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Niels Erik er barnepige for Emilie - til stor glæde for dem
begge. Læs artiklen ”Terapidukken Emilie er mere end
en dukke” på side 18.

Pårørendeforeningens Bestyrelse

Medlemskab af pårørendeforeningen er
ikke betinget af, om man har betalt kontingent. Alle er velkommen til at deltage i
foreningens arrangementer, og til at rette
henvendelse til bestyrelsens medlemmer,
hvis der er problemer, man ikke kan klare
alene. Slut op om forældreforeningen. Det
gavner både beboerne og dig selv

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
Kasserer:
Kurt Hager
Jernaldervænget 79, 8220 Brabrand
Telefon: 86 24 76 76
E-mail: 3019@stofanet.dk
Sekretær:
Margit Graves Ponsaing
Saltholmsgade 19, 8000 Århus C
Telefon: 86 12 60 84
E-mail: margit@graves-ponsaing.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Bøttcher Nielsen
Damvej 12, 8700 Horsens
Telefon: 75 64 76 80
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com
Aase Lorenzen
Baunevej 7, Nim
8740 Brædstrup
Telefon: 75 67 10 89
E-mail: aaslor@privat.dk
Hans Hoffmann
Vinkelvej 10, Snaptun
7130 Juelsminde
Telefon: 75 68 36 24
E-mail: hoffmann@snaptun.dk
Suppleanter:
Karen Hager
Jernaldervænget 79, 8220 Brabrand
Telefon: 86 24 76 76
E-mail: 3019@stofanet.dk
Bente Christensen
Høvænget 52, 8260 Viby J.
Telefon: 24 60 34 29
E-mail: vhcb@stofanet.dk

Årligt kontingent for ægtepar: Kr. 150,00
Enlige: Kr. 75,00
Bidrag udover det årlige kontingent modtages med glæde.
Vort gironummer er: 727 1085
Med venlig hilsen
Pårørendeforeningen Sølund
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Så er jul og nytår forhåbentlig godt overstået. Også i 2010 har pårørendeforeningen givet julegaver til beboere uden pårørende. Antallet er ca.
det samme som året før 33.
I forbindelse med Sølunds 75 års jubilæum gav Rasses Skovpølser en
check på 5.000 kr., som blev videregivet til Pårørendeforeningen. For
disse penge blev der købt julegodter til hver boenhed, som Frede, Åse og
AP var rundt med den sidste søndag før jul.
Kort før jul fik vi et brev fra LEV, hvor man gjorde os opmærksomme på,
at man havde i sinde at nedlægge legatet på 50.000 kr., som blev oprettet efter fru Ebba Schønheyders død i 1986. Pengene skulle bruges til
gaver ved fødselsdage og jul til glemte beboere på Sølund. Pårørendeforeningen har modtaget ca. 65.000 kr., som vi har lovet at bruge til glæde
for beboerne på Sølund.
2011 startede dog med en lidt trist mail, idet Maurits har valgt at stoppe
som forstander 1.8.11. Alderen kan man jo ikke løbe fra, så der er vel
ikke noget at sige til, at han vil hjem og nyde sin ”alderdom”.
Når disse linier læses, skulle beboerne i hus 16 og 17 meget gerne være
flyttet tilbage. Så skulle alle huse være enten nye eller nyrenoverede. Det
har været en lang og sej proces at komme igennem både for beboere og
ansatte med masser af byggerod. Vi må så håbe, at det har været det
værd.
Sygehusvej arbejder man også med at få løst. 2 af de 6, som bor på Sygehusvej, er flyttet på Sølund. De sidste 4 er der ingen afklaring på endnu.
Så nærmer tiden sig for årets generalforsamling. Ulla, Margit, Anders
Peter og Bente er på valg, og alle er villige til genvalg. Revisor og revisorsuppleant er også villige til genvalg. Karen, som er suppleant, modtager
ikke genvalg.
Har lige her til aften fået en mail fra en, som gerne vil stille op som suppleant, så det lover jo godt for foreningens fremtid, at det ikke ser ud til
at blive noget problem at få alle pladser besat.
Håber at rigtig mange vil møde op til generalforsamlingen og det efterfølgende arrangement (se omtale næste side).
Formand for Pårørendeforeningen i landsbyen Sølund
Anders Peter Jensen
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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: 40 44 46 82
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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Generalforsamling 2011
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund
TIRSDAG den 3. maj
i kantinen kl. 18.00-19.00
Der serveres en let anretning for deltagerne i mødet.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Fastlæggelse af kontingent.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Anders Peter Jensen (modtager gerne genvalg).
Margit Graves Ponsaing (modtager gerne genvalg).
Ulla Bøttcher Nielsen (modtager gerne genvalg).
Valg af suppleanter.
På valg er:
Bente Christensen (modtager gerne genvalg).
Karen Hager (modtager ikke genvalg).
Valg af revisor.
På valg er:
Steen Sørensen (modtager gerne genvalg).
Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
Leif Edeling Níelsen (modtager gerne genvalg).
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 19.
april).
Evt.

Repræsentanter fra ledelsen i Landsbyen Sølund vil være til stede
under mødet, for at besvare eventuelle spørgsmål.
Efter generalforsamlingen vil virksomheden Touch Development
kl. 19.30 præsentere deres produkt. Se næste side.
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Hermed en lille appetizer:
" Virksomheden, Touch Development består af Mads Helt, Sune Rass og
Morten Siggaard, som til daglig studerer på HHX, på Herningsholm
Gymnasium.
Touch Development vil udvikle, producere og sælge touch-moduler til
udviklingshæmmede. Vi vil gøre moderne teknologibaseret viden, træning og underholdning tilgængelig for medmennesker, som er udfordret
af varige fysiske eller psykiske handicaps.
Touch-modulet skal produceres i et så massivt materiale, at skærmen
kan holde til kraftige stød, som den eventuelt vil blive udsat for. Derfor
skal modulets front belægges med panserglas, hvorimellem der indsættes lysdioder, så skærmen er touch kompatibel.
Softwareprogrammet vil være så brugervenligt og simpelt, at den udviklingshæmmede på egen hånd kan anvende modulet.
Yderligere information
www.touchd.dk

kan

indhentes

på

vores

hjemmeside:

Vi glæder os meget til at komme og fortælle om vores produkt. "
Med venlig hilsen / Best regards
Morten L. Siggaard
Mobil +45 2888 8029
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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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Kære Pårørende
Som det blandt andet fremgår af Maurits’ leder i dette nummer af Fokus, stopper han
pr. 1. august 2011 som forstander i Landsbyen Sølund.
I forbindelse med ansættelse af ny forstander, kan jeg orientere, at det er Ældre/
handicapchef Peter Sinding, som er ansvarlig for processen. Han har involveret pædagogisk teamleder Anne Renée Hansen og jeg, hvilket vi er glade for.
Som forløbet er kørt indtil nu, glæder vi os til at deltage i processen, som skal munde ud
i ansættelsen af en ny forstander for Landsbyen Sølund. Vi afholder første møde med
Peter Sinding og direktør Henning Haahr i slutningen af februar , hvor ansættelsesprofil
og videre procedure drøftes.
I skrivende stund er det i samarbejde med Skanderborg Kommune besluttet, at afskedsreceptionen for Maurits bliver fredag den 24. juni 2011 i tidsrummet kl. 11-14.
Der vil blive udsendt invitationer.
Med venlig hilsen
Trine Schierff
viceforstander

Ungdomsboblen

På vort nyligt afholdte handleplansmøde
om vores søn, blev vi gjort opmærksomme på et nyt tiltag i Beboernes Hus, hvor man vil lave en form for ungdomsklub,
hvor alle beboere under 30 år kan mødes til forskellige aktiviteter.
Lene Bay, som er tovholder på projektet beskriver på side 10 lidt nærmere om tiltaget.
Ulla Bøttcher Nielsen
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Ungdomsklub i Landsbyen Sølund
Den er lige i opstarts fasen.
Vi har holdt første interesse møde, boenhedslederne fra de 9 huse, hvor der bor unge
under 25 år bakker op, og 13 unge og ungdommelige medarbejdere fra de samme huse
har meldt sig som tovholdere til ungdomsklubben ;-)
Klubben holder som udgangspunkt til i Beboernes Hus, hver onsdag aften fra 17 til 19.
Så indholdet bliver noget med at spise aftensmad sammen.
D. 11. marts 2011 holder tovholder-gruppen et spændende visionært og oplevelsesfuldt
møde, som munder ud i planlægning af forårets klubaftener, fordeling af opgaver, involvering af de unge, ønsker om samarbejde, spredning af information om klubben mm.
Her er nogle af ideerne fra brainstormen på det første møde
Program med forskellige arrangementer, som man kan tilmelde sig.
Hvad er de unges interesser, her er der et detektivarbejde for pædagogerne.
Et forum hvor de unge har mulighed for at ”netværke” på egne præmisser.
Plads til, at de unge kan være tilskuer.
Succeskriteriet er, at de unge har lyst til at komme i klubben.
Vi skal lave en kontinuerlig og forudsigelig ramme.
Skabe mulighed for at få venner fra andre huse.
Vi besluttede at der skulle være klub hver onsdag, med mulighed for aflysning hvis
der kom noget særligt i vejen.
Overvejelser om det kan lade sig gøre i forhold til arbejdsplanen.
Hvordan er målgruppen ?
Vi starter med at lærer hinanden og kende indenfor rammen, derefter vil der med
tiden blive arrangeret ture og andet, som beboerne specifikt kan melde sig til..
Vi forventer mellem 27 og 32 unge under 25 år, kunne have
interesse i klubben på nuværende tidspunkt.

I vil komme til at høre mere
Med venlig hilsen
Lene Bay
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Af Lene Bay, kulturmedarbejder og redaktør
”Kom og se min snekuglesamling” skrev
Solveig og Ingrid fra hus 40 til mig….
Det ville jeg gerne !!!
Solveig har rigtig mange snekugler, som i
dagens anledning er hentet frem fra glasskabet
Hun får dem af mor eller af andre, som vil
give hende en gave, eller hun køber dem
selv, når hun har penge.

”Man tager dem sådan her i
hånden og ryster dem”, viser
Solveig mig.
- og jeg ser hvordan de fine
snefnug eller glimmerflager
danser rundt om de små
figurer. Hun har også én,
med et billede af sig selv.

”Jeg samler
også på
”my little pony”
fortæller Solveig
og viser mig sin
store samling,
som står fremme
på hylden.
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Af Hans Kurt, AC

Tirsdag den 26. oktober 2010 var Thomas Villadsen (hus 13) og jeg på
firmabesøg hos Østjysk Mælkeforsyning i Tilst
Som I alle ved, så hjælper Thomas Arla-chaufføren Åge, på den interne
mælketur. Men da Thomas ikke helt ved, hvor Åge kører hen, når de er
færdige, syntes jeg, det var relevant at vise Thomas firmaet, hvor varerne
bliver pakket.
Vi forlod Sølund kl. 04.00. Dette fordi bilerne begynder at læsse kl. 05.00,
og fordi plukning til de enkelte ordrer
afsluttes kl. ca. 05.00.
Da vi ankom, mødte vi som aftalt Åge,
og han hjalp os ind på pakkeriet.
Her fik vi set, hvordan man går i rundgang og tager de enkelte varer ned fra
hylderne til den enkelte lastbil, pakker
dem i bure, som så bliver stillet ved
den port, de skal læsses ud ved.
Vi var også rundt og set lageret, både
Østjysk Mælkeforsynings- og Dansk
Kro og Hotels indkøbsengroslager,
som er i de samme bygninger.
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Men som I vil se på billederne, tager Thomas straks fat på at hjælpe med at tømme og læsse biler. For
ham var det at få lov til at hjælpe mere vigtigt, end at se på varer og andet, så jeg lod ham få frit spil.
Thomas hilste også på de chauffører, som kører på Sølund, når Åge har fri.
Efter ca. en halv time var Thomas og jeg blevet en hel del klogere på, hvad der sker i Tilst.
Som vanligt havde Thomas taget det hele til sig, og jeg har kunnet forstå på både bosted og på Arne
(fra Arnes hus, AC), at turen var en god investering for Thomas og hans evne til at fortælle videre, hvad
han har oplevet.
Jeg har lovet Thomas, at vi tager en tur igen til næste år.
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Fokus – stafetten
…………………………………………………………………………………………

Kommunikation ved hjælp af mimik og fagter
Af praktikant Mandy Koch fra Berlin (oversat af chefsekretær Britt Bach Madsen)

Mit navn er Mandy Koch. Jeg er studerende fra Tyskland. Siden december 2010, har jeg været i praktik i Landsbyen Sølund og skal være
her indtil midt i marts måned.
I Berlin studerer jeg “Rehabilitationswissenschaften und Geographie“
for at kunne undervise på specialskoler. Jeg specialiserer mig inden
for sproglige (kommunikative) og fysiske handicaps.
I modsætning til her i Danmark, har vi i Tyskland kun en lille smule
praktik igennem vort studie, hvilket jeg netop ønsker at ændre på
igennem mit ophold her i Landsbyen Sølund.
I starten var jeg usikker på, om jeg kunne håndtere at arbejde med
personer med uviklingshæmning – især at arbejde med voksne. Indtil
min ankomst her havde jeg kun erfaringer i arbejdet med børn. Det
har været en omvæltning og en stor udfordring, som jeg har taget op,
og det er en stor fornøjelse for mig at lære beboerne i Landsbyen Sølund at kende.
Jeg påbegyndte min praktik i Snoezelhuset Guldhornet, hvor jeg fulgte
Gitte Andersson. Jeg har lært en helt anden side af Snoezelen. Indtil
da kendte jeg kun til oplevelserne omkring ”det hvide rum” – her i
Guldhornet dykker vi ned i Snoezelen med nogle helt andre teknologiske forudsætninger
Siden januar 2011, har jeg arbejdet i Boenhed 22 under vejledning af
Pia Susanne. Nu er jeg i mere intensiv relation med beboerne end under min praktik i Snoezelhuset.
Alle, uanset om de bor eller arbejder i landsbyen, modtager mig med
åbenhed og varme. Jeg har stor glæde af mit arbejde her. Selvom jeg
ikke taler dansk, klarer jeg kommunikationen med beboerne ved hjælp
af mimik og fagter.
Jeg har i min praktik lært Sølund at kende som et unikt og smukt
sted. Her er mange tilbud til beboerne, og alle medarbejderne arbejder
med kærlighed og glæde. Jeg har lært meget, jeg kan medbringe i mit
videre arbejde med personer med uviklingshæmning. Jeg er personligt
blevet beriget af de oplevelser og erfaringer, jeg har gjort mig i den tid,
hvor jeg har været en del af beboernes liv og livsstil.
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af Maurits Eijgendaal
Kære pårørende!
Det er ikke meget vi mærker til den globale opvarmning…
vinteren gjorde rigtig sit indtog inden jul.
Der er mange positive sider i et hvidt landskab: lyset er dejligt, og den mørke tid er lige
knap så mørk, når sneen lyser op. Det hjælper på humøret.
Den strenge frost, der dog også fulgte, gør det svært at holde stierne rene nok til mange
af vores dårligt gående beboere. Selvom vi knokler, vil der altid være steder, hvor der er
rigtig glat, simpelt hen fordi frosten forhindrede salt m.m. i at virke.
Men..…i skrivende stund er sneen da også væk, og dagene bliver gradvist lidt længere,
og vi kan se frem til at foråret, som altid, kommer igen!
Fortrøstningsfuld i det nye år
2011 er nu godt i gang. Boenhederne har i 2010 rustet sig til de besparelser, som er trådt
i kraft, så jeg er fortrøstningsfuld, også i forhold til budgettet i år.
Huslægegerningen
Vi tog den 14. december 2010 en festlig afsked med huslæge Christian Gudbjerg, som
efter huslægegerningen i mange år i Landsbyen Sølund, er gået på pension – Christian
vikarierer dog lige i en kort periode, indtil vores nye huslæge kan tiltræde 1. marts. Vi
har i samarbejde med Region Midt, som er arbejdsgiver for huslægen, ansat læge Firdevs Fie Tamer i stillingen. Fie har tidligere serviceret beboerne i Landsbyen Sølund,
idet hun har været tilknyttet byens læger. Det giver stor tryghed, at hun allerede er kendt
i og bekendt med Sølund.
Bofællesskabet
Det er glædeligt at meddele, der nu er fremskridt i forhold til Sygehusvej – der er sendt
ansøgning til Skanderborg Kommune om at få lov til at bygge fire almene boliger i tilknytning til boenheden Sortesøvej 12 til fire beboere fra Sygehusvej. Den 15. februar
2011 flytter to af de nuværende seks beboere til botilbud i boenheden Sortesøvej 18.
Ajstruplund
Renoveringen af Ajstruplund lakker nu mod sin ende. Det er nu tidssvarende og lyse
rammer, der modtager lejerne, og vi glæder os over at kunne udleje det på helårsbasis.
Seniorstilling med udvikling i
Den store nyhed er nu, at jeg efter lange overvejelser har besluttet mig for at trække mig
fra min forstanderstilling den 1. august 2011. Jeg takker alle pårørende for et rigtigt godt
samarbejde, som jeg har sat enorm pris på gennem årene. Og der skal lyde en ekstra tak
til alle jer, der har været aktive i foreningen, etisk råd, festival m.m.. Det har været rigtig
godt!
Andet sted i bladet har viceforstander Trine Schierff beskrevet den kommende procedure i forbindelse med min fratrædelse.
Fortsættes...
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Her er hvad jeg har skrevet som orientering til Landsbyen Sølunds mange medarbejdere:

Kære Alle
Det er med meget blandede følelser at jeg skriver til Jer.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at min alder sniger sig opad…og at mit heldbred har været meget drillende.
Så selvom jeg med lyst havde planlagt at blive flere år endnu, må jeg se i øjnene, at
dette desværre ikke kan lade sig gøre. Min krop siger fra.
Så jeg holder som Landsbyens forstander efter at have været det i 20 år!
Jeg forlader dog ikke Sølund helt d. 1. august i år.
Samtidig med at jeg fratræder som forstander på Sølund, overgår jeg, efter aftale
med Skanderborg Kommune, til en seniorstilling. Denne stilling er aftalt for et år,
og slutter nogle måneder, før jeg bliver 65. Stillingens indhold er arbejde med
Snoezelen, Gentle Teaching og pleje af vores internationale kontakter, som kommunen sætter meget pris på. Nogle af opgaverne bliver i VISS regi, andre direkte
for, og finansieret af Skanderborg Kommune, og jeg referer da også til direktionen. Jeg arbejder primært hjemmefra.
Det er med sorg, jeg forlader min stilling, som jeg har nydt hver eneste dag. Navnlig fordi Sølund har så mange, dygtige medarbejdere,
og fordi jeg har nydt mit samarbejde med jer.
Vi har skabt et fyrtårn, nytænkt, udviklet og klaret mange svære
opgaver i et unikt og kærligt fællesskab. Jeg vil savne det! Af hele
mit hjerte!
Der er dog 7 måneder til min fratrædelse, og derfor agter jeg selvfølgelig at leve op til det fulde ledelsesansvar, dette giver. Jeg er her
stadig ☺
Kærlig hilsen
Maurits
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Nyt fra præsten
En legende lyder:
En mand havde to vandkrukker. Hver morgen bar han dem i et åg
over skulderen og gik til floden efter vand. Den ene krukke var
revnet og var kun halvt fuld af vand efter turen fra floden til huset. Krukken var ulykkelig over at spilde vandet og skammede
sig. En dag sagde den til manden: ”Jeg skammer mig. Jeg duer ikke til noget. Jeg er
revnet og spilder halvdelen af vandet. Jeg er mislykket”.
Manden sagde: ”Når jeg bærer dig hjem i morgen, så se på vejen under dig”. Da de næste dag var kommet hjem, sagde manden: ”Lagde du mærke til alle blomsterne i vejkanten, og lagde du mærke til, at de kun var i din side af vejen? Forstår du, jeg ved, at du er
revnet. Derfor plantede jeg blomster i vejkanten, og dem har du vandet hver dag. Hvis
du ikke var, som du er, kunne jeg slet ikke plukke alle de blomster og sætte dem på bordet til glæde for hele huset.
Jeg holder meget af legenden om den revnede krukke og kommer altid til at tænke på
den, når jeg ser en af Landsbyens beboere gå eller køre ind i gangen i Guldhornet og
”fremtrylle” blomster af den grønne ”græsplæne”, som - når projektorerne er indstillet
til det – kan møde den, der træder ind i Guldhornet.
Beboerne i Landsbyen Sølund har revner og sprækker – og heldigvis for det - for ud af
en revne kan der flyde meget godt, som man – hvis man går ved siden af – kan være så
heldig at blive ramt af.
Jeg er lige blevet bedt om at skrive en artikel til Århus Stifts Årsbog om mit arbejde
som præst i Landsbyen Sølund. Artiklen skal først være færdig til september, så jeg har
god tid til at overveje, hvad jeg vil skrive;-) Jeg er dog ikke i tvivl om, at der skal stå, at
jeg er så glad for at være præst i Landsbyen Sølund, fordi jeg hver dag bliver ramt – af
kærlighed, varme, glæde, nærvær, omsorg, knus. Og det er ikke så ringe endda!
Selvom sneen har meldt sin ankomst endnu engang, siger kalenderen, at det snart er
forår. Det er skønt, og dejligt er det at tænke på, at vi snart kan plukke de første forårsbebudere ind i små vaser og senere grøftekants- og haveblomster til glæde for alle i huset.
Med ønsket om en god forårstid til alle!
Line, præst

Datoer for gudstjenester i Slotskirken:

Datoer for gudstjenester i Guldhornet:

Fredag den 25. marts kl. 11
Fredag den 29. april kl. 11
Fredag den 27. maj kl. 11

Onsdag den 9. marts kl. 10.30
Onsdag den 18. maj kl. 10.30
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Terapidukken Emilie er mere end en dukke
At Emilie er mere end en dukke, er tydeligt, når Niels Erik i sin kørestol pakker tæppet tæt sammen om hende og fortæller, hun ikke
må fryse. Det ansvar og den omsorg Niels Erik udviser overfor Emilie får ham til at glemme sine egne bekymringer.
En artikel af fodterapeut Helle (Fod) Lindby
Det, at kunne udføre et stykke arbejde og få anerkendelse for det, man
har lavet, er lige så vigtigt for vore beboere, som det er for os. Det, at
kunne vise glæde og sorg, er også lige så vigtigt for vore beboere, som
det er for os. At kunne dele glæde og sorg med et andet menneske, er en
vigtig del af vores liv.
Vore beboere har ikke mulighed for at udtrykke sig på den ”voksne måde”, om de er kede af det, eller om de er glade. Vi bruger gerne en god
ven/veninde til at dele sorger og glæder med. Ja, nogen gange lader vi
endda vores frustrationer gå ud over vores nærmeste.
Vi har alle brug for at vide, at vi er gode nok. At kunne give et kram og
vide, at man er vellidt, har lige så stor betydning for vores beboere, som
det har for os, og om muligt endnu mere.
Det, at man går rundt med et stort savn, uden at man kan udtrykke det
på den verbale måde, som mange af vore beboere ikke kan, kommer til
udtryk på andre måder. Nogle bliver selvskadende eller udadreagerende,
nogle sidder med tomme blikke, mens andre græder. For hvad skal de
stille op med alle de frustrationer eller glæder, de bærer på, når de har
så svært ved at kommunikere med omverdenen?
Glæden ved at være betydningsfuld for nogen
Niels Erik har, igennem flere år, været min hjælper. Når jeg er i huset
for at ordne fødder, sørger Niels Erik for, at jeg har håndklæder ved
hånden, smider dem til vask, kalder på beboerne, når det er deres tur til
at få fødder ordnet og hjælper med at lave fodbad. Jeg har en stor hjælp
i Niels Erik.
Det med at Niels Erik, blev min hjælper kom sig af, at jeg var nede i huset for at ordne fødder en dag, Niels Erik var ked af det. Der var så meget, han skulle holde øje med. Anne var ikke hjemme, bussen var ikke
på sin vante plads, og der var personalemøde. Det var mere, end Niels
Erik kunne klare. Jeg fik den ide, at jeg måske kunne aflede Niels Erik
fra sine bekymringer og tænkte, at han måske ville hjælpe mig.
Vi aftalte, hvad Niels Erik skulle lave og aftalte desuden med en af personalet, at det jo måtte give en ekstra kop kaffe, når man sådan arbejdede. Kaffen skulle vi drikke i hemmelighed, så de andre beboere ikke
opdagede det. Det, syntes Niels Erik, var en strålende ide.
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Igennem vort arbejde glemte Niels Erik alle frustrationer, han var glad
og der var strålende øjne og smil på. Det viste sig her, det var så lidt, der
skulle til for at vende fra frustration til glæde. Det, at Niels Erik fik lov
til at udføre et stykke arbejde og få lidt anerkendelse, var alt der skulle
til.
Niels Erik er altid klar, når jeg kommer, spørger ofte: ”Helle Fod, hvornår skal jeg være din hjælper igen?”
Kys og kram til en ”levende” dukke
Efter at jeg, for nogen tid siden besøgte Guldhornet, blev jeg meget optaget af terapidukkerne Emilie og Johan. Man havde jo bare lyst til at
kramme dem, og søde så de ud. Efter aftale med Gitte Andersson, lånte
jeg dukken Emilie.
Jeg fik den ide, at dukken måtte kunne sprede glæde og adspredelse,
hvilket også viste sig, at hun kunne. Så turen gik til Maurits for at få
tilladelse til at købe hende.
Her kommer det gode ved vores arbejde i Landsbyen Sølund. Her må
man gerne gå i barndom. Der er ikke nogen, der kigger skævt til en. Jeg
kunne jo ikke lade være med at gøre dukken Emilie næsten levende. Når
hun var med rundt i husene, lavede jeg pjat med hende, så beboerne
begyndte at grine. Jeg fandt hurtig ud af, hvor glade beboerne var for
hende, da hun blev kysset og krammet til den store guldmedalje.
Niels-Erik er noget for Emilie – og det bringer Niels Erik glæde
Niels Erik blev som alle de andre beboere utrolig glad for Emilie. Når jeg
kommer i huset, spørger Niels Erik straks: ”Hvor er Emilie?” Når jeg
skal bruge hende til nogen af de andre beboere, mener Niels Erik bestemt ikke, at det er nødvendigt, så efter få minutter tager han hende
igen.
En dag da jeg var i huset, havde Jette fået lov til at passe hende. Jeg
skulle lige op i hus 1, så da jeg kom tilbage var Emilie væk, og jeg
spurgte Jette ”hvor er Emilie blevet af?”. Hun pegede blot i retning mod
Niels Eriks værelse.
Niels Erik havde i farten snuppet Emilie og skyndt sig ind på værelset
med hende. Jeg hørte ham sige til hende: ”Så Emilie, nu skal Niels Erik
nok passe på dig, for det skal Jette ikke.”
Emilie er mere end en dukke – hun er den, der ubetinget har brug for
Niels Eriks omsorg: når hun fryser, er træt eller ked af det – så Niels
Erik er utrolig betydningsfuld, og det giver ham glæde, og han glemmer
alt det, han føler, han skal kontrollere. Derfor aftalte vi også, at når jeg
skal på kursus eller holde ferie, så skal Niels Erik da passe Emilie. Hun
keder sig aldrig, når hun er på ferie i hus 2.
Niels Erik søger for, at hun kommer med på ældreturen om torsdagen,
og hun er med, når der hentes post, hvor han stolt fortæller, at han er
barnepige for Emilie.
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Ligesom Emilie er med til at lytte, når Laurits spiller musik. Emilie er
blevet et kendt ansigt, så selv når jeg møder personale, jeg ikke kender,
spørger de, når de ser Emilie: ”Er du ikke Helle Fod, og er det ikke Emilie, som Niels Erik ind imellem passer?”
Glæde er godt – og det er den søde anerkendelse også
Niels Erik sørger godt for Emilie, når hun er på ferie: han både synger
godnatsange for hende og putter hende. Da Niels Erik første gang skulle
passe Emilie, havde jeg en æske chokolade med til ham. ”Hvorfor skal
jeg have chokolade?” spurgte han. Jeg forklarede, at når man sådan
skulle være barnepige, ja så fik man en lille ting, hvilket Niels Erik naturligvis syntes godt om. Næste gang han skulle være barnepige, spurgte han så: ”Får jeg også en lille ting denne gang?”
Niels Erik sørger også for, at Emilie ser pæn ud, når hun skal med i byen. Han skifter tøj på Emilie og sørger for, at hun får noget at drikke og
spise, og han har sørget for, at hun har fået en kop med låg. Ja, personalet bliver også sat på arbejde, for alt skal være i orden. Efter at vinteren kom, syntes Niels Erik, at det var vigtigt, at jeg købte en varm jakke
til Emilie, for hun frøs jo. Sådan kommer der mange sjove små udtalelser fra Niels Erik.
Nogen gange fortæller Niels Erik, at Emilie har været ked af det, men at
han trøstede hende. Det er som om Niels Erik finder trøst i at overføre
sine bekymringer til Emilie og f.eks. fortæller hende, at hun ikke skal
græde, for bussen kommer hjem igen.
Sådan er der mange søde historier med de to.
Nu har Emilie været på juleferie hos Niels Erik, så det er spændende at
høre, hvordan det er gået. Niels Erik har haft Emilie med hjemme hos
sin familie.
Jeg håber at denne lille historie kan være med til at give inspiration til,
at andre beboere måske kan hente ressourcer i omsorgen for en opgave
eller for en ven i Emilie, Johan eller?
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Snoezelhuset Guldhornet

Her lokkes med leg og livsglæde
Fin og ren i udtrykket er den buede bygning, der oppefra ligner et horn – og deraf
navnet: Guldhornet. Ude foran står et juletræ, godt nok ikke af guld, men til gengæld i en provokerende stærk pink nuance. Det fortæller sin egen historie om, at
man godt kan forberede sig på usædvanlige sanseindtryk, hvor farver og former
åbner en ny verden af oplevelser.
Daglig leder af Snoezelhuset Gitte Andersson byder velkommen med et smil. Vi tager
skoene af og får i stedet tilbudt varme futter, der er med til at holde gulvene og inventaret rent og pænt. En praktisk foranstaltning, når brugerne ofte er helt nede på gulvet for
at kysse eller mærke de interaktive blomster, de selv har tryllet frem.
Gitte Andersson fortæller om Snoezelhuset som et kravsfrit rum eller et helle, hvor brugerne går på opdagelse i eget tempo efter nydelse og næring. Det skal være nysgerrigheden og lysten, der driver brugeren til nye sanseoplevelser, så ”... vi lokker og leger oplevelserne ind.”
De mange sanserum ligger som farvede perler på en snor langs begge sider af gangen.
Hvert rum er kreativt indrettet, hvor inventar og udstyr understøtter et bestemt tema. De
stimulerer på forskellig vis sanserne med et væld af farver, stemninger, lys, lyd, bevægelse, dufte og meget mere. Gitte Andersson fortæller: ”Nu er vi i det gule rum, som
med lyde og musik stimulerer og påvirker sanserne. De lyde, man selv kan lave, er med
til at skabe identitet for brugeren, og det vil vi gerne understøtte her.”

Dette er et uddrag af en artikel af Helle Ibsen. Du kan læse hele artiklen på vores
hjemmeside www.solund.dk
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At deltage i legen og livsglæden
Det er også muligt for dig som pårørende sammen med dit familiemedlem, som er
bosiddende i Landsbyen Sølund, at tage del i denne oplevelse.
Dette kræver følgende:
Alle ledsagere af beboere i huset skal have et modul 1 og modul 2 undervisning hos
Gitte Andersson. Hvert modul varer ca. 1 time.
Indhold:
Modul 1: Det praktiske omkring PC’er, rummene m.m.
Modul 2: Den teoretiske del.
Lige nu er brug af huset kun muligt til hverdag i tidsrummet 8.30-15.00, hvor huset er
bemandet. På sigt ønsker vi, beboerne med ledsagere også skal kunne benytte huset om
aftenen og i weekenderne. Nøglesystem til dette formål er endnu ikke i brug, men der
arbejdes på sagen.
OBS!!

Uanset tidspunkt for besøg/brug af huset skal brugere, af hensyn
til brandregler, altid booke sig ind.
Dette foregår på mail til hanne.joergensen@skanderborg.dk
eller på telefon til Hanne på 8794 8032.

Det er så hyggeligt i båden hos Sol og Jytte, så også fisken vil på sejltur.
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Her skal vi ha’ dem i hænderne
I Landsbyen Sølund er der i boenheden Søbo samlet en specialgruppe af beboere med et syns- eller hørehandicap – eller begge
dele. At arbejde med døvblinde kræver en helt speciel pædagogisk
tilgang, hvor vejen til fælles kommunikation går gennem berøring.
Det er med andre ord de taktile sanser, der er bærende for kommunikationen, hvilket gør den nære en-til-en-kontakt fundamental.
Symboler og tegn bidrager til at skabe et fælles sprog i en ellers
isoleret verden.
Af Helle Ibsen
På mange måder et unikt botilbud
På Søbo er kerneydelsen defineret som kommunikation og aktiviteter,
der gør døvblinde mennesker mere selvstændige i deres daglige færden
og aktive i eget liv. Stedfortræder for bostedet Marianne Trolle giver os et
indblik i, hvad der kendetegner beboergruppen, og hvordan de som personale og mennesker mestrer den vigtige opgave, det er, at åbne dørene
til en social og fælles verden.
Der er otte beboere på Søbo, hvoraf de fire er døvblinde, mens de øvrige
har et syns- eller hørehandicap. De er mellem ½ og 5 år i udviklingsalder, og halvdelen er kørestolsbrugere. Kendetegnende for målgruppen er,
at de hurtigt forsvinder ind i sig selv og lukker af, hvis der ikke sker stimuli udefra. Som Marianne Trolle siger: ”De vil blive totalt isoleret fra
omverdenen, hvis ikke de får input fra os.” De fleste har boet på Sølund i
mange år, der siden 1989 har haft et specialtilbud for døvblinde.
Når man træder ind i huset, fornemmer man straks en struktur i indretningen, der er med til at forme og lette hverdagen for beboerne. Her skal
gangene være frie, og tingene skal stå, hvor de plejer. Så man husker at
sætte stolene helt ind under bordet, så ingen snubler, og man sætter
tingene på rette plads. Det kræver selvdisciplin og omtanke ved de daglige rutiner.
Du kan læse hele artiklen om arbejdet med kommunikation i Boenhed 10 på vores hjemmeside www.solund.dk

Sct. Hans i 2011
Traditionen tro afholder Landsbyen Sølund Sct.
Hans aften på den grønne plæner. Det er den 23. juni
2011. Kulturmedarbejder Lene Bay har sikret sig danse og musikgruppen "Camino Molino". Glæd jer!!
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Og julen varer lige til påske ……...

Søndag den 19. december 2010. Denne sene eftermiddag , kom 2 julemænd og en
julekone på besøg i alle boenheder på Sølund.
Det var bidende koldt, så det var ekstra dejligt med alle de varme kram.
Vi blev modtaget med stor opmærksomhed og rigtig megen glæde alle vegne.
Der var en pakke til hver enhed, og det var lidt svært for nogen, at det ikke var en
personlig gave!
Altså hvilken glæde og hos nogen stor forundring nogle "ho hoer" kan vække!
Personale og beboere tog rigtig godt imod alle vegne også hos boenheden, som er
genhuset og har noget trange forhold.
En lille fortælling om en rigtig god tradition fra de "pårørendeske julemænd"

HO HO HO ……...

Skønt med gaver der må pakkes ud straks
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FLYTNINGER
Ved tilbageflytning til de nyrenoverede huse har boenhederne modtaget
et beløb fra Pårørendeforeningen, som skal bruges til fælles glæde for
beboerne. Det har knebet lidt med tilbagemeldinger om, hvad pengene
er blevet brugt til, men efter en venlig forespørgsel, har vi modtaget et
par hilsner med eksempler på, hvad der er blevet investeret i.
Vi siger tak for jeres hilsner og håber, I får stor glæde af jeres indkøb.
Pårørendeforeningens bestyrelse
Der blev på et tidspunkt spurgt, hvad vi i
boenheden havde brugt de penge vi fik af
forældreforeningen til (ved tilbageflytning i
de renoverede huse). Hus 1 og 2 har købt
en stor weber-grill til hvert hus.
Beboerne takker for gaven.
Kh
Lone S. Premate
Boenhedsleder
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Pårørendeforeningen er blevet afdelingsbestyrelse
Den 1. marts 2011 flytter beboerne i Boenhed 16 som de sidste tilbage til deres nyrenoverede boliger, og dermed er renoveringsprojektet for næsten alle boenhederne gennemført. Renoveringen og den tilhørende finansiering er sket efter lov om almene boliger,
hvilket betyder, at de 170 boliger er almene boliger. Skanderborg Byråd har besluttet,
at disse boliger skal administreres af Landsbyen Sølund med Pårørendeforeningen som
afdelingsbestyrelse.
Hvad betyder det så?
Ja, en Afdelingsbestyrelse er sådan set en tillidsmandsfunktion for lejerne/beboerne,
hvor afdelingsbestyrelsen skal varetage lejernes interesser. Afdelingsbestyrelsen skal
godkende et budget og dermed tage stilling til, om huslejen skal ændres. Budgettet indeholder udgifter til renter og afdrag på lån, bygningsforsikring, renovation, el, vand, vicevært, vedligeholdelse, og administration. Afdelingsbestyrelsen skal godkende årsregnskabet og tage stilling til, hvad der skal ske med over- eller underskud. I princippet
skal Afdelingsbestyrelsen påse, at boligerne bliver vedligeholdt, så der ikke sker forfald
af boligerne. Dette skal ske under hensyntagen til den tilhørende husleje.
Afdelingsbestyrelsen har en medarbejder, som forestår styringen, vedligeholdelsen og
administrationen herunder udarbejdelse af budget og regnskab. Denne medarbejder er
undertegnede.
Følgende boenheder er almene boliger: Boenhed 2, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 44,
Beboernes Hus og Snoezelhuset.
Følgende boenheder er boformsboliger: 20, 22, 40, 42.
Det betyder, at huslejen opkræves efter Servicelovens bestemmelser, og at det er Landsbyen Sølund, der skal afholde udgifter til forsikring, renovation, vedligeholdelse og
vicevært af de opkrævede takster.
Brian Nikolajsen
Administrationsleder
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Tidsskriftet Fokus nu
også på www.solund.dk
02.04: 30 år
12.04: 70 år
17.04: 70 år
18.04: 50 år
11.05: 70 år
19.05: 30 år
24.05: 80 år
15.06: 30 år
22.06: 60 år
24.06: 30 år

Du sidder nu med Fokus marts 2011 i
hånden, et tidsskrift for beboere, personale og pårørende.

Mathilde Krogh
Harry Møller Sørensen
Jette Halmark Knudsen
Jørgen Prause
Ole Dalgaard Sørensen
Stine Kielstrup Simonsen
Martin Kristian Sejr Jensen
Johan Graves Ponsaing
Lars Peter Jensen
Michael Nymand Petersen

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 ”Tidsskriftet Fokus”.
At hente Fokus online forudsætter, at du
har en adgangskode.

09.03:

Gudstjeneste i Guldhornet kl. 10.30

25.03:

Gudstjeneste i Slotskirken kl. 11.00

29.04:

Gudstjeneste i Slotskirken kl. 11.00

03.05:

kl. 18.00 Generalforsamling i

Du kan som pårørende få tilsendt adgangskoden på mail ved at sende en Email til Landsbyen Sølunds chefsekretær
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.
Eller ringe på 8794 8003. Husk at meddele, hvem du er pårørende til.

Pårørendeforeningen (kantinen)
18.05:

Gudstjeneste i Guldhornet kl. 10.30

27.05:

Gudstjeneste i Slotskirken kl. 11.00

For at få det trykte tidsskrift:

07.-09.06: Sølund Musikfestival
23.06:
24.06:

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.

Sct. Hans fest
kl. 11.00-14.00
Afskedsreception for Maurits

_________________________________
________
Redaktør af Fokus er medlem i Pårørendeforeningen:
Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail:
ubn.nielsen@gmail.com
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