i det dejlige forårs-
vejr. Til vores forårs-
fest d. 15. maj blev 
det hele beundret og 
lidt mere plantet i ha-
ve og krukker. 
 
Stor tak til de pårø-
rende. 
 
Beboere og personale  
Boenhed 18 

 
Obs!!!!!! 

Ekstraordinær Generalforsamling 
Torsdag den 20-8-2009  

Kl. 18.00 
 

Forældreforeningen Sølund 
 

Se indstikket i bladet.  
 



15 

 

☺ En dejlig wellness-aften for Søbo ☺ 
Mandag d. 23/3 2009 holdt vi her i Søbo 
en dejlig wellness aften i vores svømmesal. 
Vi startede om eftermiddagen med at lave 
mad. Duften af løg, bøffer og pommesfri-
tes bredte sig i hele huset. Der blev dæk-
ket festbord med levende lys, øl og soda-
vand. 

Vi spi-
ste alle i fællesskab, for derefter 
i samlet flok at gå til svømmesalen. 
Der blev vi mødt af Hanne og Mar-
celi der havde gjort et stort for-
arbejde med at skabe en dejlig 
stemning. Der var masse af hygge, 
levende lys og dufte, det var rigtig 
flot. 

 
Vandet var fyldt med masser af sanseoplevelser, der var lige fra sto-
re krokodiller til isflager der flød rundt imellem os. Hanne og Marceli 
havde lavet isflager af flamingo og fyldt dem med isterninger, det var 
super flot. Spabadet var fyldt op med bolde i masser af farver. 
 
Det var en rigtig hyggelig 
og dejlig aften for beboer-
ne og personalet i Søbo, 
som lykkedes fordi vi har 
et rigtig godt samarbejde 
her på Sølund. 
 
På vegne af beboerne og 
personalet i Søbo hus 10 
Marianne Trolle  
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