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Så er det meste af sommeren ved at være gået og i år med godt ferievejr
til de fleste.
Håber alle har haft en god sommer.

På vores generalforsamling i maj fik vi pårørendeforeningen udvidet med
2 medlemmer, Hans Hoffmann fra hus 4 og Aase Lorenzen fra hus 6.
Velkommen til jer.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig som
følger:
Formand:
Anders Peter Jensen
Næstformand: Frede Højland
Kasserer:
Kurt Hager
Sekretær:
Margit Graves Ponsaing
Bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Bøttcher Nielsen
Aase Lorenzen
Hans Hoffmann
Suppleanter: Bente Christensen
Karen Hager
Etisk Råd:
Anders Peter Jensen
Frede Højland
Bente Christensen
Hans Hoffmann

Fonden:
Anders Peter Jensen
Kurt Hager

Fortsættes …..
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Prisk:
Anders Peter Jensen
Ulla Nielsen

Redaktør af Fokus:
Ulla Nielsen

Byggeri
Ombygningen af de sidste huse skrider godt frem. Når dette læses, er hus
11 og 12 forhåbentlig flyttet tilbage fra beboernes hus. Hus 15 og 16 skal
efter planen flytte tilbage til februar, hvis ikke vinteren driller for meget.
Så er der et hængeparti på Sygehusvej. Husene her er for dårlige til at blive renoveret. Om husene skal rives ned for evt. at bygge et nyt bofællesskab på grunden, eller om der skal findes plads til beboerne et sted på Sølund er ikke afklaret i skrivende stund. Vi må håbe, at der hurtig bliver
truffet en afgørelse, så beboerne kan få at vide, hvor de skal bo i fremtiden.
Også Ajstruplund har her i foråret været igennem en støre renovering, så
den nu også kan bruges om vinteren.
Anders Peter Jensen
Formand for Pårørendeforeningen
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Pårørendeforeningens bestyrelse
Formand:
Anders Peter Jensen
Katrineholmsallé 121,
8300 Odder
Telefon: 86 54 27 66
E-mail:
ap-jensen@dlgmail.dk

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

Far til Lene i hus 39

Bror til Palle i hus 18

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

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

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

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

Mor til Anders i hus 40

Mor til Steen i hus 12

Bestyrelsesmedlem:
Aase Lorenzen
Baunevej 7, Nim
8740 Brædstrup
Telefon: 75 67 10 89
E-mail: aaslor@privat.dk

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

Mor til Johan i hus 39

Mor til Sanne i hus 6

Mor til Helene i hus 13

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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Kære alle
Hvor er det dog rart at være tilbage i Landsbyen igen! Et år er gået. Jeg har nu
en datter på 13 måneder, som jeg var så privilegeret at være på orlov med de
første 11 måneder af hendes liv. Det har været dejligt, og samtidig har jeg savnet
at være en del af Landsbyen Sølunds hverdag.
Nyt er sket, mens jeg har været væk: Beboere er flyttet til nye huse, og Guldhornet står færdig med den fantastiske virtuelle kirke, som jeg var så heldig at være
med til indvielsen af og allerede har haft mulighed for at holde gudstjeneste i
nogle gange. Selvom jeg kommer tilbage til nye rammer, har det været skønt at
opleve, at det meste alligevel er ”ved det gamle”. Beboere og medarbejdere har
taget rigtig godt imod mig med samme fortrolighed og imødekommenhed, som
før jeg gik på orlov.
Jeg har tidligere – på opfordring af pårørendegruppen – holdt en gudstjeneste i
Slotskirken ”uden for almindelig arbejdstid” for at give mulighed for, at I pårørende kunne følges med jeres søn, datter, bror, søster , … i kirke.
Nu, hvor vi har fået vores helt egen kirke, kunne jeg godt tænke mig at holde en
gudstjeneste dér, hvor jeg særligt vil invitere jer pårørende samt vores mange
besøgsvenner til at deltage sammen med ”jeres beboer”.
Sæt derfor kryds i kalenderen søndag den 7. november 2010 kl. 14. Efter gudstjenesten dækker vi op til kirkekaffe. Da der er begrænsning på, hvor mange vi
må være i Guldhornet (max. 50 personer), vil jeg bede om tilmelding til gudstjenesten senest mandag den 1. november på e-mail:
line.rudbeck@skanderborg.dk.
I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte mig med spørgsmål, kommentarer
eller blot for at få en snak på tlf.: 21 76 80 60 eller e-mail:
line.rudbeck@skanderborg.dk
Med ønsket om et glædeligt jubilæumsefterår til alle og med håbet om at se en
masse af jer til gudstjeneste den 7. november!
Line, præst
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Aktivitet og ballade på Sølund i 2010
Terapien stod for 2. år for sommeraktiviteter på Sølund hver onsdag formiddag i juli
måned. Solen skinnede selvfølgelig fra en skyfri himmel hver gang, så vi fik nogle rigtig dejlige formiddage med masser af sjov og ballade.
Da det samtidig var varmt, blev et af de store hits at skyde med vandpistol. Det var meget sjovere at skyde på hinanden end på dumme dåser, så det blev gjort i stor stil. At
man så kunne risikere, at man fik et sprøjt igen, kom som en overraskelse for nogle. Da
det først var prøvet, var der et hus, der selv havde købt vandpistoler, så de ikke skulle
vente på, at der blev en ledig pistol. Det viser, at aktiviteten også bliver brugt i huset,
hvilket er helt perfekt.
Der var larm i gaden, når dåser med forskellige ting blev skudt ned fra et bord med bolde i forskellige størrelser. Selv nogle, der normalt ikke får armene op over hovedet, løftede armene over hovedet for rigtig at få kraft på bolden, så det larmede rigtig meget. Vi
håber, at der kommer stor efterspørgsel til køkkenet efter tomme dåser, så denne aktivitet også bliver brugt i husene. Det behøver ikke at koste en formue for at finde noget,
der er sjovt.
Hvad kan man bruge en boksebold til? Ja, man kan da bokse til den, men man kan også
bruge den til at give nogle af alle de kys, som man gladelig uddeler til alle, der er søde.
Sådan var der mange overraskelser i, hvad forskellige ting blev brugt til. Det vigtigste
var, at alle var aktive på hver deres måde. Det var herligt at opleve, at pædagogerne
også morede sig. Så er der håb om, at det bliver videreført.
Vi regner med, at vi laver sommeraktiviteter igen til næste år, da vi synes, det har været
en rigtig stor succes. Vi har vilde planer om, at vi evt. får lavet det grønne område bag
beboerhuset Oasen, så de forskellige aktiviteter kan blive lidt mere samlet. Vi har også
planer om nye tiltag, så glæd jer allerede nu. Måske finder vi på at lave noget lignende
på andre tider af året. Man kan aldrig vide, hvad vi kan finde på i terapien.
På terapeuternes vegne på Sølund
Bente Juul Frandsen, ergoterapeut
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10 hurtige om Aktiv Fritid For Alle
1. Hvem kan melde sig ind?
Alle beboere, ansatte og pårørende ved bostederne for fysisk og psykisk handicappede i Skanderborg Kommune kan melde sig.
2. Hvad er foreningens formål?
Foreningens formål er at tilbyde et alsidigt idrætstilbud til beboere, pårørende og
ansatte på bostederne for fysisk og psykisk handicappede i Skanderborg Kommune
samt at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse gennem fysisk aktivitet.
3. Hvad koster det at være med?
Det årlige kontingent er på 200 kr. (Kontingentåret er 1/3 – 28/2). Kontingentet er
gældende for alle, og en forudsætning for at kunne tilmelde sig øvrige hold med
deltagerbetaling i foreningen.
4. Kan man oprette et gruppemedlemskab?
Hvis man samler en gruppe på mindst 8 personer, som melder sig ind samlet, så bliver kontingentet reduceret med 20 kr. pr. person. Gruppen modtager desuden en
aktivitetspakke, når kontingentet er registreret af kassereren.
5. Hvilke aktiviteter har foreningen i øjeblikket?
Foreningen tilbyder nuværende følgende aktiviteter: Gymnastik og rytmik,
Idrætscross og Sans foråret.
6. Hvornår starter der hold for ansatte og pårørende?
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på højtryk med at finde undervisere til vores aktivi- teter, og forventer at kunne tilbyde 5 – 6 forskellige hold med start midt i august.
Aktivitetsprogram for efterår og vinter udsendes i midten af juni.
7. Hvad gør man, hvis man har en god idé til en aktivitet?
Foreningen modtager gerne nye idéer til aktiviteter, så hvis du har en idé, som ligger inden for foreningens formål, så er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelses
medlem. Se listen over bestyrelsesmedlemmer andetsteds i bladet.
8. Kan man blive underviser på et hold?
Foreningen efterlyser i øjeblikket undervisere til fitness, styrketræning, dans og
træning i naturen, så har du lyst og mod på at undervise, så vil vi meget gerne
høre fra
dig. Alle hold tilrettelægges sammen med bestyrelsens holdansvarlige.
9. Er der hold for familier?
Foreningen har ikke ugentlige hold for familier, men vi planlægger at lave fælles
arrangementer som lørdagscykling, søndagsræs i skoven og fredagsløb, hvor alle vil
have muligheder for at deltage.
10. Hvad gør jeg, hvis jeg vil vide mere?
Hvis du har spørgsmål eller andet til foreningen, så kan du rette henvendelse til:
Formand: Søren Lytzau
tlf.: 8793 1256/2274 8410
e-mail: soren.lytzau@skanderborg.dk
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Sommerfest i boenhed 40
Der var engang en have, og i denne have skulle der være fest.
Sommerens varme, milde vinde skabte den perfekte ramme for al festivitassen. Festen
varede ikke 40 dage ej hellere 40 nætter…men blot nogle få timer…
Jeg vil her forsøge at give en stemningsbeskrivelse af, hvordan jeg oplevede sommerfesten, vores første i egen have, men forhåbentlig ikke den sidste.
Aftenen inden vores sommerfest, var der et farligt blæsevejr. Vi tænkte mange tanker,
holdt vejret? Hvordan ville familie, pårørende, beboere og personaler opleve festen?
Hvordan ville beboerne opleve den store sammenkomst? Hvad med grillen og den åbne
ild? Hvad ville der ske, når vi var næsten 40 mennesker samlet?
Mange personer var involveret i opgaverne omkring festen. Nogle rejste teltet. Der skulle bestilles en stor grill, mad fra køkkenet og nogle enkelte retter vi selv lavede. Men
både beboere og personale bidrog med det, der var muligt.
Mange glædede sig lidt, andre meget. Stemningen emmede af spænding, og på selve
dagen kunne vi mærke forventningens glæde hos de fleste af os.
Bordene blev dækket med fine duge og blomster. Som de stod der spredt i haven, var de
symboler på det, som skulle komme. Der blev arrangeret et stort bord til maden. Øl,
vand og vin var indkøbt på en tur til Tyskland. Flere gange måtte vi hånd i hånd gå rundt
for at se på festlighederne.
Festen
Omkring kl. 17.00 begyndte vores gæster at ankomme, der var en skøn summen af forskellige stemmer. Alle vi mennesker samlet i fællesskab, umiddelbar glæde udtryk som
kram, knus lyde og store smil, WAUW, sikken stor oplevelse som mærkedes helt ind i
hjertet.
Jeg valgt at byde velkommen med et eventyr om dragen, som hjalp kejseren med at slå
de alt for mange stjerner ned fra himmelen, så der kun var så mange tilbage på himmelen, at vi mennesker kan sove ved det svage lys om natten. Men stjernerne måtte ikke
ramme jorden, hvor de ville gå i stykker, så alle stjernerne blev gemt i æblerne og pærerne… og der kan vi stadig finde dem.. men for at se stjernerne må vi åbne æblerne og
pærerne på den rigtige måde… eventyret fortæller noget om mit menneskesyn. Hvis vi
”åbner” hinanden rigtig..så finder vi hinandens stjerner, og alle mennesker indeholder
stjerner, og vi må øve os i at finde dem hos hinanden…(stærk forkortet udgave)
Stemningen
Vi sad som i en italiensk have, rundt ved små og store borde. Beboerne fik en særlig
opmærksomhed på, hvor de ville sidde. Der blev rokeret lidt rundt, og puslespillet blev
til et fuldendt billede. At sidde lige præcis der, hvor det var mulig at være med i fællesskabet længst muligt, gav mulighed for, at vi alle fik gode oplevelser.
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Vi fik spist dejlig mad, fik gode kager og nød fællesskabet i vores egen have. Vi var en
stor italiensk familie, hvor normerne for vores tilstedeværelse var mangfoldige. Der var
plads til at gå til og fra bordene. Vi fik talt meget med mange og mindre med andre, men
alle talte med nogen.

Tanker op til festen
Inden festen havde vi mange tanker om festen, som beskrevet i begyndelsen af denne
fortælling. De blev alle gjort til skamme. Vi fik en fantastisk fest, som skabte positive
stemninger og gav os en fornemmelse af, at vores boenhed er godt sammentømret, som
et givtigt fællesskab. Vi kender hinanden bedre, har fået etableret relationer, som vokser,
forældre og pårørende har efterhånden kendt hinanden gennem knap 4 år i Boenhed 40.
Historik
Blandt alle vi mennesker spreder tilknytningen til Sølund sig fra 3 måneder til mere end
50 år, så der var rigtig meget historie samlet på et sted, til vores sommerfest, og det giver
”sjæl” til stemningen.
Ordene, som jeg valgte til at beskrive min oplevelse af sommerfesten, kan måske give en
fornemmele af stemningen, men billederne vi her bringer…taler helt deres eget sprog.
Dorrit Larsen
Boenhedsleder i 40
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af Maurits Eijgendaal
Kære pårørende!

Vand, vand og atter vand prægede vores flotte Sølund jubilæumsfestival, eller
skulle vi kalde det fest-i-vand?
Det er træls at være så uheldig to år i træk. Nu må det være godt vejr næste år,
sådan rent statistisk!!
Jeg har dog hørt, at netop ekstradagen, med det gode vejr, gør, at økonomien
ikke er så dårlig som sidste år. Og det er jo godt. Festivalen skal gerne kunne
køre godt, så priserne bliver ved med at være rimelige.
Ministeren tog sig tid til et besøg
Socialminister Benedikte Kiær skulle have besøgt os i forbindelse med festivalen, men var forhindret på grund at politiske diskussioner centralt på Christiansborg. Sådan kan det jo gå.
Men hun var ked af det, ligesom os, og hun fandt faktisk en ny dato og besøgte
os den 29. juni 2010. Det var en god dag.
Ministeren er meget interesseret og vidende, og hun har en meget social tilgang
til mennesker med et handicap. Hun er også vred over, de snakker, der har været omkring aflåste døre og mere brug af medicin. Hun synes, vi skal løse alt på
ordentlig pædagogisk vis, og det er vi helt enige om. Hun så Snoezelhuset, som
hun var imponeret over, og hun så Enkeltmandsprojektet og fik sig også en
snak med nogle personaler. Alt i alt et dejligt besøg, hvor bl.a. også kommunaldirektør Jens Kaptain og borgmester Jørgen Gaarde deltog.
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Det er ikke kun ministeren, der er interesseret i Snoezelhuset. Rigtig mange
mennesker henvender sig for at få lov til at se huset. Det kan vi godt forstå. Vi
synes selvfølgelig, at huset først og fremmest er bygget til beboerne, men vi
skal selvfølgelig også bidrage til at befolkningen i al almindelighed er positiv i
forhold til de udgifter og tiltag, der er på det sociale område.
Guidede tur i Guldhornet
Vi vil derfor her i efteråret køre et forsøg, hvor ”almindelige” besøgende kan se
huset onsdag eftermiddage, efter bestilling, med en rundvisning til kr. 70,- per
næse. Som et museumsbesøg. Det giver dækning af vores udgifter, et lille overskud til nyanskaffelser, og, som sagt, forståelsen i befolkningen. Vi må se, hvordan dette spænder af.
Og så har vi jo stor fødselsdag i år!
Landsbyen Sølund bliver 75 år
Dette fejrer vi selvfølgelig med manér over tre gange: Vi har åbent hus d. 19.
september for pårørende, byens borgere, for beboerne og for personalet (se
annoncen bagerst i bladet). Desuden får beboernes fest: Løvfaldsfesten ekstra
kulør i år den 28. oktober og årets personalejulefrokost bliver ekstra festlig.
Vi håber, rigtig mange af jer kommer til den flotte dag d. 19. september 2010.
God sensommer!
Kærlig hilsen
Maurits
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Sct. Hans-talen
Så er vi igen samlet omkring Sct. Hans bålet, som traditionen byder.
Nogle af jer ved godt, at jeg ikke er født dansk, og derfor er jeg heller ikke flasket op
med denne Sct. Hans tradition. Jeg kommer fra Holland, hvor man hellere vil bruge
græsplæner til at spille fodbold på, hvilket for nylig i dette VM igen har vist sig at være
fornuftig nok!
Jeg har ikke undret mig over, man fejrer, at det er midsommer. Det er dejligt, at de lyse
nætter giver os flere solskinstimer, end man får i Grækenland, om end temperaturen og
vejret måske kunne være noget bedre.
Men jeg synes også, det er en trist aften, der ikke kun fejrer lyset, men også gør en opmærksom på, at nu er vi igen på vej mod den mørke vinter.
Mange synes, det er dejligt med 4 årstider. Jeg synes, det ville være rart, om vinteren
kun varede en uges tid, og sommeren var noget længere!
Sommeren, med alle sine farver, giver os varme og en oplevelse af lykke og kærlighed.
Det er nemmere at blive tvær og deprimeret om vinteren. Vores hjerne har simpelthen
brug for den stimulans, lyset giver. Det er blevet en del af os, at vi taler om varme og
kølige farver: sommerensvarme røde og gule farver, og vinterens kølige blå og grå farver. Vi suger altid indtryk til os gennem sanserne. Sanserne er broen mellem omverdenen og os. Det er også en bro mellem os selv og den verden inden i os selv, vores egen
sjæl. Positive sanseoplevelser giver grobund for lykke og kærlighed. Derfor er vi alle i
Landsbyen Sølund så enormt glade og taknemmelige for det nye sansehus, Guldhornet,
som kan give glædens farver til vore beboere og medarbejdere, året rundt!
Når man prøver et finde ud af, hvorfor man fejrer Skt. Hans, er den mest almindelige
forklaring, at man, som med så mange andre fester, har omdøbt en hedensk skik til en
kristen tradition. Dagen efter Skt. Hans aften er det mindedagen for Johannes Døberen.
Han skulle jo fortælle om Jesu fødsel, og han blev ifølge sagnet født 6 måneder før Jesus, så hans dag ligger lige nøjagtig 6 måneder før jul, og derfor ligger skt. Hans aften
også lige nøjagtig 6 måneder før juleaften.
At man tænder bål hænger sammen med, at man for meget længe siden tændte samme
bål for at fjerne onde kræfter. Dette skulle ske med ubesmittet ild, såkaldt nødild. Dette
betyder ny ild, lavet ved at slå hårde flintsten mod hinanden eller gnide træ mod træ.
Disse onde kræfter blev senere til en heks, som der jo er brændt en del af gennem middelalderen, og heksen blev sendt til det højeste bjerg i Harzen, Bloksbjerg. Det var meget langt væk dengang. Når det onde var sendt væk, var samfundet renset, og denne renselse gav alle en ny start.
Til denne aften synger vi om lidt også en sang, midsommervisen fra 1885, skrevet af
Holger Drachmann. Sangen er en stor kærlighedserklæring til dejlige Danmark og årstiderne, men mest en hymne om den dejlige midsommer. Deri er jeg ganske enig.
I de første to vers synges om det romantiske, om sommeren, blomster og dyr.
I tredje vers har vi fået et sværd i hånden, fordi vi er parate til at forsvare vor idyl overfor fjender udefra.
13

Men Holger Drachmann, nøjes ikke med at bekæmpe den ydre fjende. Han vil også gerne slå den indre fjende ned: han vil fred her til lands, og derfor skal alle trolde og hekse
passe på, fordi der på alle gravhøje er tændt glædesbål. Glædens bål, der skal sikre fred
her til lands.
Det er jo meget smukt, at hekse og trolde derfor ikke er personer der skal brændes, men
negative tanker, der fjernes med ild og glæde. At renselse ikke er i blandt os, men inden
i os. At det onde ikke er personificeret, men en del af os alle sammen. Det er en smuk og
rigtig tanke, at glæde fjerner det onde.
I mange år har psykologien og terapien hjulpet os med at fjerne problemer.
Og det er lykkedes ganske godt.
Men det betød også, at behandlinger er meget sørgelige og tunge. Man taler ligefrem om
en epidemi af depression, der hærger den vestlige verden.
Det, vi behandlere glemte, var, at det ikke er nok at fjerne problemer.
Man skal også hjælpe mennesker i gang med at skabe rammer, der giver dem mulighed
for at være glade!
I de senere år har den såkaldte positive psykologi fokuseret på netop livsglæden.
Navnlig det sidste er vigtigt, i hele landet, men også her i landsbyen Sølund, hvor glæden året rundt motiverer beboere og medarbejdere til et givtigt samvær, der udvikler
begge parter!
Det er egentlig lidt pudsigt, at midsommervisen, der består af 4 vers, faktisk kun er
kendt med de tre vers.
Sangen er faktisk en del af et skuespil der hedder ”der var engang” og består så af 4
vers.
Skuespillet er noget mere kvindefjendsk end sangen og hekseafbrændingen. Drachmann
bliver da også kritiseret for sin historie, hvor en kvinde skulle lære at underkaste sig
manden.
Det vil jeg ikke bruge tid på i dag, Det var jo sådan en gang, og det har heldigvis ændret
sig.
Men det fjerde vers er faktisk lidt spændende.
Det fortæller om et valg, enhver skal lave med at vælge den rette fyrstinde.
At vi alle har krav på et eventyrslot!
Kun på denne måde kan hver en kvinde og hver en mand finde kærligheden. Siger
Drachmann.
Vi bliver her i Landsbyen nogle gange kritiseret
for, at vi er til. At vi bor mange mennesker her.
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At vore beboere ville få et bedre liv i en lejlighed i Adelgade eller i et mindre pensionat i
et industrikvarter.
Det er vi selvsagt meget uenige i.
Alle skal have lov at vælge deres eventyrslot, hvor de kan finde deres kærlighed.
Her i landsbyen har mange valgt at bo, og dem, der ikke ønsker at bo her, skal principielt ikke bo her.
Med egne valg, og med mange valgmuligheder kan vi vælge vores eventyrslot og finde
kærligheden. Det har vi alle samme ret til. Ingen skal definere, hvordan slottet skal se
ud, det bestemmer vi selv. Ingen skal presse deres egen opfattelse af normalitet ned over
andre, fordi de synes, det principielt er rigtigt. Det er urimeligt at forlange, at meget handicappede mennesker også SKAL være normale. Vi mener, også de har ret til et liv på
egne præmisser. Det kan vi give dem her i et givtigt fællesskab med en kultur, hvor man
kan føle sig hjemme.
Jeg vil gerne sige tak til Lene Bay og hendes gruppe af medhjælpere, der igen har stået
for en storartet organisering af denne aften, og en tak til de gæster udefra, der igen har
fundet vej hertil. I er med til at få et eventyrslot inkluderet i resten af Skanderborg!
Skanderborg var jo berømt for et slot, som ikke eksisterer mere. Jeg vil gerne slå et slag
for, at Skanderborg igen er berømt for et eventyrslot i form af Landsbyen Sølund, som
giver byen glans! Som i ethvert andet eventyrslot bor her mennesker, der lever et liv så
tæt som muligt på det, de har ønsket sig! Et liv som kan være optimalt, og som giver
glæde!
Og her lever de lykkeligt, til deres dages ende, fordi dette eventyr netop ikke slutter!
Lad os, traditionen tro synge Sct. Hans-visen, og i de kopier, vi har delt rundt, er det
fjerde vers med, så vi kan synge det også i aften.
God, kærlig og glad sommer til jer alle sammen!!
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Referat af møde i Etisk Råd den 25. maj 2010
Til stede: Leif Hansen, Susan L. Nielsen, Margit Ponsaing, Helle Hansen, Birgitte
Bredsdorff, Lone Høeg Leonard, Anne Renée Hansen, Britta Rasmussen, Birthe
Drenck, Frede Højland, Bente Christensen.
Temaet: Livskvalitet – hvor får man det? Landsbyen Sølund er af DH(Danske Handicaporganisationer) blevet udfordret på at være en ”stor” boform. DH vil gerne
”afvikle” et sted som Sølund, vi vil gerne ”udvikle”. Etisk Råd tog en drøftelse af dette.
På baggrund af et notat fra Stig Langvad, formand for DH, i.f.m. Sølunds udviklingsplan, hvor der var kritik af så stort et sted og med en betegnelse som landsby, havde
Pårørendeforeningen inviteret DH på besøg i Landsbyen Sølund. Besøget var vellykket, og der var stor ros til Sølund for arbejdet her, men det rokkede ikke ved den holdning, at steder som Sølund skulle ”afvikles”. Maurits Eijgendaal har skrevet leder i
Fokus, Frede Højland har gjort det samme, og mor til Kent, Britta Rasmussen havde
sendt et åbent brev til lederne på Sølund. Alle har udtrykt bekymring for ringere livskvalitet, hvis Sølund skulle splittes op, og beboere i fremtiden inkluderes i det såkaldt
normale samfund.
Alle disse breve var baggrund for den drøftelse, der fandt sted i Etisk Råd, og vi har
sjældent haft så stor en talelyst og energi, som udspandt sig til dette møde.
Næsten alle var meget bekymrede og syntes, at det kunne lyde fint med inklusion,
men at det nemt kunne blive til isolation for de beboere, Sølund har. Flere nævnte
bekymring for, hvordan beboere kunne være sammen med ligestillede og kunne færdes frit, nogle gange med lidt ”unormal” adfærd, hvis man boede ude i byen i mindre
enheder.
En enkel mente ikke, der var grund til bekymring, men at Sølund og Pårørendeforeningen var for sortseende.
En del mente det ville være svært at påvirke DH, nogle ville hellere påvirke politikere,
andre igen ville samle underskrifter imod ændringer af boformer som Sølund og nogle
foreslog tv-udsendelser eller artikler i SL om det gode liv Sølunds beboere netop udlever her.
Pårørendeforeningen var jo til stede på mødet og de fik alle udmeldingerne med til
videre arbejde. Det er primært her der skal diskuteres strategi fremover. Sølunds ledelse tager ligeledes alle informationerne med i deres videre overvejelser.
Men som sagt et meget livligt og engageret møde.
Referent: Anne Renée Hansen
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Guidede turistture i Guldhornet
Det er dejligt med den overvældende interesse for
Guldhornet. Målgruppen for Guldhornet er først og
fremmest Landsbyen Sølunds beboere, derudover
sælger vi overskudskapaciteten til målgrupper
med særlige behov.
For at imødekomme den store nysgerrighed, har vi dog fastsat datoer
og tidspunkter for guidede turistture af en times varighed, hvor alle er
velkomne mod forudgående tilmelding og betaling a kr. 75,- pr. person kontant ved besøget.

Datoerne efterår 2010
Dato

Klokkeslet

07-07-2010

16

07-07-2010

17

14-07-2010

16

Der må maksimum være 50 personer i huset af gangen.

14-07-2010

17

21-07-2010

16

Tider fremgår af vores hjemmeside
www.solund.dk i menupunktet
”Guldhornet”

21-07-2010

17

18-08-2010

16

18-08-2010

17

Tilmelding
som udgangspunkt en uge i forvejen på E-mail til Hanne Jørgensen:

25-08-2010

16

25-08-2010

17

01-09-2010

16

01-09-2010

17

Husk at oplyse:

08-09-2010

16

•
•
•

08-09-2010

17

15-09-2010

16

15-09-2010

17

06-10-2010

16

06-10-2010

17

20-10-2010

16

20-10-2010

17

27-10-2010

16

27-10-2010

17

hanne.joergensen@skanderborg.dk

eller direkte telefon 8794 8190.

Navn
telefonnummer og
E-mail adresse.

Snoezelenkonsulent Gitte Andersson vil være guide på turene.
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Kære Beboere i Landsbyen Sølund !
Det glæder os i år, at kunne invitere jer til

Løvfalds– og GALLA Jubilæumsfest
Torsdag d. 28. oktober 2010
Kl. 17.30-21.30 i Sølunds festsal

Dress code : GALLA, der må bæres diadem,
hat, samt guld og diamanter

Musik : Richard Ragnvald og Pet’mics - Music
Meny : Foret: fiskemousse

Hovedret: indbagt mørbrad
Kaffe og lagkage

Program : Kl. 17.30 Velkomst stemningsmusik
Kl. 18.00 Galla middag
Kl. 19.00 Dans og jubilargaver
Kaffe og Lagkage og dans
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19.09.2010

Sølunds 75 års jubilæum
(se bagsiden)

21.09.2010

Høstmarked kl. 11

september-december

28.10.2010

Løvfaldsfest

08-11-90 20 år Camilla Larsen Illum

01.10.2010

Høstgudstjeneste
i Slotskirken

05.10.2010

Dyrehaven Rundt 10-15

07.11.2010

Gudstjeneste i Guldhornet
kl. 14.00

26-12-20 90 år Laurits Smed Pilgaard

23.11.2010

Julemarked kl. 10.30-14

16.12.2010

Julegudstjeneste

Tidsskriftet Fokus nu også på www.solund.dk
Du sidder nu med Fokus September 2010 i hånden, et tidsskrift for beboere, personale
og pårørende.
Pårørendeforeningen udgiver tidsskriftet fire gange om året, hvor det sendes med post.
Det fortsætter vi selvfølgelig med.
Fokus i PDF – nu også online – adgangskode en forudsætning
Du kan nu også hente tidsskriftet i pdf fil (udgaver fra 2009 og frem) på Landsbyen
Sølund’s hjemmeside www.solund.dk. Under menupunktet ”Pårørende” finder du undermenu ”Tidskriftet Fokus”.
At hente Fokus online forudsætter, at du har en adgangskode. Du kan som pårørende få
tilsendt adgangskoden på mail ved at sende en E-mail til Landsbyen Sølunds chefsekretær britt.bach.madsen@skanderborg.dk. Eller ringe på 8794 8003. Husk at meddele,
hvem du er pårørende til.
For at få det trykte tidsskrift:
For at modtage det trykte Fokus, skal du kontakte lederen af den boenheden, hvor dit
familiemedlem bor. Det er også her du skal meddele adresseændring.
_________________________________________
Redaktør af Fokus er medlem i Pårørendeforeningen:
Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail: ubn.nielsen@gmail.com
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Landsbyen Sølund fejrer 75 års jubilæum med

Søndag den 19. september 2010
I tidsrummet 13-17
Program
13.00
Dørene åbnes til Salene, Kantinebygningen
13.05
Åbningstale ved borgmester Jørgen Gaarde
13.15
Forstander Maurits Eijgendaal og
beboer Kaj Kristensen byder velkommen
I tidsrummet 1330 - 1650 finder der følgende aktiviteter sted:
Indblik i landsbyens liv før og nu
ved boenhedsleder Inger Erika Jensen
Hyggemusik ved Martin og David
Guidede ture1, hvor der bliver fremvist og fortalt. Inkluderer blandt andet et besøg i Beboernes Hus.
Besøg i snoezelhuset Guldhornet2
(begrænset antal - max. 50 personer i huset pr. gang)

Ridning på Sølunds heste
(begrænset antal pr. time)

Svømning3 i varmtvandsbassin

193
5
201
0

Landsbyen Sølunds Museum holder åbent
– oplev på egen hånd Sølund historisk set.
Det er således muligt over de tre timer at deltage i flere ting.
Landsbyen Sølund er vært med kaffe, te og lagkage, og det
er muligt at købe pølser, sodavand og is.
1

Der bliver ingen besøg i beboernes private hjem
Børn kun ifølge med voksen. Sko stilles i garderoben.
3
Børn kun ifølge med voksen. Husk badetøj og håndklæde
2
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