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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: 40 44 46 82
E-mail: aaslor@privat.dk
Hans Hoffmann
Vinkelvej 10, Snaptun
7130 Juelsminde
Telefon: 75 68 36 24
E-mail: hoffmann@snaptun.dk
Suppleanter:
Bente Christensen
Høvænget 52, 8260 Viby J.
Telefon: 24 60 34 29
E-mail: vhcb@stofanet.dk
Marianne Haurdahl
Ålykkevej 13
8240 Risskov
Telfon.: 86 17 31 26
E-mail:mhaurdahl@gmail.com

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.
Den sidste søndag før jul havde Ulla, Frede og AP den store fornøjelse at
være rundt i alle boenheder på Sølund med en pakke med lidt godte til
juledagene fra pårørendeforeningen. I år havde vi også en skål med lidt
slik i, som vi delte ud af, og det var en stor succes. Det er altid hyggelig
at komme rundt i husene og se, hvordan de alle steder julehygger.
Også i 2011 var pårørendeforeningen ude med julegaver til beboere uden
pårørende, og der var ca. 35 beboere, som fik en lille julegave.
Skanderborg aktivitetscenter har i mange år pakket Fokus gratis for pårørendeforeningen. Det syntes vi i bestyrelsen, vi godt ville give dem lidt
for, så vi spurgte dem, hvad de ville have. De er 42 i den gruppe, som
pakker Fokus, og de ønskede sig 42 chokoladenisser, og det fik de.
Generalforsamling
Så nærmer årets generalforsamling sig, og den vil i år blive afholdt i Beboernes Hus tirsdag den 8. maj kl. 18.00. Efter mange år i bestyrelsen
ønsker Kurt Hager ikke at modtage genvalg, og det samme gælder vores
revisor Steen Sørensen. De øvrige er villige til genvalg, så vi har et par
pladser, vi skal have besat. Marianne Haurdahl, som er suppleant, stiller op til valg til bestyrelsen, og Leif Nielsen, som er revisorsuppleant,
stiller op til valg som revisor. Det skal selvfølgelig ikke forhindre andre i
at stille op. Skulle nogen overveje at stille op til valg, skal I være velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen og høre lidt om vort arbejde.
Der vil være repræsentanter fra ledelsen til stede på generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil vores nye landsbyleder Lone Bahnsen Rodt
fortælle om sine første 9 måneder som leder i landsbyen Sølund, og
hvordan hun ser på Sølunds fremtid. Ca. kl. 20.00 tager Lene Bay over
og fortæller om Beboernes Hus, hvad det bliver brugt til, og hvad det
kan bruges til. Jeg tror, det bliver en spændende aften. Det er i hvert
fald et spændende hus, vi skal afholde vores generalforsamling i.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil møde op denne aften.
Mange hilsner
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:
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:
Marianne Haurdahl
Ålykkevej 13
8240 Risskov
Telefon: 86 17 31 26
E-mail:
mhaurdahl@gmail.com

Mor til Johan i hus 39

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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Generalforsamling 2012
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund
TIRSDAG den 8. maj
i Beboernes Hus Sortesøvej 10 A
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:
Kurt Hager (modtager IKKE genvalg).
Hans Hoffmann (modtager gerne genvalg).
Aase Lorenzen (modtager gerne genvalg).
Valg af suppleanter.
På valg er:
Bente Christensen (modtager gerne genvalg).
Marianne Hauerdahl (modtager gerne genvalg).
Valg af revisor.
På valg er:
Steen Sørensen (modtager IKKE genvalg).
Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
Leif Edeling Níelsen (modtager gerne genvalg).
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 24. april).
Evt.

Repræsentanter fra ledelsen i Landsbyen Sølund vil være til stede under
mødet, for at besvare eventuelle spørgsmål.
Efter generalforsamlingen vil landsbyleder Lone Bahnsen Rodt fortælle
om sin første tid som leder, og derefter vil Lene Bay fortælle om Beboernes Hus.
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Vedtægter for Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund
§ 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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Fokus – stafetten
…………………………………………………………………………………………

Besøgsvenner og besøgsmodtagere i Landsbyen Sølund har deres egen organisation i Landsbyen.
Vi har i skrivende stund (15. februar 2012) 50 besøgsvenner, hvoraf 6 er frivillige i museumsgruppen.
Vi har 33 besøgsmodtagere, og 6 af vores besøgsvenner besøger hele boenhedens beboere, når de kommer på besøg ☺.
Siden 2007 har vi arbejdet på at få et overblik over hvem af beboerne, der havde besøgsvenner.
Der blev i den anledning nedsat en gruppe at medarbejdere på tværs af boenhederne, der hjalp med dette arbejde, og som samtidig kom med forslag til en
fælles kultur for, hvordan man modtager besøgsvenner og hjælper besøgsvenner og besøgsmodtagere med at lære hinanden at kende.
I 2007 undersøgte Line Rudbeck og jeg, hvordan man organiserer frivillige og
giver dem de bedst mulige betingelser. Den største hjælp fik vi fra Dansk Røde
Kors i Skanderborg. Deres menneskelige værdier og holdninger stemte fint
overens med vores værdier og holdninger, så vi sagde ja tak til at blive en selvstændig afdeling under dem. Vi har fortsat stor glæde af deres hjælp, og de
viser stor interesse for os.
Line og jeg sender Nyhedsbreve ud til besøgsvennerne, når der kommer ”Fokus” og ”Sølund nyt”, som så bliver vedlagt. Besøgsvenner kan sammen med
besøgsmodtager deltage i Landsbyens arrangementer.
2 gange om året indbyder vi besøgsvenner og modtagere til et fælles arrangement. De sidste 2 arrangementer var i Snoezelhuset, hvor Gitte viste rundt og
fortalte, og næste arrangement var i Beboernes hus, hvor Landsbyens musikterapeut Anne lavede dansesnor og sange med os.
4 søndage i vinterhalvåret er Snoezelhuset åbent for besøgsvenner og modtagere, hvor Line eller jeg er til stede og kan guide brugen af de forskellige rum.
6 besøgsvenner har været på kursus hos Gitte☺
Fortsættes ……..
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Mange beboere har brug for en ven, som er deres ven, som kommer for at besøge dem og vise interesse for, hvad der sker i deres liv, gå en tur sammen, strikke,
se fodbold, drikke kaffe, gå tur med hund, sende dem et brev en gang i mellem
osv.
Line og jeg forsøger at matche beboerens behov, og besøgsvennens ønsker, når
vi får en henvendelse.
Vi mangler besøgsvenner, så hvis I kender nogen, kan de henvende sig til Line
Rudbeck på telefon 51 62 48 67, eller via mail:
line.rudbeck@skanderborg.dk..
Susanne Hollund
Besøgsven og koordinator for besøgsvenner og besøgsmodtagere i Landsbyen
Sølund.
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Nyt fra præsten
Lørdag den 24. marts kl. 13-15 afholdes en stor frivilligmesse i Skanderborg
Kulturhus, hvor 45 foreninger/ grupper fra byen deltager. Alle er de som en del
af deres arbejde afhængige af frivillige, der giver lidt af deres tid til det sociale
arbejde, den pågældende forening laver. Også her i vores Landsby er vi afhængige af frivillige kræfter bl.a. som besøgsvenner for vores beboere. Vi har en god
flok frivillige besøgsvenner allerede, men flere beboere, end vi har frivillige til,
ønsker en besøgsven. Derfor deltager Susanne Hollund og jeg også i frivilligmessen og vil fortælle om arbejdet som frivillig besøgsven i Landsbyen Sølund
og de gode venskaber, der kan komme ud af at give lidt af sin tid til et andet
menneske. Og forhåbentlig møder vi en masse mennesker, der får lyst til at blive
besøgsvenner for vores beboere!
Tid er noget af det smukkeste, vi kan give hinanden.10 minutter kan betyder alverden, hvis bare vi er nærværende.
Hun kom på besøg, havde altid så travlt. ”Jeg bliver kun lige 10 minutter”, sagde
hun og satte sig på kanten af sofaen. I sin jakke. Tiden gik, i jakken, på kanten af
sofaen. Da hun rejste sig, var der gået en time, en time uden glæde for værtinden. For gæsten havde jo travlt. Hun skulle skynde sig. De 10 minutter blev til
en time, men en time uden intensitet og nærvær.
Han kom forbi en dag. Skulle aflevere en bog. Han havde travlt, men ville godt
sidde i 10 minutter og ha’ et glas vand. Jakken hængte han i gangen og satte sig
tilbagelænet i sofaen. Han var der med hele sig, med intensitet og nærvær – i de
lovede 10 minutter. Så skulle han videre på sin færd. Han var der 10 minutter,
det føltes som en time, en time med dybde, glæde og menneskelighed.
Måske kender I en, der har lidt tid at give – tid med dybde, glæde og menneskelighed – i så fald må I endelig kontakte Susanne og jeg, enten på mit telefonnummer: 21 76 80 60 eller via mail: line.rudbeck@skanderborg.dk.
Datoer for gudstjenester i foråret:

Med ønsket om et glædelig forår til alle!
Line Rudbeck

Slotskirken:
Fredag den 30.marts kl. 11
Fredag den 25.maj kl. 11
Guldhornet:
Onsdag den 14. marts kl. 10.30 –
Klangsvalerne spiller!
Onsdag den 11. april kl. 10.30
Onsdag den 16. maj kl. 10.30
Onsdag den 6. juni kl. 10.30
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Det er et år siden ungdomsklubben
startede i Beboernes Hus.
Den summer af liv, aktivitet og hygge!
Af Lene Bay.
En fast gruppe på mellem 30 og 40 unge
og ledsagere fra 8 forskellige huse fra Sølund, mødes hver onsdag i Beboernes Hus
fra kl. 17 til 19.
Så ofte som det kan lade sig gøre, er det
de samme medarbejdere, der er med til
klubaftnerne. Alle kan mærke på ”deres”
beboere, at de efterhånden er trygge og
ved, hvad klubben er - og helst ingen aflysninger, for beboerne regner med ungdomsklubben nu!
Samarbejde og relationer opstår på kryds
og tværs - og det er skønt, når man ser
beboerne ”svinge” med en beboer eller
medarbejder fra et andet hus.
Medarbejderne i husene skiftes til at stå
for de enkelte klubaftener, og temaerne er
mange: juledekorationer, vand og vindsanseaften, pirateri og skattejagt, dansedisco, fugleneg, teater, grillaften, påskelege eller bare hygge til musik, lære hinanden at kende - og altid spise aftensmad
sammen. For køkkenet leverer aftensmaden i Beboernes Hus i stedet for derhjemme ☺.
(Tak til køkkenet for stor tålmodighed !!!)
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Juletræsfest i boenhed 40
2011
Dagen den 19. november oprandt, og boenhedens beboere, forældre/pårørende
til beboere samt medarbejdere samledes forventningsfulde i Landsbyens festsal.
Traditionen tro ventede dagen på os med glitter, gran og glæde.
Først samledes forældre/pårørende til beboerne i festsalens tilstødende lokale,
hvor boenhedsleder Carsten Johnsen gav information om ledelsens perspektiv på
henholdsvis det nuværende samt det kommende ledelsesmæssige arbejde i boenheden. Mentoren for Gentle Teaching, Sanne Knudsen holdte oplæg om det pædagogiske arbejde set i perspektivet af filosofien bag Gentle Teaching sammenholdt med praksisnær tankegang.
Dernæst stod festsalen pyntet med juletræ og julelys og bordene
var smukt pyntet. Boenhedens beboere var omgivet af nære omsorgspersoner og en fortrinelig hyggelig stemning indtraf. Da
lysene blev tændt på bordene, og julelysene fra juletræet afgav
sit klare skær rundt i festsalen, gav det anledning til at synge en
julesang. Begejstret deltog alle beboere, og som festen tog sine skridt gennem
timerne, blev flere sange sunget. Julestemningen havde fundet sin plads.
Julemaden blev varmt og varsomt serveret, og den årlige tradition for at nyde
julestemningen og fællesskabet blev hjulpet på vej af glade musikanter. Toner
spreder altid motivation for at trippe lidt på tæerne, og festsalen lagde op til
dans.
Vi samledes rundt om juletræet og fællesskabet voksede i takt med at hænder
mødtes og holdte i hånd. Glade ansigter var tydelige.
Beboere, forældre/pårørende og medarbejdere havde nydt dagens julestemning i
fin stil, og tiden kom, hvor at julelysene måtte slukkes, tonerne neddæmpes og
juletræets pynt gemmes væk. Der herskede en stemning af, at vi var naturligt og
behageligt fyldt indeni, og at vores sanser havde nydt strømmen af alt det, der
var tilkommet os i løbet af festen.
Festen var nær sin afslutning, og der blev delt kram og kærlige vendinger ud i
det menneskelige landskab. Tiden var inde til at sige farvel og tak for denne dejlige oplevelse.
Vi følger traditionen og ser frem til dette års juletræsfest.
Fortsættes ……...
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Der spises julemad

Der spilles dejlig musik …...

……Og der danses om juletræet
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Lyset er så småt vendt tilbage og giver både i konkret og overført betydning fornyet energi til at rette og holde vort fokus på de mange og spændende udfordringer, der ligger i vort arbejde her i Landsbyen Sølund.
Vi har, som alle øvrige kontraktholdere i Skanderborg kommune, indgået
en kontrakt med Skanderborg Kommunes Byråd for vort arbejde i 2012.
Kontrakten indeholder de mål og målsætninger, vi som arbejdsplads i et
samarbejde med Skanderborg kommune vil bestræbe os på at arbejde efter og nå.
Vores kontrakt for 2012 indeholder 3 overordnede mål, som vi allerede er
godt i gang med at efterleve og udvikle på:
1. Vort samarbejde med ”frivillige aktive borgere”. Her vil vi dels
evaluere på den indsats, der har været omkring vores besøgsvenneordning i et samarbejde med Dansk Røde Kors igennem de sidste 5-6 år, dels intensivere vores dialog med besøgsvennerne via 2
årlige besøgsvennearrangementer. I år kommer vores kommunaldirektør Lisbeth Binderup til det ene møde i december og fortæller om sine ambitioner omkring frivillige borgeres samarbejde
med offentlige institutioner.
2. Højnelse af trivsel og nedbringelse af sygefravær bl.a. via mere
fysisk aktivitet i og omkring vores opgaveløsning. Der er her lagt
op til nytænkning og opgør med ”dårlige vaner” i forhold til at
opnå højere grad af fysisk aktivitet både blandt beboere og medarbejdere i landsbyen, og vi vil dagsordensætte temaet på både ledermøder og medudvalgsmøder i løbet af året, ligesom vi i løbet
af foråret vil invitere til et fyraftensmøde med henblik på at få de
gode idéer frem i lyset.
14

3. Dokumentation af effekten og perspektiverne for vores pædagogiske indsats. Konkret har vi i år sat os som målsætning at lave et
lille praksisforskningsprojekt omkring en nyligt indflyttet beboer i
landsbyen, hvor vi vil søge at dokumentere og beskrive hvilken
effekt det har haft på den konkrete beboers samlede situation at
flytte til Landsbyen Sølund. Projektet har bl.a. også til formål at
skabe et læringsgrundlag for vore medarbejdere generelt.
Jeg synes, det er nogle rigtig spændende kontraktpunkter, vi som arbejdsplads har indgået med vore politikere i år, og forhåbentlig vil du være
med til at kvalificere vores arbejdsindsats på sigt. Punkterne er blevet udarbejdet i en dialog i ledergruppen og i vores medudvalg, og jeg fornemmer, at der er et bredt engagement i at arbejde med både idéudvikling af
nogle af vores områder, samt beskrivelse og dokumentering af vore indsatser.
I øvrigt ser jeg allerede frem til at deltage i den kommende Generalforsamling i Pårørendeforeningen den 8. maj, hvor jeg er blevet bedt om at
komme og fortælle om mine første 8 måneder som leder af landsbyen.
Det vil jeg glæde mig meget til ☺.
Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt
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På grund af de sidste par års økonomiske udfordringer for Sølund
Musik Festival, er de gået utraditionelle veje for at sikre fortsat gode oplevelser til festivalens målgruppe.

Har du lyst at støtte den gode sag og gi’ et bidrag, kan du gøre
det på: www.solundfestivalen.dk
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Grønt partnerskab omkring Junges plantage
Af Britt Bach Madsen
Skanderborg Kommune har søgt midler ved bl.a. Skov- og Naturstyrelsen til
udvikling af grønt partnerskab. Partnerskabet stiler mod at forbedre borgerne i
Skanderborg og omegns muligheder for at bruge skoven til forskellige former
for friluftsliv. Dette gælder også for beboere i Landsbyen Sølund.
Området, der er på tale, er Junges Plantage mellem Vrold og Dyrehaven (se
illustration).
Visionen er at skabe rammer for friluftsliv med primitiv overnatningsmulighed i
shelters, grillhytte og bålplads samt oplevelsespakker (om natur – fiskenet
m.v.) til skoleklasser m.v.
Landsbyen Sølund er medspiller i dette partnerskab. Der er ikke tale om økonomiske bindinger, men om tilsagn til at sætte forskellige initiativer i spil for at
fremme brugen af området rekreativt eller i forbindelse med samværsaktiviteter. Et af initiativerne er at få kommunikeret de kommende muligheder ud. I
løbet af foråret hører vi nærmere om, i hvilket omfang visionerne kan imødekommes.
Læs evt. mere om byrådets ”Helhedsplan for Dyrehaven” 2010 på
www.skanderborg.dk
Fakta om Grønt parnerskab:
Et grønt partnerskab er en bestemt
måde at samarbejde på, når en
fælles opgave skal løses. Det specielle er, at projekterne bygger på
et ligeværdigt samarbejde, hvor
organisationer og foreningers frivillige gratis arbejdstimer indgår
som et væsentligt aspekt ved prioritering af projekttilskud.

Bidrag kan bl.a. være ved dagligt
brug at medvirke til stedet er i fin
stand.

Læs mere: www.naturstyrelsen.dk
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Museet
Landsbyen
Sølund fra
1935 til i dag.

Landsbyen Sølunds museum bliver drevet af pensionerede medarbejdere fra Landsbyen Sølund, de arbejder alle frivilligt.
Der er gennem mange år blevet samlet effekter sammen fra, de omkringliggende afdelinger, og private personer. Alt i alt kan man sige at museet
rummer en lang række spændende historier og effekter, som er værd at
bruge tid på at se og opleve.

Åbningstider fra 2012:
Onsdag i lige uger: kl. 13 til 15
Lørdag kun efter aftale
Adresse:
Landsbyen Sølund
Pavillion 1, lofttet
8660 Skanderborg
Yderlig information:
Kan ske i åbningstiden på
tlf: 8794 8155 eller 8794 8000
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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.

05.04: 60 år Benny Engelhart Hansen
07.04: 40 år Kamilla Axelsen
05.05: 70 år John Flemming Knudsen
18.05: 70 år Bent A. Christensen
18.05: 20 år Rasmus Naundrup
06.06: 50 år Peter Hansen
07.06: 50 år Ina Elvekjær
07.06: 20 år Nilas Brøckner
18.06: 20 år Sidsel Mathiasen

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.

14.03: kl. 10.30 gudstjeneste i Guldhornet.
Klangsvalerne spiller.
30.03: kl. 11 gudstjeneste i Slotskirken
11.04: kl. 10.30 gudstjeneste i Guldhornet.

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

16.05: kl. 10.30 gudstjeneste i Guldhornet.
25.05: kl. 11 gudstjeneste i Slotskirken.
08.05: kl. 18.00 Generalforsamling i

For at få det trykte tidsskrift:

Pårørendeforeningen

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.

06.06: kl. 10.30 gudstjeneste i Guldhornet.

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

Lejeperiode
Mandag fra kl. 12 – fredag kl. 11 (4 døgn)
Fredag fra kl. 15 – søndag kl. 18 (3 døgn)

Pris
Kr. 2.000,- pr. døgn.
Prisen er minimum lejeperiodens antal døgn og inklusiv
forbrug. Der opkræves yderligere kr. 1.200,00 for rengøring.
Læs mere: www.solund.dk

Tlf.: 87 94 80 32
v/Landsbyen Sølund
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