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38. årgang 

Den første julenat blev et lyshav i tiden, 

den har lyst gennem slægterne siden, 

dengang Gud selv blev menneskets lys…. 
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Siden sidste nummer af Fokus udkom i september, har vi deltaget i den årlige 
Løvfaldsfest på Sølund. Det er en fin fest, hvor også årets jubilarer bliver fejret 
med "medaljer" sang og gaver, og i år var der 14 jubilarer. 
 
Det er meget overvældende, at der er beboere, som nu har boet på Sølund i  
75 år!!  Man kommer til at tænke på alt det, der er sket i de mange år, hvor hele 
Landsbyen har udviklet sig både indad og udadtil.  
 
Pårørendeforeningen giver hvert år en gave til jubilarerne, og vi  
ønsker jubilarerne tillykke og håber, de indkøbte ting faldt i god 
smag. 
 
Næste store fest er JULEN. 
Pårørendeforeningen vil, som traditionen er, lege julemænd og gå 
rundt i alle huse med kurve med godter. Desuden forærer vi de  
beboere, der ikke har  pårørende, en lille julegave. 
 
Pårørendeforeningen har fået doneret en sum penge fra Foreningen Aktiv Fritid, 
som startede som et tilbud til beboere og personale. Det har ikke været muligt at 
rekruttere frivillige, og derfor lukker foreningen og giver den resterende kasse-
beholdning til Pårørendeforeningen. I skrivende stund ved vi ikke, hvor meget 
det drejer sig om, men vi er taknemlige for ethvert bidrag. 
 
Som bekendt er alle pårørende til beboere på Sølund automatisk medlemmer af 
vores Pårørendeforening, og som det også er bekendt, er det frivilligt at indbeta-
le kontingent. Jeg vil inderligt opfordre jer alle til at støtte foreningen med et 
kontingent, som er på 75 kr. for enlige og 150 kr. for par. 
Man er MEGET velkommen til at give mere. 
Kontingent kan indbetales på det kontonummer, der ses forrest i bladet. 
 
Lige til slut: 
Hvis der ude i landet sidder pårørende, som ikke synes, de ved nok om Pårøren-
deforeningen og vores arbejde, er man altid velkomne til at kontakte os. 
 
Rigtig god og hyggelig jul til alle. 

Mange hilsner 
Marianne Haurdahl 
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund  
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Pårørendeforeningens bestyrelse 
      

                                                

 

 

 

   

 

 

   

 

Kasserer: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saksild, 
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: 
Laurids Green 
Rugballevej 12 
8700 Horsens 
Telefon: 75 65 36 35 
E-mail:  
elgreen@email.dk 
 
Far til Tina i hus 7 

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

Bestyrelsesmedlem: 
Anders Peter Jensen 
Blommevænget 134, 
Saksild, 8300 Odder 
Telefon: 40 36 18 91 
E-mail:  
ap-jensen@dlgmail.dk 
 
Far til Lene i hus 39 

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

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: 
Bente Christensen 
Høvænget 52,  
8260  Viby J. 
Telefon: 24 60 34 29 
E-mail:  
vhcb@stofanet.dk 
 
Mor til Steen i hus 12 
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Boenhedsleder Lone Premate er blevet interviewet af fagbladet ”Socialpædagogen” om 
et arbejde, hvor det at håndtere døden er en del af opgaven. Artiklen er udgivet i Social-
pædagogen 13. september 2013, Nr. 18. Vi har fået tilladelse til at bringe den i Fokus. 
 
Når vi ved, der er en beboer, der skal dø, er der altid en ekstra på 
arbejde 
 
Landsbyen Sølund har den målsætning, at medarbejderne skal hjælpe en døende 
beboer med at få en værdig afslutning, og så skal de også selv have et godt ar-
bejdsmiljø 
 
Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk 

Socialpædagogen 
 
Stedet er Landsbyen Sølund i Skanderborg Kommune. Her bor mennesker med 
vidtgående fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. En af dem er Peter, der bor i 
en boenhed for især ældre beboere. Peter er døende, og familie og personale har 
i dagevis siddet ved hans dødsleje. Om dagen får han besøg af naboer og ven-
ner, der ønsker at sige farvel til ham.  
Peter er holdt op med at indtage væske, og da han har ligget en rum tid, begyn-
der personalet at tale om, at han hele tiden er omgivet af mennesker, som er tri-
ste over at skulle miste ham, og som muligvis indirekte forsøger at holde ham 
fast til livet.  
Måske har Peter brug for fred, og personalet beslutter efter aftale med de pårø-
rende i løbet af dagen at indlægge pauser, hvor han er alene.  
Kort tid efter dør han. Det sker, mens han er alene.  
Om han ønskede det sådan, ved medarbejderne ikke. De ved heller ikke, om den 
tid, han fik alene, gav ham fred til at give slip på livet.      
 
Boenhedsleder Lone Premate fortæller om Peter for at illustrere, hvad der er 
kernen i Landsbyen Sølunds værdigrundlag omkring omsorg for døende beboe-
re.  
Med udgangspunkt i værdisættet fra hospice skal beboerne sikres en værdig 
død, og det betyder her, at de så vidt muligt dør fri for smerte og helst i deres 
bolig på boenheden, hvor de er omgivet af ting og personer, de kender og holder 
af.  
- Det skal være trygt og godt at dø, og som udgangspunkt skal ingen dø alene, 
medmindre det er selvvalgt, siger Lone Premate.  
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Eksemplet med Peter viser, at den svære kunst for personalet er at vurdere situa-
tionen og gå væk i tide, hvis det er det, beboeren ønsker. Beboernes kognitive 
niveau er fra ni måneder til seks år, og det betyder, at de ofte ikke selv kan ud-
trykke, hvad de ønsker. Det er derfor vigtigt, at de er omgivet af mennesker, 
som kender dem godt, og som har de faglige forudsætninger for at aflæse og 
fortolke deres behov, fortæller Lone Premate.  
 
- Vores værdigrundlag om omsorgen for døende er vigtig ikke kun for beboerne, 
men også for medarbejderne. Det kan være med til at sikre dem et ordentligt 
arbejdsmiljø, så ingen lider psykisk overlast, fordi de står med en døende bebo-
er, siger hun.  
 
Forbereder sig på døden 
Når lægen - ofte i samråd med medarbejdere og sygeplejerske - har vurderet, at 
en beboer er døende, taler personalet med de pårørende om, hvor meget de har 
lyst til at være med. Nogle ønsker at være der meget, andre mindre. Personalet 
dækker de ledige timer hos den døende, så han eller hun så vidt muligt ikke er 
alene. Er der ingen pårørende, dækker personalet alle døgnets timer. 
- Når vi ved, at der er en beboer, der skal dø, bliver der som udgangspunkt altid 
kaldt en ekstra medarbejder på arbejde. Den døende skal ikke være alene og 
bange, der skal være nogen til at give tryghed. Og ingen medarbejder skal stå 
alene med den døende, siger Lone Premate. 
 
Oftest er det de medarbejdere, som kender beboeren godt, der sidder hos dem. 
Der er ikke fælles fastlagte emner, som medarbejderne skal tale med beboerne 
om, men der er et stykke papir, hvor der er nedskrevet forslag til, hvad man 
eventuelt kan bruge tiden på, f.eks. beboerens livshistorier, oplevelser, man har 
haft sammen, og mennesker, den døende godt kan lide.  
- Vores opgave er at skabe tryghed, vise omsorg og kærlighed, men herefter er 
det op til den enkelte medarbejder at gøre de ting, som falder naturligt. Det kan 
fx være at holde i hånd, ligge i sengen og holde om den døende eller synge en 
sang, siger Lone Premate.  

 
Hvis medarbejderne fornemmer, at det vil skabe tryghed og give mening for den 
døende, bruger de barnlige religiøse billeder på, hvad der sker efter døden. Nog-
le beboere er religiøse på deres specielle måde og har helt klare billeder af, hvad 
der sker efter døden. Som fx 87-årige Johannes, der ligger for døden. For 10 år 
siden mistede han sin bedste ven, og han er overbevist om, at de møder hinan-
den i himlen. Her skal de lave de samme ting sammen, som de gjorde, da de 
begge levede, forklarer Lone Premate.   Fortsættes ……... 
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Præsten bliver også inddraget i sorgbearbejdning og det at forberede sig på dø-
den. 
- Vi kontakter præsten, når beboere har vist interesse for en eller anden form for 
religiøsitet eller godt kan lide at være i kirken, eller det på anden måde kan give 
mening for den døende. Det er med til at give den døende ro, siger hun.  
 
Spædbarnsterapi for voksne 
Naboer på boenheden og venner får mulighed for at være sammen med den dø-
ende. Mange af dem har boet sammen i årtier, og ofte eksisterer der et slags sø-
skendeforhold mellem dem. De, der ikke ønsker at sige farvel til den døende, 
forsøger medarbejderne at motivere til det, fortæller Lone Premate. 
- Det kan være en måde at begynde at bearbejde sorgen og tabet på. For beboer-
ne kan døden være meget skræmmende, og de kan have svært ved at forstå, 
hvad den er. Hvor bliver den døde fx af? Og næste gang, jeg bliver syg, skal jeg 
så også dø? 
 
På Sølund arbejder de ud fra teorierne i spædbarnsterapien. Det gælder også, når 
det pædagogiske arbejde består i at hjælpe en beboer den sidste tid. (Læs om 
Spædbarnsterapi på Sølund i www.socialpædagogen.dk/ nr. 4/ 15. februar 2013) 
- Som i denne sammenhæng betyder, at man forsøger at sætte ord på følelser og 
skabe håb. Ikke håb om overlevelse, men vi forsøger at skabe lette følelser om-
kring det at dø og give slip, siger Lone Premate. 
 
Synges ud i åben kiste 
Når beboeren er død, er der en del at gøre for personalet. Lige efter, at døden er 
indtruffet, skal liget gøres i stand. Hvis ikke de pårørende selv ønsker at gøre 
det, får kontaktpersonen eller andre medarbejdere tilbud om at gøre det. Er der 
ingen, som ønsker det, gør sygeplejersken det. Lone Premate har dog aldrig væ-
ret ude for, at ingen i personalegruppen ønskede at gøre liget i stand.  
Det foregår i den afdødes seng, og beboeren får sit yndlingstøj på eller noget, 
som de pårørende ønsker, beboeren skal have på. Herefter går der nogle timer, 
hvor den døde ligger i sengen, vinduerne bliver åbnet, der bliver sat blomster 
ind og tændt stearinlys. Hvis beboeren har en yndlingsting, bliver den lagt ned i 
kisten. 
- Vi prøvet at skabe et respektfyldt og fredfyldt billede af den afdøde for dem, 
der kommer ind og siger farvel, siger Lone Premate. 
De beboere, der ønsker det, kommer ind og siger farvel. Desuden får alle medar-
bejdere besked om at beboeren er død. Både dem på arbejde og de, der har fri. 
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- Når man arbejder med de her mennesker, bliver man også meget knyttet til 
dem, og det ville være ubehageligt bare at møde op på arbejde og få at vide, at 
en beboer er død, siger Lone Premate. 
 
Både pårørende, beboere og medarbejdere er med, når den afdøde synges ud af 
boenheden. Det foregår i åben kiste. 
- De andre beboere skal kunne se den døde, så de kan få sagt farvel. Det kan 
være svært at gøre, hvis de bare står over for en lukket kiste, siger hun. 
 
Under udsyngningen får beboerne mulighed for at lægge noget ned til den afdø-
de.  
- Ikke alle ønsker at gå forbi kisten, men vi prøver virkelig at motivere og støtte 
dem, fordi det er en måde at forstå døden på, at man forsvinder og ikke kommer 
igen, siger Lone Premate. 
Låget bliver skruet fast på kisten, mens beboerne ser på det, og alle går med ud 
og vinker til ligvognen, der transporterer kisten videre til kappellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter går personalet sammen med de pårørende, hvis de ønsker det, i gang 
med at forberede begravelsen. De taler f.eks. med præsten om, hvilke salmer, 
der skal synges, og fortæller om den afdøde, så præsten kan holde en personlig 
tale ved kisten. 
 
De beboere, der gerne vil, er med til bisættelsen.   
- Alle medarbejdere kan deltage i både udsyngningen og i begravelsen. Dem, 
der er på arbejde, får løn, og kontaktpersonen, hvis hun har fri, får også løn. Der 
bliver altid sat en ekstra på arbejde, fordi vi har kaffebord efter bisættelsen, si-
ger Lone Premate. 
                      Fortsættes …... 
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Ind og ud af sorgen 
Hvis de pårørende tillader det, får beboerne efterfølgende lov til at gå ind i lej-
ligheden og vælge en ting, som har tilhørt den afdøde Det kan være en måde at 
mindes den døde beboer på.  
I tiden efter taler medarbejderne ofte med beboerne om den afdøde. Som regel 
sker det ved, at medarbejder og beboer sammen bladrer i den billedbog, der er 
lavet om den afdøde. Desuden er der en slags mindevæg i boenheden med bille-
der af tidligere beboere. Da mange af beboerne ikke har et verbalt sprog, kan en 
billedbog være en hjælp til at få fortalt en historie om den afdøde. Som fx ’Her 
sidder du og Ruth i sofaen, og I griner.   
- Det er vigtigt at tale om de døde, for det er en måde at håndtere sorgen på. Li-
gesom det er de mennesker og de relationer, vi har og har haft, der er med til at 
skabe og understøtte den enkeltes identitet. Det er meget vigtigt for den enkelte, 
at vi hjælper dem med at fortælle historierne og tale om både at være ked af det 
og glad.   
- Vi skal som personale kunne gå ind og ud af sorgen sammen med beboerne 
uden at overtage deres følelser, men understøtte den følelsesmæssige proces, de 
gennemgår. Derfor bliver vi ved med at fortælle historier om dem, der ikke læn-
gere er her, siger Lone Premate.  
 
- Mange af beboerne kan jo ikke sige: ’Jeg er ked af det, fordi jeg savner Ruth.’  
Hvis beboerne er interesserede, får de tilbudt at besøge kirkegården og se den 
afdødes gravsted.  
 
På Landsbyen Sølunds område er der et sansehus, og uden for bygningen er der 
bygget en slags mindesmur, hvor der er plads til at mødes og mindes de afdøde 
enten alene eller sammen med andre. Der er huller i muren, hvor man fx kan 
putte en blomst ind, et brev eller et billede.  
 
Professionelle pårørende 
Når en beboer er døende, taler personalet indbyrdes om, hvordan de kan passe 
på hinanden, fordi det kræver meget at være tæt på.  
- Jeg vil næsten sige, at personalet er en form for professionelle pårørende. De 
har ikke kun den plejemæssige opgave, men skal også give omsorg, kærlighed 
og tryghed til de døende, så de kommer godt herfra, siger Lone Premate. 
 
Nogle medarbejdere har svært ved at håndtere det. Måske fordi der er sket noget 
i deres privatliv, som betyder, at en beboers død kommer for tæt på. Det er ok at 
sige fra, fortæller hun.  
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- Døden er så sindssyg intens – og også meget smuk, siger Lone Premate. 
Hun har ikke oplevet medarbejdere, som siger fra over for fx at sidde ved en 
døende, men hun har set nogle, som var meget følelsesmæssigt påvirket.  
Det er noget, vi taler meget om. Alle situationer bliver vendt i personalegrup-
pen. Hvad gør det f.eks. ved de medarbejdere, der sidder hos den døende. Alle 
har en fælles forpligtigelse til at være opmærksom på hinanden.  
  
Mens beboeren ligger for døden, følger beboerens læge og ikke mindst sygeple-
jersken på Sølund forløbet. Sygeplejersken kommer forbi hver dag og ser både 
efter, hvordan det går med beboeren, og ikke mindst med de medarbejdere, der 
på skift sidder ved den døende. Sygeplejersken kan fortælle om forskellige reak-
tioner og signaler hos den døende, som er til stor hjælp for personalet. Fra ar-
bejdsskift til arbejdsskift bliver der talt med medarbejderne. Er de trygge ved 
opgaven og føler de sig ordentlig klædt på, siger Lone Premate. 
 
Jo tættere medarbejderne er på en døende, jo mere bliver der talt med dem, og 
der er en ambulanceordning, som er et tilbud til medarbejdere, der har været 
udsat for noget voldsomt, som de reagerer på. Lone Premante giver et eksempel 
- En medarbejder fandt en beboer død på badeværelsesgulvet, og selv om hun 
havde været i faget i mange år, var det en meget kritisk situation for hende, og 
hun fik psykologhjælp. Her er det den tætte kollegas opgave at følge hende og 
huske at spørge hende, hvordan det går, siger hun.  
Når der skal ansættes nye medarbejdere, indgår pasning af døende som en del af 
ansættelsessamtalen, fordi potentielle nye medarbejdere skal tage stilling til, om 
det er noget, de kan indgå i, fortæller hun. 
- Der bor 16 ældre personer på boenheden, derfor vil man over tid komme til at 
hjælpe og yde omsorg for en døende, siger Lone Premate.  
(Navnene på beboerne i artiklen er ændret).      
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                                    Kære alle  

 

 

Efterårssolen og den snigende efterårskulde er i fuld gang med at forskønne vores 

landsby til et farveorgie af rødgule farver. Hestene, gederne og rådyrene har sat vinter-

pels, og efterårets frugter og rodfrugter bugner alle steder og vidner om, at vi skal ha-

ve fyldt depoterne med gode og sunde vitaminer til at modstå vinterens lange og mør-

ke komme. 

 

Den årlige meget festlige Løvfaldsfest er lige om hjørnet ,og I år fejrer vi ikke mindre 

end 12 jubilarer blandt beboerne i Landsbyen Sølund -  heriblandt to 60 års jubilarer 

og  én 75 års jubilar, der som barn flyttede ind på Sølund i ”det herrens år” 1938 – to år 

før 2. Verdenskrig og i det år, hvor verdens første kopimaskine blev taget i brug den 22. 

oktober. ☺.  Det er både stort og livsbekræftende at være med til at fejre beboere, der 

har boet og levet deres liv i landsbyen så længe. Jeg glæder mig!! 

 

Kosttilbud 

Apropos grøntsager og vintergrønt så har vi jo over et par måneder barslet med et 

kosttilbud til alle medarbejdere i landsbyen. Vi har arbejdet efter en målsætning om at 

køre tilbuddet i stilling pr. 1. november. I har netop modtaget et informationsbrev fra 

køkkenet om, at vi først er klar med tilbuddet pr. 1. december, da teknikken, som skal 

håndtere selve madbestillingen, først er på plads der. Jeg håber, I er tålmodige derude, 

for jeg er sikker på, der venter noget både godt OG mere grønt og varieret mad. 

 

IKT i Landsbyen Sølund  

Der har længe – bl.a. blandt ledergruppen -  været drøftet behovet for en mere offen-

siv strategi på udvikling af Informations- og KommunikationsTeknologi til landsbyens 

beboere. En lille arbejdsgruppe bestående af 3 fra ledergruppen + Henning Lysdal har 

mødtes med et mindre privatejet firma ”Mobilize Mee” for at afsøge mulighederne for 

udvikling af teknologiske løsninger til bedre information og kommunikation for og med 

landsbyens beboere. Ideen er, at Landsbyen Sølund er medudvikler på de programmer, 

som skal laves, så de bliver målrettet så mange af den brede beboergruppes behov 

som muligt.  I udviklingsprocessen skal vi have involveret nogle IKT motiverede medar-

bejdere, som kan være med til at udvikle og komme med ideer undervejs – herunder 

være medansvarlige sammen med deres leder til at introducere og formidle til kolle-

ger.  

Så tal med din leder hvis du er én af dem, så kommer du med på et lille udviklingshold, 

der sammen med Mobilize Mee forhåbentligt udvikler noget brugbart materiale.  

                       Fortsættes ……. 

Nyhedsbrev oktoberNyhedsbrev oktoberNyhedsbrev oktoberNyhedsbrev oktober    2013201320132013                                                                                                                                            Landsbyen SølundLandsbyen SølundLandsbyen SølundLandsbyen Sølund 
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Fusionsproces i Ældre og Handicap og ny socialpolitik 

I sidste nyhedsbrev beskrev jeg den igangværende fusionsproces i Ældre og Handicap. 

Selvom det er blevet oktober, har alle kontraktholdere endnu ikke haft besøg af direk-

tør Henning Haahr og fagchef  Jan Møller Iversen, som skal rundt til alle involverede 

parter og fremlægge deres tanker og forslag om organisatorisk forandring. Jeg kan der-

for endnu ikke melde noget ud omkring, hvad der eventuelt sker af organisatoriske 

forandringer, som direkte eller indirekte kommer til at berøre Landsbyen Sølund.  

 

Vi har jo for 4 dage siden startet ”fusionsøvelsen” med Vores Køkken, som vi har indgå-

et partnerskabsaftale med, og det bliver spændende at se hvilke muligheder og udfor-

dringer, der kommer til at udfolde sig her. Foreløbig er køkkenets personale blevet 

introduceret til køkkenchef Conny Rønnov på et personalemøde i sidste måned – et 

møde jeg selv deltog i,  hvor snakken gik livligt, og engagementet og de fælles idéer 

om, hvordan samarbejdet kunne udfolde sig, var stort. 

 

Gentle Teaching -  frem mod 2020 

Som led i det øverste ledelsesteams arbejde med at udvikle strategier for den fortsatte 

udvikling af Landsbyen Sølund, har Trine Schierff igangsat et udviklingsarbejde i forhold 

til, hvordan vi som arbejdsplads skal udvikle forståelsen af Gentle Teaching som filoso-

fisk grundsten for vores pædagogiske arbejde – herunder hvordan vi udvikler og udfol-

der praksisfortællinger, der illustrerer, hvordan det kan ses, at vores arbejde er foran-

kret i filosofien.  

 

Ledergruppen forholdt sig til et oplæg til en udviklingsstrategi på deres seneste møde i 

september. Her blev bl.a. anbefalet, at der blev udarbejdet funktionsbeskrivelser for 

GT mentorerne, at der 2 x årligt blev afviklet særlige GT intro dage for alle nye medar-

bejdere i landsbyen, og at lederne løbende og på skift på ledermøder skulle inspirere 

med og demonstrere via cases fra egen boenhed, hvordan det pædagogiske arbejde er 

forankret i filosofien.   

 

Ligeså vil der blive arbejdet på at kvalificere den skriftlige formidling både indadtil og 

udadtil omkring filosofiforståelsen – herunder hvilke udviklingspsykologiske teorier og 

metodiske tilgange der spiller sammen med grundtilgangen i Gentle Teaching.  

 

Med venlige hilsner og på vegne af det øverste ledelsesteam  
 
Lone Bahnsen Rodt (Landsbyleder) Lone Bahnsen Rodt (Landsbyleder) Lone Bahnsen Rodt (Landsbyleder) Lone Bahnsen Rodt (Landsbyleder)         
    
Trine Schierff (vicelandsbyleder) Trine Schierff (vicelandsbyleder) Trine Schierff (vicelandsbyleder) Trine Schierff (vicelandsbyleder) ––––    Anne Renée Hansen (Pædagogisk teamleder) Anne Renée Hansen (Pædagogisk teamleder) Anne Renée Hansen (Pædagogisk teamleder) Anne Renée Hansen (Pædagogisk teamleder) ––––    
Brian Nikolajsen (TAP leder)Brian Nikolajsen (TAP leder)Brian Nikolajsen (TAP leder)Brian Nikolajsen (TAP leder)    
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                    Kære alle  
 
 

Sidste nyhedsbrev blev indledt med begejstring over efterårssolens forskønnende 
virkning på vores landsby. Det viste sig så bogstavelig talt at være stilhed før 
stormen! Den 28. oktober lagde stormen Sølunds vartegn - vores smukke gamle 
egetræ på Sølundvej - ned. Et trist syn men også et vidnesbyrd på, at træet var 
sygt med gennemgribende råd. 
 
Om dette så er et varsel om kommende ”nye vinde”, skal jeg lade være usagt, 
men faktum er, at der netop i disse dage i mange hjørner af ældre- og handicap-
tilbuddene i  Skanderborg kommune drøftes de bagvedliggende tanker og frem-
adrettede perspektiver i den fremlagte fusionsplan for Ældre og Handicap. De 
nye vinde blæser i retning af mere samarbejde på tværs af fagligheder, bedre 
koordinering af opgavevaretagelsen og mere effektiv indsats (fokus på rehabili-
tering). Konkret peges på en organisationssammenlægning af plejecentre,  
bostøtte- og aktivitetsindsatser på tværs af nuværende ældre- og handicap/social-
psykiatritilbud. Landsbyen Sølund er i udgangspunktet ikke direkte involveret i 
den tiltænkte fusion, og der er endnu ikke taget politisk stilling til fusionsoplæg-
get. Dette sker først efter kommunalvalget den 19. november efter en formel hø-
ringsproces i MED-udvalgene. 
 
IKT i Landsbyen Sølund  
Efter lidt visumdrilleri er det nu endeligt på plads -  vi får besøg af en kinesisk 
delegation den 20. november 2013. Besøget arrangeres af den frivillige organisa-
tion AREOPAGPS, der bl.a. arbejder i Kina. Besøget er af en handicapdelegati-
on på 6 personer fra Nanjing i Østkina, og består af sundhedsfolk fra Handicap 
Federation of Nanjing og lokalpolitikkere.   
Delegationen besøger Danmark for at hente inspiration til at sætte fokus på vil-
kårene for voksne med psykisk udviklingshæmning i Kina.  
De kinesiske gæster får en generel rundvisning i Landsbyen Sølund og vil blive   
introduceret til Gentle Teaching filosofien og vores snoezelhus. 
 
 
 
               Fortsættes ……. 

Nyhedsbrev november 2013                                   Landsbyen Sølund 
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Når Smukfest forsøder livet i Landsbyen Sølund   
I 2013 opnår landsbyens festivalpulje en fortjeneste på kr. 452.446.  
 
Puljen er den forsødende del af samarbejdet med Danmarks Smukkeste Festival, 
idet den alene understøtter brugerrettede aktivitetsmuligheder. Midlerne er opnå-
et via en anvendelsesafgift og salg af morgenmad og bad til festivalgæsterne. 
For de beboere, for hvem festivalen betyder ”fest i gaden”, har disse endvidere 
fået fri adgang til festivalpladsen sammen med en ledsager. 
 
Vi er i dialog med festivalen om forhandling af kontrakt for de næste 3 år. I lig-
hed med tidligere vil vi som nærmeste ”nabo” til festivalen have fokus på at få 
det bedste ud af samarbejdet og finde en balance med færrest mulige gener for 
Landsbyen Sølunds beboere samtidig med, vi bidrager til at imødekomme den 
sikkerhed, der kræves ved en event af den størrelse. 
 
Nye telefontider i administrationen    
Som led i vores arbejde med at ”LEANE” en række arbejdsgange har vi besluttet 
at etablere en egentlig telefontid i det administrative område. Dette forudsætter 
teknisk bistand fra IT i Skanderborg Kommune, og der er nu lagt en tidsplan for 
forløbet. 
Ændringen træder i kraft fra den 2. januar 2014.   
 
Hovedårsagen til dette er, at vores telefonpraksis skal være tidssvarende, og at vi 
skal udnytte vore ressourcer bedst muligt. Samtidig ønsker vi at imødekomme 
god telefonpraksis overfor pårørende, sagsbehandlere, gæster m.v. Strukturen/
opdelingen er afstemt efter målgruppen for opgaven/funktionen. 
 
Konsekvens bliver at følgende tre hovednumre får egen åben/lukke tid med til-
hørende telefonsvarer: 
 
1.    Landsbyen Sølund – hovednummer 8794 8000 

Telefontid:  

Mandag – fredag kl. 10-12  

Mandag-torsdag kl. 13-15  

 

2.    VISS.dk - hovednummer 8794 8030 

Telefontid:  

Mandag – fredag kl. 10-12  

Mandag-torsdag kl. 13-15  

                          Fortsættes ….. 
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3.    Sundhedsteamet – hovednummer 8794 8270 (administrativ tid) 

Telefontid:  

Mandag – fredag kl. 10.30-12  

 

Huslæge Lars Burchardt får lokal 8271 med telefontid hverdage 8.30-9.30, hvor 

der bliver køfunktion.  

 

Sygeplejens lokalnummer 8260 fortsætter med viderestilling til sygeplejens mo-

bil og er tilgængelig i døgndrift.  

 

Lokalnumre er tilgængelig uden for åbningstiden i det omfang, medarbejderne 

er tilgængelige. Der udarbejdes en telefondisciplin omkring mødeaktivitet m.v. 

 

Øvrige Servicenumre er hægtet på hovednummeret 8794 8000.   

 

Ny daglig leder af VISS 
Vi har ansat en daglig leder af VISS – i første omgang i en midlertidig 2-årig 
projektstilling. Thomas Kruuse-Andersen starter pr. 1 december. 
Thomas Kruuse-Andersen kommer fra en lederstilling i Randers, hvor han er 
leder for et stort fritidstilbud til børn med særlige behov – typisk børn med 
ADHD. Thomas har flere års ledererfaring bag sig indenfor det pædagogisk spe-
cialiserede område, ligesom han har undervist på forskellige seminarier. 
 
Mange hilsner og på vegne af det øverste ledelsesteam   
 
Lone Bahnsen Rodt  
Landsbyleder   
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           Løvfaldsfest den 25. oktober 2013 

 
 
 
Torsdag den 31. oktober afholdtes den traditionelle løvfaldsfest, hvor hele 
landsbyen Sølund samles og hygger nogle timer i festsalen, hvor vi som altid 
mødte frem til en festlig pyntet sal, med smukt pyntede borde, og hvor der også 
som sædvanlig blev serveret en rigtig god middag, som i år bestod af indbagt 
mørbrad med flødekartofler og salat, alt sammen med til at skabe en hyggelig 
stemning. 
 
En anden og rigtig vigtig del af aftenens forløb er fejringen af de beboere, der 
har jubilæum på Sølund, og i år var der 12, heraf 2 som har boet i landsbyen i 60 
år og én í hele 75 år. Alle jubilarer fik en lille gave fra pårørendeforeningen. 
 
Så spillede Jacob Jensen Band op til dans, og der blev danset så sveden sprang 
på panden. 
 
Tak alle implicerede for endnu en dejlig aften på Sølund.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Pårørendeforeningen 
 
 
              Fortsættes ……. 

 

Trine Schierff byder velkommen 
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En glad Lars fra hus 12 som var en af jubilarerne 

René fra hus 12 får sin gave. 
Bagved ses Sten, også fra hus 
12, som har fået sin gave, og 
som får et knus af Lene fra  
hus 39 

Der spilles op til dans.  
Thomas fra hus 13 sid-
der på scenekanten 
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Nyt fra præsten 
 

Stjernetræfgudstjeneste i Slotskirken 

Fredag den 6. dec. kl. 11.00 

Kom og tag hul på årets festligste måned med en adventsgudstjeneste. Vi skal 
synge en masse dejlige julesalmer, lytte til smuk orgelmusik, høre en fantastisk 
julehistorie og se på stjerner.  
Alle er meget velkomne til stjernetræfgudstjenesterne. Gratis kirketaxi (også til 
kørestolsbrugere) kan bestilles ved henvendelse på kirkekontoret senest 2 dage 
før. Telefon: 86520212. 
 

 

 

Andagter i Guldhornet 

En gang om måneden mødes vi i Snoezelhusets café for at synge salmer 
og sange og høre en god historie. Efter andagten er der altid hygge med 
lidt kaffe og kage. Der er plads til max. 50 i caféen og derfor er tilmel-
ding nødvendig. Tilmelding kan ske til ældregruppen på telefon: 8156 
Juleandagt i Guldhornet: Onsdag den 18. dec. kl. 10.30 
 
Forårets andagter i Guldhornet: 

Onsdag den 8. januar kl. 10.30 

Onsdag den 5. februar kl. 10.30 

Onsdag den 12. marts kl. 10.30  

        Fortsættes ……... 
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Husk at tænde ekstra mange lys i en mørk tid 

 
Den første julenat blev et lyshav i tiden, 

den har lyst gennem slægterne siden, 

dengang Gud selv blev menneskets lys…. 

 

Sådan står der i en smuk julesalme. Vi fejrer netop jul for lysets skyld. 
Fordi, der den første julenat blev tændt lys i mørket: En kæmpe stjerne 
lyste på himlen og Guds søn, Jesus blev født i en stald og lyste jorden op. 
Jesus blev født i vores verden for at vise os, at vi aldrig er alene. Gud er 
tættere på os, end vi tror og Gud vil hjælpe os med at vende mørket til lys 
i vores liv.  
 
Lige nu er det vinter, og det er meget mørkt og trist udenfor. Derfor tæn-
der vi mange lys i de her måneder – elektriske lys og levende lys. For i en 
mørk tid har vi brug for ekstra lys. Men vi kan også tænde ekstra lys i 
hinandens liv – ved at sprede glæde og varme på vores vej. Så ingen føler 
sig alene - så alle mærker julenattens lys skinne helt ind i deres liv. 
 

Rigtig glædelig jul, Sølund! 

 

Betina Hjort Præstegaard 
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En hilsen fra Line 

Som flere måske har hørt, kommer jeg tilbage til mit embede som præst i 

Landsbyen Sølund pr. 1. januar 2014. Det glæder jeg mig rigtig meget til! 

Vi har som familie prøvet højskoleverdenen og en anden landsdel og be-

sluttede os efter nogen tid for at vende tilbage til Skanderborg, da det er 

her, vi trives allerbedst. 

Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til Betina, som jeg ved, har været en me-

get god præst for beboerne, medarbejderne og de pårørende i den tid, hun 

har været Sølunds præst!! 

Jeg vil i lighed med Betina have en 25 % ansættelse på Sølund, når jeg 

vender tilbage og derfor fortsætter jeg den gudstjeneste- og andagtsrytme, 

som har været i indeværende år. Min første andagt er onsdag den 8. janu-

ar.  

På GLÆDELIGT gensyn fra Line 
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         Museum i og om landsbyen 
 
Af Trine Hovgaard 

 
 
Enhver landsby med respekt for sig selv må have et museum. Det har Landsby-
en Sølund naturligvis også. 
 
Ved museets åbning i 2005 sagde tidligere forstander Maurits Eijgendaal : " På 
Sølund sender vi pensionisterne på museum ." På Maurits' opfordring var en 
flok pensionister med Margit Jensen som tovholder startet 5 år forinden med at 
samle effekter sammen, uden rigtig at vide, hvad det skulle udvikle sig til. 
 
De første spæde skridt 
Vi startede med et rum øverst i pavillon 1. Hurtigt fik vi tildelt et mere - det 
gamle depotrum, som stadig havde de gamle garderober og hylder, hvor man 
førhen opbevarede beboernes private tøj - et dejligt autentisk rum til udstilling. 
Vores samling af effekter voksede, så vi efterhånden har fået lov til at tage hele 
overdelen af pavillon 1 i brug. 
 
Arbejdet med og fremvisning af udstillingen 
Vi er seks frivillige, der mødes onsdag i lige uger fra kl. 13 til 15. Vi arbejder 
med at registrere og indrette udstillingen. Indtil nu har vi ca. 2000 registrerede 
effekter, og der kommer stadig mere til. Udstillingen fortæller om livet på de 
forskellige afdelinger og om personalets arbejde gennem tiderne fra 1935 til i 
dag. Ud over de mange effekter har vi et stort billedmæssigt materiale med 
scannede dias og gamle album fra afdelingerne. 
Vi tager gerne imod gæster og viser rundt i udstillingen de onsdage, hvor vi ar-
bejder, og ellers efter aftale. Henvendelse i åbningstiden kan ske på Tlf. 
87948188 eller 87948000. 
 
Dynamisk udveksling af historier 
Mange grupper henvender sig for at få en rundvisning, og vi er altid villige for 
en god historie, ligesom vi også ofte lærer af de besøgende, vi har, og som må-
ske tidligere har været ansat på Sølund. 
 
 
         Fortsættes …….. 
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Opsamling af effekter 
Vi tager også gerne mod effekter, måske dukker der ting op på afdelinger, hos 
tidligere personale eller pårørende, som viser sig at kunne indgå i vores samling. 
Lad være at smide væk, før vi har set det ! Skulle I bringe noget til museet på et 
tidspunkt, hvor vi ikke er der , vil vi meget gerne have afsender og et telefon-
nummer , så vi evt. kan tage kontakt for oplysninger om tingen. 
 
Og så håber vi endnu flere får lyst til at aflægge os et besøg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her den aktive museumsgruppe, som set fra venstre er: 
Margit Jensen, Inge-Lise Olsen, Inge Lise Salskov Mortensen,  
Trine Hovgård, Ingrid Skjærbæk og Lars Kjellander 
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06.12: kl. 11.00 Stjernegudstjeneste i 
           Slotskirken 
 
11.12: Juletræsfest i festsalen 
 
18.12: kl. 10.30 Juleandagt i Guldhornet 
 
08.01: kl. 10.30 Andagt i Guldhornet 
 
05.02: kl. 10.30 Andagt i Guldhornet 
 
12.03: kl. 10.30 Andagt i Guldhornet 
            

 

           

 

 

30.01: 80 år Mogens Bomholt Rasmussen   
06.03: 50 år Charlotte Brix 
09.03: 60 år Johnny Sommer  
12.03: 20 år Sigurd Andreassen  
13.03: 50 år John Iversen  
13.03: 40 år Michael Bækstrøm Jensen  
26.03: 70 år Kirsten Bloch  
 

 

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  



24 

 

 
 
 

 
ONSDAG  

den 11. december 
i festsalen 

Kl. 11.00-14.30 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

MUSIK: 
Poul Vase 

  


