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Generalforsamling
Tirsdag den 13. maj afholdt vi den årlige generalforsamling.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der var på valg, blev genvalgt.
Der er referat fra aftenen i bladet, så jeg vil nøjes med at glæde mig over det fine
fremmøde, den gode aften og desuden ønske alle en rigtig dejlig sommer med
masser af udendørsaktiviteter, så vi kan samle sol og overskud til senere brug.
Marianne Haurdahl
formand for Pårørendeforeningen
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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:
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:
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

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

2. suppleant:
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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Pårørendeforeningen Sølund
Referat af generalforsamlingen 13. maj 2014
1. Valg af dirigent
Valgt blev Anders Peter Jensen.
2. Formandens beretning
Marianne Haurdahl redegjorde i korte træk for årets gang.
Se formandsberetningen i sin fulde længde andetsteds i bladet.
3. Kasserer Frede Højland fremlagde det reviderede regnskab
som viste et underskud på ca. 25.000 kr.
Se regnskabet andetsteds i bladet.
4. Fastlæggelse af kontingent
Uændret. 150 kr. for par og 75 kr. for enlige.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg til Marianne Haurdahl, Frede Højland, Aase Lorenzen og Bente Christensen.
6. Valg af suppleanter
Laurids Green og Jens Holger Johnsen blev genvalgt.
7. Valg af revisor
Genvalg af Leif Edeling Nielsen.
8. Valg af Revisorsuppleant
Kurt Hager genvalgt.
9. Indkomne forslag. Ingen.
10. Evt.
Hvordan er aldersfordelingen af bestyrelsens pårørende, da der jo kunne være tale om at dække forskellige interesseområder?
Der er en spredning fra 21 år til 60 år.
Lone Bahnsen Rodt redegjorde så for et par spørgsmål.
Med hensyn til besparelserne, som blev besluttet i 2011, blev det fra politisk
side besluttet, at Sølund skulle tage den overvejende del af disse besparelser,
i alt 16 mill. kr.
Hesteholdet er dyr i drift, og indgik som en lille del af de 16 mill. Det skal ikke
lukkes, men vi er i gang med at finde en anden løsning i samarbejde med
Hylke Rideskole.

Forsættes ...
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Ledsagerbetalingen har fyldt rigtig meget i medierne og har skabt stor frustration, men det er ikke en nem problemstilling at tage fat på.
Det er politisk bestemt at kommunerne suverænt bestemmer serviceniveauet
i den enkelte kommune.
Lone og en lille delegation har været en tur på Christiansborg omkring dette,
og der er tilsyneladende politisk vilje til at gøre noget ved sagen.
Der har været mange forskellige modeller fremme omkring ledsagere. Kunne
det evt. tænkes, at det kunne være de frivillige studerende fra SOSUskolen??
Skal det nødvendigvis være kendte ledsagere??
Der er absolut tilfælde, hvor beboeren er afhængig af kendte ledsagere.
Man kunne måske lave en forening af medarbejdere og en forening af beboere, hvor den ene forening så kunne købe sig ydelser fra den anden forening??
Ledelsen er p.t. i gang med udarbejdelse af en masterplan.
Det, vi bliver enige om i planen i år, bliver en retningslinje for fremtiden.
Pårørendeforningen inddrages i dialogen.
Hvad er vi udfordret af?
Bl.a. personalets aldersgennemsnit, hvor der i løbet af relativt få år vil være
en stor gruppe, der går på pension.
Den gamle bygningsmasse.
Vi har stadig en boenhed i en af de gamle bygninger, og det er ikke rationelt.
Folk lever længere i dag end tidligere, hvilket giver en større ældregruppe på
Sølund.
Er vore fysiske rammer gode nok til at rumme det??
Flere bliver demente, hvilket også er en udfordring. Passer rammerne til
det??

Ulla Bøttcher Nielsen
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Formandsberetning 2013
I efteråret udtrådte Hans Hoffmann af bestyrelsen, da hans søn Mads, i hus 4 pludselig
døde. Vi savner Hans, men heldigvis var vi godt dækket med suppleanter, hvor Bente
Christensen som 1. suppleant blev medlem af bestyrelsen, som så var fuldtallig alligevel.
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 5 møder i bestyrelsen.
Desuden har AP og Jens deltaget i møder i Prisk, som er det overordnede råd for bo-/
støtte- og aktivitetstilbud på voksenområdet i Skanderborg kommune.
Ved hvert bestyrelsesmøde deltager Lone Bahnsen Rodt i den første time, hvor vi har
mulighed for at drøfte eller få svar på de ting, vi har noteret i dagens dagsorden.
Desuden møder Brian Nicolajsen, som er administrationsleder, i to årlige møder.
Emnerne spænder vidt – der sker meget på området hele tiden.
Der er store udfordringer i den pålagte besparelse, som man fra ledelsen forsøger at gennemføre med så få konsekvenser for beboerne, som muligt.
Vi i bestyrelsen beslutter ikke Sølunds drift, men jeg håber, vi på vore pårørendes vegne
sætter små fingeraftryk i de beslutninger, der tages.
Som I nok alle har hørt, er emner som kost, vaskeri, håndtering af beboernes penge og
personaleuddannelse på bordet hele tiden.
Den sidste tid har medierne beskæftiget sig vældig meget med ledsagerreglerne –hvem
skal betale – og vi hører fra ledelsen her, at man for dette år vil sikre, at ingen beboere
skal komme i klemme.
Derefter kan man håbe, at landets lovgivning har lagt nogle rammer, som passer til virkeligheden.
Jeg kan fortælle, at den beslutning, altså at Sølund betaler for ledsagelse i år, - koster ca.
3 millioner, som jo så skal findes andre steder i driften.
Vi følger spændt hvordan det vil gå.
I oktober var der løvfaldsfest, hvor Pårørendeforeningen som sædvanlig gav gave til
hver af de 14 jubilarer, der var i år.
Denne gang var der to 60 års jubilarer og sandelig også en 75 års. Der blev købt individuelle gaver efter ønskeseddel fra jubilarerne selv (og deres kontaktpædagoger).
Vi valgte desuden at støtte løvfaldsfesten med et beløb til musikken, Jacob Jensens
Band, som spillede herligt op til dans efter middagen.
Det er en fin fest, og vi hører, at der til kommende fester forsøgsvis er taget initiativ til
at frivillige hjælpere fra SOSU-skolen vil være med til stort og småt, første gang var
ved fastelavnsfesten.
Fortsættes …….
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En søndag før jul drog 4 fra bestyrelsen rundt fra hus til hus som julemænd – og koner –
og afleverede kurve med lækkerier.
Som sædvanligt var der stor glæde overalt. Aktivitetscenteret fik også julegave som tak
for godt arbejde – de sørger for pakning af bladet Fokus hver gang.
Vi har udgivet de sædvanlige 4 numre af Fokus, som bliver udsendt til alle medlemmer,
dvs. pårørende til alle beboere på Sølund.
Jeg håber, bladet bliver læst grundigt af alle, da der er masser af informationer fra både
ledelse, personale i huse og andet.
Og dejlige referater som får smilet frem. Jeg husker, jeg læste i Fokus efter Sølundfestival, at der havde været festivalgudstjeneste, hvor man sluttede af med at dele knusgavekort ud. 700 stk. !! Så dejligt at høre.
Vi modtager altid med glæde bidrag til bladet på skrift.
Bestyrelsen modtog sidste år en ansøgning fra Søhesten, Sølunds hesteklub, som ønskede at investere i en hestevogn, der kunne ombygges, så alle beboere på Sølund kunne få
glæde af den, kørestol eller ej. Vi valgte at støtte med 10.000 kr., og Søhesten fandt selv
en brugt vogn, som var egnet til formålet.
Via fondsansøgning lykkedes det os fra Bagermester Aschenfeldts fond at få en bevilling på 10.000 kr., målrettet til en side-by-side cykel til beboerne i hus 4.
Desuden har vi modtaget et beløb fra Foreningen Aktiv Fritid, som valgte at lukke på
grund af manglende frivillige.
Der ligger mange penge i fonde, og det er vores plan at søge videre.
I bestyrelsen har vi flere gange fået henvendelse fra nye pårørende, som har spørgsmål
eller søger kontakt, og vi håber, det lykkes os at hjælpe de nye videre på vej som pårørende her på stedet.
Jeg vil slutte med at sige tak for samarbejdet i år, både med Sølunds ledelse og med bestyrelsen. Og stor tak til Britt i administrationen, som altid er der for os med praktisk
hjælp.
Jeg glæder mig til et nyt år i bestyrelsen –hvis jeg altså bliver genvalgt!!
Marianne Haurdahl
Formand for Pårørendeforeningen
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Handi Forsikring / Codan / LEV
På pårørendeforeningens generalforsamling havde vi inviteret Jens-Kristian Møller
Hansen fra Handi Forsikringen LEV til at komme og fortælle os om mulighederne for
forsikring til vores udviklingshæmmede pårørende, som bor på Sølund.
Det var et inspirerende og oplysende foredrag, som bestemt gav os en del at tænke på.
Jeg er sikker på, at en del af os gik hjem med den faste beslutning at tjekke, hvordan
vores egen pårørendes forsikringsstatus mon er.
Handiforsikring bygger på en samarbejdsaftale mellem Codan,SEB Pension og LEV.
Handi Boforsikring, rejseforsikring og hændelsesforsikring var nogle af de temaer,
Jens-Kristian uddybede for os.
Boforsikring dækker f.eks. glas og kummer, elektronik, rejsegods, sygdom ved rejser ,
ansvar og retshjælp.
En hændelsesforsikring hos Handi Forsikring kræver IKKE helbredsoplysninger,
f.eks. er det ikke muligt for mange handicappede at få en almindelig ulykkesforsikring
på grund af handicap eller lidelse.
Hændelsesforsikring dækker ulykker, selv om der ikke er varige mén af skaden - f.eks.
en brækket arm, eller tandskader, brilleskader, høreapparatsdækning m.m.
Pensionsopsparing -Det som nok rykkede mig mest, var temaet om pensionsopsparing,
hvor Handi Forsikring samarbejder med SEB Pension.
Den dag, man overgår fra førtidspension til folkepension, sker der en drastisk nedgang i
ens økonomi.
Det gør det for alle - også for udviklingshæmmede.
Hvis man ikke har så mange penge tilovers pr. måned, men alligevel gerne vil spare lidt
op til alderdommen, er det en god ide overveje ATP og SUPP-tilmelding.

•
•

ATP er en pension, der sørger for, at alle har ekstra penge til pensionsalderen.
Man indbetaler kr. 90 pr. måned, og så betaler kommunen kr. 180 oveni.
Supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) er en ordning, der giver førtidspensionister mere at leve for, når de når folkepensionsalderen.
Hver måned betaler man 160 kr. og kommunen betaler 320 kr. oveni.
Man bliver oprettet ved at kontakte sin kommune.

Jens-Kristian Møller Hansen er altid klar til at rådgive i både forsikrings- og pensionsopsparing , hvis man henvender sig til ham. Hans mailadresse er jkmh@lev.dk
Marianne Haurdahl
Pårørendeforeningen Sølund
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Ingen udgifter for beboerne i forbindelse
med brug af netbank!
Med baggrund i et spørgsmål rejst på
generalforsamlingen i
pårørendeforeningen den 13. maj 2014,
kan vi klart afvise, at beboere skal betale
for adgang til og brug af netbank.
Driften af netbank betales af fællesskabet,
Og VISA-kortgebyret for lommepengekonto
m.fl. betales af boenhedens drift.
Tidligere er beboerne opkrævet kr. 30,i kvartalet for kontoudskrifter på papir.
Dette gebyr er nu bortskaffet, da der
ikke sendes kontoudskrifter ud på papir.
Med venlig hilsen og på
vegne af ledelsen
Brian Nikolajsen
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Jeg er blevet fastansat som landsbylæge på Sølund i Skanderborg.
Har 3 egne og 2 papbørn. Bor sammen med min datter i Viborg – og den yngste
søn deles vi om (ekskone), og min ældste søn er flyttet hjemmefra.
Mine 2 ”pap”-piger ser jeg forsat hyppigt.
Jeg er 52 år gammel og blev uddannet læge i 1995 på Københavns Universitet.
Har herefter arbejdet flere år på sygehus på flere medicinske afdelinger. I 2005
købte jeg mig ind i en praksis i Viborg. Her arbejdede jeg som praktiserende
læge dels som 2 mandspraksis men de sidste år som solopraksis. Det var et
fantastisk dejligt arbejde, som jo betyder, at man har mange forskellige
arbejdsopgaver. Jeg havde min praksis, indtil jeg stoppede i 2012 . Som solopraksis arbejde jeg op til 60 timer om ugen, og det er mit liv for kort til, så derfor solgte jeg min praksis i 2012. Efterfølgende arbejdede jeg i flere vikariater,
indtil jeg blev ansat på Sølund.
Jeg har nu arbejdet her i et år. Arbejdet er meget forskelligt fra det, jeg tidligere
har arbejdet med, hvorfor jeg næsten har været nødt til at starte fra ”0” .
Problemstillingerne er ikke noget, som man bare kan læse i en bog, så det er
her udfordringen ligger.
Jeg prøver at stikke en finger i ” jorden” og ved, at det er et team, som skal
arbejde sammen om at løse problemerne, og jeg tror nok, det indtil videre er
gået godt.

Hilsen Huslægen
Lars Burchardt
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TAK FOR I DAG!

Vi er rigtig glade for at så mange deltog.
Også 1000 tak til alle som gav en hånd
med både før, under og efter.

MAJSTANGFEST 21. maj

Nyt fra præsten
Nu nærmer sommeren sig, om end forårsvejret har vist sig fra sin noget kølige side. Sommertid rimer på Sølundfestival, som jo heldigvis igen i år løber af
stabelen den 2. uge i juni! Ingen festival uden gudstjeneste torsdag formiddag i det store telt, og jeg glæder mig helt vildt til at være med igen i år efter
et års pause! I år er der ”opvarmning” til gudstjenesten fra kl. 10.00 til 10.30
med "Gang i menigheden" - The Feel Good Way - "Dans Dig Glad".
Hjemmeside om tab og sorg
Hen over vinteren og foråret har jeg sammen med tidligere boenhedsleder og
pædagogisk konsulent Susanne Hollund lavet en hjemmeside om tab og sorg
i arbejdet med udviklingshæmmede. Hjemmesiden indeholder, ud over teori
og vores erfaringer, bidrag fra andre, som har arbejdet med tab og sorg hos
udviklingshæmmede rundt i landet, links til relevante hjemmesider, metoder
og andet. Hjemmesiden er tiltænkt pædagoger og studerende og kan også
sagtens læses af pårørende og andre, der har interesse for emnet. Hjemmesiden har navnet: www.tabogsorg.dk, og vi er rigtig glade for med hjemmesiden at kunne bidrage med vores viden og erfaring til et emne, som vi
oplever, at der er stor efterspørgsel på.
I tråd med dette emne, havde vi den
23. april en rigtig fin aften i ”Mindernes
land – med musik, samvær og snak om
sorg og tab”. Arrangementet blev dels
afholdt ved mindemuren og dels inde i
snoezelhuset. Og trods et lidt lunefuldt
vejr kunne vi starte aftenen udenfor
med bål, fællessang, og lystænding,
hvilket var meget stemningsfuldt. Indenfor lyttede vi til skøn musik ved
KlangSvalerne og mange fik delt historier, tanker og minder om dem, de savnede.
Inden jeg ønsker alle en dejlig sommer, vil jeg nævne endnu en hjemmeside.
På hjemmesiden www.folkekirken.dk er der under fanen web-tv nogle små
udsendelser med titlen ”kirke til tiden”. I begyndelsen af april var der et tvhold med mig på arbejde en dag, og ud af det kommer der en lille udsendelse
på ca. 5 minutter, som vil være at finde på hjemmesiden i løbet af forsommeren.

Med ønsket om en glædelig sommer til alle!
Line Rudbeck, præst i Landsbyen Sølund
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Landsbyen Sølund

Information om etablering af trådløst net i boenhederne

20-5-2014

Inden jul surfer vi i Landsbyen Sølund på det
trådløse net!
Det er i Landsbyen Sølund besluttet at investere i og udvide
det trådløse net i boenhederne.
Det har vist sig ikke at være uden udfordringer, idet der er
flere hensyn som fleksibilitet og sikkerhed at tage hensyn til,
men vi mener, vi er nået frem til en så optimal og fleksibel
løsning som muligt.
Netadgang til kommunikation for og med beboerne
Udover Landsbyen Sølund vil have gavn af trådløs adgang til løsning af opgaverne, er
der et stort ønske om at blive kompetente i brug af IKT i kommunikationen og arbejdet
med beboerne.
Dette forudsætter, at alle beboere har adgang til det trådløse netværk for at kunne bruge
IT som kommunikationsmiddel og til at skabe kontakt med sin omverden. Dette uanset
beboerens økonomiske situation.
Beboernes muligheder
For beboeren bliver der to muligheder:

Fortsættes …..
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Uden egenbetaling
Tilbuddet, vi kan give uden egenbetaling, er over det eksisterende net, som vi i forvejen
udfører administrative og driftsmæssige opgaver over. Dette net er underlagt strenge
sikkerhedsmæssige krav. En konsekvens er, at der skal foregå personlig login til nettet
PUB-AD-LOGIN.
Vi har fået en særlig aftale i stand med Skanderborg Kommunes IT-afdeling om, at beboerne får deres eget login, der opbevares og administreres af Sølunds IT-medarbejder.
Der er fuld adgang på beboerens enheder, og ved udfald sikrer IT-medarbejderen, at der
sker tilkobling igen. Et krav fra Skanderborg Kommune for denne løsning er, at login
kun udleveres til IT-medarbejderen.
Med egenbetaling
Enhver beboer kan frit vælge at supplere netadgangen med et mobilt bredbånd på sine
enheder, som man kan tilkøbe hos en udbyder.
Løsningsvalget har været at minimere udgifterne for beboerne
I arbejdet med at undersøge mulighederne har der været tænkt alternativer ind. Tilkobling via antennekablerne er udelukket, da Landsbyen Sølunds kabler er af ældre karakter.
Nedgravning og etablering af nye kabler eller et alternativ med etablering af fibernet vil
blive omkostningskrævende.
Begge disse løsninger må Sølund ikke bruge til administrative opgaver. Det vil sige, der
vil skulle etableres yderligere et net med yderligere omkostninger til følge.
En etablering ad disse kanaler vil derfor forudsætte, at beboerne selv finansierer den
samlede løsning. Ikke alle beboere vil bruge mediet, og vi vil derfor ikke pålægge beboere at skulle betale til sådanne løsninger.
Finansiering af teknik
For at det trådløse net fungerer i boenhederne, skal der investeres i den nødvendige teknik. Der er vurderet hvor mange trådløse enheder, der skal til i hver boenhed for at give
en acceptabel dækning. Sølund fællesskabet finansierer udgiften til denne investering.
Såfremt den enkelte boenhed har midlerne, og vurderer der er behov for yderligere dækning, kan de vælge at tilkøbe flere trådløse enheder.
Tidsforløbet i etablering (hvornår)
Etablering skal ske i et samarbejde med Skanderborg Kommunes IT-afdeling.
På grund af hackerforsøg på kommunens net tidligere på året, har Skanderborg Kommune valgt at overgå til en nyere og mere sikker netværksplatform. Det vil sige, alle enheder (boformer, skoler etc) skal serviceres af IT-afdelingen. Et forsigtigt skøn fra dem er,
at vi alle inklusive Sølund er på den nye løsning inden december 2014.
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Nyhedsbrev fra ledelsen
Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt

Nyhedsbrev maj 2014

Landsbyen Sølund

Sidste forårsmåned før det hele går løs med alle sommerens arrangementer. April
måned har været særdeles gavmild med både varme og solskinstimer, og jeg tror
såmænd, nattergalen allerede har slået sig ned ved Mossø (jeg hører en lille forsigtig pippen når mørket falder på).
Brugerbetalt ledsagelse
I sidste nyhedsbrev omtalte jeg også problemstillingen om brugerbetalt ledsagelse.
Der er sket lidt siden da:
I tirsdags afleverede Socialudvalgsformand Christina Bottke og næstformand i udvalget Frank W. Damgaard fra Skanderborg Kommune sammen med direktør Henning
Haahr, leder af Sølund Festivalen Lasse Mortensen og undertegnede 1.744 protestunderskrifter fra udviklingshæmmede borgere til Folketingets Socialudvalg i forbindelse med, at vi havde fået foretræde for udvalget og senere deltog i åbent samråd
med socialminister Manu Sareen.
Vi fik fremlagt sagen for udvalget og også besvaret en række spørgsmål. Debatten,
vi senere overværede ved det åbne samråd, vidnede om, at problemstillingen omkring den nye og strammere fortolkning af ledsagerordningen klart optager en del
folketingspolitikere – også på tværs af partigrænser – og at min forventning om, at
der kommer til at ske en modificering af KL’s forbud omkring brugerbetaling af
kommunal ledsagelse nok ikke er helt hen i skoven.
I det åbne samråd deltog også LEV og en repræsentant fra KL, som efter mødet
tilkendegav interesse for at mødes med repræsentanter fra Skanderborg kommune
i forhold til, at drøfte muligheder for og forslag til en vejledningsændring på området.
Socialminister Manu Sareen har imidlertid før samrådet aflyst sit annoncerede besøg hos Sølund Festival og Landsbyen Sølund i juni, hvorfor vi desværre ikke i denne
omgang får lejlighed til at drøfte sagen direkte med ministeren. Men lad os håbe, at
der holdes politisk kog i gryden.

Fortsættes ……
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Visions- og missionsseminar
Den 8. og 9. maj tager vi i alt 68 deltagere fra Landsbyen Sølund på et længe ventet
visions- og missionsseminar i Søhøjlandet i Gjern. De 68 deltagere består af hele
ledergruppen, alle stedfortrædere, LMU og udvalgte medarbejderrepræsentanter
fra hver boenhed og afdeling.
Vi skal i 2 hele dage arbejde med formulering af en ny samlet vision og mission for
Landsbyen Sølund. Et arbejde der kræver god proces og samtidig, at et mål holdes
for øje. Ambitionen er, at når vi slutter fredag eftermiddag, så har vi som minimum
råskitsen færdig til en vision og mission for landsbyen, som dels beskriver kerneopgaven, dels rækker over den mangfoldige opgaveløsning, der ydes i landsbyen.
Vi er rigtig mange mennesker af sted – og til at hjælpe os med at holde ordentlig
dialog og proces i arbejdet, har vi organisationskonsulent Thøger Riis Michelsen til
at styre os igennem dagene.
Jeg glæder mig personligt meget til dagene og ser frem til nogle gode drøftelser,
som sidenhen via ledergruppen og de udvalgte medarbejdere bæres ud i resten af
organisationen.
Masterplan for Sølund
Den 27. maj sender vi en række dialogmateriale ud til alle medarbejdere og enheder
som opstart til de forhåbentlig mange og idéskabende drøftelser, der skal igangsættes i forhold til de udfordringer på lang sigt, vi allerede nu skal lægge sporene
til. Det hele skal som tidligere nævnt munde ud i en første udgave af en samlet masterplan for Landsbyen Sølunds videre – og forhåbentlig mangeårige - udvikling.
Ledergruppen får inden da lejlighed til at se og forholde sig til materialet på ledermøde den 20. maj, ligesom der på ledermødet den 20. maj vil blive lagt op til en
nogenlunde ensartet dialogproces ude i de enkelte boenheder og afdelinger.
Ligeledes vil både pårørendeforening og andre interessenter efterfølgende blive
inviteret ind i dialogen om Sølunds fremtidige udvikling, da vi, der arbejder her, jo
ikke alene kan sætte retningen for, hvilken udvikling der skal ske. Her er vi i vores
essens dybt afhængige af at have andre vigtige aktører med i et fælles fremtidskig.
Det bliver en spændende afslutning på foråret og forhåbentligt et frugtbart afsæt
til sommerens og efterårets videre arbejde. Godt at vi har fået energidepoterne
fyldt op af aprils varme og sol.

På vegne af det øverste ledelsesteam
Lone Bahnsen Rodt
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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.

17.08: 40 år Erik Jensen, boenhed 12
23.09: 70 år Lene Priess, boenhed 22

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 ”Tidsskriftet 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.

10.-12.06: SØLUNDFESTIVAL
12.06: kl. 10.30 festivalgudstjeneste i teltet

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

23.06: kl. 17.30 Sct. Hans fest på plænen
27.06: kl. 11.00 Gudstjeneste i Slotskirken
09.07: eftermiddagsgudstjeneste i Guldhornet

For at få det trykte tidsskrift:

eller udenfor afhængig af vejret.

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.

Det nøjagtige tidspunkt følger på mail
først i juli måned.
27.08: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet
eller udenfor afhængig af vejret

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