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Næste nr. af FOKUS udkommer: 

Juni 2009 
Sidste frist for indlevering af artikler 

m.m. til bladet er: 15. maj 2009. 

Medlemskab af forældreforeningen er ikke 
betinget af, om man har betalt kontingent. 
Alle er velkommen til at deltage i forenin-
gens arrangementer, og til at rette henven-
delse til bestyrelsens medlemmer, hvis der 
er problemer, man ikke kan klare alene. 
Slut op om forældreforeningen. 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 

 
Med venlig hilsen 

Forældreforeningen Sølund 

07. marts: John Nicolaisen 60 år 
19. marts: Louise Kristensen 30 år 
20. marts: Brita Sylvia Mortensen 70 år 
21. marts Peter Schibler Jensen 40 år 
14. april: Inger Andrea Jensen  90 år 
15. april: Perr Jørgensen 50 år 
22. april: Per Hansen 50 år 
18. maj: Aase Brandt 60 år 
23. maj: Ejvind Sørensen 70 år 

5. maj kl. 18.00: Forældreforeningens 
generalforsamling. Derefter temamøde 
vedr. beboernes pensionsmuligheder. 
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Så er julen og nytåret forhåbentlig vel overstået og vi er på vej mod lysere tider. I skriven-
de stund er det meget lyst der ude af den hvide sne som netop er faldet. 
Forældreforeningens julenisser var igen 
her til jul ude med julegaver til de ca. 50 
af vores beboere uden pårørende. Jeg 
håber de fik nogle gode gaver de kunne 
bruge. Der blev også denne jul leveret en 
kasse med julegodter til hvert hus. Det var 
2 fra bestyrelsen i fuld nissedragt og ægte 
vatskæg der var rundt med gavesækken. 
Den største julegave til alle på Sølund var 
nok at det lykkedes at købe feriekolonien 
Ajstruplund. Handlen er nu gået i orden, 
så den er nu Sølunds ejendom. Jeg håber 
at vi i løbet af sommeren kan lave et 
åbent hus arrangement derude, så alle 
kan få mulighed for at se denne perle. 
Der er stadigvæk godt gang i nybyggeriet og renoveringen af de gamle bygninger på Sor-
tesøvej. Hvor langt vi er nået har jeg mistet overblikket over. Det sidste jeg har hørt er at 
de sidste renoveringer er rykket frem, så det hele skulle være færdig i 2010. 
 
Jeg kan oplyse at forældreforeningen er gået i samarbejde med pårørendeforeninger fra 
Bostederne i Skanderborg, Bavnebjerg i Ry og Solsikken i Voerladegård og har dannet 
foreningen PRISK. (Se også den udsendte pressemeddelelse her i bladet). 
 
 Generalforsamling 
Så nærmer vi os årets generalforsamling som er tirsdag d. 05. maj kl. 18.00. 
Margit og Anders Peter er på valg men genopstiller og modtager gerne genvalg.  
Fra bestyrelsen ligger der forslag til vedtægtsændringer. 
Vi foreslår at foreningens navn ændres til ”Pårørendeforeningen Sølund”. Der udover er 
der nogle få justeringer af vedtægterne.  
Jeg håber at rigtig mange vil møde op. Der vil være repræsentanter fra Sølunds ledelse 
tilstede, så der bliver også mulighed for at stille spørgsmål direkte til ledelsen. 
Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt et temamøde om pension og pensionsop-
sparing for beboerne på Sølund.  
- - Og hvorfor nu det? - Fordi den dag man bliver folkepensionist og kun har sin folkepen-
sion at leve af og ingen formue eller anden indtægt, er der i dag nogle beboere som har 
under 1000 kr. tilbage om måneden, når de faste udgifter er betalt. Det er ikke meget, så 
tænk over om der ikke burde laves en pensionsopsparing for jeres pårørende.  
 
Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt forår og håber at se mange af jer til de kommende 
arrangementer her på Sølund i løbet af året. Husk også at forældreforeningens bestyrel-
se altid står til rådighed for Jer med råd og vejledning. 
 
 Anders Peter Jensen 
Formand for forældreforeningen Sølund 



  

Generalforsamling 2009 
 

Hermed indkaldes til generalforsamling 
i Forældreforeningen Sølund 

 

Tirsdag den 5. maj. 
I Landsbyen Sølund i cafeen ved festsalen. 

Kl. 18.00 til ca. kl.19.00. Herefter er der temamøde vedr.  
beboernes pensionsforhold. 

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 til bestyrelsen - på valg er: 
 Anders Peter Jensen (modtager gerne genvalg) 
 Margit Ponsaing (modtager gerne genvalg) 
6. Valg af revisorsuppleant  
  
7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest  
 d. 21. april) 
 Ændring og modernisering af foreningens vedtægter. 
 
8. Eventuelt 
 
 Repræsentanter fra ledelsen i Landsbyen Sølund vil 
 være til stede under mødet. 
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Vedtægter for Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund 

§ 1 Navn og hjemsted 
1.1  Foreningens navn er:     Pårørendeforeningen Sølund. 
1.2 Foreningens hjemsted er Landsbyen Sølund i Skanderborg. 
 
 § 2 Formål og virke 
Foreningens formål er: 
2.1 At repræsentere beboerne i Landsbyen Sølund og deres pårørende. 
2.2 At samarbejde med Skanderborg kommune, Landsbyen Sølunds ledelse og 
medarbejdere om at skabe optimale vilkår for beboerne. 
2.3 At samarbejde med relevante organisationer til fremme af formålet. 
2.4 At udgive kontaktbladet Fokus. 
 
 § 3 Medlemmer 
Foreningens medlemskreds består af: 
3.1 Pårørende og værger til beboere i Landsbyen Sølund. 
3.2 Interesserede kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. 
 
 § 4 Generalforsamling 
4.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år 
inden udgangen af maj måned. 
4.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 3 ugers 
varsel i kontaktbladet Fokus eller pr. brev. 
4.3 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punk-
ter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg til bestyrelsen og suppleanter 
6. Valg af revisor og suppleant 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 
4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved 
skriftlig og begrundet anmodning fra mindst ¼ af medlemmerne svarende til ¼ af 
beboertallet i Landsbyen Sølund. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen herom. Indkal-
delse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 2 ugers varsel 
ved brev, som indeholder begrundelsen for indkaldelsen. 

Fornyelse af foreningens vedtægter 
Bestyrelsens forslag til modernisering af forenin-
gens vedtægter. 
Forslaget til vedtægtsændringerne vil blive forelagt på foreningens 
generalforsamling til godkendelse efter de gældende vedtægter. 
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4.5 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de(t) forslag, der har 
foranlediget indkaldelsen. 
4.6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Kun 1 
stemme pr. beboer. Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning 
kræver dog mindst 2/3 af samtlige stemmer. Opnås dette ikke, indkaldes til eks-
traordinær generalforsamling, som under alle omstændigheder er beslutningsdyg-
tig ved almindeligt stemmeflertal. 
4.7 Afstemninger skal på begæring foretages skriftligt. 
 
 § 5 Kontingent 
5.1 Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent for et år ad gangen. 
Kontingentet er frivilligt, og manglende indbetaling udelukker ingen pårørende fra 
medlemskab. 
 
 § 6 Bestyrelse 
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer plus 2 supplean-
ter. 
6.2 Foreningen ledes af bestyrelsen, som konstituerer sig på det første bestyrel-
sesmøde efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
6.3 Bestyrelsen udpeger en redaktør af kontaktbladet, Fokus. 
6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Mø-
derne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens 
stemme afgørende. 
6.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, revisor og suppleanter 
vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af stemmelighed foregår valget ved lodtræk-
ning. På lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3 medlem-
mer. 
 
 § 7 Regnskab og revision 
7.2 Generalforsamlingen vælger 1 revisor plus 1 suppleant. Regnskabet følger 
kalenderåret og føres af foreningens kasserer. Det reviderede regnskab forelæg-
ges bestyrelsen inden generalforsamlingen. 
 
 § 8 Tegningsret 
8.1 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. I tilfælde 
af formandens forfald træder næstformanden i stedet. 
 
 § 9 Vedtægtsændringer 
9.1 Vedtægtsændringer sker i overensstemmelse med bestemmelserne i  
§ 4.6 
 
 § 10 Opløsning 
10.1 Opløsning af foreningen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i  
§ 4.6 
10.2 Ved opløsning overgår foreningens midler til Landsbyen Sølunds beboere 
efter generalforsamlingens beslutning herom. 
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Pensionsopsparing 
muligheder og konsekvenser for beboerne 

Dato: 5-5-2009 

Er beboerne sikret med pension via det 
offentlige eller  er det en fordel for bebo-
eren at tegne pension? 

Hvilke konsekvenser får pensionen for 
husleje, boligsikring og øvrige tilskud for 
henholdsvis førtidspensionister og folke-
pensionister? Og har boligformen indfly-
delse på pensionen (boform eller alme-
ne boliger). 

Disse spørgsmål vil Gitte Juhl, medar-
bejder i Administrationen og en medar-
bejder fra Nordea Bank besvare i løbet 
af aftenen. 

Dyrehaven 10 
8660 Skanderborg 
www.solund.dk  

Pårørendeforeningen og Landsbyen Sølund 

Inviterer pårørende og medarbejdere til TEMAAFTEN om 

Der bliver serveret kaffe, te og lidt til ganen.  
Du er også velkommen til at deltage i Pårøren-
deforeningens Generalforsamling samme aften 
i tidsrummet 18-19.  

Tid: 19:00—ca. 21:00 

Kantinen - Forsamlingshuset 

Tilmelding — senest 20-04-09:  
E-mail: hanne.joergensen@skanderborg.dk  
eller på telefon: 87 94 80 32 
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At sættenissen spillede os et puds ved december nummeret af 
Fokus. Hans ører blev lige så røde som hatten, da han opda-
gede, at skriften var så lille. 

Var du ikke i stand til at læse bladet på grund af de små bog-
staver, er du hjertelig velkommen til at bestille et nyt ved Britt 
Bach Madsen på E-mail: britt.bach.madsen@skanderborg.dk 
eller på telefon 87948003. 

Vi beklager!! -  

NYT FÆLLESRÅD ETABLERET 
 
PRISK – er fællesrådet for Pårørende-Råd for psykisk udviklingshæmmede I 
Skanderborg Kommune og indtil videre er de 4 pårørenderåd for: 
 
Landsbyen Sølund 
Bavnebjerg Bocenter i Firgårde 
Solsikken Bocenter i Voerladegård 
Bostederne i Skanderborg 
repræsenterede, men på sigt ønsker PRISK, at pårørenderåd for alle bosteder 
i kommunen deltager. 
 
 Formålet med det nye fællesråd er skabe et fælles organ som kan formidle og 
sætte fokus på nogle af de fælles udfordringer og problemstillinger, de enkelte 
pårørenderåd arbejder med i Skanderborg Kommunes Bosteder og Aktivitets-
centre. 
 
 PRISK vil arbejde for pårørendeindflydelse på bostederne og i dagtilbuddene 
både i samarbejde med Skanderborg kommune, -men også som ERFA-gruppe 
pårørenderådene imellem. 
 
 Samarbejdet med Skanderborg kommune er allerede indledt, og skulle du 
have lyst til at høre mere er du velkommen til at kontakte os på nedenstående 
adresser 
 
 Som formand for PRISK er valgt Jens Kaysen( jenskaysen@webspeed.dk), 
som næstformand Benedicte Müller (benedicte.m@dadlnet.dk) 

Pressemeddelelse 
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Julen nærmede sig med hastige skridt, og julemanden og hans hjælper var i gang med 
de sidste forberedelser til den ”travleste” dag i året. Kalenderen blev studeret nøje, og 
de kunne hurtigt se at 24. december ville blive en enorm travl aften, så årets uddeling af 
julegaver / julegodter blev for Landsbyen Sølund flyttet til torsdag den 18. december. 
Kanen og rensdyrene stod klar, men der var et enkelt problem, idet sneen ikke var kom-
met til tiden, så kanen kunne ikke anvendes. Rensdyrene blev derfor fritaget for tjene-
ste, selvom de lavede en del ballade, da de havde glædet sig til denne tur. I stedet for 
rensdyr og kane måtte julemanden og hans hjælper i stedet bruge bil og trailer. 
Velankommet til Landsbyen Sølund blev alle huse / boenheder besøgt. 
Julemanden og hans hjælper startede med at besøge boenhederne på Sygehusvej, 
hvor beboerne netop var kommet hjem fra arbejde. Administrationen blev også besøgt 
inden de kunne holde fyraften. Julemanden og hans hjælper fortsatte med boenheder-
ne i Dyrehaven, her oplevede de at komme til en næsten mennesketom boenhed. Her 
blev de gjort opmærksom på, at de var gået forkert, hvilket selvfølgelig ikke var tilfæl-
det, men ovenpå viste det sig, at der var julefest for beboerne med familie, de fik så 
besøg af den rigtige julemand med hjælper midt under julefesten. 
Julemanden og hans hjælper fortsatte til Sortesøvej, hvor de fik hilst på alle boenheder-
ne, beboerne havde generelt en god oplevelse i de 10-15 minutter julemanden og hans 
hjælper var i hvert hus. 
I nogle af boenhederne ønskede beboerne at høre nærmere om julemandens anatomi 
(hankøn eller hunkøn). Julemanden måtte så fortælle, at julemanden selvfølgelig er af 
hankøn. Andre ønskede at undersøge om skægget var ægte og en enkelt beboer men-
te, at hun var i familie med julemanden. 
I en boenhed var personalet ved at overfalde julemanden og hans hjælper korporligt, 
fordi de troede, de kendte dem personligt. Personalet hang ud af vinduerne for at se 
kanen, men da julemanden var i bil med trailer, kunne personalet ikke genkende kanen. 
Efter en herlig tur rundt til alle boenhederne i Landsbyen Sølund fik de travlt med at 
komme hjem og give rensdyrene aftensmad. 
 
 Julemanden og hans hjæl-
per i Landsbyen Sølund. 
 
 NB: Der blev taget billeder 
på de forskellige boenheder, 
så kontakt disse, hvis I har 
interesse i at se glæden ved 
besøget. 
 
 AP/Frede. 

Beretningen om julemandens uventede besøg i 
landsbyen Sølund 
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Af: Maurits Eijgendaal  

 Grønne arealer, lune oaser, ildsjæle  
og faglighed i Landsbyen Sølund 
 
 I dag fejer en kold vind gennem landskabet, uha!! Vi skutter os, hvor er det godt vi er 
indendørs! 
Og jeg lagde, på min vej, mærke til, at de første Erantis-
ser kigger op af jorden, så mon ikke foråret er kommet lidt 
tættere på, når dette blad ligger i jeres postkasse? 
 
 Men kulden udenfor forøger hyggen indendørs, og det er 
i hvert fald ikke havearbejdet, der kalder på os lige nu. 
 
 Og dog….. 
 
 Endnu grønne arealer mellem Sølund og Vesterhavet 
Vi har fået ny havemand i Landsbyen, han hedder Claus, og jeg skal love for, han tager 
fat. 
I første omgang omkring gamle Sølund og langs med Stien, men senere selvfølgelig 
også omkring boenhederne på Sortesøvej. En spøgefugl har allerede spurgt om vi hol-
der op med at rydde buske, når vi når Vesterhavet… men en gang imellem, skal vi altså 
tage fat, for at det bliver godt. 
Sortesøvej må dog vente, i hvert fald den overordnede plan, til vi er længere med byg-
geprocessen, så vi kan lave en plan for området. Men det trænger da til en tur, også 
der! 
 
 Lune oaser til sommerens grillfester 
Byggeriet forløber planmæssigt. Vi glæder os til det nye koncept, som Sortesøvejhuse-
ne bliver bygget om efter: hvor vi bevarer en lille atriumgård. Mange beboere og perso-
naler er glade for gårdene. Ja, jeg ved godt, at en enkelt medarbejder eller beboer tager 
sig en hurtig smøg i gården, men det er nu ikke det, de bygges til. Det er lune oaser, 
der tillader grillfester, næsten uanset vejret. Og fest skal der til! 
 
 Ildsjæle arbejder med luft, vand, jord og ild i Snoezelhuset ”Guldhornet” 
Snoezelhuset beskæftiger mange, udover dem der bygger på huset. Rigtig mange ild-
sjæle er involveret i planlægningen, og alle er enige om, at dette hus bliver rigtig godt 
for beboerne i Landsbyen. Senest har vi fået kontakt med en sød pige fra London ”Katie 
Gaudion” , der skal skrive sit afsluttende speciale på en kunstuddannelse. Hun gør det 
ved at lave et projekt i vores hus, hvor hun får fire hjørner, et til hvert element: Luft, 
vand og jord plus ild (som jo egentlig ikke er et element). Hun arbejder med stoffer og 
tekstil, og laver flotte ting, man ikke kan modstå at røre ved for at undersøge det nær-
mere. 
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 Fagligt dygtige medarbejdere til glæde for beboerne 
Vi arbejder sammen med eksterne personer/firmaer på flere områder. Blandt andet 
prøver vi nu at få vores Neuropædagogiske Uddannelse til at give point (som kan bru-
ges til videreuddannelse). Dette gør vi i samarbejde med VIA, en sammenslutning af 
mange profesionsuddanelser. 
Jo flere gode tiltag vi laver, jo større succes har vi i at fastholdelse fagligt dygtige med-
arbejdere. Det gavner alle, ikke mindst vore beboere! 
 
 Til efteråret åbner Snoezelhuset Guldhornet med en stor international konference. Den 
skriver vi om her i bladet. Vi ser gerne, at der også bliver deltagelse fra nogle pårøren-
de til denne konference. 
Vi regner med gæster fra ca.15 forskellige lande og over 200 deltagere! 
 
 Men først skal det lige blive forår og sommer! Det glæder vi os til! 
 
 Varme hilsner,  Maurits 

International Snoezelen konference i Landsbyen Sølund 
Af Britt Bach Madsen 
 
 Den 18.-19.-20. november 2009 er Landsbyen Sølund og VISS.dk vært for den Inter-
nationale Snoezelen Konference. 
 
 Hele uge 47, 2009 står landsbyen på den anden ende – hvor vi inddrager alle facilite-
ter; mødelokaler, svømmesal, det nye snoezelhus ”Guldhornet” etc., for at skabe ram-
mer om et fagligt, festligt og farverigt program, som kan tiltrække 2-300 deltagere 
fra ind- og udland.  
 
 Temaet for konferencen er ”glæde og leg”. Det væsentligste formål med Snoezelen 
er at give livsglæde og dermed livskvalitet til en gruppe mennesker, der ellers ikke har 
mange muligheder for oplevelser. På konferencen vil vi gerne sætte fokus på Snoeze-
len som et redskab og en ramme, hvor vi gennem legen og glæden motiverer menne-
skets livslyst og nysgerrighed overfor verden. 
 
 Mange kræfter i landsbyen bliver involveret.  
 
 Vi glæder os!! – det bliver rigtig spænden-
de. 
 

  
  
 
 

 
  Information om Symposiet vil løbende blive opdateret på VISS.dk og ISNA.dk’s 
hjemmesider: www.viss.dk og www.isna.dk. Her vil program og information om tilmel-
ding også blive offentliggjort ultimo februar 2009. Spørgsmål vedr. konferencen kan 
sendes til dorthe.moeller@skanderborg.dk 

Snoezelen, et ord sammensat af 
”snuffelen” og ”doezelen”, oversat 
snuse og døse, er betegnelsen på en 
aktivitet, hvor vi bruger teknikken og 
specialindrettede rum til enten at for-
stærke eller sortere i sanseindtryk, 
fortrinsvis for mennesker der ikke 
umiddelbart reagerer på almindelige 
sanse-indtryk. 



Nyt fra præsten -  Line Rudbeck 

I skrivende stund daler sneen ned uden for mit vindue, 
så det er for tidligt at byde foråret velkommen, selvom 
små gule og hvide forårsbebudere er begyndt at titte 
hovedet frem af den frosne jord.  
Personligt kan jeg se frem til et frugtbart forår og ditto 
sommer. Jeg er nemlig gravid med termin primo juli. 
Det glæder jeg mig naturligvis til, og samtidig ved jeg, at 
jeg kommer til at savne Landsbyen Sølund, mens jeg er 
på orlov. Heldigvis bor jeg ikke længere væk, end at jeg 
kan lægge nogle af turene med barnevognen igennem 
området. Jeg regner med at påbegynde min barselsorlov ultimo maj.  
Som nævnt i de sidste par numre af Fokus, forsøgte jeg mig den 29. januar 
med en aftengudstjeneste med Kyndelmisse som tema. Det var en dejlig og 
stemningsfuld aften, hvor vi dog godt kunne have været lidt flere, men som det 
gælder de fleste steder, må nye arrangementer prøves af nogle gange, før de 
slår rod, så jeg regner bestemt med at lave en aftengudstjeneste en anden 
gang, hvor I har mulighed for at tage med jeres pårørende i kirke. 
Frem mod min barselsorlov bliver ”Stjernetræf-gudstjenesterne” i Slotskirken 
som vanligt afholdt fredag formiddag kl. 11 og som vanligt ligger de sidste fre-
dag i måneden med undtagelse af maj måneds ”Stjernetræf”, som bliver fre-
dag efter Kristi Himmelfart, den 22. maj. Jeg har med vilje lagt den en uge tidli-
gere end ellers, så jeg kan nå at holde en ”farvel-og-på-gensyn-gudstjeneste”, 
inden jeg går på barselsorlov.  
Temaerne for forårets ”Stjernetræf” er: 
Fredag den 27. marts: ”Stjernetræf og påske” 
Fredag den 24. april: ”Stjernetræf og altergang” 
Fredag den 22. maj: ”Stjernetræf og pinse (og på gensyn!)” 
 
Foreløbig er følgende datoer fastsat for andagter i Beboernes Hus: 
Fredag den 20. marts kl. 10.30. 
Fredag den 17. april kl. 10.30. 
 
 Med ønsket og et glædeligt og spirende forår til alle. 
 
 Line, præst 
Tlf.: 21 76 80 60 
E-mail: line.rudbeck@skanderborg.dk 
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Det er fantastisk at arbejde med Ol-
sen Banden ! 
Altså den Olsen Bande vi har på Sø-
lund! 
Vi, (min kollega Niels og jeg) har i 
mange år arbejdet med drama, sang, 
musik, tegn og fagter, og vi har også 
lavet flere forestillinger gennem åre-
ne. 
Torsdag d. 22. januar havde vi premi-
ere på Olsen Banden og den Jyske 
Juvel ! 
Det var en toer ! 
For halvandet år siden opførte vi Ol-
sen Banden og Det Store Kaffekup ! 
Det fantastiske er at Olsen Banden er fælleseje for både beboerne, os og publikum. 
Faktisk tror jeg at nogle af beboerne har set filmene flere gange end Niels og jeg har. 
Det betyder at det er sjovt og fælles at sidde og snakke om hvad vores Olsen Bande 
skal handle om. Ligesom os, husker beboerne  episoder, og ved præcis hvordan tinge-
ne skal være. Fx da vi skulle bruge en rig skurk som ville købe alt det kaffe vi stjal i nr. 
et, så syntes jeg at han – i tidens terror ånd – skulle have partisanertørklæde og solbril-
ler på…….. men næ nej ! sådan ser en skurk ikke ud !!!!!!! en skurk har elefanthue på ! 
SÅDAN ! 
Samtidig med at vi har snakket om hvad der hørte til i en Olsen Banden film, så har 
Niels og jeg også tænkt på de enkelte beboere, deres interesser, styrker, stoltheder, og 
efterhånden som vi fik leget med forskellige episoder, fik vi også flettet personlige liden-
skaber eller interesser ind i stykket. Derfor er der selvfølgelig et reklameblad fra John 
Deere med i Den Jyske Juvel, derfor skal Yvonne have et dansenummer, derfor begyn-
der hver stykke selvfølgelig med at Egon kommer ud af fængslet, MEN  slutter ikke med 
at han kommer ind i fængselet igen………. det var for meget for Egon ! Men politiman-

den syntes det var nødvendigt, at 
han fangede nogen og satte ham 
bag lås og slå, og med håndjern på 
! så kompromiset blev gang på 
gang, at det var Keld der måtte ind 
og ruske tremmer ! 
 
 Vi arbejder videre med karakterer-
ne fra Olsen Banden, de forskellige 
figurer er ligesom blevet vores: vi 
er Olsen Banden der går på cafe i 
togvognen, vi er Olsen  Banden der 
tilbyder værdihåndtering, vi er Ol-
sen Banden der drikker kaffe hos 

Olsenbanden på spil igen - 
En lille historie fra den virkelige verden - om drama-
tikgruppens arbejde  
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Pølse-Ras.  
Nu er vi Olsen Banden der laver en 
musical, med vores bedste 
sang/dansenumre og nogle nye. Vi har 
fået betalt job på Dagcentret Frederiks-
bjerg i Århus festuge, og vi vil også 
gerne tjene penge så vi kan komme 
sammen på en ferie - - måske til Un-
garn til sommer ! 
 
 Vi er meget taknemmelige for al den 
hjælp og støtte vi har fået, særligt da vi 
skulle optræde. 
Det gælder især kolleger og service afdelingerne her på Sølund, men også : 
Guldsmed Lisbeth Dauv, København – montering af Den Jyske Juvel 
Rasses Skovpølser, Skanderborg – T-shirts og kaffe til gruppen 
Alken Minimarked – kransekage til premieren 
Skanderborg Maskinforretning – John Deere kataloger 
 
 Tusind tak for et spændende, sjovt, nærværende og lærerigt samarbejde med jeres 
dejlige børn/pårørende! 
 
 Med kærlig hilsen Lene Bay og Niels Sørensen 

Et Guldhorn fyldt med Snoezelen  
Selvom det aldrig har været tanken med snoezelen at det skulle have et formål, får akti-
viteten alligevel et formål i det øjeblik man tilbyder sanse-
mæssig påvirkning.  
Snoezelen er en aktivitet der udvikler sig med tiden…  
  
Underholdning, beroligelse, brydning af ensomhed er ord vi 
hører pædagoger bruge, når de vælger snoezelen. Og det er 
fair at de gør det. 
  
Forstærkede sanseoplevelser 
Hensigten er at brugeren i specialindrettede rum får mulighed 
for at få (forstærkede) oplevelser. Det vil sige mennesker 
med udviklingshæmning, der for eksempel ikke længere bru-
ger deres sanser ret meget, fordi de måske ikke har positive 
erfaringer med det. Eller mennesker med demens, der har 
mistet evnen til bevidst at bruge sanserne adækvat. 
  
Som så mange andre steder er det op til den enkelte bruger at bestemme, hvordan 
personen bruger de oplevede indtryk - det er lidt som at se fjernsyn: nogle gange bliver 
man klogere, og nogle gange ikke. 
  
Snoezelen har været et fænomen i Danmark siden forstander Maurits Eijgendaal intro-
ducerede begrebet ved opførelsens af landets første snoezelhus, ved Solbo i Silkeborg. 

Snoezelen, et ord sam-
mensat af ”snuffelen” 
og ”doezelen”, oversat 
snuse og døse, er be-
tegnelsen på en aktivi-
tet, hvor man bruge 
teknikken og specialind-
rettede rum til enten at 
sortere i eller forstærke 
sanseindtryk, fortrinsvis 
for mennesker der ikke 
umiddelbart reagerer på 
almindelige sanseind-
tryk. 
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Et Guldhorn fuld af muligheder 
Ved opførelsen af Snoezelhuset 
"Guldhornet" forsøger vi, i samarbejde 
med bl.a. Alexandrainstitutet, Århus Uni-
versitet, og Region Midtjylland, med  
støtte af Erhvervsstyrelsen, at skabe (de 
teoretiske) rammer for udvidede oplevel-
ser, hvor brugerne har optimal indflydel-
se. 

Vores menneskesyn i arbejdet omkring personer med udviklingshæmning har ændret 
sig siden sidst i 80erne, samtidig med er der på det tekniske område sket en rivende 
udvikling. Kombinationen heraf giver nu de bedste forudsætninger for, at bygge et tids-
svarende og innovativt hus til gavn for brugerne. 
 
Det er kun fantasien og teknikken der sætter grænsen… 
 
Vi oplever, at antallet af spørgsmål vokser i takt med fundne løsninger. 

Oplevelse eller virkning - Snoezelforskning 
På internatnationalt plan forskes der en del i, hvad det er Snoezelen gør, at det tilsynela-
dende har en positiv indflydelse på mange beboere. 
  
Vi kan nok ikke sige noget fornuftigt om, hvorfor vi nyder et billede af f.eks. Picasso, vi 
nøjes bare med at nyde det (eller det modsatte), men der er meget mening i at forske i 
beboernes reaktioner på Snoezelen, fordi beboerne, i en vis udstrækning, egentlig ikke 
selv vælger aktiviteten, men som regel bliver taget med i et rum af nogle pædagoger.  

Sprogløs selvbestemmelse 
De sidste landvindinger indenfor teknik skal bruges til at give de sprogløse beboere, og 
for eksempel delvis lammede personer med udviklingshæmning mennesker indflydelse 
på det, der kan foregå omkring dem. Det kan være kontakter, der styres af intelligent tøj 
(kontakter vævet ind i tøjet der reagerer på hjerteslag, puls og andre kropssignaler)  og 
ved såkaldt ”tagging”. Altså en stregkode der hjælper med at udvælge de oplevelser, 
som tidligere erfaringer har vist, er gavnlig for den enkelte persons udvikling og i det 
hele taget indstillet efter brugernes egne ønsker . 
 Det er derfor vigtigt, at vi er meget opmærksomme på beboernes signaler, og så lader 
teknikken hjælpe os med flere (valg)muligheder! 
 
Teknikken kan understøtte vores observationer.  

Modelfoto: 



18 

Hjælp til hjælpe-
ren! - oplever 
beboeren os 
mon, som vi tror. 
På samme måde 
kan selv samme 
teknik måske bru-
ges til at måle hjæl-
perens reaktioner: 
har vi den samme 
oplevelse, gør det 
os godt at hjælpe, 
og sender vi derfor 
de rigtige signaler? 
 
Ét hus - mange 
målgrupper 
Snoezelen bruges 
meget til mennesker, der helt basalt er understimulerede…men hvad så med dem, der 
ikke er det? Hvilke snoezelaktiviteter kan med held tilbyde mennesker med ADHD? Vi 
kan tumle i et snoezelhus, og er dette så en god oplevelse, der kan bruges her og nu 
eller på sigt? 
 Et rum skal bruges til at arbejde med en amerikansk metode, der synes at have fanta-
stiske resultater med at hjælpe mennesker med svær autisme, til at få større indblik i 
sociale relationer. 

Teknisk eksperimentarium 
Vi har et tæt samarbejde med markedets aktører på det tekniske område, som tænker 
med i både store og subtile muligheder for indflydelse på eget liv, med teknikkens hjælp 
dette arbejder kræver en del nytænkning, og omlægning af eksisterende muligheder til 
dette specielle formål. Derfor vil der i huset være et rum, stillet til rådighed for virksom-
heder, der sammen med os kan eksperimentere med nye muligheder. 

Har du spørgsmål? 
 

Spørgsmål kan du skrive til: 
 

Formidlingskonsulent 
Dorthe Møller Johnsen 

dorthe.moeller@skanderborg.dk 
 

Forstander 
Maurits Eijgendaal 

Maurits.eijgendaal@skanderborg.dk 

Guldhornet ramme for International Konference 
Guldhornet vil i november 2009 danne rammen om forskellige aktiviteter under den In-
ternationale Snoezelkonference - læs artiklen her i bladet. 
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Fastelavn 23-2-2009 


