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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 

22-09-2009—kl. 11-14.45 
Høstmarked 
06-10-2009—kl. 10-15 
Dyrehavemarch — se opslag i bladet 
29-10-2009—kl. 17-21.30 
Løvfaldsfest  - se opslag på bagsiden 
24-11-2009—kl. 11-14.30 
Julemarked 
3-12-2009  - kl. 10.30-14.30 
Juletræsfest 

 Næste nr. af FOKUS udkommer: 
December  2009 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 15. november  2009 

31-08 - 50 År  Erik Bloch Kristensen 
16-09 - 20 År  Morten Rosenlund Nielsen 
06-10 - 80 År  Thyra Pedersen 
28-11- 40 År  Carsten Gleerup Pedersen 
30-11- 20 År  Yones Rashidi 
26-12- 20 År  Daniel Kryel Frederiksen 
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Så er det meste af sommeren ved at være gået, og ferien er vel også over-
stået for de fleste. Jeg selv har været på camping her i Danmark i 3 uger, så 
nu må vi til og i arbejdstøjet igen. 
  
Der var igen i år arrangeret en stor Sct. Hansfest på Sølund. Vejret var per-
fekt, så rigtig mange var mødt frem. Der var båltale ved formand for sund-
heds- og handicapudvalget i Skanderborg kommune Søren Erik Pedersen. 
Danseteatret Nordenfra underholdt med dans, musik og gøgl. Der var også 
muligheder for de små til at lave popkorn, skumfiduser og pandekager ved 
små bålgryder. Det var en rigtig hyggelig aften, som jeg kan anbefale at 
møde op til næste år.(se billedene i bladet). 
 
Samarbejdet i PRISK er kommet godt i gang. Vi mødes ca. hver anden må-
ne og udveksler erfaringer fra de 4 bosteder. Desuden arbejder vi på at få 
en dialog i gang med Skanderborg Kommune. Det sidste ser efterhånden 
ud til at komme i gang. For vi er inviteret til et møde med handicapchef 
Bodil Svare mandag d-31-8.  
 
Siden sidst er hus 43 og 44 blevet færdig, og beboerne flyttede ind lige før 
ferien, og jeg håber, de er ved at være faldet godt til i deres nye lejligheder. 
Også færdiggørelsen Snoezelhuset ser ud til at skride godt frem, men det 
skal jo også gerne stå færdigt til den store konference til november. 
Jeg håber, der i løbet af vinteren  bliver lavet åbent hus, så vi alle får mu-
lighed for at se det. 
 
Så er den første sommer hvor Sølund har haft Ajstruplund ved at være ov-
re. Den har været flittig brugt. I uge 28 var hus 39, hvor min datter bor, på 
lejr der. De havde lavet en pårørendedag med kaffe og grill, så jeg har væ-
ret der og oplevet, hvor dejligt den ligger og fordelen ved, at der ikke er 
langt hjem til Sølund. F.eks. Fik de kød og salat leveret fra Sølund, så der 
ikke skulle bruges pædagogtid på det. 
 
Anders Peter Jensen 
Formand for Pårørendeforeningen Sølund 
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Lad mig starte dette lille indlæg med en kort præsentation af mig 
selv. Jeg hedder Ulla Nielsen og arbejder til daglig som kantineas-
sistent. Jeg er gift med Leif, og vi bor i Horsens. Vi har to børn, 
Louise på 22, som netop er flyttet til Odense, for at starte en ud-
dannelse og Anders på 19, som bor i hus 40, og det er så min til-
knytning til Landsbyen Sølund. 
 
Som det fremgik af sidste nummer af bladet, blev jeg ved Pårøren-
deforeningens generalforsamling i maj valgt ind i bestyrelsen. Et 
arbejde, jeg synes er utrolig interessant og spændende, med man-
ge nye ting at sætte sig ind i. 
 
Som det også fremgik af bladet, har jeg overtaget jobbet som re-
daktør af fokus, en umiddelbar stor men også både spændende og 
udfordrende opgave. 
 
Hvorfor siger man så ja til sådan noget?? Ja, ved generalforsam-
lingen blev der gjort opmærksom på, at Knud desværre havde væ-
ret nødt til at trække sig som redaktør.  
 
Hvad så??  
Skulle bladet ophøre eller hvad??  
 
Selvfølgelig skal bladet fortsætte, og da jeg ved det efterfølgende 
bestyrelsesmøde så kom til at ”røbe”, at jeg skriver et andet for-
eningsblad, ja så fangede bordet. Jeg har naturligvis også påtaget 
mig opgaven, fordi jeg kan lide at skrive og redigere.  
 
Udfordringen for mig, og den har været/er stor, da jeg absolut ik-
ke er superbruger på en PC’er, er at få lært programmet at kende, 
bladet laves i. Det er nyt for mig, og her skal straks lyde en kæm-
pe tak til Britt. De rosende tilkendegivelser, jeg fik efter juninum-
meret og måske får efter dette nummer, tilskriver jeg straks dig, 
for uden din store og uvurderlige hjælp, var der ikke kommet no-
get blad. Næste gang kaster jeg mig ud i det og prøver selv. Så må 
vi se, hvad der sker. 
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Forældreforeningen Sølund har skiftet navn til  
 

Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund 
 
Vedtægterne er blevet moderniseret og bestyrelsen er udvidet til 7 personer. 
 
 

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 
den 20. august 2009 kl. 18.00 på Ajstruplund. 

 
Velkomst og valg af dirigent. 
 Blandt de 14 fremmødte blev Maurits Eijgendaal valgt til dirigent. 

Maurits konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lov-
ligt indkaldt. 
 
Godkendelse af de nye vedtægter. 
 De nye vedtægter blev godkendt uden kommentarer. 
 Maurits ønskede tillykke med foreningens nye navn, som herefter er 
 
 Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund. 
 
Eventuelt. 

Anders Peter Jensen (AP) foreslog, at bestyrelsen blev udvidet med de 2 
midlertidige medlemmer, hvis der var interesse fra de tilstedeværende. 
Der var ingen af de tilstedeværende, der ønskede at gå ind i arbejdet, 
men et forældrepar foreslog deres datter. Da vedkommende ikke var til 
stede vil formanden undersøge hendes interesse for at deltage i bestyrel-
sesarbejdet. 
 
Maurits orienterede om erhvervelsen af Ajstruplund og ledelsens tanker 
omkring renovering og udbygning af lejren. 
 
Lejren kan lejes fra mandag til fredag og fredag til mandag, prisen er ca 
3000 kr pr. døgn incl. Gas og varme. 
 
Maurits takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 
Afsluttet kl. 18.25. 
 
Efter denne korte ekstraordinære generalforsamling gik selskabet over til spisning af 
pølser med mere. 
     Referat: Frede Højland. 
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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 le-
delse 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 føl-
gende punkter: 
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 foranled-
ning eller ved skriftlig og begrundet anmodning fra mindst ¼ af medlem-
merne svarende til ¼ af beboertallet i Landsbyen Sølund. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen her-
om. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med 
mindst 2 ugers varsel ved brev, som indeholder begrundelsen for indkal-
delsen. 
4.5 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de(t) forslag, 
der har foranlediget indkaldelsen. 
4.6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmefler-
tal. Kun 1 stemme pr. beboer. Vedtægtsændringer og beslutninger om 
foreningens opløsning kræver dog mindst 2/3 af samtlige stemmer. Opnås 
dette ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som under alle 
omstændigheder er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. 
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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 
suppleanter. 
6.2 Foreningen ledes af bestyrelsen, som konstituerer sig på det første 
bestyrelsesmøde 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. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstforman-
den. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stem-
melighed er mødelederens stemme afgørende. 
6.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, revisor og sup-
pleanter vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af stemmelighed foregår 
valget ved lodtrækning. På lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og 
på ulige årstal 3 medlemmer. 
 
 § 7 Regnskab og revision 
7.1 Generalforsamlingen vælger 1 revisor plus 1 suppleant. Regnskabet 
følger kalenderåret og føres af foreningens kasserer. Det reviderede 
regnskab forelægges 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 bestemmel-
serne i  
§ 4.6 
10.2 Ved opløsning overgår foreningens midler til Landsbyen Sølunds 
beboere efter generalforsamlingens beslutning herom. 
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Af Maurits Eijgendaal 
Sommeren går på held 

Det er så naturligt at følge årstiden i disse ledere i jeres blad, fordi bladet 
jo udkommer ved de fire skift vi har. Efter chokket over, at efteråret har sat 
ind og, at vi igen skal vente så længe på lyse aftener på terrassen, grønne 
marker og dejlige sommerudflugter, glæder vi os til gengæld over, at vi 
går en tid i møde, hvor den mindre udfarenhed giver rum for energi til øvri-
ge relevante opgaver, der gavner landsbyen og dets beboere. 
 
De mange komplicerede opgaver vi skal løse for netop at give vores beboere et godt liv, 
kræver et veluddannet personale! Vi har igangsat et projekt, over de næste 1 ½ år, hvor 
92 pædagoger i løbet af 2010 får mulighed for at dygtiggøre sig i et stort kompetenceud-
viklingsprojekt. Medarbejderne tilbydes fra januar 2010 to moduler af Diplomuddannelsen 
i Specialpædagogik. Projektet er et samarbejde mellem VISS.dk og VIA, som er en sam-
menslutning af blandt andet mange jyske seminarier. Som en del af projektet ansættes 
der vikarer, som i efteråret 2009 får undervisning, så de er klædt på til arbejdet. Én vikar 
kan i realiteten dække fire faste medarbejderes vagter i deres samlede uddannelsesperi-
oder. Arbejdsmarkedsafdelingen i Skanderborg Kommune er involveret i vikaransættel-
serne.  
 
Snoezelhuset 
Som de af jer, der har været her for nyligt, godt kan se, er Snoezelhuset nu bygget, og 
der arbejdes på højtryk på indretningen. Dette er en meget krævende proces. Der bliver 
trukket ledninger i kilometervis, installeret gulv med tv i og mange andre sjove ting, der 
skal skabe et sted, som vil kunne være vores beboeres oplevelsescenter de næste man-
ge år! – i lighed med et museum eller operahus. Måske var det en idé, at vi lægger næ-
ste års generalforsamling i Pårørendeforeningen (tidligere Forældreforening) i det nye 
snoezelhus, så I kan få en kvalificeret rundvisning i huset! 
 
Snoezelkonferencen 
I forbindelse med åbningen af huset afholder Landsbyen en konference, som vi tidligere 
har nævnt, og i skrivende stund strømmer det til med tilmeldinger fra hele verden, indtil 
videre fra over 15 lande! Efter konferencen udgiver vi en reklamefinansieret folder om-
kring Snoezelhuset. 
 
Afrika 
Vi havde fint besøg i foråret af socialministeren fra Burkina Faso. Ministeren var meget 
begejstret for vores kærlige måde at arbejde på. To af hendes nøglemedarbejdere kom-
mer på besøg i oktober for at lære noget mere. Senere regner vi med at kunne sende 
nogle medarbejdere til Afrika, for at undervise pædagoger dernede. 
 
Festivalen 
Vores egen festival var hyggelig som sædvanligt, selvom det blev fest-i-vand, men jeg 
ved at mange ikke altid er begejstrede for den store festival, Danmarks Smukkeste. Det 
er muligt den er smuk i skoven, det er den ikke på vores område. Vi har mange diskussi-
oner omkring denne festival hvert år, men vi må se i øjnene, at festivalens tilstedeværel-
se er en del af at være integreret i verdenen omkring os, på godt og ondt. En del beboere 
flytter ud i denne uge, og her er Ajstruplund en dejlig fredelig ø, og andre kommer ikke så 
meget rundt den uge, det står på. Der er heldigvis også mange beboere, der synes, at 
det er sjovt, og som jo så er ”gratis” gæster på festivalen. Vi får også lidt penge ind ved 
leje og café, som er med til f.eks. at finansiere indretningen af Snoezelhuset, Grillhytte, 
svømmesal m.m.         Fortsættes.... 
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Vikarpræsten i Landsbyen Sølund elsker sin 
nye arbejdsplads 
 
Jeg hedder Lisbeth Kristensen og er blevet ansat i Line Rudbecks 
barselsvikariat samtidig med, at jeg har en fast halvtidsstilling i Stil-
ling Sogn. Jeg har været på Sølund siden 1. juni og føler allerede, 
at jeg er faldet godt til. 

Efter få dage var jeg med til gudstjenesten under Sølund Festivalen. Det var en 
rigtig sjov og dejlig oplevelse, som på alle måder gav mig en smagsprøve på, at 
man som præst på Sølund bliver både bevæget og rørt i en noget mere fysisk 
forstand end ved folkekirken i øvrigt. Det kan jeg rigtig godt lide. Selvom der har 
været mange dødsfald i den korte tid, jeg har været her, så har jeg altid kørt 
hjem i opløftet tilstand, fordi det triste ikke får det sidste ord. Inden man er ude af 
Landsbyen, så er man blevet smilet og vinket til af et glad ansigt. 

Jeg overtager det meste af Lines arbejde på Sølund. Det vil sige, at jeg har en 
månedlig gudstjeneste i Slotskirken, Stjernetræf, hvor alle er velkomne. Jeg har 
ligeledes en andagt i Beboernes Hus samt i Pavillon 5. Her har jeg holdt to 
skønne gudstjenester i det fri – nemlig i deres lille have, som grænser op til sko-
ven. Sidste gang var alle beboere og personale i hele Pavillonen med og alle 
nød det. 

Udover gudstjenesterne har jeg nogle faste beboere, jeg 
besøger samtidig med, at jeg er ved at skabe nye kontakter. 
Endeligt samarbejder jeg med Susanne Hollund i Besøgs-
vennetjenesten og i arbejdet omkring sorg og tab. 

Jeg er blevet taget rigtig godt imod af alle, og som overskrif-
ten siger, så elsker jeg at være i Landsbyen Sølund. 

Venlig hilsen  
Lisbeth 

Lederen fortsat…. 
 
IP telefoni 
For øjeblikket er vi i gang med det store skifte til IP telefoni. (dette vil sige at vi bruger 
Internettet i stedet for TDC kabler). Når det virker fuldt ud indebærer det nogle fordele, 
men det tager lidt tid at få det hele indarbejdet. Vi regner med, håber på, at vi bliver fær-
dig med hele omstillingen over sensommeren så vi snarest, dropper det gamle system. 
 
I telefonlisten kan i se de ny lokalnumre, der fremover består af 4 cifre. De ligner ellers de 
gamle meget, det har vi i hvert fald bestræbt os på.  Vi sender en ny telefonliste ud, når vi 
er helt færdige. 
 
Jeg ønsker jer alle en god eftersommer og et godt efterår, med mange smukke dage! 
Maurits Eijgendaal 
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Fire onsdage i juli måned, genlød Oasen af muntre 
stemmer. Sølunds fysioterapi havde arrangeret åbent 
arrangement for beboerne. Formålet med aktiviteter-
ne var forebyggende fysioterapi, stimulering af 
muskler og led, at være ude i det vejr, der bød sig, 
og at ramme en bred målgruppe. Og så skulle det 
ikke mindst være sjovt og anderledes med legen i 
centrum. 

Fysioterapien orienterer, at der deltog ca. 15-20  
beboere  pr. gang sammen med personale. Det var 
dejligt at se flere forskellige beboere få glæde af 
tilbudet.  
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Nyhed i 2010—SOMMERSKOLE FOR FORÆLDRE OG DERES (VOKSNE) BARN 
” Hvor er det dejligt at være sammen med dig!” 
 
Introduktionsdag for forældre 
• Fredag den 20-8 –2010 kl. 9.00 – 15.00 
 
Weekendkursus for forældre og barn 
• Fredag 27-8-2010  kl. 9.00 – 15.30 
• Lørdag 28-8 kl. 9.00 – 15.30 
• Søndag kl. 9.00 – 13. 
 
Opsamling og individuel feed-back for forældre 
• Fredag den 24-9-2010  kl. 9.00 – 13.00 
 
Sted: Landsbyen Sølund…. 
 

Undervisere: Vivi Storm Skou, afdelingsleder og kursusholder. Paul Misfeldt, 
fysioterapeut og konsulent. Anne Steen, musikterapeut og konsulent. 

Max deltagerantal: 12 forældre og 12 børn. (Én forældre pr barn) 

Denne Sommerskole er et tilbud til forældre og deres barn.  (Barnet er fra 14 år 
og derover og har psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.) Her fokuseres på 
det allermest vigtige:  Det at være sammen og mærke den fælles glæde og me-
ningsfuldhed i samværet. 

Kurset starter med en introduktionsdag for forældrene. Der vil blive præsenteret 
lidt teori om tilknytning og relation og givet en indføring i kropsmassage, social-
motorik og musik/leg. Gennem enkle øvelser afprøver deltagerne disse forskelli-
ge måder at skabe kontakt på i praksis. Forældrenes kendskab til deres barn ind-
drages i undervisningen og i de praktiske øvelser. 

I den efterfølgende week-end er forældrene sammen med deres barn. Kursusle-
derne giver inspiration til hvordan forælderen og barnet i fællesskab kan udvikle 
nye måder at være sammen på og styrke deres indbyrdes kommunikation og 
samspil. Aktiviteterne bygger på de emner og øvelser som blev præsenteret på 
introduktionsdagen. 

Kurset slutter af med en opfølgningsdag en måned efter. Forældrene har haft 
mulighed for at afprøve og fortsætte nogle af ideerne fra kurset. Efter en fælles 
udveksling af hvad der er sket siden sidst, er der individuel feed-back til den en-
kelte. 

Yderligere oplysninger følg med på www.viss.dk (VISS.dk—Videnscenter 
Skanderborg, Sølund) 
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Af festkoordinator Lene Bay 
Det var en rigtig fin aften! Vejret viste sig fra sin bedste side, og 
der kom omkring 300 mennesker 
fra Sølund og fra resten af Skan-
derborg. 
Danseteatret Nordenfra spredte 
festlig stemning lige fra starten, 
med deres glade musik.  
Børnefamilier og vores egne folk 
bagte snobrød og popcorn i lan-
ge baner, den lille festlige kø-

benhavner-pølsevogn fra Gl. 
Rye havde godt salg af pøl-
ser og is, og vores egen kaf-
fe/ølbar havde også travlt.  
Stolte fanebærere fra Sølund 
hjalp under danseforestillin-
gen ned at holde fanerne 
højt, og markere scenen, 

hvorfra ”Nordenfra” leverede en fin og 
flot og meget visuel og musikalsk fo-
restilling om en vestjyde der ville 
tæmme de fire vinde. 
Der var stille lytten da Søren Erik Pe-
dersen, byrådsmedlem og formand 
for Sundheds- og Handicapudvalget, 
holdt båltalen.  
”Nordenfra” spillede til midsommervi-
sen m.fl. og så havde vi et helt fanta-
stisk flot bål !!! 
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Af Søren Erik Pedersen 
Formand for Sundheds– og Handicapudvalget 
Skanderborg Kommune 
 
Sankt. Hans aften – en aften hvor vi som 
mennesker lige stopper op – stopper op fra 
ræset.  Samles og hygger os – og nyder 
samværet og lader tankerne stryge tilbage, - 
tilbage til det der nu engang findes med 
Sankt Hans. 
 

Midsommeren – hvor året er halvvejs. 
Hvor høsten , fra hedensk tid blev sendt en venlig tanke om at få den 
godt i hus, var ikke så værst. – ligesom indsamlingen af forråd stod for 
døren, - for dem der kan huske hvad henkogning var for noget.  Så er det 
Billedet af Skagens maleriet hvor de gamle malere med familier står ved 
bålet. Eksamen kan være overstået, og studenterfesterne går på sit høje-
ste. Og nu i senere tid , , - ferien står for døren. 
 
Vi står her på en så smuk aften , i nogle flotte rammer, - på Sølund. 
 
Landsbyen Sølund, - med 250 beboere, - familier og medarbejdere. 
 
Jeg må udtrykke min fulde respekt for jer alle sammen, - både beboere, 
familier og medarbejdere. 
 
For det I er,  det I gør og 
det I står for. 
 
For  nogle udenforståen-
de vil det at være handi-
cappet være som et liv 
med halv oplevelse. 
 
Jeg kom til at tænke på 
Robinson Crusoe og hans 
ven fredag. 
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For Robinson Crusoe var livet på øen , - et fint liv ,men med en længsel 
også mod det han kendte , det han  savnede. – hans liv blev ikke et helt 
liv grundet længsel og savn et amputeret liv –men  et liv med halv ople-
velse, mens ham der ikke har oplevet andet, ikke drages af længsel eller 
savn, men lever livet og nyder nuet i fulde drag – han  lever et helt liv. 
 
Og måske lever han nuet mere intenst. At opleve festivalen her på Sø-
lund, er for mig et eksempel på det intense. Dette at nyde musikken , ryt-
men , samværet at hormonerne  kommer op i gear. 
 
Samtidig med alt dette, skal man engang i mellem lige sætte sig ned og 
vurdere. Jeg læste engang en bog – Den Sorte Rose. Bl.a om en mand , 
der for mange år siden over 100 år, - fik en hjerneblødning,- blev lam og 
mistede talen . 
 
Hvor bogen på glimrende vis beskriver omgivelserne i deres bestræbel-
ser på , selv dengang, at give den arme mand en tålelig tilværelse. 
En tilværelse der efter nutidens normer skriger til himlen, men efter den 
tids termer, var det bedste og efter bedste evne. 
 
Samtidig beskriver bogen, hvordan hovedpersonen syg og lam og uden 
tale, oplever den hårde tid med, at folk vil ham det bedste, og hvordan 
han i sit fængsel lider over ikke at kunne  fortælle, at det de gør er helt 
forkert, men han har ikke en jordisk chance for at udtrykke det. 
 
Det jeg her tænker er, at alt det vi gør, er det nu også det der er bedst? -  
Og derfor må vi aldrig slå os til tåls med, at nu kan det ikke blive bedre. 
 
Alt udvikles,- også feltet her,- og  måske bliver vi bedre til at læse andres 
tanker og ønsker. Jeg er stolt over, at vi som samfund kan tilbyde disse 
rammer her på Sølund, og jeg er stolt over som dansker at have set den 
udvikling , der er sket over de sidste 40 år. Fra dengang og til nu. Både 
på de rammer der eksisterer, og de pædagogikker der rummes i perso-
nalet. 
 
Jeg vil ønske alle en rigtig god Sankt Hans aften og samtidig en god 
sommer og sommerferie. 
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Tusind tak for båltalen 
til Søren Erik Pedersen, by-
rådsmedlem og formand for 
sundheds- og handicapudval-
get 
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Tusind tak til Sølund Musikfestival  
For fantastisk musik og danseteater !  

Tusind tak til alle jer der har hjulpet med 
at gøre Skt. Hans aften til en uforglem-
melig oplevelse for os der var med !  
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Er det her mit barn skal bo?  
- pårørendebesøg i Landsbyen Sølund 
Af viceforstander Trine Schierff 
 
Indenfor det sidste år har vi haft rigtig mange besøg af forældre/pårørende i 
Landsbyen Sølund, som er opsøgende for at finde det helt rigtige bosted til deres 
barn, efter de er fyldt 18 år. 
 
Det er som oftest mig, viceforstander Trine Schierff som tager imod de pårørende. 
Først beder jeg dem fortælle om deres barn, og hvorfor de har valgt at aflægge et 
besøg i  
Landsbyen Sølund. Det er der flere forskellige svar på. Dejligt er det, når de pårø-
rende kommer fordi, de har hørt meget godt om Sølund. 
 
Det hænder da også, at der kommer pårørende, som er næsten sikre på, at 
Landsbyen Sølund bestemt ikke er stedet for deres barn. Når de så efter besøget 
ændrer opfattelse og ønsker deres barn visiteret til ventelisten, er det jo rigtig dej-
lig. 
 
Under besøger fortæller jeg dem om de grundlæggende holdninger og værdier for 
arbejdet i Landsbyen Sølund, nærmere betegnet om Gentle Teaching.  Og får sva-
ret på mange spørgsmål om stort og småt. 
 
Derudover fortæller jeg om det tværfaglige samarbejde, hvordan pædagogernes 
arbejde i de enkelte boenheder omkring og sammen med beboerne, understøttes 
af de ansatte i sundhedsgruppen, VISS.dk og serviceenhederne bestående af: 
køkken, rengøring, maskinstue, svømmesal, Beboernes Hus mv.  
 
Efter ca. en times samtale går vi altid en tur, så de pårørende kan danne sig et 
indtryk af landsbyen. Vores fantastiske naturområde betager altid de pårørende. 
De muligheder der ligger i dem samt den sikkerhed, der er for beboerne til selv at 
kunne færdes her, betyder rigtig meget.  
 
Vi er også altid på besøg i et par boenheder, som jeg, forud for besøget, har ud-
valgt efter at have forespurgt forældrene/de pårørende lidt om deres barns behov. 
Der er fra boenhedernes side stor imødekommenhed til at fortælle og vise rundt, 
og det bliver kommenteret af flere af de pårørende efter besøget. 
 
Det har jo været en fornøjelse at vise pårørende rundt det sidste år, i de nye samt 
de nyrenoverede huse. Vi oplever, at de nye miljøer giver flere muligheder for at 
imødekomme den enkeltes behov. De pårørende tager rigtig god imod disse lyse 
og venlige lejligheder og stuer mv. og alle kan se deres pårørende i disse facilite-
ter. 
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OBS!! Ved sygdom kan aflysning forekomme. I så fald orienteres samtlige boen-
heder med en E-mail. 
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LØVFALDSFEST OG JUBILÆUMSFEST 

TORSDAG D. 29. OKTOBER 2009 

17-21.30 I SALENE 

Pris pr. deltager 

80 kr. 

De beboere som har 

jubilæum må invitere 

2 gæster hver 

Musik : 

P.Ø. Banden 

Dagens menu : 

Køkkenets  

fantastiske middag 

og kaffe og  

småkager 

  Afdeling ………………. kommer med …….. deltagere a’ 80kr. =  
………...kr. 
                                           Deraf er …….. mobile deltagere (ledsagere, beboere og jubigæster) 
               …….. kørestolsbrugere Særlige kosthensyn :  
Navne på evt jubilarer og deres gæster, samt hvilket jubilæum : 
                                 

Tilmelding senest 

torsdag d. 15. oktober 

til Lene Bay 

Foto fra jubilæumsfesten 2005 


