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foreningens arrangementer, og til at rette
henvendelse til bestyrelsens medlemmer,
hvis der er problemer, man ikke kan klare
alene. Slut op om forældreforeningen. Det
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Så fik vi pårørendeforeningens generalforsamling 2012 overstået.
Der var ca. 25 fremmødte. Ikke det helt store fremmøde men dog
nok til at få valgt en bestyrelse.
Efter mange år i bestyrelsen, heraf de sidste 2 som kasserer, ønskede Kurt Hager ikke at modtage genvalg. Der skal lyde en stor
tak til Kurt for hans arbejde i bestyrelsen. Helt slippe pårørendeforeningen gør han ikke, da han senere blev valgt som revisorsuppleant.
Marianne Haurdahl, som har siddet som suppleant, blev valgt til
bestyrelsen.
Til suppleantposten var der ”kampvalg”, da både Jens Holger
Johnsen pårørende i hus 43, og Laurids Green pårørende i hus 7
stillede op til valg. Vi undlod at holde valg og tog dem begge med i
bestyrelsesarbejdet. Det er jo et luksusproblem, at der er flere, der
vil ind i bestyrelsen og gøre et stykke arbejde, end der er plads til i
henhold til vedtægterne, men det går nok.
Leif Edeling Nielsen blev valgt til ny revisor og Kurt Hager som
suppleant. Der skal lyde et tillykke med valget til jer alle med håb
om et godt samarbejde.
Efter generalforsamlingen tog Lone Bahnsen Rodt over og fortalte
om sine første 9 mdr. som landsbyleder i Sølund og lidt om, hvordan hun ser på Sølunds fremtid.
Bl.a. mener Lone, at Sølund måske ad åre kommer til at rumme
andre handicapgrupper end i dag.

Fortsættes …...
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I 2012, 2013 og 2014 skal Sølund spare 2% om året. Lone tror
ikke, det stopper her.
Hønseforeningen er sagt op og skal være ude i løbet af efteråret.
Oprydningen efter dem skal Sølund stå for. Hvad området skal
bruges til, er der ikke taget beslutning om.
Derefter fortalte Lene Bay om Beboernes Hus og hvad, det kan
bruges til. Det er altid dejligt at høre en ildsjæl som Lene fortælle
og opleve, hvor hun elsker at lave arrangementer for vore pårørende. Tak til Lene fordi du ville holde Beboernes Hus åben, så vi
kunne holde generalforsamling der.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer forhåbentlig
med masser af gode oplevelser. Jeg vil også ønske, at der efter 3
år med masser af regn, i år vil blive perfekt vejr til Sølund festivalen.
Anders Peter Jensen
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund
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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:

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

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:
Marianne Haurdahl
Ålykkevej 13
8240 Risskov
Telefon: 86 17 31 26
E-mail:
mhaurdahl@gmail.com

Mor til Sanne i hus 6

Mor til Tine i hus 4

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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Formandsberetning 2012
Så er det igen blevet tid til et lille tilbageblik på året, som er gået siden sidste generalforsamling.
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor der også har været repræsentanter fra ledelsen
med fra starten af møderne.
Den 24. juni tog vi ved en flot reception afsked med Maurits efter 20 år som forstander
på Sølund. Maurits er dog stadig tilknyttet Sølund som konsulent inden for Gentle
Teaching og Snoezelen.
Den 1. august tiltrådte Lone Bahnsen Rodt som ny landsbyleder her på Sølund. Lone har
været med ved de fleste bestyrelsesmøder siden sin start.
Et samarbejde, jeg synes, er kommet godt i gang. Lone har givet udtryk for at ville fortsætte i den gamle stil med, at ledelsen vil være repræsenteret ved vore bestyrelsesmøder,
som vi har været vant til. Og som udgangspunkt vil det være Lone, som kommer.
Beboernes hus har fået 10.000 kr. til en projektor.
Ajstruplund har fået 7.000 kr. til grill og bål ting.
ETISK RÅD
Vi har haft et møde i etisk råd. Derefter besluttede ledelsen at nedlægge etisk råd i sin
hidtidige form. En beslutning vi i pårørendeforeningen ikke var enige i, så pårørendeforeningen har ikke længere nogle pladser i etisk råd på Sølund.
ANE-FONDEN
Ca. 10 personer har i 2011 fået et tilskud til et ophold på Ajstruplund.
Ved årsskiftet var der ca. 23.000 kr., som ikke var brugt. De vil blive over ført til 2012
Ane-fonden har i 2011givet 69.366 kr. i afkast, så i alt er der ca. 92.000 kr., som kan
søges af beboere til ophold på Ajstruplund i 2012.
BYGGERI
Lige som vi troede, at byggerod var et overstået kapitel, blev der igangsat bygning af 4
nye lejligheder i forbindelse med hus 12. Når de står færdig i slutningen af i år, flytter de
sidste 4 beboere på Sygehusvej ind. Sygehusvej bliver derefter nedlagt.
LØVFALDSFEST
Traditionen tro var der kaldt til jubilæums- og løvfaldsfest sidst i oktober.
Og som altid med en god og hyggelig stemning, dans og god mad.
Til de 13 jubilarer havde pårørendeforeningen været ude og købe en lille gave.

Fortsættes …...
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JULEN
Julen byder jo på en masse traditioner, og det gælder også for pårørendeforeningen. Vi
har på Sølund ca. 35 beboere, som ingen pårørende har. De fik alle til jul en gave fra
pårørendeforeningen. Ligeledes var Ulla, Frede og AP sidste søndag før jul rundt i alle
boenhederne med en lille julekasse med godter i. Trioen var iklædt fuld nissekostume.
Det er et rigtig hyggeligt job, vi der har fået.
FOKUS
Vi har igen i år udgivet 4 nr. af Fokus. Det går stadig fornuftigt med at få stof ind til
bladet. Tak for det alle jer, som skriver. Men derfor skal det jo ikke afholde alle I andre
fra at skrive om stort som småt, I måtte opleve, og som kunne have glæde for andre.
Skanderborg AC har i mange år pakket Fokus gratis for os. Det har vi rådet lidt bod på.
Efter eget ønske fik de 42 chokoladenisser til deres juleafslutning. Tak til Skanderborg
AC for at pakke vore blade.
PRISK (Pårørende-Råd i Skanderborg Kommune)
Vi har haft 4 møder i prisk.
2 møder med handicap- og ældrechef i Skanderborg kommune Peter Sinding.
Det vi har fokus på i Prisk er pårørendepolitik, frivillighed, bedre dagtilbud og ensartede
bruger- og pårørenderåd på bostederne i Skanderborg kommune.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Sølunds ledelse og den øvrige bestyrelse for et godt
samarbejde i det forløbende år. Tak til Britt på kontoret for hendes store hjælpsomhed.
Anders Peter Jensen
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund
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Pårørendeforeningen Sølund
Referat af generalforsamlingen 8. maj 2012
1. Valg af dirigent
Valgt blev John Simonsen.
2. Formandens beretning
Anders Peter fortalte bl.a. om arbejdet i PRISK (Pårørendeforeninger i
Skanderborg Kommune). og Ane-fonden, der er en fond, hvis midler skal
bruges til "glemte børn på Sølund". Hidtil har midlerne kun været anvendt til ansøgninger om ophold på Ajstruplund.
Også Etisk Råd blev omtalt, hvilket affødte en diskussion blandt de fremmødte.
Tidligere har både interesserede ansatte og pårørende kunnet tilmelde sig
rådet. Ledelsen har valgt, at Boenhedslederne skal udnævne en repræsentant til rådet.
John Simonsen foreslår, at der i Fokus bliver gjort opmærksom på denne
nye procedure. Det blev også foreslået, at møderne kunne refereres i Fokus.
Første møde i Etisk Råd finder sted den 14.05.
3. Kurt Hager fremlagde det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
Uændret. 150 kr. for par og 75 kr. for enlige.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kurt Hager ønskede ikke genvalg. Han blev takket for den mangeårige,
store indsats i foreningen.
Til bestyrelsen blev følgende genvalgt: Hans Hoffmann og Aase Lorenzen.
Nyvalgt blev Marianne Hauerdahl, der tidligere var suppleant.
6. Valg af suppleanter
Bente Christensen blev genvalgt.
Nyvalgt blev: Laurids Green og Jens Holger Johnsen.
7. Valg af revisor
Valgt blev Leif Edeling Nielsen.
8. Valg af Revisorsuppleant
Valgt blev Kurt Hager.
9. Indkomne forslag. Ingen.
10. Evt. Intet.
Margit Graves Ponsaing
Referent
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Pårørendeforeningen SØLUND
Regnskab for tiden 01.01. til 31.12.2011
Indtægter:
Skanderborg Festival
Landsforeningen Lev
Kontingenter og øvrige bidrag
Udgifter:
Støtte to boenheder
Støtte Beboernes Hus
Støtte Ajstruplund
Julegaver
Andre gaver
Arrangementer
Gebyrer bank
Administrationsudgifter

15.000,00
4.781,03
14.825,00

34.606,03

4.000,00
10.000,00
6.698,00
0,00
1.333,95
11.448,28
400,00
9.267,50

43.147,73
-8.541,70

Årets underskud

Status for aktiver:

01.01.2011

Danske Bank konto 7271085
Kassebeholdning
Udlæg kasserer
Sum
Årets underskud
Balance

83.581,27
17,24
-175,75
83.422,76
-8.541,70
74.881,06

31.12.2011
74.881,06
0,00
0,00
74.881,06
74.881,06

Århus den 31. januar 2012
Kurt Hager
kasserer
Regnskabet er revideret den 19. februar 2012 og fundet i overensstemmelse med
bilag samt årsopgørelse fra pengeinstitut.
Steen Sørensen
revisor
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Fokus – stafetten
…………………………………………………………………………………………

GrooveAbility – en rigtig sjov måde at danse på
Af Anne Steen, musikterapeut i Landsbyen Sølund
I week-enden den 24/25 marts 2012 var jeg på et meget inspirerende kursus i
GrooveAbility med Signe Naessing. Jeg kunne næsten ikke vente med at
komme på arbejde om mandagen og afprøve mine nye færdigheder sammen
med beboere og kolleger.
Hvad går det ud på??
GrooveAbility er en enkelt måde at danse på, som vækker vores evne til at
bevæge os til musik, en evne som vi er født med. ”Groove” kan i denne sammenhæng oversættes med ”at falde i ét med musikken”. Man kan bruge al mulig musik, men typisk noget hvor der er en tydelig grundrytme (puls), og så
skal der altså skrues godt op for musikken, så alle mærker energien.
At bevæge sig til musik sammen med andre giver en umiddelbar glæde og skaber et fællesskab i gruppen. Fordi principperne i GrooveAbility er så enkle,
kan alle være med. Man bruger højst 2 bevægelser, som man skifter imellem, i
hvert musiknummer. Bevægelserne tager udgangspunkt i deltagernes fysiske
formåen, og der er ikke er nogen rigtig eller forkert måde at bevæge sig på.
Dansen kan foregå både siddende og stående. Instruktøren viser bevægelserne
og styrer, hvornår man skifter fra den ene til den anden bevægelse. Deltagerne
efterligner på den måde, man nu kan. Alle oplever succes! Det er det helt
grundlæggende princip for GrooveAbility.
Det er en rigtig god måde at få mere bevægelse ind i hverdagen, hvor der opstår en masse sjov og god kontakt mellem beboere og personale.
Så skal der ”grooves”!
Mandage formiddage laver jeg musik i en stor gruppe med ældre beboere, som
alle er kørestolsbrugere, og deres pædagoger. Den første dag efter kurset overvejede jeg et kort øjeblik om det mon var for overvældende at spille høj rock-/
reggaemusik for denne gruppe, men heldigvis kom jeg på andre tanker. Og
blev helt høj over at se reaktionerne, bl.a. hos nogle af de ældste af mændene.

Fortsættes …...
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De lyste op og begyndte at klappe og vinke, og smilede over hele ansigtet. Aktivitetsniveauet steg pludseligt, og der blev en stemning af fest i lokalet.
De følgende gange har det også stort indtryk på mig at opleve hvordan deltagerne er begyndt at se mere på hinanden og vise glæde over det, der foregår omkring dem.
I andre grupper har det været lige så sjovt at bruge GrooveAbility. Én dag råbte
en ældre mand med høj stemme: ”Én gang til”, da vi havde spillet sidste nummer. Han havde ellers siddet og været træt og lidt trist noget af tiden. Tænk at få
så tydelig en tilkendegivelse af at det her er bare sagen. Og nu ved jeg, at jeg
måske simpelthen skal starte musikaktiviteterne med at få energien og opmærksomheden vækket med dans og fuld knald på musikken.
I grupper med deltagere, som fysisk er meget handicappede, har jeg prøvet sammen med medarbejderne, at vi går rundt i kredsen og klapper og vinker til deltagerne som den ene bevægelse i nummeret, og derefter sætter os og skifter til en
ny bevægelse, som vi laver sammen med dem. Denne vekslen mellem at vi går
rundt og hilser på hver enkelt hele vejen rundt, og derefter sætter os og klapper
med/på den, vi er sammen med, er en anden måde at bruge dansen på, som en
kontaktleg. Jeg bliver inspireret af deltagerne til bevægelser og måder, vi kan
”groove” sammen på.
”Der er vist ingen grænser for hvad vi kan drive det her til?”
Sådan tænker jeg efter alle de dejlige tilkendegivelser, jeg har fået fra beboere
og kolleger, når vi har lavet GrooveAbility sammen. Fordi det er så let at sætte i
værk, og fordi det giver en stærk oplevelse af sammenhold mellem både beboerne indbyrdes og mellem beboere og personale, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for
at få flere i gang med at groove.
”Hus-groove” for eksempel, eller hvad?”
Jeg forestiller mig, at man i hvert hus og i AC- og STU-grupperne kan starte
med at finde ét fedt nummer med en god energi og med en tydelig grundrytme.
Så skal der findes frem til to enkle bevægelser, som passer til rytmen, og derefter
er det ellers bare med at øve dansen, så alle i huset/gruppen lærer deres ”husgroove” at kende. Når dansen er blevet øvet, - i stuen, på gangen, på personalemøder o.l., bliver det måske et fast dagligt pusterum at give den fuld skrue med
festlig udfoldelse.

Fortsættes …...
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Og så skal vi selvfølgelig mødes til groove-fest og vise vores dans og lære af
hinanden. På den måde kan vi hurtigt få opbygget et stort fælles ide-katalog med
gode melodier og sjove bevægelser, som vi kan bruge i mange forskellige sammenhænge.
Jeg vil meget gerne bidrage med ideer til musik og bevægelser, hvis der er brug
for det. Og tage initiativ til at Sølunds første Groove-fest bliver til noget i denne
sensommer.
Venlig hilsen Anne
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Nyt fra præsten
Så kom foråret…, - om end det er lidt blæsende og køligt, mens jeg sidder her og
skriver. Alle sanseindtrykkene er skudt i gang – duften af nyslået græs, smagen
af de første krydderurter og bøgeblade, synet af udsprungne træer og blomster i
lyse, spæde farver. Jeg forbinder foråret med to farver især: lysegrøn og gul. Lysegrøn som blade og græs og gul som de mange raps- og mælkebøttemarker, der
lyser op ”alle steder” lige nu.
Rapsblomsterne er skønne, men mælkebøtterne er endnu skønnere, synes jeg.
Jeg plukkede for nylig en buket mælkebøtter og alle var helt forskellige. En hang
lidt med hovedet, en struttede flot og kækt, en havde ikke foldet sig helt ud endnu, en var dobbelt – som om den ene havde brug for at kunne støtte sig op af den
anden for at klare sig. En var allerede gået i frø og var klar til at flyve ud i verden ved det første det bedste vindpust. Mælkebøtterne var forskellige, ligesom vi
mennesker er forskellige, og for alle mælkebøtter gælder det, at de er rigtig sejlivede.
Mange af os er ikke så vilde med at have mælkebøtter i haven. Vi luger og rykker dem op og lægger måske fliser eller asfalt dér, hvor mælkebøtterne har vokset for at få dem væk. Men det er mælkebøtten ligeglad med. Lige pludselig kan
man skimte noget gult strithår, der stikker op af asfalten – og så ved man, at
mælkebøtten har sejret og er kommet op igen.
Mælkebøtten kan vi ikke rigtig have styr på, fordi den har mange kræfter og
kommer op, hvor den har lyst til det. Det er lidt ligesom Jesus – ham havde man
heller ikke styr på. Han fandt de umuligste steder hen og blev ven med dem, som
ingen andre regnede for noget eller gad at have med at gøre. I sidste ende kostede det ham livet. Men døden kunne ikke holde på ham. For på samme måde som
mælkebøtten finder vej gennem sten og asfalt for igen at blomstre og give nyt liv
videre, på samme måde finder Guds kærlighed også altid en vej gennem det, der
vil holde den nede.
Mit forårsønske til alle er, at I også finder mod til at leve i mælkebøttens tegn.
At I finder kræfter til at kæmpe som mælkebøtten og komme op igen, hvis I møder modstand; at I har mod til at tage imod venskab, kærlighed, hjælp og glæde
fra andre. Glædeligt forår – i mælkebøttens tegn – til alle!
Line Rudbeck
Datoer for arrangementer og gudstjenester fremgår af kalenderen på side 19.
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Vi har fået nyt Etisk Råd i landsbyen
Etisk Råd har eksisteret i mange år i Landsbyen Sølund. Det har været et forum,
hvor mange forskellige emner har været taget op, og hvor forskellige pårørende,
medarbejdere og ledere har deltaget.
I løbet af efteråret begyndte vi at drøfte, hvordan vi kunne få en lidt bredere
sammensætning, således, at de fleste boenheder blev repræsenteret. Vi ville gerne have et lidt større råd, så det var mere dækkende for de mange stemmer her i
Landsbyen Sølund.
Fra 1. januar 2012 sammensatte vi et nyt Etisk Råd. Det blev boenhedernes opgave at finde såvel pårørende- som medarbejderrepræsentanter, og var der flere
kandidater end pladser, kunne man sidde en periode og så skifte med en anden.
Valg af repræsentanter har været forskellig i de forskellige boenheder, men vi
håber, at alle interesserede har fået muligheden. Det skal dog lige nævnes, at der
ikke er et præcist antal pladser i rådet, det kan reguleres efter interesse. Ligeledes var gamle medlemmer velkomne i det nye råd, så vi vil også se gengangere,
og det er dejligt.
Nu har vi et nyt råd med ca. 25 mennesker (ca. halvdelen er pårørende og halvdelen medarbejdere), og vi glæder os til de drøftelser, vi skal have fremover. I
aften – den 14. maj – skal vi drøfte værgemål og med baggrund i nogle eksempler her fra vores hverdag, vil vi gerne have nogle holdningstilkendegivelser på,
hvad man som pårørende og medarbejder tænker om de forskellige værgemål –
personlig-, økonomisk- og ad hoc værger. Der bliver lavet et referat, som vi plejer, og det vil blive bragt i Fokus næste gang.
Vi håber på nogle rigtig gode debatter, og alle er velkomne til at sende emneforslag til drøftelse.
Vi holder møde, når der er behov for det, men mon ikke vi skal regne med et
par stykker om året. Det vil selvfølgelig afhænge af, hvor mange væsentlige
emner der dukker op.
Af Anne Renée Hansen
pædagogisk teamleder
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Tidsskriftet Fokus nu
også på www.solund.dk
Du sidder nu med seneste nummer af
Fokus i hånden, et tidsskrift for beboere,
personale og pårørende.

03.07: 40 år Bettina Jensen
04.07: 60 år Lene Olesen
05.07: 30 år Jhonatan Mendoza Castro
29.07: 30 år Jørgen Svendsen
02.08: 30 år Dennis Damgård Andersen
12.08: 50 år Gitte Schwartz Nielsen
15.08: 40 år Lasse Haas Nielsen
25.08: 50 år Bendt Majlund Ø. Sørensen
16.09: 40 år Kurt Jensen
17.09: 30 år Katrin Gudjonsdottir
25.09: 50 år Kaj Bruno Hansen

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 Email til Landsbyen Sølunds chefsekretær
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.

25.05: kl. 11.00 Stjernetræf i Slotskirken
06.06: kl. 10.30 gudstjeneste i Guldhornet

Eller ringe på 8794 8003. Husk at meddele, hvem du er pårørende til.

06.06: kl. 17.00 udflugt for ”besøgsvenner med
venner” til Aros
12.-14.06: SØLUNDFESTIVAL

For at få det trykte tidsskrift:

14.06: kl. 10.30 Festivalgudstjeneste

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.

23.06: kl. 17.30 Sct. Hans Fest
29.06: kl. 11.00 Stjernetræf i Slotskirken
15.08: kl. 10.30 gudstjeneste i Guldhornet
31.08: kl. 11.00 Stjernetræf i Slotskirken

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