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Bestyrelsen siger velkommen til et nyt år efter en helt vidunderlig 
sommer. 
 
Vi håber, at både beboere på Sølund, personale 
og pårørende har nydt det gode vejr og tanket 
godt op af sol og lys. 
 
 
 
 
Sølund-festivalen er vel overstået, denne gang med tørvejr og som 
altid rigtig god stemning. 
 
Det er en fornøjelse at se deltagerne hygge sig, synge og svinge til 
musikken overalt, og det er en glæde som forældre at se, hvor en-
gageret pædagogerne arbejder for at give ”deres” beboere en god 
oplevelse. 
 
I skrivende stund løber Smuk Festival af staben, og det giver også 
gode dønninger på Sølund. 
 
I foråret modtog vi en ansøgning fra Søhesten om et tilskud til 
indkøb og ombygning af en hestevogn, så alle beboere uanset 
handicap kan få en køretur. Vi besluttede at give 10.000 kr. til 
projektet.  
 
Så har vi arbejdet med nogle fondsansøgninger, og det er lykkedes 
at få et tilskud fra Bagermester Aschenfeldts Fond. Tilskuddet er 
målrettet til indkøb af en side-by-side cykel til hus 4. 
 
 
 
 
 
     Fortsættes …. 
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Vi arbejder videre ad den vej. 
 
Fra Anefonden har vi bevilliget tilskud til ferieophold til beboere 
med behov for økonomisk støtte for at komme på ferie. 
 
Bestyrelsen er nu i gang med et nyt arbejdsår. 
 
Vi vil arbejde på en åben, tillidsfuld og konstruktiv dialog med le-
delsen til fremme for beboere og pårørende. Vi er til enhver tid vil-
lige til efter evne at modtage nye pårørende, svare på spørgsmål, 
og støtte hvor vi kan.  
 
Og vi er åbne for gode ideer. 
 
Til slut vil vi opfordre alle til at læse nyhedsbrevet fra ledelse i 
bladet her.  
 
Det er fint at følge med i, hvad der sker på Sølund. 
 
Mange hilsner 
 
Marianne Hauerdahl 
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund 
 



5 

 

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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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
 

Formand:    Marianne Haurdahl 
Næstformand:   Margit Graves Ponsaing 
Kasserer:    Frede Højland 
Sekretær:    Ulla Nielsen 
Bestyrelsesmedlemmer:  Anders Peter Jensen 
                                  Åse Lorenzen 
                                  Hans Hoffmann 
Suppleanter:              
1. suppleant:   Bente Christensen 
2. suppleant:    Jens H. Johnsen 
3. suppleant:   Laurids Green 
 
Redaktør af Fokus: 
Ulla Nielsen 
 
Boligforeningens bestyrelse: 
Hele bestyrelsen 
 
PRISK: 
Anders Peter Jensen 
Jens H. Johnsen 
 
Ane-fonden: 
Marianne Haurdahl 
Frede Højland 
 
 
 
 
 
Hilsen 
Marianne Haurdahl 
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund 
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Arbejdsdag i Boenhed 18 
 
I Boenhed 18 har vi tradition for at invitere pårørende og venner til beboerne til en ar-
bejdsdag om foråret, helt efter frivillighedsprincippet. Dagen bruges til at få ordnet 
praktiske ting, som at få ryddet op, malet og ordnet have. Sidegevinsten er, at de pårø-
rende, medarbejderne og beboerne mødes og har en hyggelig dag sammen under andre 
forhold end i dagligdagen. 
Lørdag d. 25. maj havde vi arbejdsdag igen en dejlig dag med helt perfekt vejr til uden-
dørs aktivitet. Vi mødtes i husene til kaffe og rundstykker kl. 10, en rigtig hyggelig 
start, hvor vi sad tæt om bordet alle sammen, og snakken gik lystigt. Lisbeth, der bor i 
hus 17, sagde, ”vi har mange gæster i dag” og så ud, som hun syntes, det var rigtig hyg-
geligt. 
Under kaffen aftalte vi, hvad der skulle laves i løbet af dagen. Vi skulle nå, det vi kunne 
og ikke andet, det vigtigste var, at det blev en hyggelig dag. Inden dagen, har vi i Boe-
heden snakket om, hvad der var brug for der skulle laves og havde indkøbt sommer-
blomster og frugttræer, der skulle plantes i krukker og have, en grill og fire pavilloner 
der skulle samles. I år havde vi også indkøbt forskellige frugttræer, så vi kan udnytte 
vores store have lidt mere. 
Da vi var færdige med kaffen, gik alle i gang. Nogle blev inde og ryddede op efter kaffe 
og gjorde beboerne færdige, så de kunne komme med ud. Et par stykker gik i gang med 
at samle grillen, som var det eneste, der skulle være færdig til et bestemt tidspunktet, da 
der skulle grilles pølser til frokost ☺ .  Flere mænd gik i gang med at samle pavilloner. 
Her var Kaj, der bor i hus 18, særdeles aktiv. Han hjalp med at samle pavilloner hele 
dagen. Han var en rigtig stor hjælp og fik rigtig meget ros og mandesnak.  I hele haven 
summede det af aktivitet, der blev luget, plantet, klippet, fejet, ryddet op, set på, obser-
veret, snakket og grinet. 
Omkring middag spredte der sig en duft af grillede pølser, og vi samledes alle sammen 
til øl, sodavand, pølser og god salat fra Sølunds køkken. 
Efter frokost var der flere beboere der trængte til en middagssøvn efter alt den aktivitet 
de havde været en del af. De blev puttet, så de kunne være friske til eftermiddagskaffe 
og det sidste arbejde. 
Så var der igen fuld aktivitet. Udover det der allerede var gang i, blev der kørt ture på 
lossepladsen med affald og kompostjord med retur fra lossepladsen. Der blev bagt og 
forberedt kager i hus 18 til eftermiddagskaffen. 
Til eftermiddag samledes alle igen, til det helt store sønderjyske kaffebord. Ulla fra hus 
18 havde bagt og forberedt kage hjemmefra og lige lavet lidt ekstra på dagen, der skulle 
ikke mangle noget ☺ . Ingen kunne klage over at gå fra kaffebordet med tom mave, med 
mindre man var meget kræsen. 
Omkring kl. 17 var Boehed 18’s have som forvandlet. Det mindede mest af alt om en 
smuk og hyggelig park. Der manglede bare lige at blive samlet en enkelt pavillon og et 
par træer skulle fældes. Pavillonen gik Kaj fra hus 18 og et par andre stærke mænd 
straks i gang med at samle, det skulle bare være på plads, inden de kunne tage hjem. 
Dem der i forvejen havde været i gang med at samle den, skulle skynde sig hjem og i 
byen. De var blevet ved lige til det sidste og tog af sted senere, end de havde planlagt.   
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Træerne havde det ikke været meningen skulle fældes af pårørende eller besøgsvenner, 
af forsikringsmæssige årsager. Men det tilbød en af de pårørende at komme og gøre i 
løbet af den kommende uge, så ville de også lige sørge for at få højtryksrenset vores 
sofagynge, som var fuld af alger. 
Det var en fantastisk dejlig dag, med god stemning og godt samarbejde. En dag hvor 
man kører fra Sølund med en følelse af ubeskrivelig glæde og følelsen af, at alt kan lade 
sig gøre, når man hjælper hinanden. 
Om onsdagen kom Tages familie og fællede to birketræer, savede træet op og kørte på 
lossepladsen med grenene. Kaj fra hus 18 deltog hele dagen og var igen en stor hjælp. 
Normalt tømmer han postkasse alle hverdag kl. 12 og er meget punktlig, men glemte alt 
om post den dag ☺ . Familien fik også lige renset gyngen for alger, så nu er alt perfekt, 
udsigt til en smuk have og god udsigt over Sortesø. Om få år kan vi høste vores egne 
æbler, pærer, blommer og solbær. Nu er udfordringen så at holde det ved lige hele som-
meren. I skrivende stund (d. 4.7.) er alt lige så fint, som det var i maj. 
Tusind tak for hjælpen til alle jer, der var med til at hjælpe på dagen. Men også tak til 
alle jer der kommer og ordner terrasse eller andet for jeres datter, søn, bror eller søster 
på andre dage. Det er en stor hjælp og har rigtig stor betydning for os alle i hverdagen. 
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Nyt fra præsten 
 
Festivalsgudstjeneste fuld af knus 
Traditionen tro startede den sidste dag på Sølund Festivalen igen i år med en kæmpe 
gudstjeneste i det store telt. Teltet var fyldt med festglade festivalgæster, der var mødt op 
for at deltage i årets festligste gudstjeneste.. Under gudstjenesten genfortalte Betina 
Hjorth Præstegaard lignelsen om den fortabte søn, mens 3 af Skanderborgs andre præster 
dramatiserede lignelsen, og organist Poul Bajlum spillede stemningsfuld underlægnings-
musik. Lignelsen slutter med, at faderen giver sin fortabte søn et stort knus, og derfor 
blev der efterfølgende delt knusegavekort rundt til alle (se billedet). Steve Camerons 
gospelkor sang med på alle salmerne, og gudstjenesten gik direkte over i en gospelkon-
cert med festlig sang og dans. Der blev delt ca. 700 knusegavekort ud under gudstjene-
sten - så festivalens sidste dag blev fuld af knus. 

To fotos fra Sølundfestivalens gudstjeneste: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
               Fortsættes ….. 

            Gudstjeneste på Sølund Festivalen (foto: Henrik Maj) 

Knusegavekort fra  
festivalens gudstjeneste 
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Sølund kirkenyt 
  

 

Efterårets gudstjenester og andagter: 

Andagter i Snoezelhusets café: 
En gang om måneden mødes vi i Snoezelhusets café for at synge salmer 
og sange, høre en god historie og på forskellig måde sanse kristendom-
mens store ord om Guds kærlighed til os og verden. Efter andagten er der 
altid hygge med lidt kaffe og kage. Ældregrupper er kirketjenere, ved vo-
res andagter og Anne Grethe og Else Marie spiller til salmerne. Alle er 
meget velkomne, men der er plads til max. 50 i caféen. 
 

Efterårets andagter i Guldhornet: 
Onsdag den 11. sep. kl. 10.30 
Onsdag den 9. okt. kl. 10.30 
Onsdag den 6. nov. kl. 10.30 
Onsdag den 18. dec. kl. 10.30 - juleandagt og julehygge 
 
Stjernetræfgudstjeneste i Slotskirken 
Alle er meget velkomne til stjernetræfgudstjenesterne. Gratis kirketaxi 
(også til kørestolsbrugere) kan bestilles ved henvendelse på kirkekontoret 
senest 2 dage før. Telefon: 86520212. 

 

 

 

Fortsættes ……... 
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Efterårets stjernetræfgudstjenester: 
Fredag den 27. sep. kl. 11.00: Høstgudstjeneste 
Naturen stråler i efterårets flotte farver, og vi samles i kirken for at fejre, 
at høsten er i hus.  

Fredag den 6. dec. kl. 11.00: Advents- og julegudstjeneste 

Kom og tag hul på årets festligste måned med en adventsgudstjeneste i 
kirken fuld af dejlige julesalmer og julemusik.   

 
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? Så kommer jeg gerne på besøg. Vi kan evt. snakke 
lidt, se på billeder, bede en bøn, tænde et lys eller synge en salme.  
 

Hyggeeftermiddag med musik og salmesang 
Her i sommer har jeg været på besøg i en række huse og boenheder for at 
hygge, synge og hilse på beboerne. Ønsker jeres hus besøg, er I meget 
velkomne til at kontakte mig og aftale en dag. Så vil vi sammen gå på en 
musikalsk vandring, sanse, synge og lytte til god musik.  
 
 

 
Mange hilsner fra 
Betina Hjorth Præstegaard  
Telefon: 21768060  
Mail: bhpr@km.dk 
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………………………………………………………………………………………… 

 

Renovering af svømmesalens omklædningsrum 
Af bademester Hanne Andreasen 
 
Meget længe har vi drømt om bedre forhold i omklædningsrummene til svøm-
mesalen. Der var ofte alt for meget trængsel, og kloak- og vandrør havde for 
længst overskredet ”sidste salgsdato”, og om man kunne finde et ledigt toilet i 
tide kunne også være lidt spændende. 

Men foråret 2013 blev tiden for den helt store renovering! 
Så den 4/2 kom håndværkerne med tommestokke, og tegnede streger på væg-
ge og gulve. 
 
Flere toiletter og ekstra brusere 
Først blev et stykke af gangen inddraget.  Dette skulle gøre det muligt med 
plads til yderligere to toiletter samt til seks ekstra brusepladser hos damerne. 
Efter tre uger med byggeri på gangen, var tiden kommet til at vælte muren ind 
til damernes omklædningsrum, for at håndværkerne kunne fortsætte der. Det 
betød, at vi nu alle skulle deles om herrerne rum. Nogle valgte dog andre akti-
viteter i denne periode. 
Da damernes rum var næsten færdige midt i april, holdt vi helt lukket i tre 
uger. Så kunne alle håndværkerne få lidt fred til at lave nye vægge, kloak, 
strøm, vandrør osv 
Den 6/5 rykkede vi ind igen, nu i damernes nye, smukke og forstørrede om-
klædningsrum. Vi deltes så om damernes rum en måned. 
Men den 11/6 stod alt perfekt og funklende klar til indvielse til Sølund festiva-
len. 
 
Det blev til en meget grundig renovering 
Ingen afkrog blev overset. Gulve blev banket op, vægge banket ned, loftspla-
derne pillet ned, og toiletter og håndvaske båret ud. Det gav den vildeste larm, 
støv i utrolige mængder, som blev ret udfordrende for svømmebadsteknikken 
og spændende opgaver med at hoppe over alskens beton og værktøj og fliser 
og håndværkere osv. 
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Et resultat over al forventning 
Nye lamper med sensorer, renset ventilation og nye loftlifte. To nye toiletter i 
hvert omklædningsrum, nye brusere, armaturer, håndvaske, bænke og hylder 
osv. Nyt gulv med de dejligste velfungerende afløb samt gulvvarme. Og til al-
lersidst kom maleren, og sammen med en voldsom rengøring, fuldendte det ind-
trykket. 
 
Baderummene bestod sin prøve 
Netop nu har omklædningsrummene bestået den store ”Smukfest”-prøve, idet 
årets Skanderborg Festival bød på rigtig mange glade brusebadsgæster. Rigtig 
mange brusebadsgæster var gengangere, og de glædede sig sammen med os 
over, at der var god plads og maser af dejlige brusere med vand, så der lød en 
evig glad strøm af ” næjh” og ”ahh” og ”eiiii”. 
Det er jo alle festivalgæsterne, der udover køb af morgenmad gennem mange år, 
har betalt kr. 25,- for et bad, der har bidraget til en sådan renovering blev mulig, 
så det var dejligt at kunne byde dem velkommen igen i de fine omklædnings-
rum. 
 
Den daglige fornøjelse  
Da de alle festivalgæsterne var taget hjem igen, var det skam også tydeligt, at 
det er langt nemmere at gøre rent igen i nye smarte rum helt uden revner og 
sprækker, så der heller ikke kommer til at lugte skrækkeligt. 
Så en varmt tak til håndværkere, festivalgæster og andre der gjorde det smukke 
resultat muligt. 
Nu vil alle vi svømmende beboere og andre brugere nyde de dejlige nye forhold 
i rigtig mange år. 
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 Kære alle i Landsbyen Sølund 

 

 
Imens der fortsat er ledere og medarbejdere der nyder ferien, vil jeg med et august 

nyhedsbrev byde velkommen tilbage til de medarbejdere for hvem den 

del, forhåbentlig er et dejligt minde …. 

 

Smuk Fest tiden der forstyrrer og forsøder landsbylivet …… 

Det er nu vi skal finde tolerancen frem i os selv, hvor vores baghave 

giver husly til masser af glade og til tider udfordrende festivalgæster. 

Men der må også gerne blive plads til glæden, eftersom det er helt i 

tråd med vores tankesæt om omvendt integration:  

 

Tænk på Morten der triller af sted på sin trehjulede cykel rundt i Landsbyen Sølund og 

får sig en snak med adskillige mennesker og bliver budt på sodavand. Eller Helene der 

bliver budt på noget koldt at drikke under bøgetræernes kroner af en ung mand, som 

for øvrigt også gerne vil skubbe hendes kørestol op ad bakken  og Thomas, der hvert år 

nyder en tur i hestevognen igennem Skanderborg by og rokker med til musikken på 

bøgescenerne. Alt sammen gratis oplevelser for vores beboere, som er mulige på 

grund af samarbejdet med Danmarks Smukkeste Festival . 

  
Som i alle andre fællesskaber ved vi også, at ikke alle finder samme glæde i det, og vi 

værdsætter den professionelle indsats I som medarbejdere gør for at skåne de beboe-

re, for hvem det er nødvendigt. Og så håber vi, at gæsterne med sultne maver finder 

vej til Landsbyen Sølunds café udsalg, hvor fortjenesten alene går til at understøtte 

andre brugerrettede aktivitetsmuligheder. 

  

Med baggrund i jeres evalueringer sidste år har vi bedt festivalen holde Sølundsvejen 

fri for containere og andet materiel, så vi håber det fremmer en nemmere til- og fra-

kørsel. 

  

Vi ønsker alle en god festivaluge.  

 

  

 

 

   
  

        Fortsættes …... 
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Køkkenanalyse 

Arbejdsgruppen for analyse af køkkenet har udarbejdet en 

rapport. Denne bliver drøftet på Lokale MED mødet på Aj-

struplund, og i lederteamet den 13. august 2013. 

   
Tværgående aktivitetstilbud 
Analysegruppen for de tværgående aktivitetstilbud: svømning, ridning/dyrehold og 

Guldhornet er i fuld gang. Analysen skal pege på effektiviseringspotentiale og desuden 

synliggøre, hvordan indholdet i tilbuddene understøtter det specialpædagogiske arbej-

de. 
 
 
 

 

 

LMU seminar den 20. og 21. august 
Den 20. og 21. august tager vort Lokale MED Udvalg på seminar på Feriekolonien  

Ajstruplund. Udover et almindeligt LMU møde, hvor der finder høring sted af revideret 

personalepolitik i Skanderborg Kommune, arbejdes der med LMU kultur, LMU roller, 

LMU dialog, gensidige forventninger og visioner for et fremtidigt Sølund LMU. 

  

Vi benytter proceskonsulent Stine Tranberg, HR-afdelingen Skanderborg Kommune til 

processen. Herudover deltager HR chef Runa Brøchner med oplæg om den nye Lokal 

MED-aftale i  Skanderborg Kommune. 

  

Vi glæder os til nogle fagligt og sociale spændende dage. 

  

Med det vil jeg på vegne af den øverste ledelsesteam ønske jer en fortsat god som-

mer… hvor vi krydser fingre for, det gode vejr kan fortsætte. 

  

 Med venlig hilsen  
 

 

Anne Renée Hansen (Pædagogisk teamleder) 

  
Lone Bahnsen Rodt (Landsbyleder)   
Trine Schierff (vicelandsbyleder) 

Brian Nikolajsen (TAP leder) 
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Jeg er så glad for min cykel………… 
Af aktivitetscenterleder Anni Bloch Bøtkjær 
 
I forbindelse med SMUK-fest 2010 fik Landsbyen Sølunds Aktivitets-
center en ny ven. 
En festivalgæst, Lone P. Christensen, stødte på vores Cafégruppe og de-
res festivalbod ved ishuset, og inden længe gik den gode snak. Lone var 
meget interesseret i at vide noget om Landsbyen Sølund, vores aktivitets-
tilbud og vores beboergruppe. 
I foråret 2011 gav Lone lyd fra sig igen, da hun var interesseret i at lave 
et projekt i forbindelse med SMUK-fest, og overskuddet fra projektet 
skulle bruges til en gave til Landsbyen Sølunds Aktivitetscenter. 
 
Trætte festivalfødder finansierede en cykel 
Da Lone til dagligt slår sine folder i København som fodterapeut, blev 
projektet til Lones Lounge, hvor festivalgæsternes trætte fødder kunne 
blive forkælet med fodbad og fodmassage, samtidig med at der blev ser-
veret en lille forfriskning. Lone lånte lokaler af os, og alt andet blev 
sponsoreret, så indtjeningen ubeskåret kunne gå til at købe en sofa-cykel 
til brugerne på Aktivitetscenteret. Vi har ønsket os sådan en cykel meget 
længe, og Lone var straks med på idéen. Udover overskuddet fra Lones 
Lounge har Lone skaffet nogle fondsmidler til veje, og pludselig stod hun 
så med penge nok til indkøbet af cyklen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

         Fortsættes …... 
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Festlig overrækkelse 
Onsdag den 7. august 2013 fik vi så den fine cykel. Dette skete i forbin-
delse med en reception i Guldhornet, hvor vi fik mulighed for at takke 
Lone for den flotte gave, som vil være med til at skabe gode oplevelser 
for brugerne på Aktivitetscenteret. Lone havde også sørget for lidt under-
holdning til receptionen, så vi blev overrasket med lidt musik fra Kris 
Hermann, hvilket jo i den grad var en fin opvarmning til SMUK-fest, 
som netop på denne dag blev skudt i gang… 
Igen i år har Lone i forbindelse med SMUK-fest afholdt Lones Lounge, 
og vi håber på, at vi kan gentage succesen igen næste år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flittige cyklister bringer måske mere til 
Jeg vil gerne bruge denne anledning til endnu en gang at sige tak til Lone 
for hendes flotte initiativ og hendes store engagement og interesse. 
Og så kan jeg afsløre, at Lone har stillet os endnu en cykel i udsigt, hvis 
vi er rigtig flittige til at bruge den, som vi netop har modtaget. 

Cyklen overrækkes af Lone P. 
Christensen. I baggrunden af  
billedet ses journalist Jørgen  
Bollerup Hansen. 
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Pigen og sommerfuglen 

 Solvejgs fortælling,  juni 2013 

Der var engang en lille pige, der hed Sol-
vejg.  Den pige hun havde en parfume, som der 
var blå og rød. 

 

En dag tabte hun en parfume på gulvet, så den gik i stykker. 

”Puha”, sagde den lille pige, ”jeg må vist lukke vinduet op for at få 
frisk luft!” 

Solvejg ringede med en lille klokke og fik på den måde mad. 

 

Der blev serveret kold kartoffelsalat, brun sovs,           
bearnaisesauce og persillesovs til pølserne. 

      

                                

Redaktionen har modtaget denne lille søde  
historie fra boenhed 40, hvor Solvejg bor. 
Solvejg er rigtig glad for at fortælle historier.  

En lille sommerfugl fløj ind ad vinduet og satte 
sig på den lille piges næse, så hun sagde 
”Atju!” – og der kom sæbebobler ud af munden 
på hende. 

Så sagde sommerfuglen ”Atju!” og fløj sin vej 
og flapsede med sine vinger og slog en prut. 
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11.09: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet 

27.09: kl. 11.00 Høstgudstjeneste i Slotskirken 

09.10: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet  

31.10: Løvfaldsfest 

06.11: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet 

06.12: kl. 11.00 Advents– og julegudstjeneste  
              i Slotskirken 

18.12: kl. 10.30 Juleandagt og julehygge i  

                          Guldhornet 

 

 

 

           

 

 

10.10: 70 år Torben A. Jensen  
12.11: 30 år Irene Maria Niekerk 
29.11: 60 år Niels Peter Henriksen 
03.12: 70 år Preben Jensen  
 

 

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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Løvfalds-  

og Jubilæumsfest 

torsdag d. 31. oktober 2013  

kl. 17.00 til 21.00 i Sølunds Festsal 

MUSIK:  
Sonni og Brian samt  
Jacob Jensen band 

PROGRAM:  
Kl. 17.00  Musik, velkomsttaler og fællessang     
Kl. 17.30  Hovedret 
                Musik og dessert 
                Lille tale for jubilarer og jubilargaver 
                Musik og dans til vi slutter kl. 21 

PRIS:  
80 kr, pr, førtidspensionist og pr, ledsager 
30 kr, pr, folkepensionist 
10 kr. pr. drikkevarer i baren 
Beboere der har jubilæum skal ikke betale,  
og må hver invitere 2 gæster med 


