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Så er endnu et år ved at være gået, og julen nærmer sig med hastige 
skridt med alle sine dejlige traditioner. Her i pårørendeforeningen har vi 
efterhånden også fået nogle traditioner som julegaver til bebore uden 
pårørende, og mon ikke der også kommer en lille hilsen til hver enkelt 
boenhed inden jul. 
 
Sidste år ved denne tid havde vi en tro på, at alle husene ville stå nyre-
noverede her til julen 2010. Det gik ikke sådan, da der stadig mangler 
en boenhed at blive færdig. Den skulle gerne stå færdig i løbet af vinte-
ren, så når foråret kommer, skulle alt gerne være ryddet op efter bygge-
riet. 
Der er på nuværende heller ikke taget stilling til, hvad der skal ske på 
Sygehusvej med de 3 gamle lægeboliger, hvor der bor 6 beboere. 
 
Heller ikke Sølund gik ram forbi, da der skulle spares i 2011. 
Der skal spares ca. 5 %. Hvis det skal regnes om i fuldtidsstillinger, vil 
det svare til ca. 30 stillinger i alt. Ledelsen har besluttet, at boenhederne 
skal spare 2,5 % og de sidste 2,5 % skal spares på det centrale Sølund. 
Det vil sige, at hver boenhed skal spare en fuldtidsstilling. Det vil des-
værre komme til at gøre ondt rundt om i husene. 
 
Den 28. oktober var der igen kaldt til jubilæums- og løvfaldsfest. Da Sø-
lund har 75 års jubilæum i år, var der gjort lidt ekstra ud af aftenen. 
Ricard Ragnvald med band var og synge og spille. Det var alle de gode, 
danske sange, som var på repertoiret - lige noget for vores beboere.  
Det var et rigtig godt valg af musiker. 
Uden for var den røde løber rullet ud og med levende lys på begge sider 
en flot velkomst til gæsterne. Også inden for var der flot pyntet. I anled-
ning af jubilæet var der også en gave til alle beboere, som var en flot T-
shirt. 
Der var i år 9 jubilarer, som havde deres nærmeste pårørende med. På-
rørendeforeningen havde en gave med til jubilarerne, som alle faldt i god 
jord (de var købt efter ønskeseddel). 
 
Der skal herfra ønskes alle en rigtig glædelig jul samt 
alt godt i det nye år. 
 
 
Anders Peter Jensen 
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund 
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Pårørendeforeningens bestyrelse 

      
                                                
 
 
 
   
 
 
   
 

Næstformand: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saxild, 
8300 Odder 
Telefon: 86 55 87 88 
E-mail:  
margith@dadlnet.dk 
 
Bror til Palle i hus 18 

Sekretær: 
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 

Kasserer: 
Kurt Hager 
Jernaldervænget 79,  
8220 Brabrand 
Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 
3019@stofanet.dk 
Far til Helene i hus 13 
Værge for Benny i hus 17 

Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12,  
8700  Horsens 
Telefon: 75 64 76 80 
E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com 
 
Mor til Anders i hus 40 

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

Suppleant: 
Karen Hager 
Jernaldervænget 79,  
8220 Brabrand 
Telefon: 86 24 76 76 
E-mail: 
3019@stofanet.dk 
 
Mor til Helene i hus 13 

Formand: 
Anders Peter Jensen 
Katrineholmsallé 121, 
8300 Odder 
Telefon: 86 54 27 66 
E-mail:  
ap-jensen@dlgmail.dk 
 
Far til Lene i hus 39 

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: 
Hans Hoffmann 
Vinkelvej 10, Snaptun 
7130 Juelsminde 
Telefon: 75 68 36 24 
E-mail:  
hoffmann@snaptun.dk 
 
Far til Mads i hus 4 
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Nyt fra præsten 

 
Der var engang et lille kongerige, hvor folk var glade og havde det godt. 
Deres motto var: ”Se dig omkring”. Hver gang en var sur og gnaven eller 
ked af det, sagde de andre: ”Se dig omkring”. ”Der er så meget skønt at 
se på og så meget dejligt at glæde sig over”, og så blev den gnavne eller 
ulykkelige glad igen. De havde det godt i det lille kongerige… Kongen 
havde en dejlig datter, og han ville gerne have sig en svigersøn, som 
kunne regere efter ham, så han selv kunne gå på pension og nyde livet i 
det dejlige lille kongerige. Konge deklarerede, at den, der kunne fylde et 
rum med sand glæde, måtte få hans datter. Mange håbefulde unge 
mænd ankom til slottet, og i en lind strøm blev de sendt hjem igen. Én 
holdt dyr i bur, som kunne lave kunster, men hvem kan glæde sig over 
andre levende væseners ulykke? Én lavede lækker mad, men hvor er 
glæden henne, når maden er væk? Én kom med en kasse fuld af guld-
barrer, men hvad er penge værd i forhold til menneskelig varme og kær-
lighed? Til sidst var der kun én ung mand tilbage. Han tog et simpelt 
stearinlys frem og tændte det. Da blev rummet fyldt at varme og glæde. 
Og der blev bryllup i det lille kongerige. Fra da af lavede de mottoet om i 
det lille land og sagde nu: ”Se dig omkring, se lyset”. 
Lys er godt, fortæller eventyret os. Lys varmer, heler, gør os sunde og 
stærke. Lys giver os glæde. 
 
Søndag den 7. november var der gudstjeneste i Guldhornet, hvor beboe-
re og pårørende var samlede. Det var en dejlig eftermiddag og gudstje-
nestens tema var netop lyset, hvor vi bl.a. hørte overstående eventyr. 
Lyset er det, vi får mindre og mindre af, fordi det med hastige skridt går 
mod vintertid. Samtidig sørger vi for at holde mørket i skak ved at tæn-
de lys og rykke lidt tættere sammen i stuen. I Guldhornet skaber lyset 
liv, rum og varme. Det er helt fantastisk, at vi ved at tænde de mange 
projektorer i Guldhornets cafe pludselig kan være i vores eget kirkerum. 
I min tid som præst i Landsbyen Sølund er det en af mine allerstørste 
glæder, at vi har fået vores eget kirkerum, som fungerer perfekt. 
 
Her i efterårets løb, har jeg ligeledes fået indrettet et samtalerum og 
kontor i Guldhornet, og det glæder mig, at jeg nu igen har mulighed for 
at invitere beboere til samtaler hos mig. 
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I det nye år vil jeg have ”træffedag” om onsdagen i Guldhornet, og jeg 
leger lidt med tanken om at lave ”åben kirke” med morgensang onsdag 
formiddag. 
 
Ellers glæder jeg mig over min faste gang rundt i Landsbyen, hvor jeg 
besøger mange huse og taler med mange beboere, og det er lige netop 
det, der gør, at jeg ret tit føler mig som en heldig kartoffel med verdens 
skønneste arbejde ;-) 
 
Med ønsket om en varm, lys og glædelig advents- og juletid til alle. 
 
De bedste hilsener 
Line, præst 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt over gudstjenester i den kommende tid: 
 
Gudstjenester i Guldhornet: 
Tirsdag den 21. december kl. 10.30: Julegudstjeneste 
Onsdag den 12. januar kl. 10.30 
Onsdag den 9. februar kl. 10.30 
Onsdag den 9. marts kl. 10.30 
 
 
Stjernetræf- gudstjeneste i Slotskirken: 
Fredag den 26. november kl. 11 
Torsdag den 16. december kl. 11: Julegudstjeneste 
Fredag den 28. januar kl. 11 
Fredag den 25. februar kl. 11 
Fredag den 25. marts kl. 11 
 
Og husk… I er altid velkomne til at kontakte mig med spørgsmål eller 
kommentarer på 
tlf. 21 76 80 60 eller e-mail: line.rudbeck@skanderborg.dk 
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Tilbageflytning fra Beboernes Hus  

 
 
Mandag d. 30/7 2010 var dagen for vores tilbageflytning til de 
nye huse 11 og 12. Vi var alle meget spændte på, hvordan det 
ville være at komme tilbage.  
 
Vi startede med at flytte hus 12. Der kom nogle gode folk fra ma-
skinstuen, og vi andre i husene var også klar til at tage fat. Og 
det blev der! 
  
Da morgenmaden var indtaget, begyndte vi at fylde biler og flytte-
vogn med møbler, flyttekasser og andet godt. 
 
 
 
 
 
 
  
Vi slæbte til omkring middagstid, hvor næsten hele hus12 var på 
plads. Det gik rigtigt stærkt, og der blev løftet i flok.  
Efter middag, gik vi i gang med at sætte ting på plads. I forvejen 
havde vi fået nye møbler til køknerne leveret, og der var senge til 
alle beboerne i lejlighederne.  
  
Det var rigtigt dejligt at komme op i nogle helt nye lokaler og lej-
ligheder. En del af beboerne valgte at gå meget tidligt i seng. De 
havde glædet sig enormt til at kunne få deres egen lejlighed igen. 
  
D 1/8 2010 var det så hus 11’s tur og ligesom ved hus 12’s flyt-
ning, blev der virkelig gået til stålet fra alle sider. 
Der gik kun kort tid, så var vi flyttet ind i det nye hus. Der var/er 
selvfølgelig nogle ting, der skulle/skal ordnes og indrettes, hvilket 
vi stadig er i gang med.  
Vi har, med stor tak, modtaget 2.000 kr. til hvert hus fra pårø-
rendeforeningen, som er blevet brugt til kunstmalerier lavet af 
beboerne. Billederne er rigtig flotte og hænger nu rundt i hele af-
delingen.  
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Søhesten holdt den 24. september  

ringridningsfest/fødselsdagsfest 
 
 
 
Vi startede dagen med et festligt 
optog rundt omkring boenheder-
ne, med musik og sang og stolte 
riddere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       I år havde vi 10 års jubilæum  
       som blev fejret med manér,  
       så vi fik alt det lagkage vi kunne spise. ☺ 

 
 
 

 
 I festlighederne deltog der ca..                                          
 100 mennesker og omkring 40    
 deltog i ringridningen. 
 Alle de modige riddere fik 
 rosetter, når de havde gennem-
 ført prøvelserne på ridebanen., 
 samt klapsalver og jublende 
 tilråb. Der er nogle af de glade 
 ryttere, der har en samling tro-
 fæer, de har vundet gennem 
 årene. 
 
 
 

Musikanter i dragter skabte med lokkende 
toner en middelalderstemning. … 

Ringridder Jytte på den sorte hingst Fafnir, viser 
sin eminente lanseteknik 
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Vores ridderorkester sørgede for den hyggelige stemning………. 
 
 
Vejret var aldeles perfekt, med septembers lune og ikke en vind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Else-Marie fra rørhuset var livlig beskuer med Kurt, Steen og Inge-Merete. In-
gen af dem, på trods af talrige opfordringer, ville ride, men pludselig var Steen 
væk og efter kort søgen åbenbarede han sig på hest med festens største smil. 
 
 
Også i år var vi så heldige, at der kom nogle af vore tidligere hjælpere og gav en 
ridderlig hånd med al det praktiske. 
 
En stor tak til alle, der har bidraget til endnu en god fest ☺ 
 
 

Her klarer Ridder Tage den røde ring i udstrakt arm 
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GULDFEST  
Af Anne Renée Hansen, pædagogisk teamleder 
 
Den store løvfalds- og jubilæumsfest var i år en endnu større fest, fordi også Sølund 
havde 75 års jubilæum. Så der var 10 jubilarer:: Inger Christensen, Helge Rosenqvist, 
Hans Kristian Nielsen, Eva Busk, Jens Christian Olesen, Grete Christensen, Jens Lund, 
Jerry Andersen, Marianne Fløe og Sølund. 
 
Festsalen, der var pyntet op med guld, tyl og store lysekroner, var ramme om en forry-
gende fest med ca. 350 deltagere: beboere, medarbejdere og pårørende. Der var den 
dejligste mad fra køkkenet, Lene Bays crew serverede, og lagkagerne blev båret ind 
med lys og fyrværkeri, og endelig var der dans til Richard Ragnvald og hans orkester. 
De skulle bare slå den første tone an, så var alle mand på gulvet. 
 
Temaet til festen var en Gallafest i Guld, hvor der både blev båret diademer og store 
festkjoler. Som noget særligt var der lavet Sølund T-shirts til alle beboere, hvide T-
shirts med motiv af Guldhornet også printet i guld. 
 
Stemningen var helt i top, og der blev snakket, grinet og danset til festen var slut. 
 
Tak for en dejlig aften!! 
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Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund ønsker  

Landsbyen Sølund tillykke med de 75 år 
 
 
Jeg vil gerne på vegne af Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund ønske 
Landsbyen Sølund Hjertelig Tillykke med 75-års jubilæet. 
 
Landsbyen Sølund har igennem disse 75 år gennemgået en fantastisk ud-
vikling, ligesom der er sket en stor udvikling i det øvrige Danmark. Sø-
lund har tidligere været en meget lukket institution, hvor beboerne har 
været gemt væk fra det øvrige samfund, nogle betragtede ligefrem bebo-
erne som spedalske og farlige. ”Sygdomsbehandling” af beboerne var 
ofte medicinering / passivisering, indkvartering var i rum, hvor ophold 
både dag og nat var med mange beboere sammen. 
 
Landsbyen Sølund i dag. 
 
Landsbyen har ca. 250 indbyggere. Indbyggertallet er ganske normalt for 
en landsby, men det er måske også det eneste, der er traditionelt. 
Alle indbyggere er aflønnet via førtidspension eller folkepension. 
 
Der er over dobbelt så mange lønmodtagere, som der er indbyggere i 
Landsbyen Sølund, men ingen af lønmodtagerne er indbyggere i Land-
byen. 
 
Landsbyen Sølund har sin egen musikfestival, som er verdensberømt. Der 
kommer flere tusinde personer fra hele Danmark og deltager i denne fe-
stival hvert år. 
 
Landsbyen Sølund har egen læge, sygeplejeske, præst, fysioterapi, vaske-
ri, køkken osv, det er der ikke mange landsbyer, der kan prale med. 
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Verdensberømt Guldhorn (snoezelhus) med kirkerum. 
Svømmehal. 
Forsamlingshus. 
Kursuscenter. 
Mange bofællesskaber med almindeligvis 8 indbyggere. 
Byskilt hvor ordet Landbyen indgår. 
 
Hvad er fordelen ved at bo i en landsby frem for at bo i en større by? 
Man kender sine naboer, har tæt kontakt med mange indbyggere i 
landsbyen, skøn natur, man kan færdes frit i landsbyen (alle kender en). 
 
Landsbyen Sølund lever i høj grad op til at være en landsby på oven-
nævnte områder. Det er derfor også med stor bekymring Pårørendefor-
eningen Landsbyen Sølund erfarer, at Danske Handicaporganisationer 
ønsker at nedlægge Landsbyen Sølund og ”tvinge” indbyggerne ud af 
bofællesskaberne og ind i små lejligheder i de større byer isoleret fra de 
naboer, de kender så godt. 
 
Til slut ønskes Landsbyen Sølund Hjertelig Tillykke med de 75 år og 
Held og Lykke i fremtiden. 
 
På Pårørendeforeningen Landsbyen Sølunds vegne 
Frede Højland 
Næstformand 
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                   af Maurits Eijgendaal 

 
 
 
Kære pårørende! 
 
Festerne vil ingen ende tage i år, i hvert fald ikke i forhold til Landsbyen 
Sølunds 75 års fødselsdag. 
 
Åbent hus 
Først havde vi åbent hus, som virkelig var velbesøgt, både af pårørende, 
byens borgere og byens politikere/embedsmænd.. Der var levende musik, 
og - som altid - masser af lagkage! 
 
Mange viste interesse for Landsbyens aktiviteter og tanker, og i et løben-
de foredrag fortalte Inger Erika Jensen de interesserede om Landsbyen 
Sølunds historie. Et populært tiltag. 
 
Og selvfølgelig trak Guldhornet mange besøgende til. 
 
Vi fik også gaver, bl.a. en pæn check fra Pølse-Ras, som blev givet vide-
re til Pårørendeforeningen, så julegaverne til beboere uden pårørende kan 
blive endnu bedre. 
 
Løvfaldsfesten 
Høstfesten var, udover jubilæumsfest, også fødselsdagfest. Både beboere 
og medarbejdere havde taget gallatøjet på, og det blev en rigtig festlig 
aften, med levende musik af Richard Ragnvald, en meget populær mand 
blandt beboerne. Alle beboerne havde fået en t-shirt, med et motiv hvor 
fødselsdagen og guldhornet blev fejret. 
 
Så nu mangler kun festen for medarbejderne. Dette bliver årets julefro-
kost, som også er fødselsdags party. Musikken er endnu bedre, end den 
plejer at være, (the Bootles) og også medarbejdere får – ikke på dagen 
men inden årets udgang en lille gave. 
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Nye vinde i 2011 
Når det så er sagt, så banker den økonomiske virkelighed også på døren. 
Det er der til gengælde ikke mange fester i. 
 
Vi kan tydeligt mærke, at kommunerne er i gang med sparerunder, og at 
man ikke er så villig i de forhandlinger, vi jo er nødt til at have, når nye 
beboere flytter ind. Vi skal igennem en generel besparelse på 5%, og det 
er rigtig mange penge. Det betyder, at de enkelte boenheder skal klare sig 
med en lidt ringere normering. Vi gør, hvad vi kan for at spare mindst 
muligt på det direkte arbejde med beboerne, men når rammen er 5 %, så 
må det kunne mærkes. 
 
Boenhedslederne har fået et budget, der reduceres med 2,5 %, og så for-
søger vi at finde resten af pengene på andre områder med effektiviserin-
ger, besparelser og omlægning af nogle opgaver. 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke helt, hvordan virkeligheden ser ud, 
når vi når 1. januar 2011. 
 
Fortsat kærlige relationer 
Én ting er sikker: vi fortsætter med vores kærlige og relationsorienterede 
samvær med vores beboere, og jeg er ikke i tvivl om, at Landsbyens dyg-
tige medarbejdere også fremover vil sørge for, at jeres pårørende har det 
godt her. 
 
Selvom jeg egentlig ikke synes, det er så længe siden, at jeg sidst ønske-
de jer en god jul, vil jeg gerne dette i år også. 
 
God og fredelig jul til jer alle. Vi håber, I har en god slutning af 2010 og 
et godt år i 2011 ! 
 
Fra alle os til alle jer! 
 
Kærlig hilsen 
Maurits Eijgendaal 
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Fokus Fokus Fokus Fokus –––– stafetten stafetten stafetten stafetten    

    

    

    

    

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

En mangfoldig hverdag 
Af chefsekretær Britt Bach Madsen 

Jeg er af Pårørendeforeningen blevet betroet FOKUS-stafetten – som 
er: 

At skrive en historie. Det kan være et synspunkt, en op-
levelse eller noget helt tredje, men gerne i relation til 
mit job i Landsbyen Sølund 

Jeg sidder på 16. år i Landsbyen Sølund som ledelsens sekretær – og i 
en levende landsby som Sølunds, hvad laver en sådan sekretær så ud-
over at skrive referater og hente kaffe til cheferne? 

Først af alt kan jeg sige, at det helt fantastiske i Landsbyen Sølund er de 
dejlige beboere og den mangfoldighed og faglige bredde, som persona-
let udgør. Det er dejligt at lære af kollegaer, som ser verden ”med nogle 
andre briller på end ens egne” og sammen bidrage til, at landsbyen er 
et dejligt sted at bo for beboerne og at arbejde for os personale. 

En stor del af min arbejdstid går med information og kommunikation 
internt og eksternt: for eksempel på vegne af ledelsen til ledergruppen 
og medarbejdere samt lægge materiale og informationer på vores intra-
net og internet. Jeg har igennem tiden være involveret i konferencer, 
opstart af VISS.dk, internationale projekter, hvor vi blandt andet har 
sendt medarbejdere og beboere på studietur til for eksempel Belgien og 
Portugal. Det er en fornøjelse at bidrage til sådanne ekstraordinære op-
levelser for både beboere og kollegaer. 

Jeg er ofte involveret, når vi modtager udenlandske studerende i prak-
tik. Hvor er det berigende, når de efter endt praktik fortæller, hvor glade 
de har været for at være her og følt sig godt støttet af kollegaer i husene. 
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Af øvrige opgaver kan nævnes: undervisning og hjælp til IT, udnyttelse 
af IT programmer til at lette administrative procedurer, IT hjælp til vores 
Museumsgruppe, daglige leder for vores to kursussekretærer Hanne og 
Dorte, udarbejdelse af informationsmateriale og mange andre ad hoc op-
gaver. 

En af de største gaver i min hverdag her, og som sniger sig under huden: 
er relationerne, der opstår til de beboere, som slår et slag forbi Admini-
strationen i løbet af formiddagen. Jeg bliver i så godt humør, når f.eks. 
Preben stikker hovedet ind, kigger på mig med sine milde og varme bru-
ne øjne og siger ”bachse”, eller Helene dytter uden for mit vindue. Hun 
og jeg har en lille leg, hvor hun ser, om hun kan dytte af mig, inden jeg 
opdager hende igennem vinduet, som oftest vinder Helene, og så beriger 
hun mig med det mest fantastiske smil og et knus, når jeg kommer ud til 
hende. 

Jeg skrev noget om kaffe til cheferne! Det skal retfærdigvis siges, at de 
også henter kaffe til mig – heldigvis!!. Jeg er rigtig stolt af at være en brik 
i dette varme og mangfoldige fællesskab. 

..… og med disse ord vil jeg lade stafetten gå til….. (vent og se) 
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Referat af møde i Etisk Råd den 24. august 

2010 
 
Mødets emne var: ”Mad og hygiejne” og det var valgt som tema, 
fordi vi i dagligdagen vender problemstillingen, og fordi vi for nylig 
diskuterede emnet på et ledermøde. 
 
Boenhedsleder Vivi Storm Skou lagde ud med et lille oplæg, som 
bl.a. indeholdt nogle af de eksempler, vi har fra vores hverdag, 
men også hvilket menneskesyn der ligger bag, når vi handler, 
som vi gør. 
 
”Må alle beboere bruge de fælles køleskabe, hvornår de vil”? 
 
”Kan vi overholde de hygiejnekriterier, som sundhedsmyndighe-
derne udstikker”? 
 
”Kan vi bestemme over andre menneskers forbrug af mad”? ”Kan 
vi lade være”? 
 
Vi drøftede nogle af problemstillingerne i små grupper, så alle 
kunne komme til orde, og vi fik ikke ligefrem nogle konklusioner. 
Til gengæld kom vi i dialog med hinanden og fik flere forskellige 
synsvinkler på, og det er det vigtigste, når det er etiske spørgs-
mål, der er til debat. 
 
Vi fik snakket om, at vi som professionelle skulle være meget be-
vidste om, at det ikke blev vores private normer alene, som kom 
til at styre beboernes forhold til mad, og at det kræver, at vi til 
stadighed taler åbent om vores holdninger. Det stiller krav til om-
sorgspersonerne, også krav om  faglig viden. 
 
Der blev talt om, hvornår beboerne selv må bestemme hvad og 
hvor meget, de vil spise. Èn mente, at det er vigtigt at tage det af-
slappet – ikke at have for mange begrænsninger. Hvis vi er afslap-
pede, vil det løse sig selv. En anden mente, at det er svært at se 
på, at ens barn bliver tykkere og tykkere. At barnet spiser en 
masse usunde ting, måske fordi personalet har lyst til det. 
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Der blev også talt om, hvad manglende aktivitet/mening gør ved 
det at spise. Nogle mente, der var for lidt indhold i de pårørendes 
liv og for lidt betydning i måltidet. 
 
Vi fik en god historie om en beboer, som selv var gået til fiske-
handleren og havde købt ørreder. De skulle ligge i køleskabet, 
mente beboeren.  Pædagogen fik lavet en aftale om, at i weeken-
den, når hun var på arbejde, kunne de tilberede fisken, men at 
den derfor skulle en tur i fryseren først. Den aftale blev indgået. 
En anden gang havde pædagogen ikke opdaget, at der lå sild af 
lidt ældre dato i beboerens køleskab. Samme aftale blev indgået – 
beboeren fik at vide, at sildene kom i fryseren ( de blev altså 
smidt ud og nye indkøbt til weekenden). Det vigtige var, at sige ja 
til det gode initiativ beboeren havde taget og så ”lempe lidt” for at 
få det hygiejniske aspekt med. 
 
Referent: Anne Renée Hansen 
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26.11.10 Gudstjeneste i Slotskirken  kl. 11 

02.12.10 Juletræsfest kl. 11.00-14.30 

16.12.10 Julegudstjeneste i Slotskirken 

                kl. 11 

21.12.10 Julegudstjeneste i Guldhornet 

                kl. 10.30 

12.01.11 Gudstjeneste i Guldhornet  

                kl. 10.30 

28.01.11 Gudstjeneste i Slotskirken kl. 11 

09.02.11 Gudstjeneste i Guldhornet 

                kl. 10.30 

25.02.11 Gudstjeneste i Slotskirken kl. 11 

09.03.11 Gudstjeneste i Guldhornet 

                kl. 10.30 

25.03.11 Gudstjeneste i Slotskirken kl. 11 

 

Januar - marts 2011 
 
15-01-51  60 År Jan Niels Knudsen 

19-02-61 50 År Steen H.  Christensen 

28-02-61 50 År Claus L. L. Larsen 

02-03-91  20 År Morten Loftager Grothe 
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Julegudstjeneste i Guldhornet Julegudstjeneste i Guldhornet 

tirsdag den 21. decembertirsdag den 21. december  

 kl. 10.30 kl. 10.30  

  
Efter gudstjenesten serveres kaffe/ te og lidt knas. 

Da der er et maksimum for, hvor mange, vi må være i 
Guldhornet, er der tilmelding på tlf. 21 76 80 60 eller 
e-mail: line.rudbeck@skanderborg.dk. 
 

På glædeligt gensyn! 
Line Rudbeck 
Præst 


