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Pårørendeforeningens Bestyrelse 

 Formand: 
Marianne Haurdahl 
Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telefon.: 86 17 31 26 
E-mail:mhaurdahl@gmail.com 
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, Saksild, 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 
Anders Peter Jensen 
Blommevænget 134, Saksild, 8300 Odder 
Telefon: 40 36 18 91 
E-mail: ap-jensen@dlgmail.dk 
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 pårørendeforeningen. 
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 
Vores bankkontonr. er:  
                           Reg.nr.:    1551  
                           Kontonr.: 727 1085 

 
Med venlig hilsen 

Pårørendeforeningen Sølund 

 Næste nr. af FOKUS udkommer: 
september  2013 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 16. august  2013 
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  Landsbyen Sølund 
  Dyrehaven 10 
  8660 Skanderborg 
Ansvarshavende: Anders Peter Jensen 
                              Tlf.: 40 36 18 91 
 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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Generalforsamling 
 
Så er årets generalforsamling overstået. Alle, som var på valg, var villige 
til genvalg og sådan blev det. 
 
Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen for at konstituere sig, og 
der skete lidt ændringer. 
 
Jeg havde på sidste bestyrelsesmøde meddelt bestyrelsen, at jeg ikke øn-
skede at fortsætte som formand efter generalforsamlingen. Et ønske som 
bestyrelsen tog til efterretning. Jeg fortsætter dog i bestyrelsen. Efter 8 år 
som formand trænger jeg til et lille pusterum.  
 
Men det har været 8 spændende år. Af de store ting, kan jeg lige nævne 2 
ting, som har fyldt meget. Nybygning og ombygning af Sortesøvej og 
overgang fra Århus Amt til Skanderborg kommune, men det har været en 
utrolig spændende proces at få lov at være en del af. 
 
Jeg vil gerne ønske Marianne Haurdahl til lykke med valget som for-
mand. 
 
Mange hilsner  
 
Anders Peter Jensen  
Afgående 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: 
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: 
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: 
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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Pårørendeforeningen Sølund 
Referat af generalforsamlingen 14. maj 2013 

1. Valg af dirigent  
Valgt blev Marianne Haurdahl. 
 
2. Formandens beretning  
Anders Peter Jensen redegjorde i korte træk for årets gang.  
Se formandsberetningen i sin fulde længde andetsteds i bladet. 
 
3. Kasserer Frede Højland fremlagde det reviderede regnskab 
som viste et overskud på hele 39 kr. 
Se regnskabet andetsteds i bladet. 
 
4. Fastlæggelse af kontingent 
Uændret. 150 kr. for par og 75 kr. for enlige. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der var genvalg til Anders Peter Jensen, Margit Graves Ponsaing og Ulla 
Bøttcher Nielsen. 
 
6. Valg af suppleanter 
Alle tre suppleanter Bente Christensen, Laurids Green og Jens Holger 
Johnsen blev genvalgt. 
 
7. Valg af revisor 
Genvalg af Leif Edeling Nielsen. 
 
8. Valg af Revisorsuppleant 
Kurt Hager genvalgt. 
 
9. Indkomne forslag. Ingen. 
 
10. Evt.  
Der blev spurgt ind til de gamle bygninger på Sølund, som Skanderborg 
kommune er ved at kigge lidt på, men der er langt fra taget beslutning 
om, hvad der evt. skal ske. Vi skal nok kigge hele 10-20 år frem, før der 
sker noget. 
 
Fjerkræklubben skal være ude 1. juni, og det, der ikke er fjernet, er Sø-
lunds ansvar, så der bliver sandsynligvis noget oprydning. 
 
Der er ingen problemer med at få nye beboere i Landsbyen Sølund. Der 
er lang venteliste. 
 
De aktuelle besparelser på Sølund er nået. 
 
     Ulla Bøttcher Nielsen 
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Formandsberetning 2013 
 
Så er det igen blevet tid til et lille tilbageblik på året, som er gået siden sidste 
generalforsamling. 
 
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor der hver gang har været en repræsentant 
fra ledelsen med.  
 
Ulla og jeg har også deltaget i 4 møder i Prisk. I mødet i november 2012 deltog 
handicap- og ældrechef Peter Sinding. Desværre blev det det sidste møde med 
Peter Sinding, da han har søgt nye udfordringer i Horsens kommune. På mødet i 
april blev vi så præsenteret for den nye handicap- og ældrechef, Jan Møller Iver-
sen, som er den 3. chef, siden Skanderborg kommune overtog Sølund. 
 
Besparelser er vi heller ikke sluppet for. Der bliver fra ledelsens side arbejdet 
hårdt for at finde den årlige besparelse på 2 %. Specielt på AC-området har der 
været en del ændringer. 
 
Vi har også i slutning af 2012 taget afsked med både vores læge Fie og vores 
præst Line Rudbeck. Heldigvis er begge stillinger genbesat. Vores nye læge 
hedder Lars Burchardt, han er 51 år. Vores nye præst heder Betina Hjorth 
Præstegaard. Præsten er dog ikke ansat helt så mange timer som før. 
 
Det var også året, hvor vi havde fint besøg på Sølund. Søndag den 2. september 
aflagde dronning Margrethe Sølund et besøg. Dronningen blev vist rundt i Snoe-
zelhuset og sansehaven. Rigtig mange beboere, personale og pårørende var mødt 
op for at se dronningen, som gav sig tid til at hilse på nogle af beboerne. 
 
Den 10. december var socialminister Karen Hækkerup forbi Sølund, hvor hun 
fik en rundvisning i boenhed 10. 
 
Vi har på flere møder diskuteret hastigheder på Sølunds område. 
Vi vil gerne have sat nogle chikaner op for at sænke hastighederne, men da det 
er offentlig vej, kan det ikke umiddelbart lade sig gøre.  
Håber at alle vil tage hensyn og overholde de 30 km, som er den tilladte hastig-
hed på Sølunds område.  
 
 
 
 
        Fortsættes ……….. 
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Byggeri 
Så er vi vist ovre nybyggeri for denne gang. De sidste 4 beboere på Sygehusvej 
er flyttet i nybyggede lejligheder, som er bygget i forbindelse med hus 12. 
De 2 boenheder på gl. Sølund er der ikke aktuelle planer om at bygge nyt til, 
tværtimod, og alle pladser er atter beboet. 
 
Ane-fonden 
I 2012 var der 13 beboere, som fik et tilskud til at holde ferie på Ajstruplund. 
På generalforsamlingen i Ane-fonden i 2012 blev det besluttet, at der kan søges 
om økonomisk hjælp til alle former for ferie. Det har betydet, at der er kommet 
ansøgninger for ca. 50.000 kr. mere, end der er at dele ud. 
 
Fokus 
Som sædvanlig er der udkommet  4 numre af Fokus. Det går stadig fornuftig 
med at få stof ind. Tak til alle, som har bidraget med stof. Men det skal ikke af-
holde andre fra at skrive om stort som småt, I måtte opleve. Også gerne hvis der 
sker nogle ting, som andre kunne have glæde af at komme til. 
 
Løvfaldsfest 
Traditionen tro blev der sidst i oktober inviteret til Løvfalds- og jubilæumsfest 
på Sølund. Altid en god fest med mange festklædte og glade beboere. Der var 
22 beboere, som havde jubilæum, og alle fik en lille gave fra pårørendeforenin-
gen. Også en tak til festudvalget for det flotte arrangement. 
 
Julen 
Ved juletid var pårørendeforeningen ude at købe julegaver til ca. 35 beboere, 
som ikke har nogle pårørende. 3. søndag i advent var Frede, Ulla, Aase og AP 
rundt i alle boenheder med en lille kasse julegodter. I år havde vi delt os i 2 
hold, så vi kunne nå at blive færdige inden spisetid. Det er vist sådan, det skal 
være for eftertiden. 
Også Skanderborg Aktivitetscenter fik lidt til julehyggen for at pakke vores blad 
Fokus. I øvrigt et arbejde de er meget glade for at have. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Sølunds ledelse og den øvrige bestyrelse for et 
godt samarbejde i det forløbne år. Også en stor tak til Britt på kontoret for hen-
des store hjælpsomhed. 
 
Anders Peter Jensen 
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund 
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Værgemålslov 

 
 
Efter omtalte generalforsamling havde vi fået Lone Mose, socialfaglig 
konsulent i Skanderborg Kommune, til at fortælle om værgemål og vær-
gevejledning.  
 
Lone Mose gav os et godt indblik i hvilke typer værgemål, der er i anven-
delse i Landsbyen Sølund, hvordan, hvorfor og hvem der kan søge vær-
gemål, samt hvilke konsekvenser det får for beboeren og værgen. 
 
Man skal bemærke den store forskel, der er mellem §5 og §6. §6 er det 
man tidligere kendte under begrebet umyndiggjort.  
 
Der skal endnu en gang lyde en stor tak til Lone Mose for hendes inspire-
rende oplæg. 
 
Gode internetadresser: 
Værgemålslov 
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2681 
 
Værgevejledning – Civilstyrelsen 
www.civilstyrelsen.dk/upload/vaergevejledning_2009_001.pdf 
 
Værgens opgaver og pligter – Statsforvaltning 
www.statsforvaltning.dk > værgemål > værgens opgaver og pligter. 
 

 
 

Frede Højland  
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 
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Tablet-nørderne på Aktivitetscenter Skovbunden  
boenhed 22 

 
Så er alle beboere ved at være ejere af tablets. Det har været en stor succes at 
indføre dem i hverdagen. De bliver flittig brugt til billeder og film. De er alle 
udstyret med 3g, og det åbner jo for mange muligheder, som vi er ved at lære.  
 
 
Lars Peter går selv på itunes, for at lytte til 
musik og se tegnefilm, og så er Lars Peter  
meget glad for at tage billeder med sin  
tablet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anna tager også billeder af aktiviteter i hverda-
gen, som vi i løbet af ugen lægger ind på Annas 
facebook side. Her deler hun alle sine oplevelser 
med venner og familie. Anna skyper også med 
mor en gang om ugen, og det er jo super nemt 
på tabletten.  
 
 

Morten bruges sin tablet til billeder og video, så den er altid med i snozelhuset. 
Morten synes, det er super sjovt at se sig selv på tabletten.  
 
Thomas er også blevet vild med at bruge tablet, så han har også ønsket sig en. 
Thomas følger nysgerrigt med, når de andre bruger deres tablet, og får somme 
tider lov til at prøve dem.  
 
Aktivitetscenteret har også indkøbt en tablet, som er til fælles brug. Alle beboere 
har daglig deres tablet med på aktivitetscenteret. Personalet har også været på to 
temadage, den ene i brugen af apps, og den anden i forhold til kommunikation. 
Vi føler os derfor super seje i forhold til at bruge tablets, som er til stor gavn for 
beboerne og er med til at dokumentere vores aktiviteter på en måde, hvor også 
beboeren har indflydelse. 

Så er der tegnefilm …… 
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Den 14. januar i år startede jeg i praktik, som social- og sundhedsassistentelev, i boen-

hed 40, hus 39. 

Den 15. januar modtog jeg en mail, som gjorde det muligt at vinde et vægmaleri til en 

værdi af kr. 25.000,-. 

Den 30. januar indsendte jeg en ansøgning om at deltage i denne konkurrence, og den 

1. februar blev vi ringet op – vi havde vundet!! 

Den 13. februar var vægmalerierne installeret og indretning, møblement og energi 

forandret! 

Det er den korte udgave! 

 

Her kommer en noget mere detaljeret udgave: 

En af de første ting, jeg lagde mærke til, da jeg startede som assistentelev i hus 39, var 

– at der i husets ene ende befandt sig et fællesrum, som virkede mere som en ”bane-

gård” end som et hyggerum. 

Der var ingen linje i rummet. Det virkede, som om møblerne ”bare” var placeret, hvor 

de stod, fordi der tilfældigvis havde været en åben gulvplads. 

Desuden var rummet fyldt med farveindtryk, som ikke samarbejdede. 

 

Det virkede ikke tilfældigt for mig, at hverken rummets tilknyttede beboere eller det 

faste personale ønskede at opholde sig der i længere tid ad gangen. 

 

Derfor kom tilbuddet om at kunne deltage i konkurrencen om et beroligende vægma-

leri som en gave, der faldt ned fra himlen. 

 

Når kunstneren desuden tilbød coaching både med hensyn til indretning som farve-

valg, 

ja – så var sagen, for mig - soleklar! 

 

Heldigvis fandt jeg hos både leder, det faste personale samt beboere fuld støtte til mit 

projekt, som alle deltog i med entusiasme. 

 

Pernille Liv arbejder som selvstændig kunstner, dekoratør, coach og terapeut aktivt 

med, hvorledes vores omgivelser påvirker vores velvære. 

Denne form for viden er ikke fremmed for Sølund, som også har haft denne tilgang 

inde i billedet, da Guldhornet / snozelhuset blev formet! 

 

Pernille Liv mødte op tirsdag uge 6, og det blev hurtigt klart for os begge, at skulle væg-

malerierne have den bedste mulighed for at vise deres værd, så måtte vi i gang med 

malerspand og pensel, så væggene kunne forvandles først, det var ikke med i beregnin-

gen, så Pernille Liv brugte, sammen med mig, en hel dag på at forvandle fællesrummet. 

N y  e n e r g i  t i l  h u s  3 9  i  L a n d s b y e n  S ø l u n d  
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Forvandlingen indebar nedvask af vægge, nedrivning af eksisterende vægudsmykning, 

hvidmaling af størstedelen af væggene i rummet, samt bortskafning af indtil flere møb-

ler og nyindretning af de tilbageblevne møbler. 

 

Aftalen blev herefter, for at planlægningen passede sammen med husets, at Pernille 

Liv skulle komme igen uge 7 - tirsdag og onsdag, for at fuldføre værket. 

 

Allerede denne første dag, stod det klart, at der ville blive ikke bare ét men hele to 

malerier at glædes over, men inden projektet var tilendebragt var hus 39 den lykkelige 

indehaver af hele 3 vægmalerier, som trækker naturens ro ind i huset. 

 

Det sjove var, at allerede efter den første dag, hvor rummet blev klargjort, kunne vi 

mærke forandringen. Beboere, personale og besøg fra andre boenheder bragte mere 

liv i rummet samtidig med, at der indfandt sig en ro, som var til at ”føle” på. 

 

Med Pernille Livs kreation af de tre smukke naturvægmalerier er forvandlingen fuld-

bragt! 

Det vil sige ”næsten fuldbragt”! 

 

Vi har nemlig modtaget gode råd/coaching fra Pernille Liv, som hjælper os til at foreta-

ge de sidste små ændringer, som vil gøre forandringen total! 

Vores ønskeliste indeholder bl.a. en ny sofa i brunlige farver, nogle lamper i naturfar-

ver, et tæppe til at runde tv-hjørnets hygge af med og en cd-afspiller, så vi kan frem-

bringe den helt rigtige naturro, dette ved hjælp af den cd, vi har fået foræret af Pernille 

Liv, som indeholder lyde fra naturen. 

 

Alt i alt en helt utrolig rejse, som jeg er sikker på vil skabe glæde og ro i hus 39 mange 

år frem. 

 

Britt Wackerhausen 

Social- og sundhedsassistent elev 

Boenhed 40, hus 39 

 

 

 

 

Se mere om kunstneren Pernille Liv på: pernilleliv.dk 
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                           Opslaget i mailen, som fik mig til at reagere: 
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Før ….. …. Efter 

Før ……. …… Efter 
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OBS:  
ISHUSET ÅBNER 
SNART  
VED BEBOERNES HUS ! 
 
 
 
 
Åbningstider i cafeen i Beboernes Hus er : 
Tirsdag, onsdag torsdag kl. 9.30 -11.30  
Tirsdag og onsdag kl. 13.30 -15.30 

Før …... ……… Efter 
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Nyt fra præsten 
 

Ny altertavle indviet i Snoezelhusets café 
 
Snoezelhuset har fået en ny flot altertavle. Altertavlen er malet i strålende me-
talfarver, den er fuld af perlesten og stjerner, og i forgrunden ses to personer 
med lysende glorier. Hvem ved: måske er det Jomfru Maria - måske er det en 
blå mand og en rød kvinde?  
 
Altertavlen er en gave til Sølund fra det nyligt lukkede Elmetoften. Den er lavet 
af Elmetoftens kunsthold i samarbejde med Århus Kunst Akademi. Inden kunst-
holdet blev spredt for alle vinde, besluttede de selv at forære altertavlen til Sø-
lund. Altertavlen passer perfekt ind i det virtuelle kirkerum i Snoezelhusets café 
og den vil blive sat frem, hver gang vi fejrer andagt. Foruden altertavlen har 
kunstholdet lavet et kors, som sidder øverst på altertavlen og en masse fyrfads-
stager til alterbordet. To af kunstholdets medlemmer, Gitte Hansen og Inger 
Marie Lehmann var mødt frem for at være med til altertavlens indvielse.  
Vi indviede altertavlen ved en lille gudstjeneste en dejlig forårsdag i maj. Snoe-
zelhusets café var stuvende fuld. KlangSvalerne var med til at gøre gudstjene-
sten ekstra stemningsfuld. De spillede nemlig forårsmusik og indrammede guds-
tjenesten med smukke klange. Under gudstjenesten blev der delt små lysende 
hjerter rundt til alle, mens ældregruppens Anne Grethe og Else Marie spillede 
Op al den ting som Gud har gjort.  
 
Efter gudstjenesten var der kaffe og lagkage til alle - venligt sponsoreret af Sø-
lund og Skanderborg Sogn. 
 
Vi havde en dejlig formiddag og glæder os meget til at bruge altertavlen frem-
over - hver gang der er andagt i Snoezelhuset.  
 
 
Snozelhuset og Betina Hjorth Præstegaard, præst i Sølund 
 

 

 

 

         Fortsættes ….. 
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Den nye altertavle i Snoezelhuset 

Altertavlen blev indviet ved  
en festgudstjeneste i maj 

KlangSvalerne spillede til indvielsen 

To af kunstnerne var med til indvielsen 
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Sølund kirkenyt 
  
Sommerens gudstjenester og andagter: 
Festivalgudstjeneste torsdag den 13. juni kl. 10.30 
Kom til årets festligste festivalgudstjeneste - med god musik, højt humør i teltet 
og en masse glade præster. 
 

Andagter i Snoezelhusets café: 
En gang om måneden mødes vi i Snoezelhusets café for at synge salmer og san-
ge, høre en god historie og på forskellig måde sanse kristendommens store ord 
om Guds kærlighed til os og verden. Efter andagten er der altid hygge med lidt 
kaffe og kage. Ældregruppen er kirketjenere ved vores andagter og Anne Grethe 
og Else Marie spiller til salmerne. Alle er meget velkomne. 
 
Sommerens andagter: 
Onsdag den 3. juli kl. 10.30 
Onsdag den 11. sep. kl. 10.30 
 
Stjernetræfgudstjeneste i Slotskirken 
Fredag den 27. sep. kl. 11.00 
 
Naturen stråler i efterårets flotte farver og vi samles i kirken for at fejrer, at hø-
sten er i hus. Alle er meget velkomne til denne festlige efterårsgudstjeneste. 
Gratis kirketaxi (også til kørestolsbrugere) kan bestilles ved henvendelse på kir-
kekontoret senest 2 dage før. Telefon: 86520212. 
 
Besøg af præsten 

Er du jublende glad for noget - eller er du trist og ked af det, har du mistet én 
eller er du bange? Jeg kommer gerne forbi og snakker lidt, ser på billeder, beder 
en bøn, tænder et lys eller skaber et rum for nærvær og trøst. Jeg kan også kom-
me forbi og hilse på hele huset eller arrangere en hyggeeftermiddag med salme-
sang og en god historie. Kontakt mig gerne hen af vejen, så kirken kan få en 
naturlig plads i beboernes liv og hverdag. 
 
Mange hilsner fra 

Betina Hjorth Præstegaard  

Telefon: 21768060  
Mail: bhpr@km.dk 
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 Fest på parkeringspladsen – 

Flagfest -  

Lagkagefest 

     . 

 

Det er nu ved at være tre år siden, 
 at beboerne i hus 6 flyttede ind på 
Sølund. 
 
Da vi havde boet her i et år, fik vi  
en flagstang, og det skulle fejres.  
Dette blev gjort med sang, lagka- 
ger og flaghejsning. 
 
Denne første gang var så hyggelig,  
at beboerne og personale besluttede 
sig for at gentage det. I år var så  
tredje gang, og vi kan nu sige, at  
vi har en årligt tilbagevendende  
tradition i huset. 

I år, lig de andre år, inviterede  
beboerne i hus 6, beboere fra hus 5, 
STU Sølund, STU Søtoften og  
AC på Sølund, dvs. alle de steder 
hvor beboerne i hus 6 kommer til 
daglig. 
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I år startede vi festen med, sang 
og harmornikamusik, efterfulgt  
af en masse lagkagespisning.  
Til slut blev der danse boogie 
woogie rundt på parkerings-
pladsen.  

Vi i hus 6 glæder os allerede 
til næste år. 
 
Tina Kræmmer,  
Sanne Lorenzen og  
Lisbeth Jakobsen 
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    Nyhedsbrev fra ledelsen 
    Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
 
 
 
 
 
Bygninger 

  
Den 18. april havde Byrådet et temamøde om fremtidsvisionerne for den gamle byg-
ningsmasse på Sølund. Et vigtigt temamøde for Sølund fordi det bliver startskuddet 
til en længerevarende afklaringsproces om og i hvilket omfang, den gamle bygnings-
masse fortsat skal benyttes til de formål, som vi kender i dag, eller om en udbygning 
af ”det nye Sølund” på og omkring Sortesøvej skal udgøre en fremtidsvision for en 
mere moderne og tidssvarende bygningsramme omkring landsbyens aktiviteter. De 
gamle bygninger er smukke og hjerteblod for mange både i og udenfor landsbyen - 
men de er også dyre i drift og utidssvarende og uhensigtsmæssigt indrettet. Det 
vigtige for os, der bor, arbejder og dagligt færdes i landsbyen, er, at den politiske 
fremtidsvision bliver med respekt for beboernes fortsatte frie adgang til området 
omkring de gamle bygninger og med respekt og forståelse for vigtigheden af, at det, 
der om 10 – 15 år eventuelt måtte erstatte de aktiviteter, der er i bygningerne i 
dag, må blive aktiviteter, der kan udgøre et harmonisk og udviklende samspil med 
Landsbyen Sølunds beboere og medarbejdere. 
  

Nye beboere 

  
Efterspørgslen på pladser i landsbyen er fortsat stor, og alene i årets første 3 må-
neder har vi lavet aftale om indflytning af 4 nye beboere – alle fra Århus kommune.   
De sidste to år har der været et løbende ledelsesmæssigt fokus på om efterspørgs-
len på pladser i landsbyen ville falde grundet de generelle vanskelige økonomiske 
vilkår rundt omkring i kommunerne. Trods vores bekymringer må vi konstatere, at vi 
fortsat modtager henvendelser og regulære efterspørgsler på pladser, således at 
der nu står 32 beboere på ventelisten. Set fra Sølunds vinkel jo en positiv problem-
stilling, men det giver samtidig anledning til et behov om, at vi bliver klarere, på hvil-
ken prognose der er for udskiftning af beboere over de næste 4-5 år. 
  

En opgave for vores administration er derfor at lave en prognose på, hvor mange af 
landsbyens beboere, der alene på baggrund af deres (høje) alder, må formodes at 
skabe et pladsflow over de næste år. Det vil give os en retningsviser på, om dem som 
står på ventelisten har en reel mulighed for at kunne flytte ind i landsbyen, eller om 
vi evt. skal gøre vores primære køberkommuner opmærksomme på, at der et misfor-
hold mellem det antal pladser, der efterspørges i landsbyen og de antal pladser, vi 
kan udbyde. 
 
         Fortsættes ……. 

Kære alle  
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Ledergruppens LEAN projekter 

  

På et fælles ledermøde blev det første af de i alt 5 LEAN projekter, som ledergrup-
pen har lavet i forbindelse med deres LEAN uddannelse, fremlagt for ledergruppen. 
Projektet omhandler vores fremtidige håndtering af beboernes lommepenge og skal 
ses i sammenhæng med det påbud, Arbejdstilsynet gav os i slutningen af sidste år 
omkring ændring af vores nuværende procedure, hvor vi fungerer som bank for be-
boerne. Vi har en frist indtil 1. august til at finde en ny måde at håndtere udbetaling 
af beboernes penge, og der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i 
LEAN projektets forslag skal udarbejde en implementeringsplan for den nye proce-
dure. Dette bliver alle boenheder derfor snarligt inddraget i. 
 

Undskyld vi roder – der bygges og rives ned 
 

Svømmehallen: 
Det store renoveringsarbejde i baderummene i svømmehallen er fortsat i gang – og 
selvom det skrider hurtigt frem nu, så vil der fortsat i nogle uger være larm, støv og 
forstyrrelser forbundet med at opholde sig i kantinebygningen og i området omkring 
svømmehallen. Men det foreløbige arbejde vidner om et super flot resultat! Målet er 
under alle omstændigheder, at vi bliver færdige med ombygningen til Sølund Musik-
festival midt i juni. 
 

Pav. 4: 
Der bygges og renoveres også i Pav. 4 – Skanderborg Aktivitetscenter. En renove-
ring som ikke direkte berører Landsbyen Sølund udover de beboere som frekvente-
rer aktivitetscenteret.  
 

BE 20: 
Der har ligeledes været rodet og reageret lidt ved BE 20, hvor der er sat en ekstra 
beboelsesvogn op til en ny ekstra beboer. Pladsen er trang, men vi har fået det til at 
fungere! 
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Sølunds Aktivitetscenters ældregruppe har haft et lille forløb med 
dramaturg Sofie Møller Jensen fra Skanderborg Kulturskole.  
Forløbet rakte over 7 uger og sluttede med en forestilling, hvoref-
ter vi selv tog over. Vi var ikke helt klar til at slippe de skrå bræd-
der og har så spillet Klods Hans et par gange mere. 
 
Vi lavede vores helt egen version af det gamle eventyr, hvor vi tog 
hensyn til den enkelte beboers interesser og ønsker med hensyn 
til udklædning og rekvisitter. Det var dejligt at se, hvordan skue-
spillerne mere og mere tog deres roller til sig og dejligt at mærke, 
hvordan de glædede sig til at optræde. 
 
        Lene Bay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fortsættes  …...  

HEJ HEJ her kommer jeg ……. 
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Prinsessen er min ……... 
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Tanker fra Tyrkiet 

 
En midaldrende kvinde går hen til en gruppe te-drikkende mænd. Hun er 
udviklingshæmmet og har udset sig en bestemt mand, ser forelsket på ham, en flot 
uniformeret politimand, der har sin pistol og håndjern hængende synligt i bæltet. Hun 
nærmer sig ham yderligere og lægger en forsigtig hånd på hans skulder og siger noget til 
ham. Jeg er spændt på hans reaktion, vil han være afvisende over for hende, ignorere 
hende eller direkte skælde hende ud? Mine overvejelser bliver gjort til skamme, idet han 
ser op på hende og svarer venligt. Hun smiler og går endnu tættere på ham, et øjeblik 
tror jeg, at hun vil sætte sig på hans knæ. Men hun holder sig i skindet, selv om det 
sikkert er svært. Efter nogen snak med ham, går hun videre og plasticposen i hendes 
hånd får et ekstra sving, hun ser glad ud. 
 
Jeg sidder på et hyggeligt torv i Tyrkiet og nyder en kop te. Duften af de nyudsprungne 
blomster på appelsintræerne er overvældende. Mændene spiller backgammon, mens de 
drikker spandevis af te godt med sukker i. Fra minareten hører man muezzinen kalde til 
bøn.Torvet ligger i byen, Kas, hvor min mand og jeg har en bolig. Vi har begge et halvt 
års orlov fra vores job i Danmark. Jeg er sygeplejerske på Sølund, hvor jeg har været 
igennem de sidste 10 år. Vi rejser rundt i Tyrkiet for at opleve, sanse og nyde livet 
sammen. 
 
På vores tur har vi bl.a.vandret 200 km paa “Den lykiske vej”, som ligger langs 
sydkysten. En udfordrende og fysisk krævende sti flere steder, men utrolig smuk, 
dramatisk og vild.  Langt ude på landet, hvor man kan gå i flere timer uden at støde på 
andre mennesker, møder vi en ung mand, som sidder foran sit hus. Han er umiddelbart 
alene bortset fra en masse geder, der prøver at finde føde, selv oppe i træerne kan de 
klatre i deres bestræbelse for at finde noget at æde. Vi hilser på den unge fyr med det 
glade ansigt: “Mehaba” og min mand giver ham hånden. Det er slet ikke tilstrækkeligt 
for manden, mange kindkys og omfavnelser følger, og jeg opdager nu, at han er 
udviklingshæmmet. Min mand er fastholdt i et overordentligt heftigt favntag, så jeg må 
hjælpe lidt til. At komme ind i kærligt greb er let, men ud igen er straks vanskligere! 
Som mange andre udviklingshæmmede bliver der gerne delt ud af kys og kram til alle, 
også dem man lige møder, hvad enten det er langt ude på landet i Tyrkiet eller i Mini-
markedet i Skanderborg. 
 
İ Østtyrkiet, i byen Dogubayazi beliggende ved Ararat Bjergets fod (i følge Biblen, der 
hvor Noahs Ark stødte på grund) og ca. 20 km fra den İranske grænse, havde vi en anden 
oplevelse med en udviklingshæmmet dreng. Torvet er igen omdrejningspunktet, som det 
jo ofte er i tyrkiske byer, denne gang for en fodboldkamp mellem nogle drenge på 10 - 
12 år.  
 
 
 
 
          Fortsættes ..... 
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Målet er mellem et par henslængte skoletasker, og på mål står der en buttet dreng med 
Downs Syndrom. Drengene kæmper på banen som gjaldt det liv eller død, hvorimod 
målmanden tager det mere afslappet. Han trækker utallige gange sine joggingbukser op i 
livet og er flere gange mere optaget af at tale med den hund, der ligger i nærheden af 
målet, end at være opmærksom på spillet. Drengen er ikke den hurtigste på fødderne, 
men alligevel er han med i legen. 
 
Mødet med udviklingshæmmede i Tyrkiet har været positivt. Det er dog kun øjebliks-
billeder, men ud fra det jeg har set, er der måske ikke den store forskel på at være 
udviklingshæmmet i Tyrkiet eller Danmark. 
 
Den 1. juli er jeg tilbage på Sølund og vil igen køre rundt i den let genkendelige røde 
sygeplejebil, som mange beboere begejstrede vinker til. Jeg glæder mig til at komme 
tilbage til beboere og kolleger og vil være fyldt med energi og gejst efter 6 mdr. i det 
fremmede. Sygeplejetasken vil indeholde et ny remedie, nemlig en æske Lokum 
( tyrkisk slik), der kun skal bruges i nødstilfælde. 
 
Vi ses. 
 
Hilsen Grethe Nim 
sygeplejerske på Sølund 
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12.-14.06: SØLUNDFESTIVAL 

13.06: kl. 10.30 festivalgudstjeneste i teltet 

23.06: kl. 17.30 Sct. Hans fest på plænen 

03.07: kl. 10.30 andagt i Snoezelhuset 

11.09: kl. 10.30 andagt i Snoezelhuset 

27.09: kl. 11.00 Stjernetræf i Slotskirken 

 

 

 

           

 

 

07.08: 40 år Heidi Sørensen  
18.08: 40 år Sandra Bjørvig 
30.08: 40 år Else Duelund Nielsen 
04.09: 30 år Cæcilie Skot Siersbæk 
16.09: 30 år Marianne Trab  
27.09: 20 år Anna Riber  
 

 

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 
Sølunds hjemmeside www.solund.dk.  

Under menupunktet ”Pårørende” finder du 
undermenu ”Tidsskriftet 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 ledel-
sessekretær 
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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Med underholdning af  

danseteatret ”Nordenfra” 


