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Lykønskninger fra beboere og personale i Boenhed 16 - de 
bragte flotte røde roser til økonoma Elsebeth Hansen til hen-
des 25 års jubilæum. 
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  Tlf.: 75 64 76 80 
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Medlemskab af pårørendeforeningen er ikke 
betinget af, om man har betalt kontingent. Alle 
er velkommen til at deltage i foreningens arran-
gementer, og til at rette henvendelse til besty-
relsens medlemmer, hvis der er problemer, man 
ikke kan klare alene. Slut op om forældrefor-
eningen. Det gavner både beboerne og dig selv 
 
Årligt kontingent for ægtepar:   Kr. 150,00 
                                     Enlige:  Kr.   75,00 
Bidrag udover det årlige kontingent modtages 
med glæde. 
Vort gironummer er: 727 1085 

 
Med venlig hilsen 

Pårørendeforeningen Sølund 

9. og 10. juni 2010 
Sølund Musik Festival 
23. juni 2010  

 Næste nr. af FOKUS udkommer: 
september  2010 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 15. august  2010 

Juli—September 
 

31-07-90  20 År Sanne Marie Lorenzen 
13-08-70  40 År Anne Mette Rasmussen 
17-08-20  90 År Hans Christian Nielsen 
25-08-50  60 År Ole Thorvald Jensen 
30-08-80  30 År Troels L. Freudendahl 
02-09-90  20 År Stefan Lund 
04-09-90  20 År Nikoline S. Søndergaard 
07-09-90  20 År Marie Christine Sørensen 
25-09-90  20 År Sibel Genc 
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Referat af generalforsamling i Pårørendeforeningen Sølund  
den 17.05. 

 
DAGSORDEN: 
1.   Valg af dirigent. 
2.   Formandens beretning. 
3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4.   Fastlæggelse af kontingent. 
5.   Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
6.   Valg af suppleanter. 
7.   Valg er revisor. 
8.   Valg af revisorsuppleant. 
9.   Indkomne forslag. 
10. Eventuelt. 
 
Velkomst ved formand Anders Peter Jensen. 
1. Frede Højland valgt til dirigent. 
2. Formand Anders Peter Jensen gjorde i sin beretning rede for årets  
    gang. Ingen bemærkninger og beretningen godkendt.  
3. Kasserer Karen Hager deltog ikke i generalforsamlingen, så Frede Høj-  
    land fremlagde regnskabet, som viser et underskud på ca. 3.700 kr.  
    Dog blev der gjort opmærksom på, at vi først har modtaget penge fra  
    hhv. legatet til julegaver og Skanderborg Festivalen efter nytår, så  
    disse beløb indgår først i næste regnskab. 
    Der blev spurgt, hvorfor administrationsudgifterne er så forholdsvis  
    store, og det skyldes, at hvert bestyrelsesmedlem modtager 1.000 kr.  
    årligt som kørselsgodtgørelse. 
4. Det blev vedtaget at køre videre med uændret kontingent. 
5. Da der er vedtaget at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer, skulle  
    der udover de 2, der er på valg vælges 2 yderligere medlemmer altså i  
    alt 4. 
    På valg er Frede Højland og Karen Hager. Karen har på grund af syg- 
   dom valgt at trække sig fra bestyrelsen, men vil gerne stille op som  
    suppleant. Suppleant Kurt Hager har givet tilsagn om at ville træde  
    ind i bestyrelsen. 
    Som nye medlemmer blev foreslået: Hans Hoffmann (far til Mads i hus  
    4) og Aase Lorenzen (mor til Sanne i hus 6). 
    Valget blev som følger: 
    Genvalg til Frede Højland og nyvalg til Kurt Hager, Hans Hoffmann og  
    Aase Lorenzen. 
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6. Genvalg til Bente Christensen og nyvalgt blev Karen Hager. 
7. Steen Sørensen genvalgt til revisor. 
8. Leif Nielsen genvalgt som revisorsuppleant. 
9. Ingen forslag modtaget. 
10. Trine Schierff kom med en kort orientering om livet i  Landsbyen. 
 

• Beboerne fra Kvisten er flyttet i hus 5/6 i april. 
   2 piger fra Kvisten i hus 6. 2 nye beboere udefra er flyttet ind   
   den 17.05 og 4 følger senere på sommeren. 
• Færdiggørelsen af byggeriet forsinket med ca. 1 måned. 
• De fysiske rammer gjort tidsvarende, og der kan nemmere laves  
   afskærmninger. 
• Der er stadig ingen afklaring med det gamle Sølund. Ønsket  
  om ombygning til lejligheder bliver sandsynligvis ikke til noget i  
  disse sparetider. 
• Der skal spares, men vi ved i øjeblikket ikke konkret hvor meget.     
• Regner med 5% i 2011. 
• Boenhedslederne har fået til opgave at komme med et oplæg til  
   besparelser i den enkelte boenhed. 
• Det vil givetvis komme til at koste stillinger, men der skal selv 
   følgelig også spares på andre områder. 
• AP spurgte, om der er kommet svar fra kommunen vedr. pårø- 
   renderåd. Det er der ikke. 
• Til gengæld har vi modtaget oplægget til dagaktiviteter. 
• Der blev stillet spørgsmål med hensyn til huslejen på Sølund. 
• Er den rimelig??? 
• Den er naturligvis beregnet ud fra bl.a. byggeomkostningerne,  
   men der er beboere, der kun har ca. 400 kr. til rådighed om  
   måneden. 
• Er det rimeligt??? 
• Vi har ikke noget valg!!! 
• Hvor klager man??? 
• Trine henviste til Brian Nikolajsen, 8794 8005, som kan svare  
   mere uddybende på spørgsmålet. 
• Opfordring fra Trine til bestyrelsen om at undersøge om husle- 
   jen er OK!!! 

 
Afslutningsvis var der rundvisning i Guldhornet ved Lene Bay. 
 
 
   Ulla Nielsen 
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 Pårørendeforeningen SØLUND 

Regnskab for tiden 01.01. til 31.12.2009 

Indtægter: 

Maskinstuen Sølund 10.000,00 
Kontingenter og øvrige bidrag 13.075,00 
Renteindtægter 10,02 23.085,02

Udgifter: 
Støtte to boenheder 4.000,00 
Julegaver 6.741,95 
Andre gaver 874,95 
Arrangementer (netto) 7.705,81 
Gebyrer bank og giro 460,00 
Administrationsudgifter 7.029,95 26.812,66

Årets underskud -3.727,64

Status for aktiver: 01.01.2009 31.12.2009 

Nordea konto 6445 707 900 4.128,41 4.033,85
Danske Bank konto 7271085 21.027,66 16.976,48
Kassebeholdning 499,14 917,24
Sum 25.655,21 21.927,57
Årets underskud -3.727,64 
Balance 21.927,57 21.927,57

Århus den 1. februar 2010 

Karen Hager 
kasserer 

Regnskabet er revideret den 6. februar 2010 og fundet i overensstemmelse med bilag samt 
årsopgørelser fra pengeinstitutter. 

Steen Sørensen 
Revisor 
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Formandens beretning 2010 
 
Så er det igen blevet tid til et lille tilbageblik på året, som er gået siden sidste ordinære gene-
ralforsamling. 
 
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor ledelsen har deltaget i de fleste. I august afholdt vi en 
ekstraordinær generalforsamling på Ajstruplund, hvor vi fik godkendt nogle vedtægtsændrin-
ger, så vi nu hedder Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund, og en anden væsentlig ændring 
er, at vi udvider bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, så må vi håbe, at det lykkes at finde de 2 
ekstra bestyrelsesmedlemmer her i aften. 
 
LEV har gjort os opmærksom på, at vi har et legat til at stå hos dem. 
Legatet er på 50. 000 kr., og afkastet på ca. 2.000 om året kan søges af os til gaver til jul og 
fødselsdage til beboere på Sølund. 
Da ingen i bestyrelsen havde kendskab til dette legat, er det ca. 10 år siden, der sidst er blevet 
søgt, så der er ca. 18.000 kr., som vi kan ansøge om. 
 
Heller ikke Sølund slap for besparelse i 2010. Besparelsen er på 2 %, som bl.a. blev fundet ved 
at spare 6 stillinger, hvoraf de 5 var ved naturlig afgang. 
I 2011 ser det endnu værre ud, da der skal spares 5 %. 
 
I september 2009 kom DH med nogle kritiske kommentarer til Skanderborg Kommunes visio-
ner for Sølund. I store træk mener DH, at alle store institutioner skal nedlægges. Deres hold-
ning er, at alle handicappede skal bo i små enheder, så de kan blive integreret i samfundet. Dis-
se synspunkter deler hverken Pårørendeforeningen eller Sølunds ledelse med dem. Da det se-
nere viste sig, at de aldrig havde set Sølund, besluttede vi i samarbejde med ledelsen at invitere 
dem til at komme og se landsbyen. 
De tog os på ordet, så torsdag den 15. april kom der en delegation på 4 mand. Det var Sytter 
Kristensen, formand for LEV, Torben Wind, sekretariatschef for LEV, Susanne Olsen, formand 
for DHF og Kirsten Plambech, socialpolitisk konsulent i DH. Vi havde afsat 3 timer til mødet. 
Fra bestyrelsen deltog Ulla, Frede og AP og fra ledelsen Maurits, Trine og Anne. Vi havde et 
fint møde med en god dialog, men at ændre deres syn på store boenheder lykkedes ikke. 
 
I PRISK ,Pårørenderåd for psykisk udviklingshæmmede i Skanderborg Kommune, er vi kom-
met godt i gang med arbejdet. Vi har haft 4 møder siden sidst. Vi har valgt at satse på 2 til 3 
opgaver ad gangen. 
 
1: Få en repræsentant i handicaprådet i Skanderborg kommune. 
2: Ensartede Bruger- og pårørenderåd på bostederne i Skanderborg kommune. 
3: Bedre dagtilbud til de udviklingshæmmede i Skanderborg kommune. 
 
Punkt 1 er lykkedes. Vi har fået en repræsentant i handicaprådet. Det er Benedicte Muller fra 
bostederne, som skal repræsentere os. 
               Fortsættes ….. 
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Angående dagtilbud er vi inviteret til møde med Bodil Svare den 9. juni. Vi forventer at få fo-
relagt Skanderborg kommunes planer for området, men med de sparetider vi er inde i, skal vi 
nok ikke forvente de helt store tiltag.  
 
I Etisk råd har vi deltaget i 4 møder. Bl.a. Har vi diskuteret værgemål. På Sølund er der ca. 80 
beboere med en værge. Langt de fleste af dem fungerer rigtig godt, men desværre er der nogle 
få stykker, hvor det ikke fungerer efter hensigten. Afd. lederen fra hus 2 fortalte om en lidt ke-
delig sag af slagsen, som vi diskuterede ud fra. 
 
Byggeri 
Så er der gang i de sidste huse på Sortesøvej.. Godt nok har vinteren forsinket det med ca. en 
måned, så det er muligt, vi skal lidt ind i 2011, før de sidste kan flytte ind. Så når vi kommer til 
foråret, skulle alt byggerod gerne være væk. Der er ingen afklaring på, hvad der skal ske med 
de 3 boenheder på Gl. Sølund, og hvad der skal ske på Sygehusvej. 
Derudover er Snoezelhuset blevet færdigbygget. 
På Ajstruplund er der også gang i en renovering til ca. 2 millioner. 
Her er det vinduer, døre, isolering, beklædning af ydervægge og et nyt fyr, så stedet kan bruges 
hele året. 
 
Løvfaldsfest 
Igen en rigtig hyggelig Løvfaldsfest med flot pyntet sal, og ved indgangen blev man mødt med 
levende lys. I år var der 12 jubilarer, som alle fik en gave fra Pårørendeforeningen. 
 
Fokus 
Selv om vi med kort varsel måtte have ny redaktør for et år siden, er det lykkedes at få 4 num-
re af Fokus på gaden. Stor ros til Ulla og Britt for det. Det går rimeligt med at få stof til at ud-
fylde dem. Man kan jo altid ønske sig mere, så hvis I oplever noget, som andre kunne have 
glæde af at læse, så skriv lidt til bladet. 
 
Julen 
Igen i år har vi købt julegaver til de beboere, som er uden pårørende. 
Det drejer sig om ca. 35, som fik gaver. Det beløb sig til ca. 6.500 kr., som vi har fået refunde-
ret ved føromtalte legat i LEV. Ulla, Frede og AP trak i de store julekostumer og var rundt i al-
le boenheder med en lille kasse julegodter. Det var igen i år en rigtig sjov oplevelse. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Sølunds ledelse og den øvrige bestyrelse for et godt samarbej-
de i det forløbne år og en stort tak til Britt på kontoret for hendes store hjælpsomhed. 
 
Anders Peter Jensen 
Formand for Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund 
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Pårørendeforeningens bestyrelse 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 

Næstformand: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saxild, 
8300 Odder 
Telefon: 86 55 87 88 
E-mail:  
margith@dadlnet.dk 
 
Bror til Palle i hus 18 

Sekretær: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19,  
8000 Århus C 
Telefon: 86 12 60 84 
E-mail:  
margit@graves-ponsaing.dk 
 
Mor til  Johan i hus 39 

Kasserer: 
Karen Hager 
Jernaldervænget 79,  
8220 Brabrand 
Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 
3019@stofanet.dk 
 
Mor til Helene i hus 13 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12,  
8700  Horsens 
Telefon: 75 64 76 80 
E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com 
 
Mor til Anders i hus 40 

Suppleant: 
Bente Christensen 
Høvænget 52,  
8260  Viby J. 
Telefon: 24 60 34 29 
E-mail:  
vhcb@stofanet.dk 
 
Mor til Steen i hus 12 

Suppleant: 
Kurt Hager 
Jernaldervænget 79,  
8220 Brabrand 
Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 
3019@stofanet.dk 
 
Far til Helene i hus 13 
Værge for Benny i hus 17 

Formand: 
Anders Peter Jensen 
Katrineholmsallé 121, 
8300 Odder 
Telefon: 86 54 27 66 
E-mail:  
ap-jensen@dlgmail.dk 
 
Far til Lene i hus 39 

Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 75 67 10 89 
E-mail: aaslor@privat.dk 
 
Mor til Sanne i hus 6 

Hans Hoffmann 
Vinkelvej 10, Snaptun 
7130 Juelsminde 
Telefon: 75 68 36 24 
E-mail:  
hoffmann@snaptun.dk 
 
Far til Mads i hus 4 
 

Obs! Efter valget til Generalforsamlin-
gen, konstituerer bestyrelsen sig den 15. 
juni 2010.  
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Ingen fest uden en lagkage!!! –  
også når vi fejrer ”Elsebeths mad”. 

 
Den 7. maj var der lejret op til jubilæ-
umsfest i salene for økonoma Elsebeth 

Hansen. Af de 25 års tjeneste, har de 23 været i Landsby-
en Sølund, hvor Elsebeth har taget beboerne til sit hjerte, 
og lægger stor vægt på god og sund mad – og om muligt 
økologisk. 
 
Det var netop Elsebeths store og varme hjerte for beboernes velvære, som forstander 
Maurits Eijgendaal fremhævede i sin tale til Elsebeth. En tale som udover at fremhæve 
Elsebeth gav personalet i køkkenet roser for de mange og varierede arrangementer, hvor 
de alle bidrager til sloganet ”Elsebeths mad”. 
 
Over 160 beboere, personale og gæster af huset 
var med til at festliggøre dagen, og Elsebeths 
”piger” havde traditionen tro sørget for lagkage  
- for ingen fest uden en lagkage i Landsbyen  
Sølund. 
 
 
 
 

Musik & Kærlighed - billedligt talt  
Sølund Musik Festival har i anledningen af sit 25 års jubilæum udarbejdet en jubilæums-
bog med skønne billeder og små korte tekster, der illustrerer stemningen. 
Et dejligt minde for deltagere i festivalen eller en eventuel gaveidé. Med bogen følger en 
CD med alle billederne, og teksterne er indtalt af Frank Megabody. 
Prisen for dette enestående tilbud er 
169 kr. + 33 kr. i forsendelse.  
Bogen kan i en periode (uden CD) ses 
i Administrationens reception i 
Landsbyen Sølund. 
Bogen kan købes på festivalens hjem-
meside: www.solundfestivalen.dk – 
med direkte link fra forsiden: 
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Ny idrætsforening for fysisk-/psykisk  
handicappede i Skanderborg Kommune 

 
Den 24. februar 2010 blev der i Guldhornet på Sølund afholdt stiftende general-
forsamling for idrætsforeningen “Aktiv Fritid For Alle” (AFFA). Baggrunden for 
stiftelsen af foreningen er, at fysisk-/psykisk handicappede i Skanderborg Kom-
mune har samme ret til en aktiv fritid som alle andre, men at de i praksis ikke har 
samme muligheder, da målgruppen kræver særlige hensyn til såvel fysiske som 
psykiske rammer. Disse hensyn kan sjældent opfyldes i en almindelig idrætsfor-
ening. 
Aktiv Fritid For Alle er dog ikke kun en handicapidrætsforening, men også en 
idrætsforening for ansatte og pårørende, hvor visionen er at lave særligt tilrettelag-
te aktiviteter, hvor man som ansat eller pårørende kan bruge idræts-og fritidsakti-
viteter i samværet med den handicappede. Dette er et led i foreningens formål, 
som bl.a. er at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for fysisk-
/psykisk handicappede i Skanderborg Kommune. 
I den forbindelse arbejder formand og initiativtager, fysioterapeut Søren Lytzau, 
på at etablere et tilbud om tilpasset friluftsliv, med anvendelsen af naturen som 
fælles tredje og et idégrundlag som hedder, at vi “pakker mennesker ud”. Projektet 
udvikles i samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter og støttes forhåbent-
ligt økonomisk af Skanderborg Kommune. 
 
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre program for efterår og vinter 
2010, og dette sendes ud i starten af juni. Programmet indeholder oversigt over 
hold, arrangementer og foredrag samt praktisk information om indmeldelse og til-
melding til hold og arrangementer. 
 
Bestyrelsen består af følgende personer: 
Formand:    Søren Lytzau, fysioterapeut på Sølund 
Kasserer:    Ib Axelsen, pårørende 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:   
   Benny Bjerregaard, SOSA, Hus 39 
   Rikke Winther, pædagog, Hus 14 
   Heidi Halgård Jensen, psykomotorisk terapeut, Hus 10 
 
Suppleant:  Monica Trier Taasti, pædagog, Hus 9 
 
Har du lyst til at høre mere om foreningen eller eventuelt oprette medlemskab 
(200 kr. pr. år), så er du altid velkommen til at kontakte formand Søren Lytzau på 
tlf.nr.: 87 93 12 56/22 74 84 10 eller e-mail: formand@affa-if.dk 
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10 hurtige om Aktiv Fritid For Alle 
 
1. Hvem kan melde sig ind? 

Alle beboere, ansatte og pårørende ved bostederne for fysisk og psykisk handicappede i 
Skanderborg Kommune kan melde sig. 

 
2. Hvad er foreningens formål? 

Foreningens formål er at tilbyde et alsidigt idrætstilbud til beboere, pårørende og ansatte på 
bostederne for fysisk og psykisk handicappede i Skanderborg Kommune samt at arbejde 
med sundhedsfremme og forebyggelse gennem fysisk aktivitet. 

 
3. Hvad koster det at være med? 

Det årlige kontingent er på 200 kr. (Kontingentåret er 1/3 – 28/2). Kontingentet er gælden-
de for alle, og en forudsætning for at kunne tilmelde sig øvrige hold med deltagerbetaling i 
foreningen. 

 
4. Kan man oprette et gruppemedlemskab? 

Hvis man samler en gruppe på mindst 8 personer, som melder sig ind samlet, så bliver kon-
tingentet reduceret med 20 kr. pr. person. Gruppen modtager desuden en aktivitetspakke, 
når kontingentet er registreret af kassereren. 

 
5. Hvilke aktiviteter har foreningen i øjeblikket? 

Foreningen tilbyder nuværende følgende aktiviteter: Gymnastik og rytmik, Idrætscross og 
Sans foråret. 

 
6. Hvornår starter der hold for ansatte og pårørende? 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på højtryk med at finde undervisere til vores aktiviteter, 
og forventer at kunne tilbyde 5 – 6 forskellige hold med start midt i august. Aktivitetspro-
gram for efterår og vinter udsendes i midten af juni. 

 
7. Hvad gør man, hvis man har en god idé til en aktivitet? 

Foreningen modtager gerne nye idéer til aktiviteter, så hvis du har en idé, som ligger inden 
for foreningens formål, så er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem. Se 
listen over bestyrelsesmedlemmer andetsteds i bladet. 

 
8. Kan man blive underviser på et hold? 
 Foreningen efterlyser i øjeblikket undervisere til fitness, styrketræning, dans og  træ-
 ning i naturen, så har du lyst og mod på at undervise, så vil vi meget gerne høre fra 
 dig. Alle hold tilrettelægges sammen med bestyrelsens holdansvarlige. 

 
9. Er der hold for familier? 

Foreningen har ikke ugentlige hold for familier, men vi planlægger at lave fællesarrange-
menter som lørdagscykling, søndagsræs i skoven og fredagsløb, hvor alle vil have mulig-
heder for at deltage. 

 
10. Hvad gør jeg, hvis jeg vil vide mere? 

Hvis du har spørgsmål eller andet til foreningen, så kan du rette henvendelse til:   
Formand:  Søren Lytzau  
   tlf.: 8793 1256/2274 8410 
   e-mail: soren.lytzau@skanderborg.dk  
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Besøg af repræsentanter fra  
Danske Handicaporganisationer 

 
Den 15. april 2010 blev Landsbyen Sølund besøgt af Danske Handicaporganisationer (DH), 
repræsenteret ved Sytter Kristensen (Formand for Landsforeningen LEV), Torben Wind 
(Sekretariatschef, Landsforeningen LEV), Susanne Olsen (Formand for Dansk Handicap 
Forbund) og Kirsten Plambech (Socialpolitisk konsulent i DH). 
Fra Landsbyen Sølund deltog fra ledelsen Maurits Eijgendaal (forstander), Trine Schierff 
(viceforstander) og Anne Renèe Hansen (pædagogisk teamleder) og fra Pårørendeforeningen 
deltog Anders Peter Jensen (formand), Frede Højland (næstformand) og Ulla Nielsen. 
 
Besøget var arrangeret af Pårørendendeforeningen i samarbejde med ledelsen, fordi Danske 
Handicaporganisationer den 28. september 2009 i bemærkninger til udkast til rammeaftale 
for Region Midtjylland 2010 blandt andet havde skrevet, at Landsbyen Sølund skulle ned-
lægges hurtigst muligt, idet det var en meget for stor institution (citat: Alene navnet 
”Landsbyen Sølund” signalerer, at her bor mange mennesker), hvor personer med handicap 
ikke havde mulighed for at vælge deres bopæl samt med hvem, de ville bo. Handicappede 
skal integreres i det øvrige samfund. 
 
Pårørendeforeningens bestyrelse var ikke enige i de udtalelser, som DH her var kommet 
med, idet vi mener, at de fleste beboere i Landsbyen Sølund ikke vil blive integreret i sam-
fundet ved at bo i en lejlighed i f.eks. Skanderborg midtby. Mange beboere kan i dag frit 
færdes på Landsbyen Sølunds område, idet personer fra det omgivne samfund, der kommer 
ind på Landsbyen Sølunds område, er fuldstændig fortrolige med, at der kan forekomme ik-
ke traditionelle situationer på dette område, f.eks. kan beboerne placere sig midt på køreba-
nen, selvom der kommer biler. 
Hvor meget kontakt vil en beboer få med naboerne, hvis beboeren var bosat i en bolig i 
Skanderborg midtby ? Formodentlig ikke meget. 
 
Pårørendeforeningen ville derfor gerne vise repræsentanter for DH, hvilke fordele der er ved 
at bo i Landsbyen Sølund. Bestyrelsen blev derfor glade, da vi modtog beskeden om, at DH-
repræsentanter ville beære os med et besøg den 15. april 2010. 
 
Efter velkomst og frokost gik vi en tur rundt på Landsbyen Sølunds område for at vise natu-
ren og områdets muligheder. Der blev vist en boenhed frem, som var klar til indflytning efter 
renovering, og vi sluttede med en rundtur i snoezelhuset Guldhornet. 
 
Efter besøget har vi modtaget et brev fra DH, hvor der takkes for besøget, og der er efterladt 
et positivt indtryk af engagement og god behandling af Landsbyen Sølunds beboere. 
  
 
         Fortsættes …... 
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MEN  
Danske Handicaporganisationer mener stadig, at selv om beboerne er glade for at bo i 
Landsbyen Sølund og sandsynligvis ikke ønsker at flytte, så skal beboerne i fremtids per-
spektiv bo i inkluderende bomiljøer, dvs. spredt i det øvrige samfund. 
 
Kære medborger / bilist pas på i fremtiden, der 
kan være borgere, som i dag er bosat i Landsbyen 
Sølunds beskyttede miljø, som på Danske Handi-
caporganisationers foranledning kommer til at bo, 
hvor der er meget trafik, og hvor borgeren kan fø-
le sig meget isoleret. Du kan/bør melde dig som 
besøgsven hos en tidligere beboer i Landsbyen Sø-
lund, så isolationen ikke bliver 100 %. 
 
    Frede Højland 

      
                                 

af Maurits Eijgendaal 
 

Kære pårørende! 
 
Det er en kold tid …??!! 
Selvom foråret kunne være varmere i år, er det altså den skønneste tid på 
året… de træer, der er tilbage (☺), er snart grønne, og så kan vi både nyde 
pladsen, udsigten og det grønne. 
 
Platantræet erstatter Kastanjetræet med de 120 ringe 
Det viste sig, at det gamle kastanjetræ foran administrationen var næsten 120 år gammelt, vi 
har talt ringene. Men det kunne jo ikke være anderledes, det skulle skiftes! 
 
Træet, der er kommet i stedet for, er et platantræ med flot camouflagebark og flotte blade. 
Det er allerede 6 meter højt, og det skal nok få en fin størrelse indenfor kort tid.   
Inden festivalen er bænken omkring også sat op igen! Jeg synes, området bliver rigtig flot, det 
er dejligt med en dygtig gartner! 
 
Danske Handicaporganisationer ”stemmer” for afvikling  
Vi skal hvert år skrive en såkaldt udviklingsplan, hvor vi fortæller lidt om vores tiltag, tanker 
og udviklingsmuligheder. Planen offentliggøres af Region Midt og kan kommenteres offent-
ligt. 
                Fortsættes ….. 
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Igennem flere år har Danske Handicaporganisationer (DH) været noget kritiske. Man kunne få 
indtryk af, at de ønskede en afviklingsplan i stedet for udviklingsplan! De mener, at vore be-
boere skal bo for sig selv i lejligheder inde i byen med personlig støtte og vil derfor arbejde 
for afinstitutionalisering i praksis (læs: nedlægge store boformer) 
 
Pårørendeforeningen og vi blev enige om at invitere DH herud, for at vise dem, hvad det er, 
de snakker om. De var her, sammen med LEV, som er en del af DH. Formanden Stig Langvad 
var desværre ikke med, selvom vi personligt havde inviteret ham og budt på mange datoer at 
vælge imellem. 
 
Mødet gik rigtig godt; vi så os omkring på området, mødte nogle beboere på området, havde 
en lang snak og vi troede på, de så verdenen lidt mere nuanceret. 
 
Nu har vi imidlertid fået brev fra Danske Handicaporganisationer, hvor de takker for besøget 
og giver udtryk for, de synes, de har haft nogle dejlige oplevelser på et godt sted, men de fast-
holder, principielt, at steder som Landsbyen Sølund ikke skal eksistere, fordi det fungerer 
som en stor institution. Det er meget svært at forstå!! 
 
De mener, at det eneste rigtige er, at alle bor integreret og inkluderet i almindelig boligbygge-
ri. Specielle bosteder, der netop giver nogle mennesker særlige muligheder for mere selvstæn-
digt liv er af det onde, samfundet skal være parat til at have alle mennesker boende sammen, 
måske med ensomhed og fastlåsning som følge. 
 
De skriver, at man skal forebygge, at mennesker udvikler sig sådan, at de får brug for Lands-
byen Sølund. Det lyder som om, nogen gør noget forkert, siden der er brug for steder som 
Landsbyen, hvor man modtager de mest sårbare mennesker indenfor området. Jeg mener, det 
er naivt og uvidende at påstå noget sådant og tror, at DH er ude af trit med nogle af dem, de 
repræsenterer. Kan man nedlægge hospitaler, psykiatriske foranstaltninger, klinikker, ja, 
fængsler, eller andre steder, ved at forebygge? 
 
Man kan forbygge noget, men ikke alt. Menneskelig udvikling kan være meget uforudsigelig. 
 
Tidligere havde de pårørende ikke noget valg. Du kunne tage den plads, du fik tilbudt. I dag er 
alle heldigvis meget mere bevidste om valget af opholdssted, og det er vi rigtig glade for. Det 
er en god start på det samarbejde, vi gerne skulle have i rigtig mange år. Der er mange der 
vælger os, fordi vi har rammer, der giver bevægelsesfrihed, og hvor boformerne tilbyder fæl-
lesskab og privatliv samtidig, snart med alle i egne lejligheder. 
 
Hvorfor må man som pårørende ikke selv vælge? 
 
Samtidig fortæller de besøgende fra DH i øvrigt stolt, at de nu flytter næsten alle medarbejde-
re i DH sammen i et nyt hus, de talte om 252 medarbejdere (!), hvor de så, højt oppe i det ar-
kitektoniske elfenbenstårn, langt væk fra virkeligheden, kan have de rigtige politiske menin-
ger om alting!! 

Fortsættes……. 
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De må godt lave fællesskaber, handicappede må ikke. 
 
Vi har drøftet brevet i ledergruppen, og jeg ved lederne vil tage emnet op i de forskellige råd i 
boenhederne. Jeg håber, I som pårørende vil være med til at reagere overfor en forening, der 
tilsyneladende lever sit eget politiske liv, de er i hvert fald ude af takt med pårørende her, som 
de påstår at repræsentere. 
 
Sølund 75 år 
Og faktisk er det så i år, at landsbyen bliver 75 år, det vil vi gerne markere, så vi har lagt ho-
vederne i blød, og I vil høre mere herom senere……. 
 
…og et 25 års jubilæum 
Er hvad Sølund Musik Festival har i år. Dette markeres ved udgivelse af fødselsdagsbogen 
”Musik & Kærlighed” med skønne billeder fra festivalen tilført fine og lette tekster. I bogen 
følger en CD hvorpå billeder og tekst er foreviget ved indtale af Frank ”Megabody”. En sjov 
og livsbekræftende gaveide, som kan købes på festivalens hjemmeside: 
www.solundfestivalen.dk. 
 
Og så får socialminister Benedikte Kiær den ære både at besøge snoezelhuset Guldhornet og 
at åbne årets jubilæumsfestival på én og samme dag. 
 
Sparetider 
Vi har for et par uger siden haft besøg af alle socialchefer i region midt. De snakker økonomi, 
der er jo fokus på især de lidt dyrere pladser. Jeg fik taletid i starten af mødet, og fik da fortalt, 
at vi gerne samarbejder, men at prisen nu engang hænger sammen med opgaven. Men selvføl-
gelig er vi villige til at arbejde så prisbevidst som muligt, gerne i et tæt samarbejde! 
Men sådan som landets økonomi ser ud, slipper vi nok ikke for besparelser. Skanderborg 
kommune taler om 5 % i 2011. 
 
Vi håber den kolde tid snart bliver varmere! 
 
Med kærlig hilsen 
Maurits 
 
 
 



16 

 


