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Pårørendeforeningens bestyrelse 

      
                                                
 
 
 
   
 
 

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

Sekretær: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19,  
8000 Århus C 
Telefon: 86 12 60 84 
E-mail:  
margit@graves-ponsaing.dk 
 
Mor til  Johan i hus 39 

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

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

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

Suppleant: 
Marianne Haurdahl 
Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telefon: 86 17 31 26 
E-mail:  
mhaurdahl@gmail.com 
 
Mor til Tine i hus 4 

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

Bestyrelsesmedlem: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail: aaslor@privat.dk 
 
Mor til Sanne i hus 6 

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

Billede kom-
mer i næste 
nummer af 
Fokus 
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Så er det meste af sommeren ved at være gået. Jeg håber, 
alle har haft en god sommer, selv om det har været mere til 
regntøj end solcreme i hvert fald for os, som har holdt ferie i 
Danmark.  

 
Jeg håber også de ca. 10 beboere, som har fået et økono-
misk tilskud fra Ane fonden har haft et godt ophold på 
Ajstruplund. 
 
 

Vi har jo også her i sommer måttet tage afsked med Maurits. Det skete 
med en stor afskedsreception den 24. juni i festsalene på Sølund, hvor rig-
tig mange var mødt op. Der blev holdt mange flotte taler for Maurits, og 
jeg vil gerne endnu en gang sige dig tak for det, du har skabt på Sølund 
igennem de sidste 20 år og ønske dig alt godt fremover. 
 
I skrivende stund har jeg endnu ikke haft lejlighed til at hilse på vores nye 
forstander Lone Bahnsen Rodt, som er tiltrådt den 8. august. Der skal lyde 
et stort velkommen til Lone med håbet om et fortsat lige så godt samar-
bejde mellem ledelsen og pårørendeforeningen, som vi har haft de sidste 
mange år. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

Formand: Anders Peter Jensen 
Næstformand: Frede Højland 
Kasserer: Kurt Hager 
Sekretær: Margit Graves Ponsaing 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Ulla Nielsen 
Aase Lorenzen 
Hans Hoffmann 
 

Suppleanter: 
Bente Christensen 
Marianne Haurdahl 

…… fortsættes 
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Etisk Råd:      PRISK: 
Anders Peter Jensen    Anders Peter Jensen 
Frede Højland     Ulla Nielsen 
Bente Christensen 
Hans Hoffmann     Ane Fonden: 
Marianne Haurdahl    Kurt Hager 
Margit Graves Ponsaing   Anders Peter Jensen 
Aase Lorenzen 
 
Boligforeningens bestyrelse: 
Hele Bestyrelsen 
 
Redaktør af FOKUS 
Ulla Nielsen 
 
Hilsen  
 
Anders Peter Jensen 
Formand for Pårørendeforeningen i landsbyen Sølund 
 

Sommersjov med Terapien! 

4 onsdage i juli begav vi fra 
Terapien og en masse dejlige 
hjælpere os ud i alt slags vejr 
og tilbød diverse former for 
aktiviteter udenfor i det gamle 
”Oasen”. I det gode vejr legede 
vi med vand, spillede bowling, 
nød solen, skød med bolde og 
en masse af Lisbeth-fys’ gamle 
sko, skød blikdåser ned med et 
ordentlig brag og meget mere.  
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Onsdag d. 13. juli måtte vi krybe i ly under 
halvtaget for den silende regn, som ingen ende 
ville tage  - men hvor var vi glade for, at flere 
valgte at trodse regnen og være med til Som-
mersjov. 

Årets største hit var uden tvivl 
vandlegene. Hanne i svømme-
hallen og Lene fra Beboernes 
Hus havde venligst udlånt os 
alverdens afskygninger af vand-
pistoler, pumper, og vandbolde.  
Mange beboere fik udset sig for-
skellige personaler, som fik en 
ordentlig omgang vand, mens  
andre blot så til og på afstand  
morede sig over, at vi blev lidt 
våde ☺☺☺☺ 

Dagene har generelt været præ-
get af grin og sjov, hygge og at 
møde en masse nye mennesker 
og gamle venner og bekendte.  
 
Vi GLÆDER os allerede til næste 
år! 

Venlige tanker fra 
Terapien og de søde hjæl-
pere  

(Heidi – Snoezelhuset, 
Birgitte – Beboernes hus 
og Henriette – Terapien) 
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Kære Pårørende 
 
 
 
I sidste nummer af Fokus var det Maurits Eijgendaal, der med vemod 
takkede af. I dette nummer er det så mig, der med forventningens 
glæde om et kommende godt samarbejde, siger goddag. 
 
Jeg tiltrådte min stilling som ny leder af Landsbyen Sølund mandag 
den 8. august og har allerede efter blot et par dage i den nye stol fået 
et indtryk af en landsby, der favner mennesker med svære og bety-
delige handicap, og som syder og oser af fagligt engagerende og vir-
kelystne medarbejdere. 
 
Førstehåndsindtrykket understøtter min forventningsglæde om et nyt, 
spændende arbejdskapitel for mig, som leder af en landsby, der både 
tjener som trygt og godt hjem for en række handicappede borgere og 
som stor og mange-facetteret arbejdsplads for ca. 700 engagerede 
medarbejdere. 
 
Min første ”opgave” som ny leder af Sølund var at definere min egen 
titel. Ansættelsesudvalget havde i forbindelse med, at stillingen skulle 
opslås, lidt diskussion om, hvorvidt tiden var løbet fra forstandertit-
len.  
 
Jeg har ”løst opgaven” ved at definere mig som Landsbyleder for 
Landsbyen Sølund, da visionen omkring Sølund jo netop er, at skabe 
et hjemligt landsbymiljø med mange og forskellige tilbud. Så Sølund 
er meget mere end en ”institution”, som forstandertitlen traditionelt 
set har været knyttet op på. 
 
Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver, og mine 
arbejdsmæssige erfaringer som leder stammer tilbage fra 1997, hvor 
jeg 31 år gammel fik mit første lederjob inden for Psykiatrien i det 
daværende Aarhus Amt. Siden da har jeg fungeret som leder, for-
stander, centerchef, fagchef i både tidligere amtsregi og i kommunalt 
regi – primært i Aarhus kommune. Og hele vejen igennem har det 
været inden for det specialiserede sociale område på både børne- og 
voksenområdet. 
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Når jeg ikke arbejder – og det passer jeg på ikke at gøre hele tiden, 
selvom jeg er leder ☺ - er jeg sammen med min lille familie, som be-
står af min norske mand Svein Åge og min 7 årige søn Thomas, som 
er adopteret fra Etiopien, da han var 2 år gammel. Vi bor her i Skan-
derborg ved Mossø på et mindre landsted, hvor vi dyrker vores fami-
liehobby med at opdrætte og ride islandske heste. 
 
Grundlæggende har jeg en personlig og faglig indignation på vegne af 
samfundsborgere, der af den ene eller anden årsag ikke har de sam-
me udtryks- og udfoldelsesmuligheder som ”almindelige mennesker”, 
og jeg mener – især som leder af offentlige tilbud og forvaltninger - 
at have en særlig forpligtelse til at sikre, at vores tilbud har en kon-
struktion og et indhold, der både sikrer de enkelte borgere deres 
grundlæggende rettigheder, og samtidig i bestræbelsen herpå, ikke 
fratager nogen et selvstændigheds- og udviklingspotentiale. For mig 
at se må det være Sølunds grundlæggende opgave. 
 
Jeg ser frem til at tage fat på opgaverne og glæder mig til samarbej-
det, og min kalender viser allerede en aftale med Pårørendeforenin-
gen d. 6. september!      

 
Med venlig hilsen 

 
Lone Bahnsen Rodt 

Landsbyleder 
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………………………………………………………………………………………… 

 
Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse –  

et nyt tiltag i Landsbyen Sølund 
 
Landsbyen Sølund fik i november 2010 et nyt tilbud, nemlig den Særligt Til-
rettelagte Ungdomsuddannelse, også kaldet STU. STU’en er en ungdomsud-
dannelse af 3 års varighed rettet mod unge med særlige behov i alderen 16 til 
25 år. Første hold, som er på 6 elever, blev oprettet d. 1. november 2010, og 2. 
hold, også på 6 elever, begynder i august 2011. STU’en befinder sig i Pavillon 
5 på 2. sal. 
 
STU’ens formål er at hjælpe de unge med at tilegne sig personlige, sociale og 
faglige kompetencer, samt at klarlægge den unges videre uddannelse eller be-
skæftigelse efter endt STU. Hver elev får udarbejdet en individuel uddannel-
sesplan, som er tilrettelagt ud fra elevens individuelle behov og ønsker, og som 
tager udgangspunkt i den enkeltes formåen og kvalifikationer. 
 
Landsbyen Sølunds STU har unge med multihandicap eller autisme som mål-
gruppe. Gældende for størstedelen af disse unge er, at de har kommunikations-
vanskeligheder, og der arbejdes derfor målrettet med kommunikation i daglig-
dagen. Dels ved at udbygge den eksisterende kommunikation, men også ved 
afprøvning af nye alternative kommunikationsformer. Dette skal hjælpe ele-
verne til at få størst mulig indflydelse på eget liv. 
 
Undervisningen foregår på hverdage i tidsrummet 9-15. Undervisningen er 
dels tilrettelagt som individuelle aktiviteter og som gruppeaktiviteter, afhæn-
gigt af elevens behov og aktivitetens karakter. 
 
Dagen i STU begynder med morgensamling, hvor der synges morgensang med 
sange udvalgt efter årstider, humør og hvad der ellers passer til den pågælden-
de dag. Herefter gennemgås dagens skema, så eleverne får et overblik over 
dagens program. Vi fokuserer bl.a. på bevægelse og sansestimulation og be-
nytter os i stort omfang af Landsbyens mange faciliteter.  
 
 
              Fortsættes ………. 
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Vi bruger bl.a. Guldhornet og svømmesalen. Musikterapi er en del af tilbuddet, 
og de skønne omgivelser giver mange muligheder for udeliv og en masse frisk 
luft. En del af undervisningen tilrettelægges som temauger, det kan f.eks. være i 
forhold til udeliv, en højtid, kreative aktiviteter og meget mere. 
 
Aktiviteterne tilrettelægges alle ud fra elevens interesser og behov. Et andet vig-
tigt hensyn er elevernes aldersgruppe, og vi tilsigter derfor at skabe gode ram-
mer og betingelser for ungdomsliv, og for at der skabes relationer mellem ele-
verne. Bl.a. deltager så mange som muligt i Sølund Festivalen. 
 
Personalet i STU består for størstedelens vedkommende af pædagoger, men der 
er også ansat en fysioterapeut og en ergoterapeut.. Denne kombination sikrer, at 
eleverne får den bedst mulige støtte i deres hverdag i STU’en. Vi arbejder med 
at skabe trygge rammer, så trygheden kan hjælpe til at skabe trivsel og udvikling 
for den enkelte elev. 
 
STU’en er fortsat i gang med sit første år. Det har været et spændende år, og vi 
hylder al udvikling, vi ser hos eleverne. Hvert lille skridt i den rigtige retning har 
betydning. Vi er i færd med at lave planer for årets gang og traditioner, således 
at vi i årene fremover kan give nuværende og nye elever indblik i årets begiven-
heder og give gode oplevelser. 
 
Vi glæder os til de kommende år!!! 
Jens Wilhelm Høglund 
 

 

Lige en lille tanke herfra. Nu er festivalen (Skanderborg festi-
val) lige overstået, og jeg tænker igen, om beboerne bliver 
spurgt, hvad de synes, om alt det rod, larm og telte så tæt på. 
For nogle år siden gik der snak om, at der skulle bygges boli-
ger på stadion. Og hvis der skulle, så ville disse boligers ejere 
ikke finde sig i festivalen. Men bliver Sølunds beboere hørt?
Der går også rygter om, at nogle beboere er på tvungen ferie, 
og om at Sølund får store beløb af festivalen. Hvor store beløb 
får Sølund? Hvorfor er det hemmeligt? Vi andre vil da ikke 
finde os i at have telte så tæt på vores hjem.  

 

Tanker fra Hanne Jensen  mor til Kurt  
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September 2011 
Svar på tanker om festivalen 

 
Som ny leder af Landsbyen Sølund hilser jeg de 
spørgsmål, der er rejst af Hanne Jensen, mor til Kurt i 
Boenhed 22, i dette nr. af Fokus, velkomne. De er 
yderst relevante at have for øje og løbende drøfte med 
hinanden, og er spørgsmål, som jeg selv har haft en 
lille ”indre dialog” omkring, men også spørgsmål som 
jeg har vendt med mine nærmeste medarbejdere og 
kolleger her på stedet. 
 
Én af de vigtigste dimensioner omkring og kendetegn 
ved Landsbyen Sølund er for mig at se tankesættet 
omkring omvendt integration - at Landsbyen Sølund er 
et åbent, levende og pulserende sted, som er i samspil 
med sin omverden. Som den professionelt drevne 
Landsby Sølund jo unægtelig er, er det selvfølgelig 
også vigtigt at være sig bevidst, at her bor borgere 
som har særlige behov, der skal tages hensyn til. 
 
Danmarks Smukkeste Festival (Smukfest) er én af 
Skanderborgs varetegn og et trækplaster for tusindvis 
af mennesker fra ind- og udland. Hele Skanderborg by 
og opland er ”på den anden ende” i festivaldagene. 
Som tilflytter til Skanderborg for 5 år siden har det for 
mig været en positiv overraskelse at erfare, at byens 
borgere og forretningsliv generelt har gjort meget for 
at være i et positivt samspil med festivalen. Denne 
tilgang har Landsbyen Sølund, efter min vurdering, 
klogelig valgt at følge, ligesom vi samtidig positivt be-
nytter os af muligheden for at vise vores landsby 
frem.  
 
Som åben og offentlig tilgængelig landsby og nærme-
ste nabo til festivalen er vi i et ”tvunget ægteskab” - 
ligesom beboerne i Vestergade og i Vrold er det. Bebo-
erne i Landsbyen Sølund er ikke blevet specifikt ad-
spurgt, om de vil have festivalgæster i deres by, lige-
som jeg heller ikke går ud fra, at parcelhusejerne i 
Vrold er blevet adspurgt, om de vil have festivalgæ-
ster på markerne, der støder op til deres haver.  

….fortsættes 

Landsbyen 

Sølund 

Landsbyleder 

Lone B. Rodt 
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Landsbyen Sølund har valgt den strategi, at vi ligeså godt kan få det 
bedste ud af det. Og ja, det indbefatter også at tjene penge på festi-
valen - til beboernes fordel! For selvfølgelig har festivalen også sine 
omkostninger, og der er beboere, som ikke kan eller ikke ønsker at 
være her i festivalugen, og dem har vi heldigvis muligheden for at 
planlægge en ferie for væk fra Landsbyen Sølund i den uge, hvor 
Smukfest løber af stablen. Jeg oplever ikke at nogen bliver sendt 
”på tvungen ferie”, men jeg oplever, at man professionelt tager 
hånd om at imødekomme visse beboeres behov og ønske om fred 
og ro. 
 
I forhold til hvad Landsbyen Sølund tjener af penge på samarbejdet 
med Smukfest er det min klare holdning, at det skal der selvfølgelig 
være åbenhed omkring. Ligeså skal der være åbenhed omkring, 
hvad pengene benyttes til. Den åbenhed skal der være både i for-
hold til vores beboere, de pårørende, Skanderborg Kommune og vo-
res politikere. 
 
Vi er ved at gøre indtjeningen for i år op. Et forsigtigt skøn ud fra de 
foreløbige tal viser, at vi lander på en indtjening omkring ca. kr. 
500.000 for arealudlejning, udlejning af værelser på vores kursus-
gang, salg af brusebade, tøjvask og salg i morgenmadscafé. Dertil 
kommer gratis adgang til festivalen til de af Landsbyens beboere, 
som kan og ønsker at deltage i Smukfest med tilhørende ledsager-
armbånd.  
 
I de forgangne år er festivalindtjeningen bl.a. blevet brugt til etable-
ring af svømmehal, grillhytte, hestehold og folde samt rytterstue. 
Alt sammen til aktiviteter der er med til at gøre livet og hverdagen i 
Landsbyen Sølund mere oplevelsesrig og attraktiv.  
 
Hvert eneste år er vi i tæt dialog med Smukfest, hvordan vi kan gø-
re det bedre for at minimere de gener og støj, der nu en gang følger 
med et arrangement af den størrelsesorden. Derfor er det også glæ-
deligt at konstatere ved de første af årets evalueringer, at tiltagene 
omkring at gøre Landsbyen Sølund udelukkende til Hotelt område 
har afstedkommet en oplevelse af mindre uro og larm.  
 
Med venlig hilsen 
Lone Bahnsen Rodt 
Landsbyleder 
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 Båltale til Sankt Hans bål på Sølund 2011 
 
I dag er sådan en dejlig dag – det er Sankt Hans, det er midsommer i Danmark, og 
traditionen tro tænder vi bål, som også vi skal gøre det om lidt. 
 
Midsommer er et dejligt ord, som vækker alle sanser. Når jeg siger midsommer, kan 
jeg samtidig smage snobrød, nye jordbær og kølig hvidvin, og jeg kan dufte røg, 
hyld og nyslået græs og høre fuglekvidder, glade hvin, latter og fællessang, og jeg 
kan føle sand og græs mellem tæerne, – alle sanser kommer i spil, og erindringer fra 
mange midsomre kan sanses, som var det lige nu og her. Måske har I det på samme 
måde?! 
I hvert fald er midsommeren, Sankt Hans aften, forbundet med genkendelighed og 
traditioner, med glæde og måske også med en lille snert af vemodighed. For vi ved, 
at mørket fra nu af igen vinder mere og mere over lyset - selvom der forhåbentlig 
venter en lang og varm sommer forude! 
Sankt Hans aften er en tradition, som hører sommeren til. Når jeg tænker på tradi-
tioner, er der altid én historie, jeg kommer til at tænke på og får lyst til at fortælle 
(så undskyld, hvis I har hørt den før) – den handler om, at blot fordi noget er en 
tradition, er det ikke nødvendigvis en god tradition.  
Der var en gang en ung nygift kvinde, der skulle koge en hamburgerryg. Inden hun 
lagde den ned i gryden, skar hun begge ender af hamburgerryggen. Hendes mand 
spurgte hende: ”Hvorfor gør du det?” ”Ja, det ved jeg egentlig ikke”, svarede hun. 
”Det gjorde mor bare altid – jeg kan lige ringe og spørge hende”.  
Hun ringede til sin mor og spurgte, hvorfor de skar endestykkerne af hamburger-
ryggen. ”Det ved jeg ikke”, sagde moren. ”Det gjorde min mor altid, men lad mig 
da lige ringe og spørge”.  
Hun ringede til mormoren og spurgte hende. Og dér fandtes svaret: ”Jamen, det er 
fordi, vi ikke havde en gryde, der var stor nok til en hel hamburgerryg”.  
Det den lille anekdote peger på er, at bare fordi noget er en tradition, er det ikke 
nødvendigvis en god tradition. Sankt Hans aften, fejring af midsommeren er dog 
en god tradition, og der er nogle noget bedre begrundelser for den end for den af-
kortede hamburgerryg.  
Ved Sankt Hans-bålet fejrer vi sommeren, de lange dage og de lyse nætter, vi hyg-
ger os med vores familie, venner og helt fremmede mennesker. Vi leger, spiser og 
synger med på fællessangene. Hvis vi kunne hæve os nogle meter op over jorden 
og kigge ud over Danmark ovenfra her til aften, så ville vi kunne se en masse bål, 
der brænder og gløder - også når solen om mange timer er gået ned. De bål er glæ-
desblus, som vi om lidt skal synge det i Holger Drachmanns midsommervise, mid-
sommervisen som også er en af de vigtige traditioner, der knytter sig til Sankt Hans 
aften. Det er kun melodien, der kan dele os, vil jeg tro. Skal det være ”den gamle” 
eller skal det være Shu-bi-duas melodi?! 
                   Fortsættes ……….. 
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Lige så længe du og jeg kan huske tilbage, har vi sikkert været til Sankt Hans bål. 
Men indholdet i den tradition går meget længere tilbage, end nogen af os kan hu-
ske. Den går helt tilbage til et halvt år før Jesu fødsel. 
Sankt Hans er faktisk en fødselsdagsfest for Jesu’ fætter, Johannes, ham der siden 
kom til at hedde Johannes Døberen. Han gik forud for Jesus, banede vejen, oplyste 
om ham. Som voksen sagde Johannes engang om sin fætter Jesus: "Han skal blive 
større, jeg skal blive mindre."  
Det svarer til, at lyset nu begynder at aftage. Når vi en gang kommer frem til de-
cember, og mørket er allertættest, vil det store lys – Jesus - komme til verdenen, 
bryde igennem og sende mørket på flugt dag for dag – helt konkret ved at dagene 
igen bliver lysere og lysere. 
Mens fejringen af det store lys, fødslen af det lille Jesusbarn og dermed julen tradi-
tionen tro foregår i fællesskab med ens familie, åbner vi Sankt Hans aften for fæl-
lesskabet og inviterer alle ind, der har lyst til at varme sig ved bålet og hinandens 
selskab og synge med på fællessangene. Her i Landsbyen Sølund er der tradition for 
at invitere alle, der har lyst til Sankt Hans fest, og derfor er vi så mange her i dag – 
nogen, som kender hinanden og nogen, som ikke kender hinanden. 
Det er rart at være en del af et fællesskab. Fællesskaber kan være to ting. De kan 
være åbne, og de kan være lukkede. Når vi danner en ring med ryggen mod ver-
den, som vi gør omkring et Sankt Hans bål, gør vi det for at holde det onde ude, og 
samtidig sker der også det, at vi gør det svært for andre at komme ind. Så vi burde 
egentlig vende os om og kigge ud for på den måde at åbne fællesskabet og også 
med vores kropssprog signalere, at det her er et åbent fællesskab, en folkefest for 
alle. 
Sankt Hans aften er en god anledning til at åbne vore fællesskaber for andre, til at 
minde hinanden om, at vi ikke skal slutte os tættere sammen og vende ryggen mod 
verden og mod dem, der ikke lige passer ind i det fællesskab, som vi gerne vil se os 
selv som en del af. Vi skal snarere vende os om og lukke vores fællesskab op for 
dem, der har lyst til at være med.  
En forfatter har engang skrevet, at lyset er en forstyrrelse af mørket. De brændende 
glædesblus forstyrrer mørket i aften, Jesu fødsel, mørket og vi forstyrrer hinanden 
ved at tænde lys i hinandens liv. Vi kan nemlig risikere at blive ”forstyrret”, når vi 
ser os omkring og lukker op for fællesskaber. Ja, vi kan risikere at blive forstyrret i 
en grad, som vi aldrig kommer over, fordi vi i mødet med et andet menneske kan 
bliver oplyst, opleve glæde og se nye veje. Det er fællesskabets livgivende risiko, 
som også Sankt Hans bålet symboliserer. Og det symbol er grundlaget for en god 
tradition, en tradition, der er billede på det åbne fællesskab.  Glædelig Sankt Hans 
og en rigtig god sommer til jer alle!   
 
Line Rudbeck     
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Nyt fra præsten 
 
Jeg håber, alle har haft en god sommer. Jeg er i hvert fald fyldt op af sol, luft og energi 
og glæder mig til efterårets arbejde. 
 
Midt i juli fik jeg en invitation til at deltage i en arbejdsgruppe nedsat af landets biskop-
per vedrørende folkekirkens arbejde blandt mennesker med udviklingshæmning. Udval-
get skal dels kortægge det arbejde, der allerede foregår mange steder og dels fremsætte 
forslag til, hvordan man kan støtte og udvikle det folkekirkelige arbejde inden for dette 
område, f.eks. igennem udarbejdelse af materialer, deling af indsigter, erfaringer og an-
dre ressourcer samt uddannelse af præster og sognemedhjælpere. Jeg takkede naturligvis 
ja til at være med i udvalget og glæder mig til at dele mine erfaringer som præst i Lands-
byen Sølund og til at lære af andres erfaringer. Jeg håber, at udvalgets arbejde munder 
ud i, at endnu flere præster vil komme til at virke blandt mennesker med udviklingshæm-
ning.   

….. fortsættes 

 

 
 

 
 

Billeder fra Skt. Hans 

Bålet brændes af ………... 

……… og dansen går 

Der uddeles kram 



16 

 

 
Som noget nyt vil der i år være gudstjeneste i forbindelse med skov-handi-
arrangementet den 25. august. Gudstjenesten foregår i tipien og starter kl. 11. Det 
glæder jeg mig til, og jeg kan afsløre at der bliver lidt friluftsliv i gudstjenesten med 
én, der vil sejle på en flod – ikke i kano eller kajak, men i en kurv. 
 
I løbet af sommeren har vi fastsat datoen for indvielse af mindemuren ved Guldhor-
net. Fredag den 2. september kl. 10.30 til 11. 30 indvier vi mindemuren, og alle er 
velkomne. Der vil være musik, sang, taler, kaffe, lagkage og mulighed for at tage 
muren i brug.  
 
Og endelig vil jeg minde om, at I altid er velkomne til at kontakte mig, hvis I får 
behov for det. 
 
Jeg er som oftest i Guldhornet onsdag formiddag og ellers kan jeg kontaktes på 21 
76 80 60 eller   e-mail: line.rudbeck@skanderborg.dk 
 
Med ønsket om et godt efterår til alle! 
Line Rudbeck 
 
 
 
 
Oversigt og gudstjenester og andagter i efteråret: 
 
Andagter i Guldhornet: 
Onsdag den 14. september kl. 10.30 
Onsdag den 12. oktober kl. 10.30 
Onsdag den 9. november kl. 10.30 
Onsdag den 21. december kl. 10.30 
 
Stjernetræf i Slotskirken: 
Fredag den 30. september kl. 11 
Fredag den 28. oktober kl. 11 
Fredag den 25. november kl. 11 
Fredag den 16. december kl. 11 
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                   Møde i Etisk Råd den 24. maj 2011 
 
Tema for mødet var: 
Handicapsexologi – hvordan arbejder vi på Sølund med beboernes seksualitet 
 
Referent: Pædagogisk teamleder Anne Renée Hansen 
 
Seksualvejleder Hanne Jensen, som også er pædagog i boenhed 10, var aftenens gæst og 
hun holdt et oplæg omhandlende hendes arbejde som seksualvejleder. Hanne har været 
uddannet seksualvejleder siden 1997 og har gennem årene været vejleder både her på 
Sølund og på andre bosteder for udviklingshæmmede. Hanne arbejder nu kun på Sø-
lund. 
 
Hanne underviser alle vore pædagogpraktikanter, og temaerne i undervisninger er: Defi-
nition af seksualitet, gennemgang af fysisk og psykisk seksuel udvikling, betingelser der 
gør det sværere for den udviklingshæmmede at få forståelse for egen seksualitet, og 
hvordan medarbejdere kan gribe seksualvejledning an. Hanne fortæller, hvordan det kan 
lade sig gør uanset funktionsniveau. 
 
Ud over undervisning kan medarbejderne på Sølund kontakte Hanne for at få hjælp. 
Typisk handler henvendelserne sig om: Overskridelse af grænser fra beboeren overfor 
personalet, personalets nervøsitet for om en beboer overskrider andres (pårørende, med-
beboere, børn i familien) grænser, angst for at beboeren skader sig selv med sine hand-
linger, forkert eller skadelig onaniteknik etc. 
 
Hanne bliver typisk inviteret med til et personalemøde, hvor problemstillingen bliver 
fremlagt. Nogle gange er en analyse af problemstillingen nok, andre gange skal der la-
ves en handleplan for beboeren, og andre gange igen skal Hanne lave en oplæring f.eks. 
omkring onani. Der skal altid laves en handleplan for at sikre både beboer, personale og 
hjælper. Hanne arbejder ud fra mindsteindgrebsprincippet: billeder, film, redskaber etc. 
 
Efter oplægget blev der diskuteret, hvordan informationer mellem pårørende og pæda-
goger omkring en beboers seksualitet bliver formidlet – f.eks. i forbindelse med indflyt-
ning af ny beboer. Hvilken støtte har den unge brug for for at gå fra barn til kvinde/
mand? Hvordan ser seksualiteten ud for de meget funktionssvage beboere? Bliver der 
sørget for ble-fri timer i løbet af en dag? 
 
Det blev også diskuteret, hvor svært det kunne være at snakke om seksualitet både per-
sonale indbyrdes og mellem personale og pårørende. Hanne viste med sin meget kon-
krete talemåde, at det var en vej til at gøre det lettere. 
 
For nogle af de pårørende i Etisk Råd var det en overraskelse, at der var seksualvejlede-
re på Sølund. Forhåbentlig ved boenhederne det godt, og det blev tydeligt, at vi kunne 
have brug for at tale mere åbent om emnet. 
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Jubilæums- og løvfaldsfesten   
torsdag den 27. oktober  

kl. 17 til 21 

Kære alle! 
-Sikke en afskedsdag den 24.-6.-11!!!! Dejligt og varmt! 

Jeg vil gerne benytte lejligheden, til at sige tak for alle dejlige ord, alle 
gaver og at så mange beboere, medarbejdere, kommunale folk, pårørende 
og kolleger var til stede til min afskedsreception. Jeg har nydt det, og det 
gjorde den for mig lidt sør-
gelige dag til en uforglem-
melig positiv oplevelse. 

Kærlig hilsen 

Maurits Eijgendaal 

Maurits stolt sammen mede 

alle fire viceforstandere, han 

har arbejdet sammen med 

gennem alle årene! 

Program: 
 

Musik mens folk kommer, 
velkomst og fællessang  

 
Festmiddag  

 
Dans og lykønskninger  

til jubilarer  

Musikken i år leveres af  
"Sølunds AC med venner" 
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02.09: kl. 10.30-12.00 Indvielse af Mindemuren 

           ved Guldhornet 

14.09: kl. 10.30 andagt i Guldhornet  

20.09: Høstmarked 

30.09: kl. 11 stjernetræf i Slotskirken 

04.10: Dyrehavemarch 

12.10: kl. 10.30 andagt i Guldhornet 

27.10: Løvfaldsfest 

28.10: kl. 11 stjernetræf i Slotskirken 

09.11: kl. 10.30 andagt i Guldhornet 

22.11: Julemarked 

25.11: kl. 11.00 stjernetræf i Slotskirken 

14.12: Juletræsfest 

16.12: kl. 11.00 stjernetræf i Slotskirken 

21.12: kl. 10.30 andagt i Guldhornet 

           

18.11: 40 år Peder Holger Pedersen 
03.12: 40 år Tina Press 
 

 

Tidsskriftet Fokus nu  
også på www.solund.dk   
Du sidder nu med Fokus september 2011 
i hånden, et tidsskrift for beboere, perso-
nale 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 – ad-
gangskode 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 ad-
gangskoden på mail ved at sende en E-
mail til Landsbyen Sølunds chefsekretær 
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.  

Eller ringe på 8794 8003. Husk at medde-
le, hvem du er pårørende til. 

  

For at få det trykte tidsskrift: 

For at modtage det trykte Fo-
kus, skal du kontakte lederen af 
den boenheden, hvor dit fami-
liemedlem bor.  

Det er også her du skal medde-
le adresseændring. 
_________________________________
________  

Redaktør af Fokus er medlem i Pårøren-
deforeningen: 

Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com  

Generalforsamling 2012 afholdes den 8. 
maj, så sæt allerede nu X i din kalender 
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