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Efter en forrygende sommer, en vellykket Sølundfestival og en Smuk Fest 
bag os er vi i bestyrelsen nu klar til at trække i arbejdstøjet igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vores første møde her i august vil dagsordnen være den kommende 
MASTERPLAN FOR SØLUND. 
Vi glæder os til at se, hvor de kommende mange år vil føre Sølund hen. 
Det er jo her, vores pårørende har deres hjem, og det er vigtigt, at der og-
så fremover sker  udvikling og  nytænkning. 
Det gælder både fysiske rammer, beboersammensætning og pædagogik. 
 

Jeg vil opfordre alle til at følge med i Nyhedsbrev fra ledelsen, som tryk-
kes her i Fokus. 
 

Desuden lige en reminder. 
Læs igen Fokus fra juni og tænk over det med  
pensionsopsparing. 
Det er SÅ vigtigt, at vi som pårørende sørger for at sikre vores børn/unge/
familiemedlemmer en tryg og økonomisk acceptabel pensionisttilværelse 
også som ældre. 
Husk at Codan er parat med rådgivning efter behov.    
 

Marianne Haurdahl 
formand,Pårørendeforeningen Sølund 



4 

 

Pårørendeforeningens bestyrelse 

      
                                                

 

 

 

   

 

 

Kasserer: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saksild, 
8300 Odder 
Telefon: 86 55 87 88 
E-mail:  
fh@odder-gym.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 

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 

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 

Bestyrelsesmedlem: 
Anders Peter Jensen 
Blommevænget 134, 
Saksild, 8300 Odder 
Telefon: 40 36 18 91 
E-mail:  
ap.jensen.odder@gmail.com 
 
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:  
info.jhcare@mail.dk 
 

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

2. 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 
                                  Bente Christensen 
Suppleanter:              
1. suppleant:   Jens H. Johnsen 
2. 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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Nyt fra præsten 
 
Jeg håber, alle har haft en god sommer og har nydt det helt fantastiske vejr, som 
vi er blevet beriget med i år! Sommeren er ofte det tidspunkt, hvor vi kommer 
ned i gear og giver os selv lidt tid til at se og forundres over noget af det, som vi 
til hverdag ræser forbi.  
 
Hvert år, lover jeg mig selv, at jeg skal starte et nyt arbejdsår ud med at huske 
lidt af sommerens forundringsoplevelser og give mig selv tid til at standse op i 
hverdagen og se og opleve noget af det, der ligger ”lige for”, og som ofte kan 
berige os – en smuk blomst, et smil fra et medmenneske, en finurlig sten osv. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er faldet over en lille historie, som netop handler om at være i nuet og se og 
opleve det, der ligger lige foran os fremfor hele tiden at forsøge at ”regne den 
ud” og være på vej til noget andet.  
 
Med ønsket om et godt efterår, vil jeg gerne give jer den fortælling med: 
 
Historien handler om Sherlock Holmes og Dr. Watson. De tog engang på jagt i 
Afrika. Og efter et solidt måltid mad og et par gode flasker vin, lagde de sig til 
at sove i deres telt.  
Nogle timer senere vågnede Sherlock, puffede til Dr.Watson og sagde: "Fortæl 
mig hvad du ser Watson".  
Watson svarede, "Jeg kan se millioner og atter millioner af stjerner." 
"Hvad siger det dig?" spurgte Sherlock. 
Watson tænkte sig grundigt om, inden han svarede.  
 
 
        Fortsættes …. 
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"I astronomisk henseende fortæller det mig, at der er millioner af galakser og 
muligvis milliarder af planeter.  
På det astrologiske plan observerer jeg, at Saturn står i Løven, og det leder mig 
til den kronologiske konklusion, at klokken er cirka kvart over tre". 
Watson fortsatte, "På det teologiske plan ser jeg, at Gud er almægtig, og at vi 
blot er små og ubetydelige eksistenser i det mægtige univers. 
Og min meteorologiske baggrundsviden foranlediger mig til at antage, at mor-
gendagen bliver klar og solrig.  
Men hvorfor spørger du? Hvad siger det da dig Holmes?"  
Sherlock Holmes var stille en stund, inden han sagte svarede. "Watson, det si-
ger mig, at der en, der har stjålet vores telt" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt og gudstjenester i efteråret: 
 
Onsdag den 27.8 kl. 10: Gudstjeneste i Guldhornet 
Torsdag den 28.8 kl. 11.30: Friluftsgudstjeneste i forbindelse med  
Skovhandi 
Mandag den 15.9 kl. 13.30: Høstgudstjeneste i Slotskirken 
Onsdag den 24.9 kl. 10: Høstgudstjeneste i Guldhornet 
Fredag den 31.10 kl. 11: Allehelgengudstjeneste ved Mindemuren ved Guld-
hornet, hvor vi mindes de døde. 
Onsdag den 19.11 kl. 10: Lysgudstjeneste i Guldhornet 
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ROSKILDE, er I der??????ROSKILDE, er I der??????ROSKILDE, er I der??????ROSKILDE, er I der??????    
Og ja, det var viOg ja, det var viOg ja, det var viOg ja, det var vi    

    
Søndag den 6. juli drager Anders fra hus 40, sammen med sin kontaktpæ-
dagog (forfatter til denne artikel) og begge sine forældre til Roskilde festi-
val. 
Anders er en ung mand, der elsker festivaler og festivitas i det hele taget. 
Anders har siden min begyndelse i boenhed 40 været meget interesseret i 
min sommerjakke med Roskilde-logo, for ham er den orange scene et næ-
sten lige så kendt symbol som Mc Donalds’ M.  
 
Jeg har et par år og spekuleret over, hvordan jeg kunne få Anders med på 

Roskilde festival på en måde, hvor det var godt for ham, og jeg også kun-

ne føle, det var forsvarligt, og de nye ledsagerregler gjorde det jo ikke 

nemmere, troede jeg. Men Roskilde festival er en humanitær organisati-

on, der gør et stort stykke arbejde for, at handicappede kan komme med 

på festival. Som handicappet har man mulighed for gratis, at tage sin 

egen hjælper med på festival, eller man kan søge om, at få stillet en hjæl-

per til rådighed. Så det skulle undersøges, om det også gjaldt, hvis man 

kun tog af sted én dag og ikke hele ugen, og det kunne man sagtens. Så 

da ansøgningsskemaet blev lagt på nettet, røg der straks en ansøgning af 

sted, og Anders blev bevilliget at få mig med som gratis hjælper. 

        Fortsættes …... 
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Men én beboer og én personale fra Skanderborg og til Roskilde og retur 
igen, er ikke den bedste løsning. Så til vores held er Anders udstyret med 
et par engagerede forældre, der godt kunne se det gode i at tage til Ros-
kilde festival. Anders’ far er over 65 år, så han kunne komme gratis ind 
om søndagen, så derfor valgte vi at tage af sted den dag.  
Roskilde er jo kendt for andet end et stort orange telt, de er også beryg-
tet for mudder og smat, men til vores held var det en dejlig solskinsdag, 
så gummistøvlerne kunne blive derhjemme. 
 
 

 

Da vi havde fået vores handicaparmbånd på og havde fundet en parke-
ringsplads, travede vi den lange vej op til festivalpladsen. Anders havde 
ikke helt forstået, hvad det var vi skulle, så han spurgte ”hvad skal vi på 
denne her markedsplads”? Vi kunne berolige ham med, at vi skulle høre 
musik, danse, se på sjove mennesker og hygge os.  
Jo tættere vi kom på festivalpladsen, jo flere kammerater var Anders sik-
ker på han så, så der blev vinket til højre og venstre. 
Anders er jo vant til at komme på både Sølunds festival og Smuk Fest, så 
det almindelige teltkaos og rod, der var på pladsen, var ikke noget An-
ders bemærkede. Til gengæld var han ret hurtig til at spotte en isvogn og 
alle ølteltene.  
Da vi havde stået lidt og hørt musik i det første telt, blev vi enige om, at vi 
hellere måtte ned og kigge efter T-shirts til Anders, han skulle jo gerne 
have nogle konkrete minder med hjem.  
Desværre var det tøj, de havde, ikke så typisk ”Roskilde”, som vi havde 
håbet, men det blev dog til en T-shirt og en sweatshirt. 
 

         Fortsættes ….. 
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Aftensmaden blev indtaget på Roskilde-festivalen, og selvfølgelig skulle 

vi have burger, og så var det tid til at se dagens sidste koncert, inden 

bussen måtte vende snuden mod Jylland. Vi fik set og hørt Stevie Won-

der på vejen tilbage til bussen. Det lykkedes Anders at finde en bod, der 

havde 2 kasser med Cd’er stående, og Anders kunne ikke gå videre, før 

han havde tjekket, om der skulle være nogle Cd’er med Kandis, som han 

kunne købe.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi sluttede af med at danse til Master Fatmans toner på en kæmpe ghet-
toblaster.  
Herefter gik turen hjemad, med et kaffestop i Nyborg og mor og far blev 
sat af i Horsens, inden vi landede trætte og glade på Sølund. 
 

Skrevet af Marianne Johnsen 
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                                    Nyhedsbrev fra ledelsen 
    Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt  og 
                                          Anne Renée Hansen, pædagogisk teamleder/ arbejds- 
                                          miljøleder 
 
 
 
 
     Nyhedsbrev  juli/august  2014                                         Landsbyen Sølund 

Søhesten 
Vi har igennem længere tid set på forskellige løsningsmodeller for at gøre 
vores ridetilbud mindre omkostningsfuldt som en direkte afløber af den 
6% besparelse (16 mio. kr.), vi fik i 2012. Der blev som bekendt – som på 
de øvrige tværgående områder – lavet en analyse af de samlede omkost-
ninger og det samlede personaleressourceforbrug. 
  
Analysen viste, at ressourceforbruget var forholdsmæssigt højt og at for-
holdsmæssigt mange pædagogiske personaletimer var bundet i pasning 
og fodring af hestene – primært pga. pasning og fodring i weekender og 
på helligdage. 
  
Der er nu lavet en partnerskabsaftale med Hylke Rideskole, hvor de over-
tager hovedansvaret for den del af driften i ridetilbuddet (Søhesten) der 
har med selve hestene at gøre. Det betyder konkret, at der etableres en 
satellit af Hylke Rideskole i Landsbyen Sølund og at beboerne betaler 
direkte til Hylke Rideskole for et medlemskab der. Landsbyen Sølund 
yder personaletimer til ridetilbuddet i hverdagene i form af de nuværende 
ansatte i Søhesten, som dermed retter hovedparten af deres timer til det 
pædagogiske arbejde med beboerne frem for at ”låse” forholdsvist man-
ge timer til pasning og fodring af hestene.  Det betyder også, at 4 af de 
nuværende 6 heste overtages af Hylke Rideskole (de sidste to skiller vi os 
af med), som passer dem på Hylke Rideskole i weekender og på helligda-
ge og sørger for indkøb og levering af alt foder og udstyr.  Hylke kommer 
således med hestene hver mandag morgen og henter dem igen fredag 
eftermiddag når den sidste ridetime er slut. Der vil som minimum være 
plads til én ugentlig ridetime til alle nuværende ryttere – og muligvis flere 
timer da Hylke Rideskole i samarbejde med en ridefysioterapeut er villig 
til at rette en ugentlig holdtime (vederlagsfri ridefys)  til en gruppe af 
landsbyens beboere. 
  
Ovenstående aftale træder i kræft pr. 1. september og der vil i planlægnin-
gen af den nye rideplan kunne ske ændringer på beboeres ridetider. Dette 
vil der særskilt komme info ud omkring i forhold til hver enkelt beboer. 
 
                                                                                           Fortsættes …. 
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Smuk Fest tiden der forstyrrer og forsøder landsbylivet…… 
  
I lighed med tidligere er det i uge 32 vi skal finde  
tolerancen frem i os selv.  Vores baghave giver husly  
til masser af glade og til tider udfordrende festivalgæster.  
Men der må også gerne blive plads til glæden, da det er  
helt i tråd med vores tankesæt om omvendt integration: 
  
De gode historier har været fortalt før, men kan tåle at blive genfortalt: 
  

Tænk på Morten der triller af sted på sin trehjulede cykel rundt i Lands-
byen 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 sam-
arbejdet med Danmarks Smukkeste Festival. Som i alle andre fællesskaber ved 
vi også, at ikke alle finder samme glæde i det, og vi værdsætter den professionel-
le indsats I som medarbejdere gør for at skåne de beboere, for hvem det er nød-
vendigt. 
  
I år reklamerer vi yderlige med et par store facadebannere for vores salg af 
morgenmad og bade ved kantinebygningen. Et salg, hvor fortjenesten alene går 
til at understøtte aktivitetsmuligheder for Landsbyens borgere. Ad den vej gør 
vi festivalgæsterne opmærksomme på, at de med deres køb støtter et godt for-
mål. 
  
Traditionen tro vil vi evaluere festivalugen, og alle ledere er blevet bedt om at 
indsende en samlet evaluering fra hver enhed senest 22. august 2014. 

 
Implementering af ny medarbejderportal i Landsbyen Sølund 
  
Skanderborg Kommune har taget en ny medarbejderportal i brug. Den skal 
erstatte det gamle intranet. I en periode fungerer begge sider. 
  
Formålet med portalen er at styrke formidling af indhold, nyheder og kommu-
nikation på en smidigere måde.  Gennem bl.a. øget selvbetjeningsmuligheder 
forventes portalen at give nemmere adgange til informationer, viden og net-
værk. 
 
 
                                                                                                   Fortsættes …. 
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Vi har lagt en plan for, hvordan vi tænker portalen implementeret og taget i 
brug i Landsbyen Sølund. Intentionen er, at alle skal have adgang ultimo 2014. 
  
Den 15. august 2014 får lederne en overordnet introduktion til portalens mulig-
heder. Efterfølgende arbejder en nedsat strukturgruppe med den struktur og de 
adgange, der skal være for Sølund under den overordnede Skanderborg Kom-
mune opbygning. 
  
Planen ser ud som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktionen af den enkelte medarbejder skal ske på et (hus)møde i perioden 
november-december. Dette aftales med lederne, og der er taget hensyn til, det 
ikke falder sammen med efterårets arbejde med at færdiggøre Landsbyen Sø-
lunds mission og vision. 
  
Vi har forhåbning om, at den nye portal og implementeringsprocessen vil give 
øget tilgængelighed til materiale og forbedrede muligheder for videndeling. 
 
 
                                                                                             Fortsætttes ... 
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Trådløst net 
  
Vi håber, I har læst sidste nummer af Fokus (juni), hvor vi gjorde opmærksom 
på, at Landsbyen Sølund investerer og udvider det trådløse net i boenhederne. 
Så I kan forvente i løbet af efteråret 2014 at få besøg af IT, der opsætter trådlø-
se enheder. Vi forventer, alle har trådløs adgang inden udgangen af året uden 
merudgifter for beboerne. 
  
Beslutningen understøtter ønsket om trådløs adgang til løsning af administrati-
ve opgaver, og et stort ønske om at blive førende i brug af IKT i kommunikatio-
nen og arbejdet med beboerne. 
  
Konsekvenser af den ny pædagoguddannelse 
  
August 2014 begynder den nye pædagoguddannelse. Nogle væsentlige ændrin-
ger er tidlig specialisering i uddannelsen, styrket praktik (i alt 4 praktikker) 
med afsluttende prøve og i det hele taget styrket fokus på praksisnærhed. Det 
betyder nye krav og forventninger til os og samtidig større indflydelse på ud-
dannelse af vores kommende kolleger. 
  
Praktikkerne i den nye uddannelse ligger forskudt i.f.t. den gamle, så vi får nye 
terminer – december/juni – hvilket kan give nogle udfordringer i en overgangs-
periode. 
  
 … og udover drikkevarer er vigtige, så kalder det dejlige vejr jo også på lækre 
is ☺☺☺☺ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 På vegne af det øverste ledelsesteam ønsker jeg en god august  måned. 
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27.08: kl. 10 Gudstjeneste i Guldhornet. 

28.08: kl. 11.30 friluftsgudstjeneste i forbin- 

                          delse med Skovhandi. 

15.09: kl. 13.30 Høstgudstjeneste i Slotskirken. 

24.09:  kl. 10 Høstgudstjeneste i Guldhornet.             

30.10: Løvfaldsfest. 

31.10: kl. 11 Allehelgensgudstjeneste ved 

                     mindemuren ved Guldhornet, 

                     hvor vi mindes de døde. 

19.11: kl. 10 Lysgudstjeneste i Guldhornet. 

 

           

 

 

I oktober-november-december 2014 er 
der ingen runde fødselsdage blandt bebo-
erne. 

 

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 og afbestille 
bladet i tilfælde af dødsfald. 

_________________________________ 

Redaktør af Fokus er medlem i Pårøren-
deforeningen: 

Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com  
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Jubilæums- og  
Løvfaldsfest 

Torsdag d. 30. oktober 
2014 

kl. 17.00 til 21.00  
i Sølunds Festsal  

 

Musik 
Sonni og Brian samt  
Jacob Jensen band 

 

Jubilarer 
Hver jubilar må invitere  

2 gæster med  
 

25 års 
Jubilæ-

30 års 
Jubilæ-

40 års 
Jubilæ-

50 års 
Jubilæ-

60 års 
Jubilæ-


