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Fortsættes …...
Så er jul og nytår forhåbentlig godt overstået. Ulla, Frede og undertegnende havde fornøjelsen et par dage før jul at være i alle
husene og aflevere en lille julekasse til deling i boenheden. Det
var igen i år en fin oplevelse for os at være rundt og hilse på alle
og se, hvor forskelligt man bliver modtaget som julemand.

Også i 2009 blev der købt julegaver til bebore uden pårørende. I
år var der 33, som fik julegave af pårørendeforeningen. Ønskerne
blev sendt til Salling i Århus, så fandt de gaverne, pakkede dem
ind og afleverede dem på Sølund, så det slap vi rimelig let om ved.
Kort før jul fik jeg et brev fra LEV. De kunne ikke forstå, at vi ikke
brugte nogle af de penge, som stod hos dem. Det viste sig, at der
i 1987 var blevet oprettet et legat på 50.000, hvor afkastet skal
bruges til gaver til bebore på Sølund. Da der ikke er nogen i den
nuværende bestyrelse, som havde kendskab til legatet, var det efterhånden 10 år siden, der var blevet hævet på det, så der stod
ca. 20.000 kr.
Pengene til legatet kommer fra boet efter Fru Ebba Schønheyder
som boede i Hellerup, og som i sit testemente havde tilgodeset beboerne på Sølund.
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Generalforsamling
Så nærmer vi os årets generalforsamling, som i år er flyttet over i
Guldhornet.
På sidste års generalforsamling besluttede vi at udvide bestyrelsen med 2, så vi får en 7 mands bestyrelse plus 2 suppleanter.
Jeg håber, der kommer et par stykker og melder sig. Skulle nogen
være interesseret, men godt vil vide lidt mere om, hvad det indebærer, at sidde i bestyrelsen, så er I velkomne til at ringe til mig
og høre om alle fordelene ved at sidde i bestyrelsen.
Fordelene er nemlig klart i overtal kontra ulemperne.
Der vil være repræsentanter fra ledelsen på Sølund til stede, og de
vil under evt. fortælle om årets gang på Sølund. Der vil også være
mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen.
Efter generalforsamlingen er der en let forplejning, hvor der vil blive fortalt om Guldhornet, inden der vil være en rundvisning
Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt forår og håber at se mange af
jer til generalforsamlingen.
Husk at pårørendeforeningens bestyrelse altid står til rådighed for
jer med råd og vejledning.
Formand for Pårørendeforeningen i landsbyen Sølund
Anders Peter Jensen
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Pårørendeforeningens bestyrelse
marts 2010

Næstformand
Frede Højland
Skovlundsvej 25, Saxild,
8300 Odder
Telefon: 86 55 87 88
E-mail:
margith@dadlnet.dk

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

Sekretær:
Margit Graves Ponsaing
Saltholmsgade 19,
8000 Århus C
Telefon: 86 12 60 84
E-mail:
margit@graves-ponsaing.dk

Kasserer:
Karen Hager
Jernaldervænget 79,
8220 Brabrand
Telefon: 86 24 76 76
E-mail:
3019@stofanet.dk

Suppleant
Bente Christensen
Høvænget 52,
8260 Viby J.
Telefon: 24 60 34 29
E-mail:
vhcb@stofanet.dk

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

Suppleant:
Kurt Hager
Jernaldervænget 79,
8220 Brabrand
Telefon: 86 24 76 76
E-mail:
3019@stofanet.dk
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Generalforsamling 2010
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund
MANDAG den 17. maj
i Guldhornet kl. 18.00-19.00
Der serveres en let anretning for deltagerne i mødet.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
3.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Fastlæggelse af kontingent.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Frede Højland (modtager gerne genvalg)
Karen Hager (modtager gerne genvalg)
Valg af revisor.
På valg er:
Steen Sørensen (modtager gerne genvalg).
Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
Leif Nielsen (modtager gerne genvalg).
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest
maj).
Eventuelt.

Repræsentanter fra ledelsen i Landsbyen Sølund vil være til
stede under mødet, dels for at besvare eventuelle spørgsmål,
dels for efter generalforsamlingen at give en orientering om
Guldhornet.
Der afsluttes naturligvis med en rundvisning i huset.
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Vedtægter for Pårørendeforeningen i Landsbyen
§ 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 punkter:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d. Fastsættelse af kontingent
e. Valg af bestyrelsen og suppleanter
f. Valg af revisor og suppleant
g. Indkomne forslag
h. 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. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted
med mindst 2 ugers varsel ved brev, som indeholder begrundelsen for
indkaldelsen.
4.5 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de(t) forslag,
der har foranlediget indkaldelsen.
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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 ekstraordinær generalforsamling, som under
alle omstændigheder er beslutningsdygtig 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 7 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 4 af dens medlemmer er til stede. Møderne 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 lodtrækning. På lige årstal afgår 4 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 bestemmelserne i § 4.6
10.2 Ved opløsning overgår foreningens midler til Landsbyen Sølunds
beboere efter generalforsamlingens beslutning herom.
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Den 29. januar 2010 sansede beboere og pårørende sig igennem
indvielsen af Guldhornet - se billederne der taler for sig selv!!

Hvor er det et fantastisk sansehus i har
fået her på Sølund!

Hold da op! Hvor er det
imponerende!

Trudi - dig kan jeg godt
li at være sammen med
- vi har det sjovt!
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Hvor er det dejligt at lege og være sammen

”Jeg kommer lige op …
så er vi i samme båd!"

Kan vi ikke også indrette vores hus ligeså fedt
som det her?
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En ægte biskop indvier Sølunds
virtuelle kirke
Når I læser dette, har begivenheden fundet sted,
men endnu ligger tirsdag d. 2. marts forude. Om
alt går vel bliver det en festlig eftermiddag, når
biskop Kjeld Holm indvier Danmarks – ja, måske endda verdens – eneste virtuelle kirke. En
kirke skabt af digitale billeder og virkelige kirkelige genstande som alter, kæmpe messing lysestager med levende lys, kalk og disk og en
præst i ornat. Alle sejl er sat til og pressen har
allerede meldt sin ankomst sammen med den professionelle musikalske duo Tine
Mynster & Thomas Lennerts, der med sang og musik vil dramatisere fortællingen
om ”Moses og sivkurven”. De er kendt for deres gribende tekster og deres iørefaldende melodier, der rører hjertet i enhver.
Den virtuelle kirke er tænkt som et supplement til det månedlige Stjernetræf i Slotskirken. I den virtuelle kirke kan Sølunds beboere få en anderledes åndelig og sanselig kirkeoplevelse. Her kan de komme til gudstjeneste fast en gang om måneden og
finde indre fred og ro i den forudsigelighed og faste struktur, der kendetegner ritualet. Eller beboerne kan komme i kirken med deres pædagog og bare nyde musikken,
lyset og den specielle stemning i rummet. De kan gå omkring, sidde behageligt i
sofaen eller ligge og døse på vandsengen og bare suge til sig.
Kirkerummet etableres i Guldhornets store opholdsrum, hvor der, udover den virtuelle kirke, er mulighed for at hente andre oplevelser ind via projektion af billeder på
væggene. Således kan en ellers uopnåelige oplevelse, som for eksempel en tur i
rutsjebanen i Legoland, hentes ind i rummet til beboere og brugere af huset.

En ægte Sølund-fan siger farvel
Fredag d. 16. april kl. 13 holder jeg afskedsgudstjeneste i Guldhornet – så er mit
barselsvikariat desværre allerede udløbet. Det bliver en tårevædende dag, for jeg har
været utrolig glad for – og ikke mindst stolt af – at være præst på Sølund.
Jeg har lært rigtig meget af beboere og personale i de mange forskellige sammenhænge, jeg har mødt dem i. Jeg havde endnu ikke så megen erfaring, da jeg begyndte, og jeg er således blevet kastet ud i det meste af de mange sammenhænge, jeg har
ageret i som præst. Men uanset hvor jeg har kastet mig ud, er jeg blevet holdt oppe
ikke mindst af en stor begejstring og glæde fra beboer og personale. Det er jeg meget taknemmelig for.
Jeg har opgivet at holde min præstekrave hvid og stiv, for som præst på Sølund har
man ikke hilst på hinanden uden at være så tæt på, at man kan lugte, smage og føle
hinanden. Jeg har således fået mange våde kys på kinden, og savl på kraven, som
har gjort den både nusset og krøllet. Men på en underlig måde har det haft den virkning på mig, at jeg er blevet en langt bedre præst og prædikant, fordi jeg har fået
øjnene op for, at kirken skal være sanselig for at efterlade sig spor, for kroppen husker og forstår langt bedre end forstanden.
De bedste hilsner Lisbeth Kristensen
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Referat af møde i Etisk Råd den 23. februar 2010

Tema: Værgemål
Der var rigtig mange med denne gang, hvor hovedemnet var ”Værgemål”. Emnet
var ikke specificeret ud, men det var klart, at der har været et ønske fra især pædagogernes side om at diskutere, hvordan et værgemål kunne forvaltes.
Skanderborg Kommunes jurist havde udearbejdet et stykke papir, der var sendt til
alle, hvor reglerne omkring værgemål kort var skitserede. Dette gav et godt overblik.
Forstanderen kunne oplyse at 99 % af alle værgemål kører helt problemfrit. Men
der er også eksempler, hvor tingene er mere problematiske. Som aftalt skulle der
drøftes nogle cases, så vi kunne snakke holdningsmæssigt ud fra nogle konkrete
eksempler. Selvfølgelig var snakken, som altid principielt og anonym.
Eksemplet vi drøftede handlede om en værge, som passer meget godt på pengene!
En beboer med formue får noget af overskuddet, men ikke det hele. Det der er problematisk i en sådan situation er, at beboeren, fordi han/hun har renteindtægter,
faktisk har mindre at gøre med, end beboere uden formue! Der skal jo betales skat
af indtægterne og også nogle tilskud kan falde væk. Så beboeren ville være bedre
stillet, hvis ikke han/hun havde en formue!
Alle i Etisk Råd fandt det meget vigtigt, at der i værgeloven specifikt er nævnt, at
en værge skal arbejde i beboerens interesse. Dette betyder, at en beboer gerne skulle have gavn af for eksempel en arv eller en formue.
Rådet mente, at ledelsen måske kunne hjælpe de respektive boenhedsledere, hvis
en sådan situation opstod. Det kunne være, at forståelsen hos værgen kunne blive
lidt større, hvis også lederen redegjorde for, at beboerne kunne være dårligere stillet på denne måde, og at dette ikke er hensigten med værgeloven.
Man efterlyste klagemuligheder i en sådan situation. Det er ikke så ligetil, for der
skal nok noget mere til før myndighederne ønsker at blande sig.
Etisk Råd opfordrer alle værger til at være så imødekommende som økonomien
tillader!
Under eventuelt fortalte Maurits Eijgendaal, især med baggrund i nye medlemmers
indtræden i Udvalget, historien i Etisk råd, og hvorfor man fandt det godt at oprette et sådant.
Der blev givet udtryk for, at man godt kunne tænke sig at mødes et sted, hvor man
kunne se hinanden lidt bedre. Det er lidt svært i mødelokalet. Så vi prøver at afholde mødet i kursusafdelingen næste gang. Vi skærer så af praktiske grunde lidt ned
på forplejningen, med kun en sandwich, kaffe og vand, hvilket alle syntes er helt
fint. Link til LEV’s temaaften om samme emne: www.gentofte.lev.dk/visside.php?
Referent: Maurits Eijgendaal
side=1025
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Både fugl og fisk
En beretning om boenhed 12 og et par små ture i Danmark
I den periode hvor hus 11 og hus 12 er i genhusning, forsøger vi at lave
nogle ture væk fra huset for at skabe lidt luft og arbejde med mindre
grupper.
Vi var på Rømø sidst på efteråret. Det er tid for trækfugle, og der er så
mange, at de er til at få øje på. Turen over dæmningen er altid spændende. Hvad kan vi se denne gang?? Den evige vekslen mellem højvande
og lavvande bestemmer.
Indimellem tog vi ud på nordspidsen af øen, hvor der er en put and take
sø, hvor der var held (eller dygtighed) til at fange ørred til husholdningen. Vi lavede selv mad af fangsten, og der gik ikke en dag, hvor der ikke var ørred på menuen enten til frokost eller til aften. Vi røgede selv
fisken, lige uden for på den overdækkede terrasse, så duften fik tænderne til at løbe i vand. Ørred kan laves på mange måder.

Når vi nu var sydpå, ville vi lige hilse på Prinsen i Møgeltønder og hans
frue. Udstyret med madkurv og kaffe drog vi af sted. De havde hejst flaget for os, men det lykkedes ikke at hilse på dem. På turen retur kørte
vi omkring Højer Sluse for at se, den eneste fiskehejre der stod stille, så
vi kunne tage et ordentligt billede fandt vi ved slagteren i Højer, den
stod til udstilling i vinduet.
For os er Rømø blevet et dejligt sted i forår og efterår, hvor der er så meget fugleliv. Der er fredeligt, og stemningen er til afslappet fællesskab og
anti-stress, alle badeturisterne har for længst pakket og er taget hjem,
og de andre kører drageræs på den sydvestlige strand, hvor der kun er
dem at kigge på.
Fortsættes ……
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Nu skal vi jo ikke blive ensidige sååå, den sidste uge i januar drog en
lidt større flok til Lønborg Hede ved Ringkøbing Fjord. Der havde vi været heldige at leje en stor og ”billig” jagthytte. Ikke fordi vi skulle skyde
andet end billeder, men der var god plads og den flotteste natur.
Det blev til utallige gåture på heden og i den nærliggende plantage. God
ild i pejsen og dejlig hjemmelavet mad hver dag. Der var rygter om et
sted i Hvide Sande, hvor man kan få den bedste rødspætte med kartofler og persillesovs, det skulle da prøves. Ved siden af lå en kæmpe fiskeforretning, så der købte vi alverdens fiskelækkerier, som vi tog med
hjem til vores rugbrødsmadder.
Det var ikke til selv at fiske denne gang. Alt var frosset til, men Hvide
Sande har en fiskeriauktion, som vi var inde for at se og, det endte med,
at nogen stod tidligt op og tog til auktion og sandelig, de kom hjem med
torsk og rødspætter. Faktisk var det så koldt, medens vi var af sted, at
vi så biler køre på isen ude på fjorden.
En dag da vi var på tur, så vi 5 ræve, som gik og ledte efter mad. Et andet sted var marken fuld af svaner, og da vi kom lidt tættere på, viste
det sig at være sangsvaner. En dejlig stor fugl som er til at få øje på, og
som ikke lader sig skræmme af en bil, der kører lige så stille eller endda
holder stille.
Vi kørte ud til Tipperne, som er et stort fuglereservat. Der kunne vi ikke
komme særlig langt, for vejen var føget til, men pyt, alle fuglene så ud til
at være fløjet væk. I stedet besøgte vi Bork havn og Bork Vikingeby. I
løbet af ugen nåede vi omkring fjorden og så gæs og svaner i massevis.
Der var en yndet aftenbegivenhed, som samlede mange. Det danske
herrelandshold i håndbold kampe om af få medaljer, og den skuffende
slutning.
Det har været gode ture, hvor vi fik mødt hinanden på nye måder og
skabt nogle nye relationer, som forhåbentlig kan udnyttes herhjemme
til fortsat glæde for fællesskabet.
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TEATERTUR
På et tidspunkt i januar måned modtog jeg en mail
fra boenhed 40 med besked om, at nogle beboere fra
hus 39-40 den 1. februar skulle til Dansk Top slagerparade i Horsens Ny Teater. Heriblandt min egen
Anders, og jeg blev i mailen inviteret med som ledsager til ham.
Det kunne jeg da bare slet ikke sige nej til, så den
1.februar mødte jeg forventningsfuld op i Qvist
Grammofoncafé, hvor vi skulle spise før koncerten.
Kl. 17.30 mødte en flok lige så forventningsfulde beboere op. Det var Chalotte, Lene, Jacob og Johan fra
hus 39, samt Troels og Anders fra hus 40 med ledsagere.
Godt bænket ved bordet, kom den egentlige grund til
min invitation så frem, nemlig at jeg som redaktør af
Fokus var selvskrevet til at skrive til bladet. OK, så
dette er altså min oplevelse af turen.
Vi blev ret hurtigt enige om menuen, men vi skulle
jo også have lidt at drikke til. Der blev snakket lidt
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Så gik turen til teatret, hvor vi havde nogle ganske
fine pladser nogenlunde midt i salen, og så fik vi ellers alle de gode gamle hits med Keld og Hilda, Dario
Campeotto, Klaus Strand-Holm fra Claus og Servants og den helt unge Louise, som synger gamle
Gitte Hænning-sange. Alle kunne synge med på
mange af sangene, så der blev lyttet og hygget i stor
stil.

Samtlige medvirkende

Jeg spurgte senere
Troels: Kan ham
Klaus’ spille guitar?
Ja, det kan han da,
var svaret, og det er
jo ganske korrekt.

Klaus på sin guitar

Jeg vil hermed
gerne sige tak for
invitationen og
tak til alle for en
rigtig dejlig aften.

Ulla Nielsen
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af Maurits Eijgendaal
Kære pårørende!
Sikke en vinter……..
Men det skal da nok være rigtigt, at den hvide sne skaber lidt lys, og forhindrer alvorlige vinterdepressioner…
I landsbyen har vi ikke tid til at være deprimerede!
Vi nyder hverdagen med mange aktiviteter, som ikke holder bare fordi Vorherre viser os, at det at bestemme temperaturen i hvert fald
ikke er menneskers opgave! Vi rider (kun en enkelt gang aflyst) vi
svømmer, (også en par aflysninger på grund af tekniske problemer),
vi hygger os i de flotte nye huse, og vi er kommet i gang med at bruge
snoezelhuset Guldhornet (se billederne fra indvielsen side 9 og 10).
Der har været store og små fester, hvor fastelavnsfesten især er en
tilbagevendende succes.
De kommunale vinde
Det er jo svære tider også for kommunen. Allerede nu rumler Kommunen om spareplaner i 2011. Det kræver, at vi sørger for, at de
planlagte vigtige opgaver for 2011 er gjort, inden vi skal i gang med
evt. sparerunder.
Et handicapvenligt Ajstruplund
Et stort ønske fra mange sider er en renovering af badeværelser i
sommerlejren Ajstruplund. De er faktisk ikke særlig velegnede til kørestolsbrugere! Så det er vi i gang med allerede nu, så vi kan være
klar før den store udlejningsbølge, der starter 1. maj. Vi etablerer også et nyt varmeanlæg og efterisolerer huset, så anlægget er sparet
hjem på meget kort tid. Samtidig regner vi med, at et velisoleret hus
forlænger sæsonen betydelig!
Aktivitetscentret i smukkere rammer
Vi har også et ønske om at gøre noget ved Aktivitetscentret. Sidste år
renoverede vi ydersiden (der mangler maling, men det kommer til foråret), og det har allerede givet en enorm varmebesparelse. Men det
indvendige trænger både til nyt linoleum, især på gangene, og noget
farve på væggene og dørene. Det kommer efter sommerferien i 2010.
Annekset (bygning 7)
Bygning 7, den lille af de gamle, kan også snart igen bruges til nogle
overnatninger. Både medarbejdere og pårørende har haft glæde af
dette hus.
Fortsættes…...
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Lederen fortsat….
Kirkerummet indvies
Som I kan læse i præstens
indlæg side 11 blev kirkerummet i Guldhornet indviet
på behørig vis den 2. marts
af beboere og biskop Kjeld
Holm. Nyd billederne her på
siden, der taler for sig selv.
…. Så aktiviteter, planer og ønsker har vi mange af, og det er sjovt og
dejligt at være del af sådan en livsglad landsby med engagerede medarbejdere, overvejende tilfredse pårørende og beboere i rammer, der
kan give dem et godt liv.
Og så er det snart forår!!
Kærlig hilsen
Maurits
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Temaeftermiddag med John Zeuthen

Det vigtige samarbejde
mellem pårørende og personaler
Mandag den 3. maj 2010 – kl. 15
I Salene
I spændingsfeltet mellem det at være “forældrenes forlængede arm”
og være “beboerens udviklingspartner” fremtræder dagligt dilemmaer, som den professionelle skal forholde sig til. Men som forældre er
der jo også hele tiden opgaver, man skal tage sig af.
• Hvordan finder vi hinanden på tværs af bekymringer og kritik?
• Hvordan får vi fredsommeligt fællesskab I arbejdet med at give

min søn eller datter, de bedste forudsætninger for et godt liv?
• Hvilke del af vores nervesystem skal vi have styr på både som pro-

fessionelle og forældre?
• Hvad er forskellen på : “min søns hjem” og “personalets arbejds-

plads” - når det er det samme rum vi taler om?
Oplæget vinkler samarbejdet ud fra lidt ny viden om nervesystemet
og den portion humor vi alle har brug for, når vi skal tale om noget
vigtigt og betydningsfuldt.
Samarbejde er jo noget vi skal gøre sammen!!
Landsbyen Sølund er vært med kaffe, te og kage.
John Zeuthen, Cand. psych.
Har arbejdet som konsulent inden for handicapområdet siden 1990.
Han arbejder i dag med specialpædagogisk/neuropædagogisk undervisning/supervision/træning inden for normal-, handicap- og psykiatriområdet. John har selv en handicappet datter på 17 år, og han holder foredrag og kurser for forældre til børn med handicap.
Tilmeldingsfrist 12. april 2010
På e-mail: hanne.joergensen@skanderborg.dk eller telefon
87948032. - Oplys: navn, hus du relaterer til og telefonnummer.
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Fysioterapien præsenterer

Alt det du ikke vidste om fysioterapien på Sølund

Onsdag den 17. marts kl. 14 – 16 afholder fysioterapien på
Sølund arrangementet ”Landsbyfysserne – alt det du ikke vidste om fysioterapien på Sølund”, som henvender sig til personale og pårørende. Så går du rundt og er nysgerrig på, hvad
man egentligt kan bruge sin fysioterapeut til, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Program

3 x 20 min.
oplæg om forskellige behandlingsformer, forflytning, træning, sundhedsfremme, m.m.
Kaffepause (ca. 20 min.).
Spørgsmål og svar (ca. 40 min.).

Vel mødt
Hanne, Lisbeth og Søren
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