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Så er efteråret ved at være gået, og vi er kommet ind i den mørke vintertid med regn og rusk.
Jeg var på Sølund i weekenden og kørte en tur rundt på Sortesøvej og kunne konstater, at man nu er gået i gang med de sidste 2 boenheder. Det er boenhed 5/6 og 11/12. Det må blive en
dejlig julegave til alle på Sølund, når man ikke skal se på byggerod mere. De skulle efter planen stå færdig til jul 2010.
Snoezelhuset nåede at blive færdig til den store Snoezelkonference i uge 48. Vi arbejder på at lave et åbent-hus-arrangement, så alle kan få mulighed for at se det. Hvis det går efter
planen, bliver det i forbindelse med pårørendeforeningens
generalforsamling i maj måned.
Torsdag den 29-10 var der inviteret til Løvfaldsfest i festsalen,
og som altid var det en hyggelig aften.
Allerede ved ankomsten emmede det af hygge med levende lys
og bål udenfor, og da man kom inden for, var salen igen i år
pyntet i flotte efterårsfarver. Rundt omkring i salen sad de 12
jubilarer med deres familie. De blev hyldet på bedste vis og fik
gaver fra Sølund og pårørendeforeningen.
Når disse linjer læses er vi tæt på julen og alle dens traditioner.
Der skal herfra ønskes alle en rigtig glædelig jul samt alt godt i
det nye år.

Formand for Pårørendeforeningen i landsbyen Sølund
Anders Peter Jensen
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John fra hus 1 har fået Renault 19
November 2009
I dag har John haft sin bil i 2 måneder.
Det startede for et års tid siden hvor ønsket om at få egen bil opstod. Der er jo mange
biler på Sølund, så hvorfor ikke også selv få en bil.
Efter en del snak frem og tilbage blev der sammen med John lavet en bilkontrakt, og
en dag i maj blev kontrakten underskrevet af Maurits, Birgitte og John.
Så var det bare om at komme i gang med at undersøge brugtbilsmarkedet .Og det er
stort!!!
Den første bil, John så på, var fra et bilforhandlingssted i Skanderborg ”Auto Børge”. Vi tog hen for at se på bilen og mærke efter, om det nu lige skulle være den.
Men John fandt, at den ikke var så god at ”sidde på”. Da John synes, det er dejligt at
sidde på en bil, duede det altså ikke med første bil, der blev set på.
Derefter gik vi på nettet og efter at have set på mange biler ( det skulle være en Renault), fandt vi frem til en flot blå bil, som kom fra Middelfart.
Bilen blev bestilt og torsdag den 16 juli ankom den. Det var meget spændende.
John fik sin bilnøgle, og John gik ind i sin bil efter at have snakket lidt med chaufføren om bilens tilstand. Rust og den slags.
De følgende dage kom der mange mennesker forbi for at snakke med John, og der
var en del, der tænkte og spurgte, om det nu også var hans bil, eller om han havde sat
sig ind i en fremmed persons bil. Jo det var så sandelig Johns egen bil, og det fik
folk også at vide.
Selv om bilen har lidt skavanker, som ældre modeller jo ofte har (den kan ikke køre),
så har John igennem sommeren tilbragt mange timer i bilen .
Han drikker tit en kop kaffe og inviterer gerne folk på besøg i bilen. Han nyder livet
der, mens han læser aviser, eller studerer sine køreteoribøger. Andre gange sidder
han blot og ser ud til at nyde livet i bilen, mens hans tanker flyver viden om.
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Adventstid
tradition og transformation
I skrivende stund er det 1. december, og det første lys i adventskransen er netop blevet tændt.
Advent betyder at komme og er en tid, hvor man i kirken venter på Herrens komme –
altså julenat, hvor Gud blev menneske og lod sig føde i skikkelse af det lille Jesusbarn. Adventstiden er en forberedelsestid til denne julenat; en tid hvor man i spænding går og glæder sig til den ny tid, der skal komme som følge af frelserens komme
til jorden.
Tidligere var adventstiden en fasteperiode. Ligesom tiden før påske fastede man for,
at den rette forventningsglæde skulle indfinde sig i både krop og sjæl. Man afstod
med andre ord fra en masse mad og drikke. I dag synes dagsordenen og tankegangen
en helt anden. Det opfattes tværtimod som gudsbespottelse ikke at servere glögg og
æbleskiver og prøvesmage de nybagte vaniljekranse. Efterhånden som adventstiden
skrider frem, og dagene frem mod juleaften bliver færre, ja, så vralter vi mere og
mere som den and eller gås, mange af os har tradition for at sætte tænderne i juleaften.
Så nok har advent og jul sine rødder i den kristne tro og er en tid på året, som de fleste hæger om, fordi vi har en masse traditioner knyttet til højtiden – men ikke desto
mindre har de dybe rødder altså transformeret sig over tid og flyttet sig med de mennesker, der holder dem i hævd.
Men mon ikke fastetiden alligevel strejfer de fleste folks tanker, når de sidder tilbagelænet efter julemiddagen og spænder livremmen ud, mens de forsøger at få plads
til maven? Sådan tror jeg i hver fald det nemt kan gå for mig, alt mens jeg lover mig
selv: ”jeg gør det aldrig mer’- jeg gør det aldrig mer’!”
Jeg ønsker jer alle en appetitvækkende adventstid samt en glædelig og fredfyldt jul.
Lisbeth Kristensen
Præst, Sølund
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…. Besøg

VERDENS MINDSTE SKOV
… i Landsbyen Sølund.
I hele december måned er skoven fuld af overraskelser!
På med det varme vintertøj og prøv at gå på opdagelse i skoven og se hvad der sidder rundt om i træerne.
Og hvis I går lidt længere, op til den gamle Oase, vil
I se at skuret er blevet ryddet og nu står der borde
og bænke hvor man kan sidde og hvile sig og spise
sin madpakke og drikke den medbragte kop kaffe.
Skoven ligger på højre hånd, lige før I kommer til
Beboernes Hus når I går ad Sortesøvej 1-10
Dér hvor der er en flok træer og et dejlig grønt område, skal I gå ind (mellem skurvognene.) På venstre hånd finder I indgangen til skoven.
TIPS: Tag evt. en lommelygte med så I kan lyse med
den inde i skoven.
God fornøjelse!
Venlig hilsen Lene Bay og Anne Steen
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Kære Sølund
Fredag d. 18. december kl. 11
inviteres I alle til
Stjernetræf i Slotskirken.
Vi skal høre fortællingen om den forunderlige nat, da Jesus blev født i en
stald udenfor Bethlehem, og vi skal
synge julens dejlige salmer herom.

Velmødt til alle
Lisbeth
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Gentle Teaching konference i Portugal
Af Liselotte Petersen, Boenhed 16
Den 4., 5. og 6. november deltog 12 medarbejdere fra Sølund i den
10. internationale Gentle Teaching konference, som i år løb af staben
i Portugal, nærmere bestemt i Termas de Sao Pedro do Sul lidt sydvest for Porto.

At opbygge ”inkluderende” fællesskaber
Temaet på konferencen var ”Building Inklusive Communities” hvordan opbygger man fællesskaber, hvor udviklingshæmmede reelt bliver inkluderede
dvs. reelt føler sig som ægte deltagere? De portugisiske arrangører nævner tre forhold,
som skal være gældende, for at vi kan tale om inkluderende fællesskaber:
1. Den enkelte er knyttet til mindst en person, som ikke er en medarbejder og som er
mere vigtig end den ”vigtigste medarbejder”
1. Den enkelte skal være engageret i hans/hendes ”naturlige” fællesskab
2. Den enkelte er aktiv med noget, som værdsættes i hans /hendes fællesskab

Gentle Teaching i forhold til at bo sammen med sin familie eller bo ude (i bofællesskab eller på institution)
Der var oplægsholdere fra Brasilien, Portugal, Belgien, USA (bl.a. John McGee), Canada, Japan og Danmark, som fortalte om deres erfaringer og undersøgelser ud fra vidt
forskellige baggrunde.
Det, som slog mig mest, var, hvor forskelligt man vægter rammerne, som de udviklingshæmmede bor i. Alle er enige om, at Gentle Teaching er den rette holdning at arbejde ud
fra – John McGees arbejde er alle inspirerede af, men hvad er bedst? At bo hjemme hos
familien eller bo i bofællesskaber eller på institution?

Kulturelle forskelle
Nogle af oplægsholderne bl.a. fra Brasilien er fortalere for, at udviklingshæmmede skal
bo sammen med deres familier. De forholder sig kritisk til vores nordeuropæiske tradition med institutioner og bofællesskaber, og det er tydeligt, at de synes, vi mangler udvikling på dette område. Punkt et (den enkelte er knyttet til mindst en person, som ikke er
en medarbejder og som er mere vigtig end den ”vigtigste medarbejder”) kan f.eks. ikke
opfyldes for alle beboere på Sølund, fordi de ikke har kontakt til deres familie – nogle
har aldrig haft det. Vi diskuterede dette i vores danske gruppe, og vi blev opmærksomme
på, hvor forskellige kulturelle baggrunde, vi kommer fra. Familieliv i f.eks. Brasilien er
anderledes end familieliv i Danmark, og institutioner i Brasilien er af en helt anderledes
karakter end i Danmark.
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Hvad er ”inklusion” i Danmark?
Vi søger selv fællesskab med dem eller den, som ligner os, og vi søger omgivelser, som
passer til de behov, vi har – det gør du og jeg, og det er den tankegang, som ligger bag
landsbyen Sølund og det tilbud, den udviklingshæmmede får. Det inkluderende er her at
være på lige fod med sine medbeboere og naboer – at have mulighed for at blive værdsat
i et ”naturligt” fællesskab – alt dette i en atmosfære, hvor relationen er i højsædet, og
hvor medarbejderne har fokus på at give noget ”mere” til beboeren. Det er en spændende
diskussion og, synes jeg, interessant at se, at på trods af forskellige opfattelser af, hvordan de bedste rammer er for en udviklingshæmmet, så gennemsyredes oplæggende af, at
alle arbejdede udfra Gentle Teaching holdningen.

Besøg på en skole og et aktivitetscenter
Fredag eftermiddag inviterede ASSOL – vores portugisiske værter – os på et besøg på en
folkeskole, hvor handicappede, både fysisk handicappede og udviklingshæmmede, var
integrerede i den daglige undervisning. Vi hilste på en enkelt af de udviklingshæmmede
elever. Inspektøren fortalte, at integrationen var vellykket – i begyndelsen havde man
haft problemer med at forklare de ”normale” børns forældre, at det ikke ville gå ud over
undervisningen af deres børn. Tilsyneladende var der ingen problemer for de handicappede børn. Desuden så vi et dagtilbud for udviklingshæmmede. De arbejdede blandt andet med ler, med at farvelægge forskelligt og med at lave papirsposer og lave stearinlys.
Dagtilbuddet ligger midt i byen på anden sal i en bygning med forskellige butikker og
kontorer. Brugerne var tydeligvis glade for at være der – det er deres arbejde, og når de
er færdige, går de hjem til deres familier. Nogle af dem havde en høj udviklingsalder og
enkelte kunne faktisk tale lidt engelsk. I forhold til de rammer vi har på Sølund med muligheder for aktiviteter i mange sammenhænge, så virkede det som om de havde færre
muligheder: mindre plads til fysisk udfoldelse, naturoplevelser og sociale arrangementer.

Andre temaer på konferencen
Der var mange emner på konferencen, bl.a. holdt Maurits et indlæg om Gentle Leadership, og to belgiske pædagoger fortalte hver deres historie om en beboer, som de havde fulgt over flere år som et eksempel på, hvordan Gentle Teaching gjorde en forskel.
Interessante fortællinger, som ligner historier fra Sølund.
Canadieren Robert Regnier gjorde rede for sit igangværende projekt med at placere
Gentle Teaching i forhold til filosoffen A.N. Whitehead (1861-1947). Denne fremhævede følelser – herunder intellektuelle følelser som udgangspunkt for at forstå relationer,
menneskelig rationalitet og værdier. At tænke i processer anså han for specielt relevant i
arbejdet med udviklingshæmmede. Det lyder interessant – men kan det bruges i praksis,
eller er det mest interessant som en akademisk diskussion? Det er et åbent spørgsmål,
men måske kommer vi til at høre mere om det i fremtiden?
Udover foredragene var der workshops bl.a. om musik og kommunikation, om at lave en
gruppe ud af en flok individer, om kroppen som instrument og flere andre. Dette var blot
en smagsprøve på nogle af emnerne, som jeg håber giver et billede af de mange indtryk,
vi som medarbejdere har fået med hjem.
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Snoezelhuset ”Guldhornet” stod færdigt
Så blev det endelig dagen, som vi alle spændt har ventet
på i to år. Guldhornet nåede lige akkurat til at blive færdig til den Internationale Snoezelen Konference i perioden 18/11-20/11 2009.
Af snoezelenkonsulent Gitte Andersson

Støvet havde ikke mere end lige lagt sig, da de første gæster trådte ind ad døren til verdens største sansehus. Allerede i entreen sænkede folk deres stemmeleje, spærrede deres øjne op og gik i sanse-”mode”!.
Ihhhhhh og nejjjjjjj…..og Åhhhhhhh….var nogle af de begejstrede udbrud, vi hørte som udtryk for stemninger og sanseindtryk.
Man siger: ” vi er vores sanser”. En fascinerende tankerække er: hvor åbne og
modtagelige er vi? Hvad husker vores krop og hjerne? Hvordan har vi igennem
vores liv mærket vores liv? Og hvilke erindringer forbinder vi med lys, lyd, dufte,
smag? Vores livshistorie ”set” gennem vores sanser!
Guldhornet er bygget til lige netop at møde de behov, den enkelte bruger har for
at blive berørt.
Sansestimulering er med til at reducere stress. Under konferencen stod folk klar
ved døren kl.8 for at høre om:” Er der en vandseng ledig?”. Endvidere dannede
rummene en fantastisk ramme omkring mange af de ca. 30 forskellige workshops.
At færdiggøre huset har været et fantastisk samarbejde på tværs i organisationen for at nå, hvortil vi er i dag. Engagerede medarbejdere har bidraget med
gode og spændende ideer, og håndværkerne knoklede til sidste time. Sus
Haugland, som er scenograf, har produceret ”livmoderen” og glasmontrerne
med blomster, som du selv kan skifte farve på.
Og så har vi været så heldige, at Protac har sponseret de dejligste kuglestole
(SenSit), og AKVA Waterbeds har sponsoreret vandsenge. Der er fantastiske
tekniske løsninger til anderledes oplevelser.
Et fantastisk hus fuld af muligheder til og for Landbyens Sølunds beboere.
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Skumrings-snoezel i den ”gamle Oasen” på Sølund
3 gange i løbet af den internationale Snoezelkonference,
afholdt vi
Skumrings-snoezel.
En aften for Sølunds beboere
og 2 aftener for konferencen.
Niels og Michael fra hus 43
havde haft et stort arbejde
med at rydde op og gøre
pænt i ”den gamle Oasen.
Vi startede snoezeloplevelsen
ved indgangen til det grønne
område.
Der blev man ledt på vej af
bål, stearinlys og flag, til den
lille granlund, hvor der var lokkende kvindesang, skatte,
mærkelige lyde, dyr, lamper
m.m. i træerne.
Derefter fortsatte vi op mod
grillskuret, hvor vi drak varm
hyldebærsaft og KlangSvalerne fra Gjesing fritidsskole spillede deres dejlige
stemningsfyldte koncert.
Vi sluttede af med at synge
og tænde stjernekastere, inden vi gik hjem gennem mørket.
Med tusmørkehilsen fra Anne Steen og Lene Bay
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af Maurits Eijgendaal

Kære pårørende!
Det er fuldmåne her i starten af december, og i nat har det været frost,
så en rød måne og den gule sol afløser den mørke regn. Det er rigtig
dejligt!
En ganske særlig jul
Det er utroligt hvordan vejret påvirker os, både i sind og krop! Sanserne, altså vores smag, syn, hørelse, hud m.v. er vejen til at opfatte, hvad
der sker omkring os, men også hvad der sker inde i os selv. Derfor er
denne jul noget særligt.
Sansernes fest
Vi er, så småt, begyndt at bruge vores nye sansehus, Guldhornet, for at
give især Landsbyen Sølunds beboere en chance for på ny at bruge deres sanser, så de kan gøre livet bedre for sig, og måske også mere forståeligt! Huset evner at give flotte oplevelser, men også at sortere i de
påvirkninger, man skal give, hvis man enten ser for meget, eller for
lidt. Hvis det lykkes os, og det gør det, at finde den rette balance i forhold til den enkelte bruger, kan huset afgørende være med til at give
vores beboere flere muligheder! Det glæder vi os til!
I vil bl.a. få mulighed for at se huset når Pårørendeforeningen afholder
generalforsamling i maj måned 2010. Endvidere afholder vi officiel
indvielse 29. januar 2010 se opslag i bladet.

fortsættes …..
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Lederen fortsat …..
Forrygende Snoezelen Konference
Vi har just afholdt en konference, hvor 470 mennesker, fra 20 forskellige lande, har besøgt os for at se vort nye hus på ca. 800 m2. Begejstringen var enorm, både for huset, og for Sølunds personale. Alle var
glade for den varme modtagelse, de varme smil og et personale der
helt tydelig er glade for deres arbejde og beboerne i hvis hjem, de fungerer.
Jeg var meget stolt, og det tog lang tid før mine arme kom ned igen
efter al den begejstring.
Sidste etape af byggeriet
Vi glæder os til 2010, hvor de sidste byggerier færdiggøres, og hvor
alle kan bo i deres dejlige boliger. Alting er forløbet flot hidtil, så vi
håber at det også sker ved de sidste genhusninger og flytninger.
I samarbejdets ånd
Forældreforeningen har skiftet navn til Pårørendeforeningen, og jeg
tror, at det passer meget godt til de ting, der ændrer sig i vores samarbejde med de pårørende. Inde i bladet reklamerer vi lidt for en fyraftensmøde den 3. maj 2010, hvor vi netop vil sætte fokus på dette samarbejde.
Vi glæder os derfor også til samarbejdet i 2010!
Rigtig god jul, og godt nytår,
fra os alle!
Maurits
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Referat af møde i Etisk Råd den 24. november 2009 med
temaet: Medbestemmelse/selvbestemmelse
Referent: Anne Renée Hansen
To medarbejdere fra Boenhed 20, Sølunds enkeltmandsprojethus, Tina Ballegård og
Lone Høgh Leonard holdt oplæg om deres deltagelse i et regionalt projekt under JYFE
med deltagelse af mange kommuner og sociale tilbud. Projektet har overskriften: Gennembrudsmodellen, med fokus på indflydelse på eget liv, også når man er meget afhængig af andre mennesker i sin hverdag.
Genembrudsprojektet er bl.a. et dokumentationsredskab og et formidlingsredskab og er
første gang taget i anvendelse i 2006 i forbindelse med projekt Brugerindflydelse.
Boenhed 20 udskiller sig i projektet på flere måder: Beboerne er meget skrøbelige
mennesker med rigtig meget personaledækning omkring sig for at kunne klare en hverdag. Derfor er der for en umiddelbar betragtning ikke så mange muligheder for et selvstændigt liv. De andre deltagere var typisk fra bofælleskaber, hvor beboerne færdes
mere på egen hånd og selv tager flere beslutninger.
De allerfleste deltagende sociale tilbud i projektet har fokus på områderne mad og
drikke, når der skulle fokuseres på områder med selvbestemmelse, men i Boenhed 20
har man valgt at have fokus på aktiviteter (tømme en opvaskemaskine, gå i bad, lave
motion f.eks.) og leg (lystbetonede og selvstyrende aktiviteter).
Der arbejdes ud fra 3 kategorier:
1. ingen medbestemmelse
2. medbestemmelse
3. hel selvbestemmelse
Der er ingen værdiladning i de tre kategorier. Det kan være et lige så godt mål at fratage en person et for stort ansvar som at give flere muligheder for selvbestemmelse
Der arbejdes ud fra 2 niveauer:

1. makroniveau (juridisk, økonomisk, rettigheder, flytninger etc)
2. mikroniveau (dagligdagsniveauet)
For beboerne i Boenhed 20 har det været vigtigt at arbejde med fornemmelse for begreberne i de 3 kategorier. Ordene i sig selv var ikke forståelige. Der er derfor blevet
arbejdet med visualisering: Rød – ingen medbestemmelse, gul – medbestemmelse,
grøn – hel selvbestemmelse.
De farvede kort er så blevet knyttet til de forskellige handlinger i hverdagen.
Fortsættes….
14

…. fortsat
Ved hjælp af fokus på og en større systematisering af selvbestemmelse er pædagogerne blevet meget bevidste om, hvor meget og hvordan, der er mulighed for selvbestemmelse for den enkelte beboer.
Det er blevet tydeligt, at beboerne i en hverdag med meget personale omkring sig
har rigtig store muligheder for at bestemme: Har beboeren ikke lyst til brød om morgenen men hellere vil have havregrød, ja så laver pædagogen selvfølgelig det. Ligeså de andre måltider. Vil beboeren lege, gå tur etc., så kan det også sagtens lade sig
gøre.
Det er også blevet helt tydeligt for pædagogerne, hvor stor bunken med røde, henholdsvis gule og grønne kort er. Bare at lave denne inddeling har skærpet deres bevidsthed.
Projektet fritager ikke pædagogerne for dilemmaer: for at tilgodese beboerens behov, som beboeren ikke altid selv er klar over, så skal der en mængde røde kort til
(gå i bad, mad, motion etc.). Lone fortalte, hvordan hun havde udarbejdet et sjovt
motionsprogram for en beboer, som absolut ikke altid gad den ordinære gå– eller
cykeltur, men som skulle motionere for at bevare sin sundhed. Et skift fra rød til
grøn afhænger også rigtig meget af personalets fantasi og indlevelse.
Når projektet er færdigt i Boenhed 20 (det bliver formodentlig aldrig færdig i praksis), skal det formidles videre ud til de andre boenheder på Sølund, som dermed også
kan få fokus på området : Indflydelse på eget liv.

Tematimer med John Zeuthen om samarbejde mellem pårørende og pædagoger
Mandag den 3. maj 2010 – kl. 15 lægger John Zeuthen op til en ny forståelse
af vor tids samarbejdsformer.
John Zeuthen er psykolog. Han har selv en handicappet datter – og er derfor
både pårørende og professionel. John har for ca. 10 år siden arbejdet på Sølund som konsulent i et par år. Siden da har han haft egen virksomhed med
blandt andet fokus på dette tema.
Arrangementet finder sted i Salene, Landsbyen Sølund
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Sæt X i kalenderen

fredag den 29. januar 2010
Til officiel indvielse af Snoezelhuset

Guldhornet
Vi inviterer beboere, pårørende og personale til officiel
indvielse af Guldhornet.
Af hensyn til brandregler er der begrænsning på, hvor
mange vi må være i huset samtidig. Vi arbejder med den
praktiske planlægning, så alle kan tage del i dagens festivitas.
Følg med på www.solund.dk, hvor vi i januar vil fremlægge programmet.
Er du i tvivl så kontakt boenheden et par uger i forvejen.
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