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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 
 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 
 Bestyrelsesmedlemmer: 
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 
Marianne Haurdahl 
Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telfon.: 86 17 31 26 
E-mail:mhaurdahl@gmail.com 
Suppleanter: 
Bente Christensen 
Høvænget 52, 8260  Viby J. 
Telefon: 24 60 34 29 
E-mail: vhcb@stofanet.dk 
Jens H. Johnsen 
Rosenparken 4  
8464 Galten 
Telefon: 86 94 45 49 
E-mail: jenshjohnsen@mail.tele.dk 
Laurids Green 
Rugballevej 12 
8700 Horsens 
Telefon: 75 65 36 35 
E-mail: elgreen@email.dk 

Medlemskab af pårørendeforeningen er 
ikke betinget af, om man har betalt kontin-
gent. 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 pårørendeforeningen. 
Det gavner både beboerne og dig selv. 
 
Årligt kontingent for ægtepar:   Kr. 150,00 
                                     Enlige:  Kr.   75,00 
Bidrag udover det årlige kontingent mod-
tages med glæde. 
Vort gironummer er: 727 1085 
Vores bankkontonr. er: 1551 727 1085 

 
Med venlig hilsen 

Pårørendeforeningen Sølund 

 Næste nr. af FOKUS udkommer: 
juni  2013 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 17. maj  2013 

              Udgiver: Pårørendeforeningen 
  Landsbyen Sølund 
  Dyrehaven 10 
  8660 Skanderborg 
Ansvarshavende: Anders Peter Jensen 
                              Tlf.: 86 54 27 66 
 e-mail:   ap-jensen@dlgmail.dk 
 Redaktion: Pårørendeforeningens  
  bestyrelse 
  Lone Bahnsen Rodt 
  Ulla Bøttcher Nielsen 
 Layout: Ulla Bøttcher Nielsen 
  Tlf.: 75 64 76 80 
                 e-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
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Så er jul og nytår forhåbentlig godt overstået. 
 
Den sidste søndag før jul var Frede, Åse, Ulla og Anders Peter rundt i alle boen-
hederne med en julekasse med lidt slik til julen. Det var som altid hyggeligt at 
komme i de flotte og hyggeligt pyntede huse. I år havde vi delt os i to hold, så vi 
kunne nå rundt før aftensmaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var også ca. 40 beboere uden pårørende, som fik en lille julegave fra pårø-
rendeforeningen. 
 
Ligeledes blev der sendt lidt julegodter op til Skanderborg Aktivitetscenter for at 
pakke Fokus for os. Et arbejde de er rigtig glade for at have som beskæftigelse. 
 
Generalforsamling 
Tirsdag den 14. maj er der generalforsamling. Alle, som er på valg, er villige til 
genvalg, så der skulle ikke være den store fare ved at møde op. Men har man lyst 
til at komme ind i bestyrelsen og gøre et stykke arbejde, er man selvfølgelig vel-
kommen til at stille op til valg. (Se dagsorden og program andet sted). 
Sølunds ledelse vil være repræsenteret på generalforsamlingen til at besvare 
eventuelle spørgsmål. 
 
Efter generalforsamling vil Lone Mose fra Skanderborg kommune komme og 
fortælle om værgemål. Tænk over hvem der skal tage over en gang og være vær-
ge for jeres pårørende og inviter dem med til mødet. 
 
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 

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

Næstformand: 
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 

2. suppleant: 
Jens H. Johnsen 
 Rosenparken 4 
8464 Galten 
Telefon: 86 94 45 49 
E-mail:  
jenshjohsen@mail.tele.dk 
 
Far til Morten i hus 43 

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

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

Bestyrelsesmedlem: 
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 

3. suppleant: 
Laurids Green 
Rugballevej 12 
8700 Horsens 
Telefon: 75 65 36 35 
E-mail:  
elgreen@email.dk 
 
Far til Tina i hus 7 
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Generalforsamling 2013 
  

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
i Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund 

  
TIRSDAG den 14. maj  

i kantinen kl. 18.00-19.00 
  

Der serveres en let anretning for deltagerne i mødet. 
  

DAGSORDEN: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4. Fastlæggelse af kontingent. 
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: 
 Anders Peter Jensen (modtager gerne genvalg). 
 Margit Graves Ponsaing (modtager gerne genvalg). 
 Ulla Bøttcher Nielsen (modtager gerne genvalg). 
6. Valg af suppleanter.  
 På valg er: 
  Bente Christensen (modtager gerne genvalg). 
 Laurids Green (modtager gerne genvalg). 
 Jens H. Johnsen (modtager gerne genvalg). 
7.  Valg af revisor. 
  På valg er: 
     Leif Edeling Nielsen (modtager gerne genvalg) 
8. Valg af revisorsuppleant. 
 På valg er: 
 Kurt Hager (modtager gerne genvalg). 
9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 30. april). 
10. Evt. 
  
Repræsentanter fra ledelsen i Landsbyen Sølund vil være til stede under 
mødet, for at besvare eventuelle spørgsmål. 
  
Efter generalforsamlingen vil Lone Mose fra Skanderborg Kommune 
fortælle om værgemål.  
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Efter generalforsamlingen i 
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 

tirsdag, den 14. maj 2013 kl. 19.30 i Forsamlingshuset 
fortæller  

Lone Mose, socialfaglig konsulent i 
Fagsekretariatet Ældre og Handicap 

om de forskellige værgemål. 
 

Mød talstærkt op, så vi alle kan blive klogere omkring, hvorfor der er for-
skellige værgemål, og hvilken betydning det har for din/jeres pårørende, 

som er bosat i Landsbyen Sølund. 
 

Ansatte i Landsbyen Sølund er også meget velkomne til at bruge en friaf-
ten sammen med pårørendeforeningen om dette spændende emne. 

 

 
Hvorfor tale om værgemål? 
Når den unge er blevet voksen/myndig – er flyttet hjemmefra og selv  
bestemmer over eget liv, opstår der en række udfordringer og spørgsmål. 
 
Når en beboer på Sølund, der på grund af sit handicap skal have hjælp og 
vejledning til alle dagligdags gøremål. 
 
Når en beboer ikke forstår omfanget af sine handlinger og ikke kan vare-
tage sine anliggender. 
 
Forældre/pårørende/botilbud/pædagoger. Roller og dilemmaer. 
 
Hvordan hjælper man bedst og hvem gør hvad? 
 
Værgemålsloven giver mulighed for iværksættelse af værgemål, hvis der 
er behov for det. 

Lone Mose  
Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Skanderborg Kommune 
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Ministerbesøg i Søbo – en indsigt i kommunikation og aktiviteter 
    Af Marianne Trolle, kst. leder Boenhed 18 
 
Det var selvfølgelig spændende at få besøg af Socialminister Karen 
Hækkerup mandag d. 10/12 2012. 
Vi var spændte på, om hendes besøg i boenhed 10 ville blive kortet 
af, da hun var noget forsinket, men hun blev i 35 min, og det var en 
meget interesseret og spørgelysten minister, der var her. Det var 
dejligt, for jeg havde helt klart fornemmelsen af, at hendes interes-
se for boenheden og for Sølund var helt oprigtig. 
Vi startede vores rundtur ved vores symboltavle med de symboler, vi 
bærer, når vi arbejder i Søbo. Det fandt hun meget spændende, en 
god måde at kommunikere på, når vores beboere er døvblinde. 
Kommunikationen er jo en af vores vigtigste kerneydelser i Søbo, og 
ministeren så Anette snakke med Jan i hænderne, hvilket gav hende 
et indtryk af, hvor lang tid det tager at bringe et budskab videre. 
her kan vi jo ikke bare sende et budskab ned af gangen, vi skal have 
dem i hænderne. 
Ministeren fik den artikel med, der er skrevet om Søbo, som ligger i 
servicedeklarationen, ”her skal vi have dem i hænderne”. 
Ministeren var rundt og se en del af lejlighederne og kunne også se, 
de hver især er indrettet efter, hvilke behov beboeren har. 
Søbo er indrettet med specielt lys, masser af pejlemærker som vo-
res døvblinde bruger til at få en fornemmelse af, hvor de er henne i 
Søbo. 
Vi har masser af ting, der stimulere deres sanser, det være sig 
vandseng med musik, massagestol, madras tilkoblet musik så de mær-
ker vibrationerne, boblerør og kuglekasse. 
Vi snakkede om, hvilke aktiviteter beboerne deltager i, og for de kan 
deltage kræver det, de har en ledsager med. 
 
Alt i alt et rigtig fint besøg. 
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                                   Nyhedsbrev fra ledelsen 
    Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
      
        Så er vi hoppet ind i et forhåbentligt godt og lykkebrin-          
        gende 2013 - trods influenzaens hærgen.  
        Godt Nytår til jer alle!  
 
Ny Ældre– og Handicapchef 
Den 14. december var jeg som del af ansættelsesudvalget med til at indstil-
le Jan Møller Iversen som ny Ældre– og Handicapchef i Skanderborg Kom-
mune. Jan Møller Iversen er 55 år og uddannet Cand. Scient. Pol fra Århus 
Universitet og har i sit sidste job fungeret so administrerende direktør for 
Vejlefjord Fondens Rehabiliteringscenter. Han Møller Iversen starter i 
Skanderborg den 21. januar. 
 
Kontraktmål 2013 
Vi har som tidligere nævnt udarbejdet landsbyens kontraktmål for 2013, 
som snarest vil blive lagt på nettet.*)  I hovedtræk omhandler målene vores 
yderligere arbejde med at finde de sidste 5-6 mill. kr. af de vedtagne 6% 
besparelser på vore takster, udvikling af vores arbejde med frivillige bor-
gere og strategier for, hvordan vi nedbringer vort samlede energiforbrug i 
landsbyen. Endelig har vi også et mål for at tydeliggøre effekten af den 
neuropædagogiske uddannelse blandt vore medarbejdere. 
 
Ny præst 
Sølund har fået ny præst tilknyttet. Betina Præstegaard er startet i en 
delt præstestilling ved Skanderborg Slotskirke, hvor ca. 7 ud af 30 timer 
om ugen lægges i Landsbyen Sølund. Velkommen til dig Betina! 
Se præsentation på side 11-12.  
 
Ny huslæge 
Så fik vi - i samarbejde med Region Midt - også ansat en ny læge i landsby-
en. Lars Burchart, 51 år og almen mediciner, starter i en fuldtidsstilling som 
huslæge i landsbyen den 1. april. Han har både hospitals– og praksiserfaring 
bag sig, men ikke det store og indgående kendskab til Sølunds målgruppe. 
Lars har derimod en stor nysgerrighed på området, og med god hjælp og 
sparring fra alle - og jo nok især medarbejderne i sundhedsteamet, skal han 
nok hurtigt få gjort sig nogle brugbare erfaringer. Også et stort velkom-
men til Lars. 

*) kan ses på www.solund.dk under menupunktet: Hvem er vi 
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EN HILSEN FRA DEN NYE PRÆST 
 
 
 
 

        
 
 
   Jeg hedder Betina Hjorth Præstegaard  
   og er ny præst i landsbyen Sølund. 
 

 
Den 3. februar blev jeg indsat ved en festlig gudstjeneste i Skanderborg Slotskir-
ke. Jeg overtager Line Rudbecks stilling og skal være præst i både Skanderborg 
og Sølund. Det glæder jeg mig meget til. Det er privilegeret at skulle være både 
bypræst og landsbypræst på én gang. 
 
Jeg har været præst i 8 år. De første 3 år var jeg i Kjellerup kirke, og de sidste 5 
år har jeg været præst i Galten kirke. Jeg bor i Ry sammen med min mand Lars, 
som arbejder med strålebehandling af kræftpatienter i Århus. Vi har to børn, Jep-
pe på 11 år og Marie på 6 år. Jeg er glad for musik og kunst og maler selv. 
 
Desværre er der blevet skåret en del i stillingen, men jeg vil være i Sølund ca. en 
dag om ugen. 
 
Den anden onsdag i hver måned vil der være en lille andagt i jeres fantastiske 
Snoezelhus, Guldhornet. Vi mødes i kirkesalen kl. 10.30 for at synge salmer og 
sange, høre en god historie og på forskellige måder sanse kristendommens store 
ord om Guds kærlighed til os og verden. Efter andagten er der hygge med lidt 
kaffe og kage. Ældregruppen har tilbuddet at være kirketjenere ved vore andag-
ter, så det er meget fint. 
 
Fire gange om året vi der være Stjernetræfgudstjeneste i den smukke Slotskirke. 
Her vil vi mødes for at fejre de 3 kristne højtider jul, påske og pinse - og til høst. 
Kirken vil være festligt pyntet, vi vil synge årstidens salmer, høre orglets brusen 
m.m. 
 
Desuden ses vi jo til Sølundfestivalen til sommer. 
 
 
             Fortsættes …….. 
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Jeg håber meget, I kontakter mig hen ad vejen - hvis I ønsker besøg - i en boen-
hed eller en lejlighed, så kirken kan få en naturlig plads i beboernes liv og hver-
dag. Jeg kigger meget gerne forbi og hygger eller snakker lidt, giver et knus, 
beder en bøn, tænder et lys …. 
 
Jeg kan kontaktes på telefon: 2176 8060  
Eller på mail: bhpr@km.dk 
 
 
Mange hilsner og på gensyn 
 
Betina Hjorth Præstegaard 
 
 
 
Den anden onsdag i hver måned er der andagt og hygge i Guldhornet: 

 
onsdag den 13. marts kl. 10.30 
onsdag den 10. april kl. 10.30 
onsdag den 8. maj kl. 10.30 

 
Kom og vær med til en formiddag fuld af nærvær, sang, musik og en god fortæl-
ling. Efter andagten er der hygge med kaffe og kage. Ældregruppen er med som 
kirketjenere. 
 
Stjernetræfgudstjenester i Slotskirken, forår 2013: 
 

påskegudstjeneste onsdag den 20. marts kl. 11.00 
sommer-pinse-gudstjeneste fredag den 24. maj kl. 11.00 

 
Orglet vil bruse smukt, og kirken vil være pyntet i højtidens farver. 
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Fokus Fokus Fokus Fokus ––––    stafettenstafettenstafettenstafetten    

    

    

    

    

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Projekt “Ud i busken” 
”kom og vær’ med til skattejagt den 5.5.2013!” 

 
Sølund er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur, tæt ved skov og 
vand. Mange af de personer, som dagligt færdes på Sølund, kender ikke til de 
små ”skatte” og ”naturperler”, som ligger gemt lige uden for døren. Det vil vi 
gerne lave om på. 

 
Derfor igangsatte vi i efteråret 2012 projekt “Ud i busken”. Et projekt som 
bygger på geocaching, en moderne form for skattejagt, hvor man ved hjælp af 
en GPS-enhed eller smartphone kan finde “skatte” rundt omkring i skovene 
ved Sølund. 
 
Med dette projekt håber vi, at kunne vise folk en alternativ måde, at få ople-
velser til alle sanser på, i ”naturens eget snoezelrum”, samt at motivere både 
beboere og personale til mere bevægelse i dagligdagen. 
 
Normalt vil “skatten” være en plastikboks med forskelligt indhold, men i pro-
jekt “Ud i busken” har vi valgt at erstatte dette med egestolper, hvor der er 
påmonteret en tegning af  “Geo”. Geo er en lille trold, som er blevet projek-
tets maskot og samtidig et symbol på, at det skal være sjovt at opholde sig i 
skoven. Derfor laver Geo forskellige bevægelser på hver af de i alt 25 egestol-
per, som er placeret i området. Som en ekstra dimension vil der være monteret 
QR-koder på en del af egestolperne, og man vil herigennem kunne få særlig 
information omkring det område, man befinder sig i. 
 
Men hvordan finder man så Geo? 
Hver af de 25 egestolper er markeret med et GPS koordinat. Når dette indta-
stes i en GPS-enhed eller smartphone, så vil man kunne finde frem til place-
ringen. En del af egestolperne er placeret, så det er muligt for personer i køre-
stol at nå dem, mens andre er placeret inde midt i skoven og kræver en tur 
over stok og sten. 
 
 

          Fortsættes …... 
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Hvordan kommer vi i gang? 
Projektet er endnu i en testfase, men i løbet af februar vil GPS koordinaterne 
blive gjort tilgængelige for Sølunds beboere, pårørende og ansatte, ligesom det 
også vil være muligt at låne en GPS-enhed. Herefter er det blot at komme af 
sted. 
 
Skovens Dag 
Den 5. maj inviterer Skovforeningen hele Danmark med i skoven, og den dag 
vil vi også gerne inviterer alle med på “skattejagt” i skovene omkring Sølund, 
da vi denne dag officielt åbner geocachingområdet og gør GPS koordinaterne 
tilgængelige for alle på www.geocaching.com  
 
Spørgsmål? 
Man er altid velkommen til at kontakte de projektansvarlige, som er  
fysioterapeut Malene Rønn (malene.roenn@skanderborg.dk) og  
Søren Lytzau (soren.lytzau@skanderborg.dk). 
 
Projektet er støttet med festivalmidler fra Landsbyen Sølund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NB: Husk generalforsamlingen den 14. maj 2013 kl. 18 
 

Alle med interesse for Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund er medlem af 
foreningen, så man skal ikke nødvendigvis betale kontingent for at deltage i 
generalforsamlingen, så mød op. Efter generalforsamlingen fortæller Lone Mo-
se om værgemål. Se endvidere side 8. 

Rotation med gren 
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Da vi i bestyrelsen har erfaret, at beslutningen om brug af samme pengeinsti-
tut for alle beboere i Landsbyen Sølund i et par tilfælde har givet anledning til 
undren og dermed diskussion om hvorfor, har vi bedt administrationsleder 
Brian Nikolajsen skrive lidt om denne beslutning i Fokus, og her følger svaret: 

 
Netbank 

 
Næsten alle beboere i Landsbyen Sølund har bankkonti i Nordea, og disse kon-
ti anvendes som Nemkonto, hvor pensionen indsættes, og hvor beløb til faste  
udgifter og lommepenge hæves. 
 
Hævningen sker gennem administrationen i Landsbyen Sølund, hvor der en 
gang om måneden gennemføres en betaling af alle de faste udgifter og eventu-
elle køb fra måneden før. Konkret sker det via netbank. 
 
Landsbyen Sølund har indgået en aftale med pengeinstituttet Nordea om en 
særlig form for netbank, hvor alle beboeres konti kan administreres samlet. 
Det betyder, at nye indskrevne beboere kun kan anvende Nordea som bankfor-
bindelse, men det giver også en meget stor administrativ lettelse i den daglige 
anvendelse af netbank. Det er en erhvervsmæssig netbank, som giver 4 medar-
bejdere (to i forening) adgang til at betale ydelser over netbank. Der skal kun 
logges ind til et pengeinstitut, og der er kun en administrator, som kan godken-
de ny tilgang eller afgang til netbanken. 
 
Løsningen med en netbank er kun sket i forhold til at minimere de administra-
tive udgifter og med fokus på en så stor sikkerhed som muligt. I forhold til den 
administrative enkle forretningsgang opkræves beboerne derfor ikke gebyrer. 
Udgiften på mellem 25.000 og 30.000 kr. årligt afholdes af Landsbyen Sølund. 
 
Arbejdstilsynet har givet et påbud om at sikre det administrative personale i 
forhold til et eventuelt røveri, og i den anledning er der nedsat en arbejdsgrup-
pe, som skal se på alternative løsninger til, at Landsbyen Sølund har deres 
egen  
kasse. Dette arbejde kan måske give anledning til at overveje en mulighed for, 
at beboerne kan vælge de pengeinstitut, som de måtte ønske. 
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Boenhed 12 siger go’dag og velkommen til  

4 nye beboere fra Sygehusvej 
 
 
Så lykkedes det. 
 
Den 1. oktober 2012 flyttede Ove, Inger Marie, Anna Rosa og Jørgen fra Syge-
husvej til boenhed 12. De har alle fået en skøn, nybygget almenbolig – en halv-
anden værelses lejlighed med tilhørende fællesstue og køkken, der vender syd og 
vest, således at solen, når den engang kommer igen, vil skinne på dette dejlige 
sted. De er rigtig glade – og vi er rigtig glade. 
 
Efter mange års ”forarbejde”, der startede med en tilsynsrapport i 2005 fra det 
daværende Århus Amt, hvor brandsikkerheden blev sat under lup, lykkedes det 
endelig med en byggetilladelse i 2011. 
 
Processen fra 2005 til 2011 er ikke værd at beskæftige sig med – blot at huske 
på, at sådan et byggeri ikke kommer af sig selv. Derfor er der mange at takke: 
beboerne for deres tålmodighed og ditto med personalet og de pårørende på Sy-
gehusvej. Endvidere en stor tak til Sølunds ledelse for opbakning til projektet og 
ikke mindst administrationsleder Brian Nikolajsen samt den nu pensionerede 
leder af teknisk afdeling  Einer Møller, der har været tovholder / projektleder i 
hele perioden. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til vores lokale byggeudvalg i 
boenhed 12 for stor kreativitet, vedholdenhed og omtanke. 
 
I starten af september 2012 var der kaldt til ”samling” på Ajstruplund for alle 
faste medarbejdere. To fantastiske dage med ét punkt på dagsordenen: sygehus-
vejens flytning til boenhed 12.  
 
Her blev de store linjer lagt, således at samtlige medarbejdere blev inddraget og 
var klar til den 1. oktober. Så takkestrømmen kan fortsættes til at gælde alle 
medarbejdere. Et sådant arrangement lader sig nemlig kun gøre, når samstem-
mighed, koordination og plads til forskellighed går hånd i hånd. Mange overve-
jelser og tanker er gjort i forbindelse med flytningen. Med en dygtig personale-
gruppe til at vejlede og guide beboerne skete flytningen på nænsom vis. De en-
kelte bekymringer, der opstod undervejs, blev hurtigt gjort til skamme – beboer-
ne klarede flytningen på formen vis – både de 4 tilflyttere samt de 16, der i for-
vejen boede i hus 11 / 12. 
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Desværre blev der ikke plads til samtlige medarbejdere fra Sygehusvej, men ho-
vedparten er kommet med til stor glæde og hjælp for Ove, Inger Marie, Anne 
Rosa og Jørgen. 
 
Vi vil gerne takke Sølunds pårørendeforening for gaven på kr. 2.000, som vil 
blive brugt på kunst, skabt af forskellige beboere med tilknytning dels til Skan-
derborg Aktivitetscenter dels til Sølunds Aktivitetscenter. 
 

Med venlig hilsen 
Flemming Jensen 
Boenhedsleder 
Sortesøvej 12 
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Har du set disse tavler ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kære Pårørende og/eller ansat i Landsbyen Sølund. 
 
Foråret og sommeren nærmer sig med hastige skridt og dermed vil endnu 
flere af vores beboere komme ud i naturen med eller uden ledsager. 
 
Sidste år oplevede medlemmer af Pårørendeforeningen Landsbyen  
Sølund, at der var enkelte biler, der kørte noget over 30 km på området.  
 
Det bekymrede os en del, da beboerne ikke er blandt de mest trafiksikre. 
 
Pårørendeforeningens bøn til dig/jer er at overholde hastighedsbegræns-
ningen og at være ekstra opmærksom, når der køres på Landsbyen  
Sølunds område, det vil max tage et minut ekstra. 
 
På forhånd tak og du/I ønskes en rigtig god sommer. 
 

På Pårørendeforeningen Landsbyen Sølunds vegne 

                Frede Højland 
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Kontingent til 
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 

 
Kassereren for Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund sender normalt et 
girokort ud med dette og september-nummeret af Fokus.  
 
Sidste år erfarede vi, at der var flere pårørende, der indbetalte kontingent to 
gange, hvilket jo er ganske udmærket, men vi mener ikke, det er helt 
”ærligt”, så derfor sendes der ikke fremover girokort med  
Fokus. 
  
Kontingent og andre bidrag bedes derfor indsat på følgende konto (det er 
den samme som tidligere): 
 

Danske Bank 
Reg. Nr. 1551 

Konto nr. 7271085 
 

Bestyrelsen foreslår følgende: 
kontingent for par:  150 kr. 
kontingent for enlige:   75 kr. 
 

Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 
Frede Højland, kasserer 

—————————————- 
 

ANNONCE 

Cafégruppen fra togvognen har café-åbent i Beboernes Hus: 
 

tirsdag og onsdag kl.  9.30 - 11.30 og kl. 13.30 - 15.30 
torsdag kl. 9.30 - 11.30 

 
Der sælges kaffe, kakao, te, sodavand og hjemmebagte kager og boller. 

Alle er velkomne! 
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”Julepynt” 
 

Herunder kan du se, hvad man som boenhedsleder kan blive udsat for.  
I december måned afsluttede en medarbejder i boenhed 40 en aftenvagt  
med at pynte boenhedsleder Carsten Johnsens kontor til jul. Kun Gertrud 
Sand gør det bedre. 
Efterfølgende spredtes rygtet, at Carsten ELSKER jul, så hvis man  
afleverede noget pynt, blev man belønnet med en lille pose pebernødder.  
MOBNING ……… nej, men udtryk for et helt fantastisk samarbejde leder 
og personale imellem, hvor man kun har det sjov, man selv laver.   

Så er det næsten jul ……. En meget fin dekoration 

Selv tastaturet var pyntet …. Og nisssen passer telefon.  
Læg mærke til poserne med   
pebernødder 
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10.03: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet 

20.03: kl. 11.00 Påskegudstjeneste i 

           Slotskirken 

10.04: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet 

29.04: Dansens Dag  

           Vi danser både formiddag og  

            eftermiddag 

08.05: kl. 10.30 Gudstjeneste i Guldhornet 

14.05: kl. 18.00 Generalforsamling i  

           Pårørendeforeningen 

24.05: kl. 11.00 Sommer-pinse-gudstjeneste 

           I Slotskirken 

 

 
 
 

02.04: 70 år Willy Sørensen  
06.04: 50 år Henrik Horsted  
10.04: 50 år Karen Marie Balling 
18.04: 20 år Tina Green  
26.05: 50 år Majbritt Østergaard Nielsen  
12.06: 80 år Jan Lyngbye   
17.06: 80 år Erna Pedersen 
30.06: 50 år Peter Frohn Nielsen  
 

 

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. 

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  
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