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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: fh@odder-gym.dk 
 Sekretær: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12 
 8700  Horsens 
Telefon: 40 16 13 50 
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
 Bestyrelsesmedlemmer: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail: info.jhcare@mail.dk 
Jens H. Johnsen 
Rosenparken 4 
 8464 Galten 
Telefon: 86 94 45 49 
E-mail: jenshjohnsen@mail.tele.dk 
Bente Christensen 
Høvænget 52 
 8260  Viby J. 
Telefon: 24 60 34 29 
E-mail: vhcb@stofanet.dk 
Suppleanter: 
Laurids Green 
Rugballevej 12 
8700 Horsens 
Telefon: 75 65 36 35 
E-mail: elgreen@email.dk 
Majbritt Nielsen 
Stilling Byvej 20 
8660 Skanderborg 
Telefon: 21 28 60 17 
E-mail: wmn@firma.tele.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: 
juni  2016 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 13. maj  2016 

              Udgiver: Pårørendeforeningen 
  Landsbyen Sølund 
  Dyrehaven 10 
  8660 Skanderborg 
Ansvarshavende:   Marianne Haurdahl 
           Telefon.: 86 17 31 26 
               E-mail:    mhaurdahl@gmail.com 
 
 Redaktion: Pårørendeforeningens  
  bestyrelse 
  Lone Bahnsen Rodt 
  Ulla Bøttcher Nielsen 
 Layout: Ulla Bøttcher Nielsen 
  Tlf.: 40 16 13 50 
                 e-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
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Så er vi godt inde i det nye år og på vej mod lysere dage. Og bestyrelsen 
er klar til et nyt spændende år. 
 
Vi har i bestyrelsen i lang tid 
snakket en del om kost, moti-
on, vægt – for meget/for lidt, 
og vi har også diskuteret em-
net med ledelsen. 
Vi vil rigtig gerne have lidt 
feed back fra jer pårørende.  
 
• Er der dilemma 'er i at 

leve "det gode liv" og leve det sunde liv ? 
• Er I på et eller andet plan stødt på forhold, som I kunne ønske, blev 

taget op? 
• Opfatter I, at der er en fin balance mellem motion/kost/vægt? 
• Har I noget at foreslå? 
• Har I – hvis det ikke går, som I kunne ønske – en god kontakt til 

huset og mødes I med forståelse? 
 
Dette skal ABSOLUT IKKE opfattes, som om vi mener, det ikke går godt 
med at samarbejde om disse emner. Vi vil bare gerne høre jeres mening, 
hvis I har noget at sige om det. Som vi i øvrigt gerne vil omkring alle em-
ner, der vedrører vores pårørende. Vi –både Sølund og os pårørende – vil 
jo det bedste for vores beboere. 
 
Derfor vil temaet på årets generalforsamlingen den 10. maj 2016 være 
sundhed. Vi har inviteret et panel af fagpersoner fra Landsbyen Sølund til 
stede under mødet for at fortælle om deres syn på sagen og besvare 
spørgsmål. Vi ser frem til jeres deltagelse i dialogen. 

 
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:  
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 

Bestyrelsesmedlem: 
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: 40 16 13 50 
E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com 
 
Mor til Anders i hus 40 

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 

1. 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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Generalforsamling 2016 
  

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
i Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund 

  
TIRSDAG den 10. maj  

i kantinen kl. 18.00-19.00 
  

Der serveres en let anretning for deltagerne i mødet. 
  

DAGSORDEN: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4. Fastlæggelse af kontingent. 
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: 
 Marianne Haurdahl (modtager gerne genvalg). 
 Frede Højland (modtager gerne genvalg). 
 Aase Lorenzen (moldtager gerne genvalg). 
 Bente Christensen 
6. Valg af suppleanter.  
 På valg er: 
  Laurids Green (modtager gerne genvalg). 
 Majbritt Nielsen (modtager gerne genvalg). 
7.  Valg af revisor. 
  På valg er: 
     Leif Edeling Nielsen (modtager gerne genvalg) 
8. Valg af revisorsuppleant. 
 På valg er: 
 Kurt Hager. 
9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 26. april). 
10. Evt. 
 
Temaet efter generalforsamlingen vil være sundhed. 
 
Der vil være et panel af fagpersoner fra Landsbyen Sølund til stede un-
der mødet for at besvare eventuelle spørgsmål. 
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Afrikanske rytmer på Sølund 
 
Skanderborg: Tirsdag den 2. februar genlød festsalen i Landsbyen Sølund af 
afrikanske rytmer og sang. 
 
Det var tre musikstuderende fra Rytmisk Musikkonservatorium i Aarhus, 
der var rykket ind med det store arsenal af trommer og livsglad dans i form 
af to dansere for at holde workshop. 
Arrangementet var det andet indslag i en samlet optakt til årets fastelavns-
fest kommende mandag den 8. februar, hvor temaet er Afrika - og hvor ar-
rangørerne, herunder kulturmedarbejder Lene Bay håber, at alle deltagere 
vil komme i afrikansk udklædning. 
Første indslag i Afrika-temaet fandt sted onsdag 20 januar, da sognepræst 
Kristian Skovmose fortalte og viste billeder fra sin tid som biavler og præst 
i Afrika. 
I går var der så afrikansk workshop med dans og spilmed de tre tredjeårs 
elever fra musikkonservatoriet. 
De tre optrædende har alle rejst meget i Afrika og modtaget undervisning i 
lokal musik og dans. For få dage siden kom to af dem hjem efter et ophold 
på Elfenbenskysten. 
Ved fastelavnsfesten på mandag vil festsalen være pyntet, og her vil de sam-
me tre musikere deltage med musik og dans efter tøndeslagningen. 
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          Fastelavnsfest den 8. februar 
 
Vi havde jo Afrikatema, og hele salen var flot pyntet.  
 
Der var ca. 245 beboere med ledsagere, som havde forberedt 
sig med flotte udklædninger og store forventninger hele formiddagen. Vi hav-
de en hyggelig fest og fik både kåret kattekonger, kattedronninger og katte-
prinser/-prinsesser….. nogen fik medaljer for at have gjort sig umage med 
mørk hudfarve, for at have flot udklædning eller for at være i festligt humør :-) 
3 musikstuderende fra Rytmisk Musikkonservatorium i Århus sørgede for, vi 
kom på gulvet til for dans og sanglege. Det var også dem, der spillede og dan-
sede med os til Afrikansk workshop for en uge siden. 
  
Tusind tak til alle jer der har været med til at lave en flot og festlig fest! 
Jer der har pyntet, lånt os Afrika-ting og vilde dyr ! Tak til Henning for lyd, til 
jer der har kørt, hentet, bragt, inspireret, vasket, klippet og hjulpet med alver-
dens ting! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Med festlig hilsen fra  
Lene Bay 
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Oprettelse af værgemål 
 

Den øverste ledelse i Landsbyen Sølund besluttede sidst på året 2015, at der 
skal søges værgemål på alle beboere, som er bosiddende i Landsbyen Sølund, 
og som ikke selv kan varetage deres økonomi, samt give habilt samtykke i per-
sonlige anliggender. 
Det er igennem de sidste år blevet tiltagende problematisk, at varetage opgaver 
for beboere, som omhandler økonomi samt anliggender, hvor det kræver per-
sonlig stillingtagen. Dette er bl.a. gældende, når der skal gives underskrifter i 
forbindelse med oprettelse af bankkonti, underskrift på lejekontrakt, ansøgning 
om boligydelse, ansøgning om hjælpemidler og diverse tillægsydelser, beslut-
ninger i forbindelse med en flytning, samt klager over afgørelser truffet af myn-
dighed.  
Disse opgaver har medført et hav af ansøgninger om ad hoc-værgemål, hvilket 
udgør en ressourcemæssig stor opgave for Landsbyen Sølund, ligesom der i de 
konkrete tilfælde ofte ikke er tid til at afvente tildeling af ad. hoc-værge, som 
typisk kan tage månedsvis. 
Fx kan en beboer ofte ikke vente flere måneder på at få tildelt en ad hoc-værge i 
forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel. Udgiften til et hjælpemiddel 
kan kun dækkes, såfremt der ligger en egentlig bevilling på baggrund af ansøg-
ning herom – og her er underskriften fra værgen afgørende.   
Den hidtidige praksis, hvor Landsbyens Sølunds ledere/medarbejdere har dispo-
neret over beboernes nem-konto, samt underskrevet på beboernes vegne, er lov-
stridig. Landsbyen Sølunds ansatte har ikke via ansættelsen fuldmagt til, at va-
retage beboerens økonomi samt tage personlige beslutninger af indgribende ka-
rakter. 
Den hidtidige praksis har været gængs praksis, ikke kun i Landsbyen Sølund, 
men også på tilsvarende boformer.  
I takt med krav fra pengeinstitutter, Udbetaling Danmark og myndighedsområ-
der om, at det kun er værger, der kan handle på beboerens vegne, har vi i forbin-
delse med alle nyindskrivninger af beboere (fortaget de sidste par år) anbefalet 
pårørende, at der blev søgt værgemål. 
Tilbage står derfor nu den store gruppe af beboere, som har boet her i flere/
mange år uden tildelt værgemål. Dem skal vi nu have søgt værgemål for. Anbe-
falingen fra statsforvaltningen er, at værgeskabet fortrinsvis varetages af pårø-
rende subsidiært, at der findes en anden uvildig person.  
      
 
 
        Fortsættes ….. 
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Medarbejdere i Landsbyen Sølund kan godt agere som værger for beboerne i 
landsbyen – dog anbefales det, at medarbejderne ikke har en tæt relation/tæt 
kendskab til de beboere, som de skal være værger for.  
Værgeskabet varetages som en frivillig opgave uden vederlag. 
At være økonomisk værge indbefatter, at værgen styrer beboerens økonomi og 
overfører et aftalt beløb til en lommepengekonto, som oprettes til den enkelte 
beboer. 
Beløbets størrelse afhænger af, hvilke opgaver det aftales, at bostedets medarbej-
dere skal varetage eks. indkøb af tøj mv. i forhold til den enkelte beboer.  
Alt andet kan foregå via betalingsservice, så der er ikke den store opgave for-
bundet med varetagelsen af værgemålet.  
Vedrørende værgeregnskab så ligger der en regnskabsformular på Statsforvalt-
ningens hjemmeside under værgemål, som skal udfyldes. Bilag i form af Årsop-
gørelser fra Skat samt kontoudtog skal medsendes regnskabsformularen. En 
overkommelig opgave, da alt foregår elektronisk i dag.  
I forhold til varetagelsen af det personlige værgemål er opgaven ofte under-
skrifter på dokumenter, hvor der ansøges om div. eller stillingtagen i forhold til 
specielle personlige forhold som fx. flytninger. 
 
På vegne af den øverste ledelse Landsbyen Sølund  
 
Trine Schierff  
Vicelandsbyleder 
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Lyset vender tilbage 
af sognepræst og præst i Landsbyen Sølund, Kristian R. Skovmose 
  
Vi er nået til februar måned, og vi fornemmer, hvordan dagen er 
blevet længere. Lyset stemmer sindet til større glæde. Der er håb 
forude. 
  
Dagens længde – flere lyse timer 
På internettet er der en hjemmeside, som hedder www.dagenslaengde.dk. Her er det 
muligt at slå op, hvor mange timer og minutter dagen er blevet længere, siden bunden 
blev nået, og vi havde den absolut korteste dag. Lige nu er meldingen: ”Dagens længde 
er tiltaget med 1 timer og 57 minutter.”  
Jeg synes ikke, det er længe siden, det var mørkt, både når jeg tog afsted til kontoret, og 
når jeg kørte hjem. Nu begynder det allerede at lysne om morgenen, og når jeg kommer 
hjem om eftermiddagen, er der stadig så mange lyse timer, at jeg kan nå en lille forfri-
skende løbetur. 
  
”Her vil ties her, her vil bies” – en salme om overgangstiden 
I salmebogen er der et hav af forskellige salmer, som jeg holder umådelig meget af. 
Hvert år sidst på vinteren, hvor længslen efter forår for alvor begynder at melde sig, 
falder mit blik på salmen: Her vil ties, her vil bies, som teolog, præst og biskop Hans 
Adolf Brorson skrev i 1765. Måske kender I den! I kan finde både tekst og melodi på 
www.dendanskesalmebogonline.dk.  
 
Her vil ties, her vil bies, 
 her vil bies, o svage sind! 
 Vist skal du hente, kun ved at vente, 
 kun ved at vente, vor sommer ind. 
 Her vil ties, her vil bies, 
 her vil bies, o svage sind! 
  
Trange tider langsomt skrider, 
 langsomt skrider. Det har den art. 
 Dagene længes, vinteren strenges, 
 vinteren strenges. Og det er svart. 
 Trange tider langsomt skrider, 
 langsomt skrider. Det har den art. 
  
 

        Fortsættes …. 

Nyt fra præsten 
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Turteldue, kom at skue, 
 kom at skue! Bag gærdet hist 
 dér skal du finde forsommers minde, 
 forsommers minde, alt grøn på kvist. 
 Turteldue, kom at skue, 
 kom at skue bag gærdet hist! 
  
Eja, søde førstegrøde, 
 førstegrøde af bliden vår! 
 Lad det nu fryse, lad mig nu gyse, 
 lad mig nu gyse. Det snart forgår. 
 Eja, søde førstegrøde, 
 førstegrøde af bliden vår! 
  
Due, kunne du begrunde, 
 du begrunde, hvad der nu sker! 
 Kulden den svækkes, blomsterne dækkes, 
 blomsterne dækkes, jo mer det sner. 
 Due, kunne du begrunde, 
 du begrunde, hvad der nu sker! 
  
Kom, min due, lad dig skue, 
 lad dig skue med olieblad! 
 Se! nu er stunden næsten oprunden, 
 næsten oprunden, som gør dig glad. 
 Kom, min due, lad dig skue, 
 lad dig skue med olieblad! 
  
Salmen sætter ord på sindet og kroppen, der oplever modgang – trange tider – men alli-
gevel bevarer troen på livet og håbet på fremtiden f.eks., når der tales om bliden vår. 
  
Olieblad 
Et par steder i salmen, møder vi ordet ”olieblad”. De kloge folk strides om, hvad det 
hentyder til. Nogle, og dem er jeg enige med, hælder til, at Brorson har afslutningen på 
syndfloden i tankerne.  
Gud besluttede af straffe og udrydde verden, som teede sig dumt, ved at sende en synd-
flod, som skulle drukne alt og alle. Et eksemplar af dyr og mennesker skulle dog reddes. 
Derfor fik Noah til opgave, at bygge en ark, hvor et par af alle dyr skulle reddes. 
Regnen faldt. Alt druknede. Til sidst stilnede regnen af, og Noah sendte en due ud for at 
undersøge, om der var tørt land. Duen kom tilbage med en kvist fra et oliventræ. For 
Noah blev duen med oliebladet budskabet om, at livet kunne blive normalt igen. 
Brorsons salme om duen med olieblad – en kvist fra et oliventræ – er et billede på, at der 
er håb for os. Et olieblad – symbolet på håb – viser sig også for os i skikkelsen af lyset, 
der vender tilbage og gennem det evige tilsagn, vi har om, at have Gud ved vores side. 
  
Livet venter – brug det 
Gennem århundrede har mennesker, som er taget på pilgrimsvandring, hilst hinanden 
med ordene – pax et bonum. Det er latin og betyder fred og alt godt. 
Her hvor foråret kommer os i møde, og lyset genvinder magten, kan vi med rette ønske 
hinanden fred og alt godt. 
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                                   Nyhedsbrev fra ledelsen 
    Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
              
                                           
 

 

Re-godkendelse fra Socialtilsyn Midt 

 

Et par dage før juleferien og 2 uger inden fristen udløb, kom så den læn-
ge ventede re-godkendelse, jfr. de nye godkendelsesregler, af Landsbyen 
Sølund som botilbud efter de gældende paragraffer i Serviceloven.  En 
re-godkendelse, som har været længe undervejs, og som stillede nogle 
krav undervejs bl.a. om brugen af G4 vagter i BE 20, som har fået os lidt 
op på barrikaderne. Men re-godkendelsen er i hus, og G4 vagterne er 
fortsat i brug ☺ - og vi har generelt fået rigtig flotte og positive vurderin-
ger fra tilsynet. 
  
Næste godkendelsesbesøg vil – forhåbentlig - ikke opleves så omfattende, 
da en række af de stamdata, tilsynet skulle have ved dette re-godkendende 
besøg, ikke skal tilvejebringes fortløbende, så lad os se frem til, at de 
kommende tilsynsbesøg i højere grad bliver centreret omkring udvalgte 
faglige emner. 
 

Farvel til vores ældre – og handicapchef 
 

Ældre- og handicapchef Jan Møller Iversen har efter 3 års ansættelse valgt 
at søge nye græsgange og her opsagt sin stilling med udgangen af januar 
måned. Han tiltræder i stedet som ny socialdirektør i Billund Kommune 
pr. 1. februar. Man skal derfor i gang med at søge en ny chef, som forven-
tes ansat pr. 1. maj. Lad os håbe, at vi finder en lige så god og engageret 
chef som Jan har været. 
  
Forstander Lene Dannemman fra Botilbud Bavnebjerg bliver handicap-
områdets lederrepræsentant i ansættelsesudvalget, når den nye chef skal 
findes. 
       Fortsæ�es ……….. 

Nyhedsbrev januar 2016                                              Landsbyen Sølund 
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Værgemål 

Med udgangen af sidste år besluttede det øverste ledelsesteam, at der 
skal søges værgemål på alle de beboere i landsbyen, som endnu ikke har 
en værge. Proceduren herfor er nyligt blevet drøftet på et møde for den 
samlede ledergruppe, og der vil snarest komme en skrivelse ud til alle 
kendte pårørende om baggrund og formål hermed. 
  
Den altovervejende årsag for beslutningen er, at vi igennem de seneste 
år har erfaret, at den mangeårige praksis, der har været indenfor områ-
det, hvor medarbejdere og ledere har skrevet under på div. dokumenter 
og bankpapirer i beboernes sted, ikke længere accepteres. Vi har derfor i 
stigende grad og omfang løbende skullet søge om ad hoc-værgemål – en 
omfattende og tidskrævende opgave. Vi har derfor ment, at det var tiden 
til, at alle beboere, som ikke selv kan give habilt samtykke og under-
skrift på den stigende mængde af dokumenter m.m., som skal til for at 
ansøgninger om hjælpemidler, boligydelse, tilskud, bankoverførelser 
mv. kan behandles, får en værge. 
  
Værgen bliver både i stand til at varetage egentlige personlige forhold 
(fx stillingtagen til flytning), men altså også varetagelse af beboerens 
økonomi. Der vil således generelt for alle enheder skulle indarbejdes en 
ny samarbejdspraksis og procedure med de tildelte værger. 
  
Alle boenhedsledere er foreløbig klædt på til at varetage opgaven om-
kring selve værgemålsansøgningen, og henad vejen bliver der sikkert 
behov for, at vi løbende erfaringsudveksler boenhederne imellem på den 
praksis der viser sig. 
  
(se brevet angående værgemål andet steds i bladet)  
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             GOSPELKONCERT 

     DEN 12. APRIL 
        KL. 19.00 I  
       FESTSALEN                                                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tirsdag den 12. april kommer Århus Gospelkor under ledelse af dirigent Rune 

Herholt og giver koncert i festsalen. 
 

Det 100 mand store m/k kor var her også sidste og leverede en forrygende  
festlig og medrivende koncert. 

 
Pårørende er meget velkomne sammen med deres familie fra Sølund. 
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16.03: Forventet påskegudstjeneste i  
            Slotskirken  

06.04: kl. 01.00 Gudstjeneste i Snoezelhuset 

04.05:  kl. 10.00 Gudstjeneste i Snoezelhuset. 

10.05:   kl. 18.00 Generalforsamling i  

            Pårørendeforeningen 

 
Øvrige gudstjenester annonceres i lands- 
byen 

 

 

 

 
06.04:  Torben G. Clausen   60 år 
10.05:  Solvejg  Winter 40 år 
14.05: Josefine Kofod 20 år 
21.05: Erik Bitsch 80 år 
10.06; Arne Jensen 60 år 
 
 
 

Fokus sendes ud med post til pårørende.  

Det er boenhederne som leverer adres-
serne. 

 

 

Adresseændring: 

Skal meddeles lederen af den boenhed, 
hvor dit familiemedlem bor.  

 

 

 

Fokus online 

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

Under menupunktet ”Landsbyen i sam-
spil” finder du undermenu ”Pårørende” 
med adgang til ”Tidskriftet Fokus”. 

Til tablet eller  smartphone kan du hente 
siden med Fokus direkte via QR kode: 

 

 

 

 

 

 

Adgangskode til online Fokus 

Du kan få tilsendt adgangskoden på mail 
ved at sende en E-mail til 
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.  

Eller ringe på 8794 8003.  

 

Husk at meddele, hvem du er pårørende 
til. 

 

_________________________________ 

Kontakt angående indhold i bladet: 

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