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Nu er det efterår, og trods milde dage må vi erkende, at det er korte dage for tiden. Så er det godt at tænde et lys og holde en fest.
Igen i år fik vi i bestyrelsen lov til at deltage i årets Løvfalds– og jubilæumsfest.
Der var 15 jubilarer, som blev fejret med medaljer, gaver og hurraråb.
Dejlig mad, superflot betjening af de studerende fra SOSUskolen i Silkeborg, som havde pyntet op ude og inde.
De laver projekt om opgaven og får 7 stjerner fra mig.
Fantastisk at blive mødt af bål og pynt helt ude ved indgangen.
Det sætter stemning fra starten.

25 års
Jubilæum
Sølund

Nu nærmer julen sig, og i bestyrelsen er vi i fuld gang med at
fordele opgaverne.
Vi skal som sædvanlig have bestilt gaver til de beboere, der ikke har pårørende,
og vi skal rundt i alle huse som julemænd /koner med slikkurve til julehyggen.
I dette nummer af Fokus er der vedlagt girokort, og vi beder jer alle så inderligt
om at betale.
Både bankoverførsel (kontonummer står her i Fokus) og giro er muligt.
Vi har ikke mange penge at gøre godt med og er konstant på jagt efter tilskud.
Hvis nogen af jer pårørende evt. har gode kontakter til fonde eller andet, vil vi
meget gerne have jeres hjælp, så vi kan blive ved med at drysse lidt goder rundt
på Sølund
Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle en glædelig jul.
Mange hilsner
Marianne Haurdahl
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund
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Pårørendeforeningens bestyrelse
Formand:
Marianne Haurdahl
Ålykkevej 13
8240 Risskov
Telefon: 86 17 31 26
E-mail:
mhaurdahl@gmail.com

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

Mor til Tine i hus 4

Mor til Johan i hus 39

Kasserer:
Frede Højland
Skovlundsvej 25, Saksild,
8300 Odder
Telefon: 86 55 87 88
E-mail:
fh@odder-gym.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:
Anders Peter Jensen
Blommevænget 134,
Saksild, 8300 Odder
Telefon: 40 36 18 91
E-mail:
ap.jensen.odder@gmail.com

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

Far til Lene i hus 39

Far til Morten i hus 43
2. suppleant:

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

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

Mor til Sanne i hus 6

Far til Tina i hus 7

Bestyrelsesmedlem:
Bente Christensen
Høvænget 52,
8260 Viby J.
Telefon: 24 60 34 29
E-mail:
vhcb@stofanet.dk
Mor til Steen i hus 12
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Fantastisk dag til skov-handi i Landsbyen Sølund
Jeg er pædagogstuderende i outdoor klassen på VIA Horsens.
Den 28. august, hjalp min klasse og jeg til skov-handi arrangement i landsbyen Sølund.
Selv om vi var der som frivillige, var det fedt at få lov til at være en del af dette fantastiske koncept.
Vi har på studiet fået af vide af en lærer, at vi ikke kommer til at gøre en forskel, når vi
er færdiguddannet, fordi alle vil gøre en forskel, men mange ender som almindelige
lønarbejdere. Måske kommer vi ikke til at gøre den store forskel, men at være med
denne dag, mærke stemningen og se glæden blandt de deltagende. Her føles det, som
at være med til at gøre en forskel, og det var det hele værd. Så givende og livsbekræftende samtidig med, at det var en sjov og lærerig dag. Har også kun hørt positive kommentarer blandt mine medstuderende.
Da vi ankom til landsbyen Sølund, blev vi grundigt sat ind i de forskellige aktiviteter
og fik lov at prøve dem for bedre at kunne mærke på egen krop, hvordan tingene virkede.
Vi var meget opmærksomme på at spørge brugerne om, hvad de ville, for eksempel om
gyngeturen skulle være vildere. Brugerne havde hjælpere med, som hjalp med at sige
til eller fra på brugernes vegne, vi fik at vide af en hjælper, at en af brugerne bed sig i
hånden, når det blev for meget, så her havde vi et stopsignal fra brugeren selv. Uden at
hjælperen kom til at sige fra på brugerens vegne, selv om brugeren gerne ville mere.
Gerne udfordre grænser, aldrig overskride. Vi havde en ung fyr, som havde stået længe
og kigge på tovbanen og ville faktisk gerne, men turde ikke helt. Vi tog aktiviteten i
små skridt, men først sele på, så op og hænge og til sidst hele turen. Da han kom i fuld
fart ned, slog han sig på brystet, råbte ”Jeg er Tarzan!”
Brugerne fik påvirket mange af deres sanser og prøvet ting, de selv eller deres pårørende måske aldrig havde troet var muligt. Nogle turde ikke prøve gyngen, fordi de skulle
spændes fast og ikke kan nå jorden. Frygten for at mister jordforbindelsen og derved
trygheden, men det er da klart, hvis de aldrig har prøvet det før, og det derved virker
skræmmende. Jeg skal da selv lige se ruchebanen kører, inden jeg selv sætter mig op i
den.
Man kunne mærke deres selvtillid, og hvordan det lyste ud af dem, at de havde turdet
prøve. Ved kanoerne var der en bruger, der skreg af glæde fra hun fik redningsvesten
på, og helt til hun kom tilbage for kanoturen. Hun kunne ingenting selv, men man kunne bare se en kæmpe livsglæde og en taknemmelighed over at få denne oplevelse.
I dagligdagen tager vi alle mange af de små ting for givet. Men når man sidder i kørestol og gerne vil klatre i træer, er det ikke en selvfølgelighed, at dette kan lade sig gøre.
Men hvis man har de rigtige redskaber og hjælpen til dette, er alt muligt, og det blev
det også for flere brugere denne dag. Der kan man se, at det ofte er omgivelserne, som
sætter begrænsninger for brugeren.
Tak for denne fantastiske dag og oplevelse ☺
Maria Sofie Stefansen
Fortsættes ….
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På med pilen ……..

Daniel er ved at være klar til
en tur i svævebanen

Hu-hej hvor det går ….

Fortsættes ……...
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Kø ved kanoerne

Så går det løs på
vandet

Anette mente også, der
skulle være tid til en
pølse ved pølsevognen
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NYE BÆNKE
Af Yvonne Lykke Værum boenhed 12
En klar og kold efterårsdag sidste år, gav Ove Vandborg , der er beboer i hus 11, udtryk
for, at der manglede bænke på Sølunds område.” Jeg bliver, da træt, når jeg går hjem fra
arbejde, og der er ingen bænke nogen steder”.
I boenhed 12 støtter vi beboerne i, at de skal gå, hvis og når de kan, men mange er ældre
mennesker, der har svært ved at gå lange ture uden pauser. Der har tidligere været en del
bænke rundt omkring i landsbyen, men de fleste er fjernet i forbindelse med forandringer og renoveringer.
Jeg tænkte, at det var et relevant ønske, som kunne komme mange af Sølunds beboere
til gavn. Jeg sagde derfor til Ove, at jeg ville se, hvad jeg kunne gøre. Kontaktede derefter min leder for at høre, hvordan man søgte festivalmidler og skrev derefter en ansøgning til øverste ledelse.
Et halvt år senere kom der en positiv tilbagemelding, med besked om, at der var afsat
30.000 kr. til projektet, og så kunne vi ellers gå i gang med at finde ud af, hvor man
kunne købe bænke, der var egnede til formålet. De skulle være solide, handicapvenlige,
vedligeholdelsesfri eller næsten, sikrede mod tyveri og hærværk, og så skulle vi jo have
så meget for pengene som muligt. Jeg kontaktede Birthe Knudsen fra maskinstuen, og vi
har samarbejdet om opgaven.
I første omgang samarbejdede vi med entreprenørgården, men af forskellige årsager
måtte vi finde en anden leverandør. Valget faldt på Hørning produktionsskole, der beskæftiger unge mennesker, der endnu ikke har fået fast fodfæste på arbejdsmarkedet.
De lavede nogle rigtig fine bænke, som netop i denne tid er ved at blive sat op. For pengene kunne vi få fire bord/bænkesæt, hvor man kan nyde sin medbragte mad eller en
kop kaffe og ti almindelige bænke til at hvile sig på, når man har været på gåtur.
Nogle af bord/bænkesættene mangler et sæde, og
vi har allerede fået forespørgsler på hvorfor, og en
enkelt har givet udtryk for, at det så mærkeligt ud.
Der er dog en forklaring på de manglende sæder,
og det er jo, at der skal være plads til en kørestol.
Ove har i dag været med rundt for at se nyanskaffelserne, og han synes, de er flotte og er godt tilfreds med, at man nu kan hvile sig flere steder på
området.

Fortsættes …….
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Når vi til sommer igen synes, det er en belastning med en masse gæster på Sølunds område i forbindelse med ”Smukfest”, kan vi måske minde hinanden om, at der trods alt,
også er fordele for Sølunds beboere, når det store rykind kommer. Gæsterne lægger
nemlig en masse penge, som kommer beboerne til gode. Pengene går netop til ting, der
måske ellers ikke var midler til, og det er de nye bænke et eksempel på.
Jeg vil sige mange tak til alle jer, der har meldt positivt tilbage på dette projekt. At kollegaer forholder sig til den indsats, vi har ydet, gør, at vi sikkert klør på en anden gang,
hvis der skulle være behov for noget tilsvarende. Og nu da jeg har mærket, hvad det har
betydet, vil jeg selv tage det med videre og forhåbentlig blive lidt bedre til at give en
lille kommentar med på vejen, når andre har haft gang i noget, som kan have betydning
for mange.
Ove, der oprindelig kom med ideen, har været med rundt for at godkende bænkene, og
han sagde ”Neeeej, de er flotte hva’? Og ”De er gode nok til mig da”! Og dem, der kender Ove, ved, at så er de absolut faldet i hans smag. Ove er desuden stolt, når vi roser
ham for den gode ide.
Til slut vil jeg ønske at alle, der færdes på Sølunds område vil få glæde af bænkene i
mange år fremover.
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NYT FRA PRÆSTEN
Imellem nattens stjerner
der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne
på jordens himmel var
(Johannes Jørgensen)

Forleden var jeg ude at køre i en sen aftentime. Det var buldrende mørkt, men foran mig
lyste en stor rund måne og en masse stjerner. Det var en befrielse efter en tid med meget
gråvejr. Kontrasten mellem lys og mørke er velkendt i denne tid. Det begynder at være
mørkt i alt for mange af døgnets timer, råt er det også, og samtidig tænder vi en masse
lys – både elektriske og levende – for at holde mørket lidt på afstand.
Snart går vi ind i adventstiden, hvor vi, i takt med at mørket bliver tættere og tættere,
tænder flere og flere lys på adventskransen. Først 1, så 2, så 3, så 4 … og til sidst ender
det i et lyshav juleaften.
Min hverdag i Landsbyen Sølund befinder sig ligeledes i kontrasterne mellem lys og
mørke, mellem glæde og sorg. For nylig holdt vi Allehelgensgudstjeneste ved Mindemuren bag Guldhornet, hvor vi med navneoplæsning og lystænding - mindedes de 9
beboere, der er døde siden sidste Allehelgen. Det var en meget intens og smuk oplevelse
på en dag, der ellers mest var præget af gråvejr og støvregn.
De fleste af os er nok bekendt med udtrykket ”julesorg”, og det er jo sådan, at når glæden og hyggen er i centrum, har vores savn og sorger det med at presse sig insisterende
på, måske fordi der mangler en i kredsen eller fordi den jul, der engang var, ikke længere er på samme måde.
I mine gudstjenester og andagter har jeg i disse måneder fokus på kontrasten mellem
mørke og lys, mellem sorg og glæde, mellem modløshed og håb – og jeg insisterer på,
at lyset, glæden og håbet får det sidste ord – det er nødvendigt for at vi kan leve.
Med lyset, glæder og håbet for øje fejrer vi også i år julegudstjenester:
Julegudstjenesterne ligger i år fredag den 4. december kl. 11.15 i Slotskirken og
mandag den 15.december kl. 10.00 i Guldhornet med efterfølgende kaffe og knas.
I det nye år er der gudstjenester i Guldhornet onsdag den 21. januar og onsdag den 25.
februar. Begge dage kl. 10.00 med efterfølgende kaffe☺
Med ønsket om en glædelig adventstid og jul til alle!
Line, præst
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Nyhedsbrev november 2014

Landsbyen Sølund

Kære alle

Forleden dag modtog jeg en mail fra en medarbejder - som jeg fra andre sammenhænge ved, er en rigg engageret, lierær og videbegærlig medarbejder - som spurgte:
"hvor er alle træerne på Sølund blevet af - og hvem har besluet, at de skulle væk".
"Død og krie" tænkte jeg, "har vi ikke ﬂere træer lbage...?" og kiggede ud af mit kontorvindue, som heldigvis lige havde fået &ernet afdækningsplasten, som alle administraonens vinduer har været pakket ind i i forbindelse med den udvendige renovering. Leet kunne jeg konstatere, at der fortsat var masser af træer. Faksk en hel
skov! 😊

Hvad vil jeg nu sige med denne lille anekdote?
At det som øverste leder af landsbyen er fantassk dejligt at blive mødt med
en interesse og nysgerrighed på helheden ( hvad foregår her egentligt...)
At sprog har det med at skabe virkelighed - som ikke nødvendigvis stemmer
overens med den objekve sande virkelighed (så tænkt over jeres sprogbrug).
At, alt a.ængig af hvor vi beﬁnder os, har vi vidt forskellige udsyn og perspekver - nogle ser fortsat træer og endda hele skove, andre ser træer, der er væk....og
begge perspekver kan være objekvt sande og skal dermed forenes.
Jeg har ikke fået svaret på mailen endnu og kunne jo så passende ved denne lejlighed
fortælle, at vi fortsat har mange træer på Sølund - og endda mange ﬁne træer - at vi
bestemt ikke er i gang med at &erne alle vores træer, men vi har &ernet nogle træer
(besluet af mig i samråd med vores tekniske afdeling). Dels har vi skullet &erne et par
birketræer, for at der kunne blive plads l, at det ree maskinel kan komme l at &erne den gamle togvogn (som er solgt), dels har vi &ernet en række fyrretræer på skrænten foran boenhed 2, hvoriblandt der var en del, der allerede var væltet i e2erårsstormene sidste år, og fordi det er besluet, at etablere en gangs fra boenhed 2 langs
skrænten ned l gederne. Således oplyst. 😊
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Nye dyr på Sølund
AC udegruppen har spurgt om lov l at etablere et kaninhjem l en gruppe neutraliserede kælekaniner - og det har de fået. Kaninerne skal bo i den gamle kalkungård- og
hus, og bliver i weekenderne udstyret med automaske foderautomater, så de kan
klare sig selv. Jeg har aldrig selv ha2 kaniner, men jeg tænker umiddelbart, at de da
også må være både nemmere og mere ltalende at kæle og have omgang med end
kalkuner.
Når kaninerne ﬂyer ind foresller jeg mig, at der kommer lidt Info fra udegruppen
om, hvordan og hvornår det er mest hensigtsmæssigt at besøge kaninerne.

Skriverier om Smukfest
Som det nok er de ﬂeste bekendt, så har Smukfest sendt en forespørgsel l Byrådet om
mulighed for udvidelse af fesvalen fra en l to weekender. Jeg har modtaget et par
bekymrende henvendelser desangående fra både pårørende og medarbejdere. Jeg er
ligeledes blevet spurgt om Sølunds oﬃcielle holdning l den mulige udvidelse.
Vi har selvfølgelig vendt spørgsmålet i det øverste ledelsesteam. Det er jo ikke nogen
hemmelighed, at vi har megen økonomisk glæde og gavn af fesvalen. Vi er dog blevet
enige om, at udvise en forbeholden naturlig skepsis taget de udfordringer en del af
vores beboere har i forvejen i betragtning. Og så afvente, at vi inviteres l en direkte
dialog med både Smukfest og Skanderborgs polikere. Af de avisskriverier jeg har orienteret mig i, er det umiddelbart svært helt at blive klog på hvad de egentlige konsekvenser af en udvidelse af fesvalen vil blive. Uanset kommer eventuelle ændringer
først l at ske fra 2016.

Ny medarbejderportal
Skanderborg Kommune har taget den ny medarbejderportal i brug. Måske du har opdaget, at portalen åbner automask, når du logger på en PC:

Fortsættes ….
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I løbet af november/december får du sammen med dine kollegaer en introduktion af
medarbejderportalen. Vi kalder det bølge 1.
Indhold i Bølge 1:
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Portalens funkon er både at formidle informaon og viden. Den skal f.eks. erstae
det gamle intranet. Det gamle intranet har du adgang l lidt endnu – link: hp://
intraneet/soelund - få evt. en kollega l at hjælpe dig med en genvej på skrivebordet.
Det vil sige, at vi i en periode skal benye begge systemer.
Opbygning af Sølunds indhold i den ny portal er endnu ikke helt på plads. Når den er,
vil du kunne ﬁnde de informaoner, materialer og link, du i dag ﬁnder på det gamle
Intranet. Når der skal sendes informaon ud l hele Sølund, vil den også erstae mails
sendt i Outlook – som f.eks. ledelsens nyhedsbreve.
November nyhedsbrev sender vi ud både i Outlook men også i nyhedsstrømmen. Så
hold øje med din nyhedsstrøm!!
I Bølge 2 vil I få informaon om, hvor I ﬁnder Landsbyen Sølunds materialer på den
nye portal (f.eks. i nyhedsstrømmen J). Til at støe jer i det, har lederteamet besluet
at udpege en superbruger i hver boenhed/enhed, der kan sikre, portalen bliver et godt
arbejdsredskab for jer. Det er også i bølge 2, superbrugerne får undervisning.
Trods den forvirring to systemer kan bringe, håber vi, I tager vel imod den ny portal.

Nye hjemmesider
Både Landsbyen Sølund og ViSS.dk er gået i lu2en med nye hjemmesider. Layoutmæssigt er Sølunds hjemmeside ikke helt på plads endnu, men opbygning og indhold er så
godt som på plads. Gå ind og orienter jer på siderne. Personligt synes jeg, begge er
blevet meget mere læse-/brugervenlige.

På vegne af det øverste ledelsesteam
Lone Bahnsen Rodt
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Løvfaldsfest den 30. oktober 2014
Den røde løber var rullet ud, da de 350 gæster blev modtaget og
guidet til bords af Sølunds pædagogisk assistent-studerende.
Festen var samtidig kulminationen af mange timers kreativ planlægning og udfoldelse i faget ”kulturproduktion”, hvor vi bl.a. har lært om Malcolm Ross,
SMTTE-modellen og æstetiske virkemidler.
Gæsterne blev mødt af et indgangsparti prydet af lygter og stemningsfyldte kreationer af naturmaterialer. Løvfaldstemaet var ført videre ind i forgangen med
udsmykkede troldhasselgrene, rådyr og lokkefugle. Inde i festsalen kunne gæsterne opleve sort sol med orange organza spændt ud og viltre svaler i loftwirerne.
Bordpynten bestod bl.a. af møllehjulsknækbrød med majskolber, kastanjer, æbler, løg, bær og farverige blade, alt sammen noget man gerne måtte røre ved og
smage på! Kronen på værket var roser foldet af røde rådhusvin og gyldne akacieblade - vel indbegrebet af Løvfaldsfest!
Jubilarerne kunne finde deres billede på Wall of Fame, som også fortalte hvor
mange år, man skulle haveoverrakt medalje for af viceforstanderen.
Til jubilarernes pladser var der kreeret en gulddækkeserviet, lagt en lille personlig gave og stillet flag.
PASØ1404 siger hermed tak til Lene Bay for hendes rummelighed, smittende
livsglæde og koordinerende evner – og ikke mindst for muligheden for at kunne
pleje vores relationer på festaftenen, hvor vi skulle servicere vores respektive
boenheder.
Tak også til Thomas fra hus 13, der var mand for at samle tomme flasker ind for
os.
PASØ1404
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Så er der klar til fest …..

Den meget flotte og dekorative bordpynt
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En meget glad 75 års jubilar

En glad og travl tjener, der har styr på oprydningen
17

Og så skulle der danses …..
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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.

13.02: 40 år Kenneth Bjerregaard
17.02: 70 år Jacob Poulsen Kjeldberg
28.02: 70 år Lis Østergaard Christensen
03.03: 50 år Mads Posin
15.03: 80 år Bente Petersen

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
Sølunds 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.

04.12: kl. 11.15 julegudstjeneste i Slotskirken
15.12: kl. 10.00 julegudstjeneste i Guldhor net med efterfølgende kaffe
og knas

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

21.01: kl. 10.00 gudstjeneste i Guldhornet
med efterfølgende kaffe

For at få det trykte tidsskrift:
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.

25.02: kl. 10.00 gudstjeneste i Guldhornet
med efterfølgende kaffe

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

19

ONSDAG
den 10. december
i festsalen
Kl. 11.00-14.00

MUSIK:
Poul Vase
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