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Pårørendeforeningens Bestyrelse 

 Formand: 
Anders Peter Jensen 
Katrineholmsallé 121, 8300 Odder 
Telefon: 86 54 27 66 
E-mail: ap-jensen@dlgmail.dk 
 Næstformand: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19, 8000 Århus C 
Telefon: 86 12 60 84 
E-mail: margit@graves-ponsaing.dk 
 Kasserer: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saxild, 8300 Odder 
Telefon: 86 55 87 88 
E-mail: margith@dadlnet.dk 
 Sekretær: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12, 8700  Horsens 
Telefon: 75 64 76 80 
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
 Bestyrelsesmedlemmer: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail: aaslor@privat.dk 
Hans Hoffmann 
Vinkelvej 10, Snaptun 
7130 Juelsminde 
Telefon: 75 68 36 24 
E-mail: hoffmann@snaptun.dk 
Marianne Haurdahl 
Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telfon.: 86 17 31 26 
E-mail:mhaurdahl@gmail.com 
Suppleanter: 
Bente Christensen 
Høvænget 52, 8260  Viby J. 
Telefon: 24 60 34 29 
E-mail: vhcb@stofanet.dk 
Jens H. Johnsen 
Rosenparken 4 
8464 Galten 
Telefon: 86 94 45 49 
E-mail: jenshjohnsen@mail.tele.dk 
Laurids Green 
Rugballevej 12 
8700 Horsens 
Telefon: 75 65 36 35 
E-mail: elgreen@email.dk 

Medlemskab af pårørendeforeningen er 
ikke betinget af, om man har betalt kontin-
gent. Alle er velkommen til at deltage i 
foreningens arrangementer, og til at rette 
henvendelse 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 

Pårørendeforeningen Sølund 
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                              Tlf.: 86 54 27 66 
 e-mail:   ap-jensen@dlgmail.dk 
 Redaktion: Pårørendeforeningens  
  bestyrelse 
  Lone Bahnsen Rodt 
  Ulla Bøttcher Nielsen 
 Layout: Ulla Bøttcher Nielsen 
  Tlf.: 75 64 76 80 
                 e-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
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Så nærmer julen sig med hastige skridt og dermed også den mørke og kolde tid. 
Men med julen følger der jo også en masse dejlige traditioner som gaver lys og 
masser af hygge. 
 
En anden af Sølunds traditioner er efterårets store løvfaldsfest. Igen i år i flot 
pyntet sal med dejlig mad, musik og dans. Det er altid en fornøjelse at deltage i 
og se alle de glade og festklædte beboere. I år var der 22 jubilarer, som alle fik 
en lille hilsen fra pårørendeforeningen. 
 
De 4 sidste beboere på Sygehusvej er nu flyttet ind i deres nye lejligheder, som 
er bygget sammen med hus 12 på Sortesøvej. Jeg håber, at flytninger er gået 
godt, og de alle er faldet godt til i deres nye hjem. 
 
Sølunds vaskeri er nu lukket. Håndklæder, sengetøj, dyner og linned bliver frem-
over vasket hos Berendsen i Karup. Beboernes private tøj blive vasket i boenhe-
derne. Det har nu stået på i ca..2 mdr., og efter sigende fungerer det ok. Efter 
beregningerne skulle det blive ca. 100 kr. billigere om måneden for hver beboer. 
 
Både Sølunds præst Line og Sølunds læge Fie har sagt deres job op på Sølund 
og er fratrådt. Præstegerningen varetages foreløbig af Skanderborg sogns andre 
præster. Christian Gudbjerg, som har været læge på Sølund i mange år, er inde 
som vikar, indtil der er fundet en ny læge. For begge stillinger er det meningen, 
at de skal genbesættes. 
 
Så er de sidste fjerkræfolk flyttet, så man kan gå i gang med at få det revet ned, 
så det kan komme til at se ordentlig ud igen. Det er Sølund, som er ansvarlig for 
nedrivningen, og det er der afsat penge til. 
 
Pårørendeforeningen har sin årlige generalforsamling den 14-5-2013, og efter 
generalforsamlingen kommer konsulent i Skanderborg kommune Lone Mose og 
fortæller om værgemål på handicapområdet, så reserver allerede nu datoen og 
mød op. 
 
Til sidst vil jeg ønske alle beboere, pårørende og medar-
bejdere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 
Mange hilsner 
Anders Peter Jensen 
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund  
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Pårørendeforeningens bestyrelse 

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

Næstformand: 
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 

2. suppleant: 
Jens H. Johnsen 
 Rosenparken 4 
8464 Galten 
Telefon: 86 94 45 49 
E-mail:  
jenshjohsen@mail.tele.dk 
 
Far til Morten i hus 43 

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

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

Bestyrelsesmedlem: 
Marianne Haurdahl 
Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telefon: 86 17 31 26 
E-mail:  
mhaurdahl@gmail.com 
 
Mor til Tine i hus 4 

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 

Bestyrelsesmedlem: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail: aaslor@privat.dk 
 
Mor til Sanne i hus 6 

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

3. suppleant: 
Laurids Green 
Rugballevej 12 
8700 Horsens 
Telefon: 75 65 36 35 
E-mail:  
elgreen@email.dk 
 
Far til Tina i hus 7 
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                              En festedag af de store 
 
                      
                    
 
Søndag den 2. september var Landsbyen Sølund klædt i vejrende 
rød/hvide Dannebrog’er og festklædte beboere. Landsbyen fik nemlig 
royalt besøg. Hendes Majestæt Dronning Margrethe kom i forbindelse 
med hendes og Prinsens besøg i Skanderborg til Sølund for specifikt 
at se og opleve Guldhornet, landsbyens snoezelhus. Ligeledes havde 
Dronningen ønsket at se de nyanlagte sansehaver, som ligger i for-
længelse af Guldhornet. Haverne fik Landsbyen Sølund jo doneret af 
Hedeselskabet først på året, og de stod færdige til Dronningens besøg 
og indbyder nu til mange gode sanselige stunder, efterhånden som de 
vokser sig store og flotte.  
Som inkarneret haveentusiast og protektor for Hedeselskabet var 
sansehaverne i kombination med snoezelhuset det oplagte besøg for 
Dronningen. 
 
Dronningen blev modtaget af glade og forvent-
ningsfulde beboere og medarbejdere. Dronnin-
gen hilste personligt på flere af beboerne og 
modtog også en flot buket blomster fra én af 
landsbyens kvindelige beboere, inden hun gik ind 
i snoezelhuset for at få en rundvisning og en ind-
føring i husets teknik samt et indblik i, hvordan 
man kan arbejde med sansestimulering til sanse-
integration af mennesker med forskellige udvik-
lingshandicaps. På sin vej rundt i huset mødte 
Dronningen to af landsbyens beboere i færd med 
at nyde to af husets sansestimulerende tilbud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Fortsættes ...  

Billederne i artiklen er venligst udlånt 
af Lokalaviserne Østjylland A/S 
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Dronningen var nok nærmest mest ”forbavset”  - i positiv forstand - 
over husets tekniske muligheder men også over måden, hvorpå vi 
med husets mange muligheder kan arbejde sansestimulerende.  
 
Sansehaverne gjorde også indtryk. Dronningen var meget begejstret 
over tankerne om  omvendt integration – at haverne forhåbentligt 
trækker besøgende til udefra – ligesom begejstringen blev endnu 
større, da Dronningens slet skjulte bekymring over, hvordan vi nu 
ville sikre, at haverne blev passet ordentligt blev mødt med tanke-
sættet omkring inddragelse af frivillige netop til denne opgave. 
 
Alt i alt et vellykket besøg af en spørgelysten og veloplagt Dronning, 
som også tog sig god tid til at sige ordentligt farvel og give hånd til 
flere af landsbyens fremmødte beboere.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tider med besparelser og nytænkning 

 

Sidste år i forbindelse med indgåelsen af Den Sociale Rammeaftale for 
2012 (den aftale som de 19 kommuner i Region Midt sammen med 
Region Midt indgår hvert år omkring de rammestyrede sociale tilbud) 
og Skanderborg kommunes budgetforlig blev det vedtaget, at Lands-
byen Sølund skulle reducere sine takstindtægter. Udfordringen, der 
landede i Landsbyen Sølund, var en reduktion af budgettet med i alt 
ca. 16. mio. kr. fordelt over 3 år.  
 
Landsbyen Sølund sælger ca. 90 % af vores pladser til andre kommu-
ner end Skanderborg, og det er vel efterhånden en landsdækkende 
udfordring, at alle kommuner har store udfordringer med at få bud-
gettet på det sociale område til at hænge sammen.  
 
   
          Fortsættes ... 
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Som sælger af pladser til alle landets kommuner er Landsbyen Sølund 
derfor en vigtig bidragsyder til at reducere taksterne og samtidig tæn-
ke nyt og innovativt i forhold at bevare den gode standard sideløben-
de med, at vi reducerer vores udgifter. 
        
Allerede fra årets start tog vi fat på opgaven med  
at få minimeret udgifterne. 
 
 
 
De store besparelsestiltag i år omfatter lukningen af vores vaskeri og 
udliciteringen af opgaven med vask af det store og flade tøj til Be-
rendsen Vakskeri pr. 1.9.12. Vask af beboernes private tøj ligger nu i 
de enkelte boenheder, som alle har fået installeret vaskemaskiner og 
tørretumblere. Ligeledes har omlægningen og reduceringen af vores 
dagtilbud samt reduktionen og omlægningen af vores maskinstue/
udarealer til et tværgående serviceteam bidraget til besparelserne 
allerede i år samt de kommende år. Generelt har vi sideløbende væ-
ret mere mådeholdende med div. indkøb, ligesom flytningen af vores 
eksterne enhed på Sygehusvej tilbage til Sølund i et nybygget hus i 
tilknytning til boenhed 12 har bevirket, at vi sparer en del på løn- og 
driftsomkostninger til en ekstern enhed. 
 
I alt har vi besluttet og iværksat besparelser for netto ca. kr. 
11.500.000 (fuldt gennemslag i 2014). Som det fremgår, mangler vi 
fortsat at finde besparelser for ca. 4-5 mio. kr. så vi er ikke i land 
endnu. Vi har bl.a. annonceret en ny køkkenanalyse først i det nye år. 
 
Når der tales om besparelser i størrelsesordenen 15-16 mio. kr. kom-
mer vi unægtelig ikke udenom at ty til minimering af lønudgifter – og 
dermed opsigelse af medarbejdere. Det er aldrig sjovt at skulle afske-
dige gode medarbejdere, som alene må opsiges grundet et krav om 
minimering af udgifter, og det har ikke været en let øvelse hverken 
for ledere eller kolleger til de afskedigede medarbejdere at skulle be-
vare et fremadrettet sigte og perspektiv for det videre arbejde. Dette 
til trods oplever jeg, vi på tværs i ledergruppen og i dialogen med 
medarbejderne både via vores LMU og i de lokale dialogfora har for-
mået at bevare både håbet om og troen på en fremadrettet god og 
fagligt velkonsolideret arbejdsplads i mange år frem. 
 
 
     Lone Bahsen Rodt 
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Festivalmidlers anvendelse til aktivitetsmuligheder 
for beboerne 

Ledergruppen i Landsbyen Sølund har nedsat et udvalg blandt 
sig til drøftelse og beslutning omkring anvendelse af de midler, 
Sølund har tjent på samarbejdet med SMUK FEST – vores fe-
stivalmidler  (arealleje, salg af morgenmad, bade, tjenesteydel-
ser mm.) Over en længere periode er der fra disse midler op-
sparet en pæn sum penge, som vi har bestemt ikke skal indgå i 
den almindelig drift, men anvendes til aktiviteter/
udvidelse af aktiviteter for landsbyens beboere, og 
som må anses at ligge udenfor den almindelige drift. 
Udvalget har besluttet at igangsætte to tiltag: 

Renovering af baderummene i svømmehallen 

Den ene er en gennemgående renovering af baderummene i 
svømmehallen. Dels fordi de er nedslidte og trænger til renove-
ring, dels fordi beboernes behov for plads til omklædning har 
ændret sig. Baderummene i svømmehallen er samtidig én af de 
store indtægtskilder i samarbejdet med SMUK FEST, hvorfor 
en investering i forbedring af rummene vil sikre os en god ind-
tægt i årene frem.  P.t. er der gang i afsøgning af pris for det 
samlede arbejde hos udvalgte entreprenører, og det må forven-
tes, at svømmehallen lukker i et nærmere angivet tidsrum i lø-
bet af foråret, hvor renoveringen skal finde sted. 
 Friluftsliv og oplevelser 

Det andet tiltag er at få anlagt en Geocatching-rute i skovarea-
let i og omkring Sølund.  Geocatching stimulerer til oplevelser, 
fysisk aktivitet og samvær i det fri, og bidrager til, at vi pæda-
gogisk tilrettelægger en aktivitet sammen med beboerne, som 
kan målrettes den enkelte. Fysioterapeuterne Søren Lytzau og 
Malene Rønn er de hovedansvarlige for tilrettelæggelsen af ru-
ten og hele koordineringen af, hvordan ruten og opgaverne på 
ruten skal se ud. 
Tanken er ligeledes med tiden, at ruten og opgaverne ved de 
opstillede koordinater kan anvendes af skoler og daginstitutio-
ner. 
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          Løvfaldsfest den 25. oktober 2012 
 
Igen i år blev der dækket op til fest på Sølund, mens træernes bla-
de stod i smukke efterårsfarver. Smukt pyntede borde med efter-
årsfrugter og små chokolader (som hurtigt fik ben at gå på) og 
festligt prikkede paraplyer hængende fra loftet. 
 
Som altid mødte alle festklædte og glade op. Og som altid var der en lækker 
middag. 
De laver go’ mad på Sølund. 
 
Der var levende musik – Sonny og Brian underholdt under middagen, og senere 
spillede Jacob Jensen Band op til dans. 
 
Der er tradition for ved året løvfaldsfest at fejre de beboere, der har jubilæum på 
Sølund. I år var der hele 22 jubilarer, nogle har boet på Sølund i 60 år!! 
Jubilarerne fik en lille gave fra Pårørendeforeningen. 
 
Tak til Sølund for en fin aften, til køkkenet for den dejlige mad og til alle de 
engagerede ”personaler”, der gjorde aftenen festlig for beboerne. 
 
Vi glæder os allerede til næste år. 
 
Marianne Hauerdahl 
Pårørendeforeningen 

 

Så er vi klar til fest …. 
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En fint pyntet jubilar …….  

Se min fine medalje ……. 
Og så skulle der danses …... 
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Handicap Grandprix i Faxe d. 27/10 - 2012 
 

   
 
I år blev der afholdt handicap grandprix i Faxe på Sydsjælland.  
Fra mit gamle arbejde på Sjælland, vidste jeg, at det er et godt arrangement, 
så vi snakkede sammen i husene i boenhed 40 og endte med at tage nogle 
stykker af sted. Det blev undersøgt på nettet, hvor det var smartest at bo. 
Der er et vandrehjem i Faxe, men vi ville hellere have lidt mere plads og 
søgte derfor et sommerhus. Vi endte med at bestille hytte i Rødvig ferieby 
ca. 15 km fra Faxe. Det viste sig at være et rigtig hyggeligt sted, som vi 
varmt kan anbefale til andre. 
 Vi kørte fra Sølund tidligt fredag eftermiddag, så vi kunne undgå den vær-
ste myldretrafik og landede i Rødvig ferieby lidt over kl. 17. Vi fik pakket 
ud og handlet til weekenden, og så var det tid til aftensmad efterfulgt af 
hygge med Disney-sjov. 
Lørdag nåede vi både morgenmad og frokost, inden vi i vores stiveste puds 
kørte til Faxe-hallen, hvor grandprixet skulle foregå. Vi var blevet tildelt et 
bordnummer, hvor vi skulle sidde, så vi fandt nogle gode pladser med fint 
udsyn til scenen. 
10 forskellige brugerbands fra det meste af landet, dystede på fornemmeste 
vis. Et panel besluttede efter længere tids voteren, hvilke 3 bands der skulle 
dyste om 1.,2. og 3. pladsen, og de resterende 7 bands havde fået en delt 4. 
plads. Der var nogle bands, der var skuffede over ikke at være kommet vi-
dere, men der var stor glæde hos de 3 bands, der var.  
 
         Fortsættes ….. 
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Da vi havde hørt de 3 bands igen, måtte dommerne ud og votere igen, og de 
3 pladser blev fordelt og belønnet med en præmie i form af en check på vist 
nok 3.000, 5.000 og 10.000 kr. 
 
Bagefter var der desværre noget ventetid, mens vi ventede på, de gjorde klar 
til middagen. Resten af aftenen fløj af sted med god mad, musik og dans. 
Aftenen sluttede med en Kim Larsen kopi ”Lune Carlsen”. Det var noget, 
folk gerne ville høre, så dansegulvet var tæt pakket. 
Vi var trætte og glade, da vi kom hjem til hytten og lidt opstemte over den 
gode aften, så det var også lidt svært at falde i søvn, men heldigvis var det 
den nat, vi gik over til vintertid, så vi fik en time ekstra at sove i. 
 
Søndag spiste vi morgenmad, pakkede og ryddede op, og så skulle vi tjekke 
ud kl. 10. Derefter kørte vi den lange tur hjem til Skanderborg, hvor det var 
nogle trætte beboere, der gerne lige ville have en ”morfar” i deres egen seng 
og et par trætte medarbejdere, der gerne ville hjem og slappe af med famili-
en. 
Det var en rigtig god tur og et godt arrangement, som vi gerne vil deltage i 
en anden gang.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
    Skrevet af Marianne Johnsen hus 40 
 
 

Der danses …... 

Så er jeg klar piger …... 
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Etisk Råd 
 
Den 14. maj var det nye Etisk Råd samlet for første gang med temaet Værgemål. 
Det nye Etisk Råd er bredt sammensat med medarbejdere og pårørende fra de fleste 
boenheder, og der var et fint fremmøde den første gang. 
 
Oplægget så således ud: 
Landsbyen Sølund bliver udfordret på flere områder ifm. værgemål. Vi har ofte eksem-
pler fra hverdagslivet rundt omkring i boenhederne, hvor vi oplever dilemmaer, og ind i 
mellem finder det svært at agere i feltet. Vi vil derfor gerne i Etisk Råd drøfte nogle af 
de etiske og holdningsmæssige indgange til de forskellige værgemål: økonomisk værge, 
personlig værge og ad hoc værge. 
 
Umiddelbart er følgende områder i spil: 
 

-      Der kan f.eks. være meget forskellige opfattelser mellem 
boenhed og værge omkring, hvor mange penge en beboer 
har brug for i sin hverdag både løbende eller til større an-
skaffelser. 

-       Det er vores erfaring, at der bliver flere og flere situationer, 
hvor det er nødvendigt med ad hoc værgemål (flytning, kla-
gesager, ansøgninger, ved behandlinger i sundhedssyste-
met). 

-      Når en beboer ikke har en værge, er det medarbejderne/
ledelsen, der vurderer, hvordan beboernes midler skal bru-
ges, og i sidste ende skal være garanten for, at der ikke sker 
nogen form for overforbrug eller misbrug af f.eks. beboe-
rens penge. 

-       Der er som nævnt flere former for værger: økonomisk, per-
sonlig og ad hoc. Hvad er mest hensigtsmæssigt hvornår? 
Hvad er bedst og billigst for beboeren? 
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Vi diskuterede bl.a. disse to spørgsmål: 
 
Skal alle beboere i Landsbyen Sølund have en permanent personlig vær-
ge? 
Hvordan er holdningen til værgemål i dag blandt pårørende og professio-
nelle? 
 
Resultaterne af diskussionerne var følgende: 
 
Der var ikke noget entydigt svar på, hvorvidt det ville være en god idé med værger for 
alle. Der var både argumenter for og imod. 
 
Det er en god idé at få forventningsafstemt med værgen. F.eks. kunne lederen/medar-
bejderne en gang om året tage en drøftelse med værgen om værgemålet og de forvent-
ninger, begge parter kan have. Hvad vil det sige at være ”den gode værge”, hvilke øn-
sker og forhåbninger kan man have til hinanden? 
 
Et mere konkret resultat af aftenens drøftelse er en temadag, som fagsekretariatet for 
Ældre og Handicap i Skanderborg kommune har arrangeret for interesserede medarbej-
dere. 
 
Referent: Anne Renée Hansen 
 
 
 
 
 

Nyt om præsten 
 

Line Rudbeck holdt afskedsgudtjeneste den 11. oktober her i Landsbyen Sølund 
og er derefter gået på forældreorlov, indtil hun begynder nyt arbejde i Sønderjyl-
land. Hendes mand har fået arbejde som Højskoleforstander på Løgumkloster 
Højskole, og hele familien er flyttet sydpå.  
 
Lines stilling i Skanderborg og i Landsbyen Sølund er 
slået op, og der er ansættelsessamtaler den 29. novem-
ber 2012,  hvor vi også har en plads i ansættelsesud-
valget. Lige nu får vi mange henvendelser fra potenti- 
elle ansøgere, så der er stor interesse for stillingen.  
Vi håber, vi får ansat en dygtig præst, som kan løfte 
arven efter Line.  
 
 



15 

 

04.12: kl. 10.30 Adventsgudstjeneste i 
           i Guldhornet v/Lisbeth Kristensen 
 
12.12: Juletræsfest i festsalen 
 
18.12: kl. 11 Julestjernetræf i Slotskirken 
           v/Eva Bernhagen 

 

           

 

 

01.01: 70 år Niels Alfred Nielsen   
05.01: 20 år Amanda Kristensen 
15.01: 50 år Gitte Thygesen 
30.01: 70 år Ove Vandborg Jensen 
16.02: 40 år Lars Hanten  
25.02: 20 år Stine Enevoldsen 
15.03: 30 år Mads Soelbjerg 
17.03: 90 år Svend Aage Hangaard  
18.03: 60 år Tommy Zawada 
27.03: 30 år Torben Pedersen   
29.03: 20 år Sine Raunskov 
 

 

Tidsskriftet Fokus nu  

også på www.solund.dk  
Du sidder nu med seneste nummer af 
Fokus i hånden, et tidsskrift for beboere, 
personale og pårørende. 

Pårørendeforeningen udgiver tidsskriftet 
fire gange om året, hvor det sendes med 
post. Det fortsætter vi selvfølgelig med. 

 

Fokus i PDF – nu også online – ad-
gangskode en forudsætning 

Du kan nu også hente tidsskriftet i pdf-fil 
(udgaver fra 2009 og frem) på Landsbyen 
Sølund’s hjemmeside www.solund.dk.  

Under menupunktet ”Pårørende” finder du 
undermenu ”Tidskriftet Fokus”.  

At hente Fokus online forudsætter, at du 
har en adgangskode.  

Du kan som pårørende få tilsendt ad-
gangskoden på mail ved at sende en E-
mail til Landsbyen Sølunds chefsekretær 
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.  

Eller ringe på 8794 8003. Husk at medde-
le, hvem du er pårørende til. 

  

For at få det trykte tidsskrift: 

For at modtage det trykte Fo-
kus, skal du kontakte lederen af 
den boenheden, hvor dit fami-
liemedlem bor.  

Det er også her du skal medde-
le adresseændring. 

_________________________________
________  

Redaktør af Fokus er medlem i Pårøren-
deforeningen: 

Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com  
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ONSDAG  

den 12. december 
i festsalen 

Kl. 11.00-14.30 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

MUSIK: 
Jacob Jensen Band 

  


