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foreningens arrangementer, og til at rette
henvendelse til bestyrelsens medlemmer,
hvis der er problemer, man ikke kan klare
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gavner både beboerne og dig selv
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Så er sommeren ved at være gået, og jeg håber, at I alle har nydt den, hvor så
end I har været. Vejret har vel været en gennemsnitlig dansk sommer. Men efter
flere år med masser af regn, var det da endelig hæderligt vejr til Sølundfestivalen.
Jeg håber også, de 13 beboere, som har fået tilskud til en ferie fra Ane-fonden,
har nydt deres ferie. Der var ca. 90.000 kr. til uddeling i år, og de er så godt som
uddelt alle sammen. Der er ca. 1.500,- kr. tilbage. Det er blevet sådan nu, at der
kan søges til alle former for ferie og ikke kun til ophold på Ajstruplund.
Ca. 1. september lukker Sølunds vaskeri. For eftertiden skal flad vask såsom
sengetøj, dyner, håndklæder og lignende sendes til Berntsens vaskeri. Beboernes
private tøj skal til at vaskes i de enkelte boenheder. Vi må så håbe, at prisen på
tøjvask ikke stiger, så besparelsen ved at lukke vaskeriet ikke bare bliver lagt
over på beboerne i form af, at de kommer til at betale mere for vask af tøj, eller
der går pædagogtimer fra, for at de skal vaske tøj.
Skanderborg kommune er kommet med handlekatalog til budget 2013, hvor de,
udover de 2% som for længst er vedtaget, Sølund skal spare i 2013, foreslår en
yderligere besparelse på 1,5 mill. kr. Besparelsen skal ligge på Skanderborg
kommunes beboere på Sølund.( se brev til Skanderborg kommune andet sted).
Det mener vi fra pårørendeforeningen er helt uacceptabel.
Søndag den 3. september kommer der fint besøg på Sølund. I forbindelse med
dronning Margrethe og prins Henriks besøg i Skanderborg kommune vil dronningen aflægge et besøg i Snoezelhuset. Dronningen ankommer kl. 15.15, ( hele
programmet kan ses på Skanderborg kommunes hjemmeside). Håber, I har nået
at få Fokus inden.

Fortsættes …...
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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlemmer:
Suppleanter:
1. suppleant:
2. suppleant:
3. suppleant:

Anders Peter Jensen
Margit Graves Ponsaing
Frede Højland
Ulla Nielsen
Marianne Haurdahl
Åse Lorenzen
Hans Hoffmann
Bente Christensen
Jens H. Johnsen
Laurids Green

Redaktør af Fokus:
Ulla Nielsen
Boligforeningens bestyrelse:
Hele bestyrelsen
PRISK:
Ulla Nielsen
Anders Peter Jensen
Ane-fonden:
Anders Peter Jensen
Frede Højland

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

Far til Lene i hus 39

Mor til Johan i hus 39

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

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

Bror til Palle i hus 18

Mor til Anders i hus 40

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

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

Mor til Tine i hus 4

Mor til Steen i hus 12

Bestyrelsesmedlem:
Aase Lorenzen
Baunevej 7, Nim
8740 Brædstrup
Telefon: 40 44 46 82
E-mail: aaslor@privat.dk

2. suppleant:
Jens H. Johnsen
Rosenparken 4
8464 Galten
Telefon: 86 94 45 49
E-mail:
jenshjohsen@mail.tele.dk

Mor til Sanne i hus 6

Far til Morten i hus 43

Bestyrelsesmedlem:
Hans Hoffmann
Vinkelvej 10, Snaptun
7130 Juelsminde
Telefon: 75 68 36 24
E-mail:
hoffmann@snaptun.dk

3. suppleant:
Laurids Green
Rugballevej 12
8700 Horsens
Telefon: 75 65 36 35
E-mail:
elgreen@email.dk

Far til Mads i hus 4

Far til Tina i hus 7
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Byrådet Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg

Pårørendeforeningen Sølund
Landsbyen Sølund
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg

12. august 2012

Bestyrelsen for Landsbyen Sølunds Pårørendeforening har med stor interesse læst handlekataloget til budget 2013, hvoraf det til vores store
bekymring fremgår, at Skanderborg Kommune påtænker at pålægge
Landsbyen Sølund en yderligere besparelse på 1.5 mill. kr./år.
Som tidligere vedtaget, er det pålagt Landsbyen at finde besparelser i
budgettet på 16 mill. kr. i perioden 2012-2015 (6%), der sammen med
en 5% besparelse i 2011 i alt udgør 11%, hvilket vi ved, ledelsen målrettet er gået i gang med at løse. Vi vil i den forbindelse gerne henvise til
rammeaftalen, hvor der er tale om en besparelse på 2% i 2013 og 2,5% i
2014.
Altså har Skanderborg Kommune valgt at pålægge Sølund en betydelig
større besparelse, men det kan efter vores bedste overbevisning ikke være rigtigt, at Sølund alene på grund af sin størrelse, skal bære den samlede besparelse på handicapområdet kun for at kunne skåne mindre
institioner.
Den yderligere besparelse på 1.5 mill. kr./år vil give en samlet reduktion
af budgettet på yderligere 6 mill. kr., som vi endnu ikke kender de fulde
konsekvenser af, hvilket vi fra pårørendeforeningen finder meget beklageligt og helt uacceptabelt, da det efter vores bedste overbevisning vil
medføre en væsentlig forringelse af hele serviceniveauet overfor den enkelte beboer i landsbyen, hvorfor vi hermed henstiller til byrådet om at
se bort fra denne besparelse.

Med venlig hilsen
Pårørendeforeningens bestyrelse

Anders Peter Jensen
Formand
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Nyt fra præsten
Jeg håber, alle har haft en god sommer og har nydt de solstrejf, der har været ind
imellem byger og blæst! Jeg har haft en dejlig sommer og glæder mig nu til,
hvad efteråret bringer.
I slutningen af måneden – den 30. august – er der igen i år skov-handiarrangement i området ved Lillesø. Sidste år afholdt vi en friluftsgudstjeneste i
forbindelse med arrangementet. Det var rigtig festligt og hyggeligt med en udendørs gudstjeneste og derfor gentager vi det igen i år, og også denne gang vil der
også være lidt ”friluftsliv” i gudstjenesten.
Det er en særlig oplevelse at holde gudstjeneste for vores beboere og de gæster
udefra, som ind imellem deltager. Det tror jeg, de fleste af dem, der har været
med til gudstjeneste, hvad enten det er i Slotskirken, i Guldhornet, i teltet på festivalen, i tipien eller ude i det fri, kan nikke genkendende til. I forbindelse med
Gentle Teaching konferencen i slutningen af september, vil deltagerne få mulighed for at komme til gudstjeneste i Guldhornet, hvor jeg håber, de kan fornemme lidt af den helt særlige stemning, der er i netop dét kirkerum.
Noget af det, jeg holder meget af i mit arbejde, er, at der fra år til år opstår nye
ideer og nye arrangementer for og med vores beboere. Et af de nye arrangementer i år, som jeg virkelig nød og håber kan gentages, var turen til Aros for
”besøgsvenner med venner”, som vi afholdt først i juni. Vi havde været så heldige at få nogle penge af Røde Kors til at afholde udflugten for, og onsdag den 6.
juni kl. 17, kørte Sølunds bus af sted mod Aros med ca. 25 glade og forventningsfulde beboere og besøgsvenner. På Aros ventede der os først en dejlig middag og senere rundtur i museet, hvor vi så alt fra de 9 rum til Olafur Eliassons
regnbue. Vi havde en rigtig skøn aften, hvor vi alle steder følte os både velkomne og ventede!
Oversigt over gudstjenester og andagter i efteråret:
Gudstjeneste i Guldhornet:
Tirsdag den 18. september kl. 10.30
Torsdag den 11. oktober kl. 10.30
Onsdag den 14. november kl. 10.30

Stjernetræf i Slotskirken:
Fredag den 28. september kl. 11
Fredag den 26. oktober kl. 11
Fredag den 30. november kl. 11

Med ønsket om et godt efterår til alle!
Line Rudbeck
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Fokus – stafetten
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Kære alle
I foråret havde medlemmerne af Pårørendeforeningen
og jeg en drøftelse omkring betydningen af de ændrede pensionsregler for beboerne i Landsbyen Sølund.
Der opstod under vores snak usikkerhed på en række
faktuelle forhold i det nye regelsæt, som jeg lovede at
undersøge nærmere og skrive lidt om her.
Det var specielt spørgsmålet om de nye alderskrav til overgang til
folkepension pr. 1. januar 2012, som vi var usikre på.
Med de nye regler afhænger tidspunktet for, hvornår man overgår til
folkepension (og efterløn), helt af ens nuværende alder. Jeg faldt
over denne oversigt fra PKA som illustrerer de nye regler:
Hvornår kan jeg gå på pension?
I tabellen på næste side (s. 11) kan du se din tidligste
pensionsudbetalingsalder, folkepensionsalderen samt det
maksimale antal år, du kan få udbetalt efterløn.

Det betyder, at hvis man er født i 1953 eller tidligere, ja så gælder de
gamle regler, hvor man overgår til at være folkepensionist, når man
fylder 65 år. Og hvis man er født i årene efter 1966, så overgår man
først til folkepension, når man fylder 69 år. Hvis man derimod er født
i årene mellem 1953 og 1966, sker der en gradvis forøgelse af pensionsalderen jfr. oversigten. Idet samtlige af Landsbyen Sølunds beboere er på førtidspension, vil dette blot betyde, at de bevarer deres
førtidspension frem til deres ”nye” kommende folkepensionsalder –
dog med de muligheder/begrænsninger der ligger i regelsættet omkring ændring i størrelsen af førtidspensionen efter henholdsvis den
gamle ordning (førtidspensioner tilkendt før 1. januar 2003) og den
nye ordning (førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003).
Som jeg ser det, vil de nye regler omkring førtidspension og folkepension ikke få nogen væsentlig eller afgørende betydning (i negativ
forstand) for landsbyens beboeres økonomi, udover at nogle beboere
vil kunne oppebære førtidspensionen længere end tidligere.
Med ønsket om en god – og vejrmæssigt bedre – sensommer til alle☺

Med venlig hilsen
Lone Bahnsen Rodt
Leder af Landsbyen Sølund
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Oversigt: Din tidligste pensionsudbetalingsalder, folkepensionsalderen samt det
maksimale antal år, du kan få udbetalt efterløn.

Født

Folkepensionsalder

Antal år på
efterløn

1. halvår 1954

Tidligste
pensionsudbetalingsalder
60½

65½

5

2. halvår 1954

61

66

5

1. halvår 1955

61½

66½

5

2. halvår 1955

62

67

5

1. halvår 1956

62½

67

4½

2. halvår 1956

63

67

4

1. halvår 1957

63

67

4

2. halvår 1957

63

67

4

1. halvår 1958

63

67

4

2. halvår 1958

63

67

4

1. halvår 1959

63½

67

3½

2. halvår 1959

64

67

3

1. halvår 1960

64

67

3

2. halvår 1960

64

67

3

1. halvår 1961

64

67

3

2. halvår 1961

64

67

3

1. halvår 1962

64

67

3

2. halvår 1962

64

67

3

1. halvår 1963

65

68

3

2. halvår 1963

65

68

3

1. halvår 1964

65

68

3

2. halvår 1964

65

68

3

1965

65

68

3

1966

65

68

3

Efter 1966

66

69

3
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Omstrukturering af aktivitetsområdet
med baggrund i politisk aftale om takstreduktioner
Kære Pårørende
I efteråret 2011 blev der i forbindelse med budgetforliget i Skanderborg Kommune indgået politisk aftale om takstreduktioner på handicapområdet på i alt 15
millioner kroner, som skulle findes i Landsbyen Sølund.
Som en del af denne opgave blev der efterfølgende foretaget en analyse af aktivitetsområdet i Landsbyen Sølund, da netop dette område er et af de steder,
hvor vi har vurderet, at ressourceforbruget var for stort.
Efter analysen blev der udarbejdet 3 modeller, som var mulige modeller for,
hvordan vi fremadrettet kunne organisere aktivitetstilbuddene i Landsbyen Sølund, og efter at disse modeller var blevet drøftet i ledergruppen, på LMU og i
personalegruppen på det centrale Aktivitetscenter, blev der taget beslutning om,
hvilken model der fremadrettet skulle arbejdes med.
Vi har valgt en model, hvor vi fortsat bevarer en række centrale aktivitetsgrupper, men gør grupperne større. Desuden er Landsbyens ridetilbud, dyrehold,
svømmetilbud, Guldhornet og Beboernes Hus fremover en del af det samlede
aktivitetstilbud i Landsbyen Sølund.
Det har også været vigtigt for os at sikre, at vi får brugt vores nye og meget velegnede lokaler i Guldhornet og i Beboernes Hus i højere grad, end vi har gjort
hidtil, og at vi har kunnet tilbyde brugerne af aktivitetstilbuddene bedre fysiske
rammer end hidtil.
Fremadrettet bliver der følgende grupper i det centrale aktivitetstilbud:
Ældregruppen: Holder til i caférummet i Guldhornet i tidsrummet 8.30-13.30
mandag til torsdag. Der er tale om et tilbud for brugere, som er fyldt 65 år.
Cafégruppen: Kommer til at have lokaler i Beboernes Hus. Der er tale om et
heldagstilbud, og gruppen vil fortsat drive et åbent cafétilbud 3 dage om ugen,
som de hidtil har gjort det i Café Halvvej.
Musik- og Kommunikationsgruppen: Kommer til at være i Beboernes Hus og er
også et heldagstilbud.
Udelivsgruppen: Har lokaler i stueetagen på Pavillon 1, er et heldagstilbud, og
en af gruppens opgaver er at hjælpe med at passe dyrene i Landsbyen. Derudover vil der også blive arbejdet med andre aktiviteter, som handler om udeliv og
bevægelse.
…. Fortsættes på side 13
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Ungegruppen: Kommer til at holde til på Pavillon 1 på 1. sal og er et heldagstilbud til vores unge brugere, som har et særligt behov i forhold til et overskueligt
og genkendeligt miljø og som har et stort behov for støtte.
Vi er allerede godt i gang med omstruktureringen. Ældregruppen samledes i uge
35, Udelivsgruppen og Ungegruppen i uge 37, Cafégruppen starter op i uge 43
og den sidste gruppe, Musik- og Kommunikationsgruppen kommer til at starte
op i uge 48.
Vores musikterapeut Anne Steen, snoezelkonsulent Gitte Andersson og kulturmedarbejder Lene Bay vil fremadrettet indgå i arbejdet i aktivitetsgrupperne,
men vil fortsat også bevare flere af deres nuværende opgaver, som er vigtige
tværgående funktioner i forhold til vores tilbud til beboerne.
Efter Nytår vil vi så gå i gang med at kigge på, om der skal foretages justeringer
i den måde, som ridetilbuddet, svømmetilbuddet og dyreholdet fungerer på.
I forbindelse med omstruktureringen forlader vi nogle lokaler, som ikke længere
vil blive brugt til aktivitetstilbud, men som måske senere vil blive brugt til andre formål. Det er kælderlokalerne i Pavillon 1, Rørhuset, Vennely og Arnes
Hus. Ligeledes forlader vi også Café Halvvej og Caféhuset i uge 43. Vi overvejer dog, om vi fortsat vil bruge Café Halvvej i sommermånederne.
Processen med at finde besparelser på aktivitetsområdet har desværre også betydet, at vi har måttet sige farvel til en gruppe medarbejdere på det centrale Aktivitetscenter, da vi har måttet afskedige 7 ansatte. Vi arbejder selvfølgelig på at
finde anden ansættelse på Sølund til de berørte medarbejdere, og det er heldigvis lykkedes i forhold til flere.
En omstrukturering af den type, som vi lige nu er i gang med, kræver meget tid
og megen energi, både for brugere og personale, men det er min forhåbning, at
vi med denne omstrukturering kan skabe et mere økonomisk bæredygtigt tilbud,
og et tilbud hvor den enkelte gruppe bliver mere tydelig med hensyn til indholdet af tilbuddet.
Med venlig hilsen
Anni Bloch Bøtkjær
Leder af Landsbyen Sølunds Aktivitetstilbud &
Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
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På vegne af ledelsen: Britt Bach Madsen

Udover de udfordringer, vi alle kender, når Landsbyen Sølund lægger
arealer til Danmarks Smukkeste Festival, er det i år glædeligt at øgede tiltag, dialog og information har haft en positiv effekt på oplevelsen.
Tilbagemeldingerne er, at gæsterne der bor her er et mere modent
publikum end tidligere. Vi er sikre på årsagen er de Hotelte, som de
senere år er blevet en fast bestanddel i vores landsby. Vi har i 2012
fået skærmet husene på Sortesøvej bedre af med hegn, det har afstedkommet få forstyrrelser af festivalgæster.
Et forsigtigt skøn ud fra de foreløbige tal viser, at vi i 2012 lander på
en indtjening omkring netto ca. kr. 550.000 for arealudlejning, udlejning af værelser på vores kursusgang, salg af brusebade og salg i
morgenmadscafé. Det er lidt lavere end forrige år, da vi ikke længere
vasker linned for festivalen.
Midlerne er øremærkede til brugerrettede aktivitet/aktivitetsmuligheder som vurderes at ligge udenfor det til en hver tid ”normale
driftsbudget”. I foråret 2012 har Landsbyen Sølund udarbejdet en forretningsorden for brugen af de optjente midler, hvor et udvalgt bestående af landsbyleder, administrationsleder og tre boenhedsledere og/
eller serviceledere vurderer ansøgninger til puljen. Boenheder og afdelinger kan via deres leder indstille aktiviteter/projekter til udvalget.
På www.solund.dk har vi gjort et skrift, der hedder ”Når Festivalen
forstyrrer landsbylivet…..” tilgængelig.

Grundet tekniske udfordringer og travlhed i augsut/september måned beklager
redaktionen, at I har måtte vente på september udgaven af Fokus. Vi håber disse
smukke pausefisk råder bod på ventetiden.
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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.

07.10: 50 år Leif Pedersen
27.11: 70 år Flemming Pedersen

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.

18.09: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet
28.09: kl. 11.00 Stjernetræf i Slotskirken

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

11.10: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet
25.10: Løvfaldsfest
26.10: kl. 11.00 Stjernetræf i Slotskirken

For at få det trykte tidsskrift:

14.11: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet

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.

30.11: 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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LØVFALDSFEST
TORSDAG DEN
25. OKTOBER
kl. 17.00—21.00

PROGRAM:
Middag
Musik under middagen Sonni ogBrian
Bal
Musik til bal Jacob Jensen Band
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