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Så er vi i gang med et nyt år med nye oplevelser og opgaver. 
 
Julen er forbi for denne gang (men som min datter siger ”der kommer en 
ny jul næste år”), og det er jo godt at tænke på. 
 
Pårørendeforeningen besøgte alle huse  lige op til juleaften 
– som julemænd og koner — med godter. Vi blev godt 
modtaget, og det er dejligt at se, at der ”jules” overalt. 

 
 
  
   Der var også indkøbt julegaver til de beboere,  
   som ikke har pårørende. 
 
 
 

Det er stadig sparetider i kommunerne, så vi mær-
ker, at der arbejdes kreativt på alle fronter på Sø-
lund for at holde pengene hjemme. 
 
Vi hører, at målet er, at besparelserne så vidt mu-
ligt skal ramme beboerne mindst muligt, og det er 
en god vej at gå. 
 
Nu venter vi på lyse dage. 
 
Og Pårørendeforeningen modtager stadig gerne input fra medlemmerne 
om stort og småt. 
 
Vi vil også gerne have store eller små indlæg til FOKUS , hvis nogen af 
jer har noget på hjertet. 
 

Godt nytår til os alle. 

 
Mange hilsner  
 
Marianne Haurdahl 
Formand for Pårørendeforeningen i landsbyen Sølund 
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Pårørendeforeningens bestyrelse 

      
                                                
 
 
 
   

Kasserer: 
Frede Højland  
Skovlundsvej 25, Saksild, 
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 

1. 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 

Bestyrelsesmedlem: 
Anders Peter Jensen 
Blommevænget 134,  
Saksild, 8300 Odder 
Telefon: 40 36 18 91 
E-mail:  
ap.jensen.odder@gmail.com 
 
Far til Lene i hus 39 

Formand: 
Marianne Haurdahl 
Ålykkevej 13 
8240 Risskov 
Telefon: 86 17 31 26 
E-mail:  
mhaurdahl@gmail.com 
 
Mor til Tine i hus 4 

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

2. 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 13. 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: 
 Marianne Haurdahl (modtager gerne genvalg). 
 Frede Højland (modtager gerne genvalg). 
 Aase Lorenzen (modtager gerne genvalg). 
 Bente Christensen (modtager gerne genvalg). 
6. Valg af suppleanter.  
 På valg er: 
  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 29. april). 
10. Evt. 
  
Repræsentanter fra ledelsen i Landsbyen Sølund vil være til stede under 
mødet, for at besvare eventuelle spørgsmål. 
  
  
  
 



6 

 

Postomdeling i Landsbyen Sølund 

Intern postomdeling – ny praksis mandag den 27-1-2014 

Fra mandag den 27. januar 2014 skal intern post hentes / afleveres: 

Adresse: Sølundsvej 3c, Teknisk afdeling 

Teknisk afdeling (tidligere omtalt maskinstuen) indeholder servicefunktioner-
ne:  Bygninger, Teknik, Rengøring, Post, Vaskeri og Systue. 

På sigt flyttes Landsbyen Sølunds depot ind i nabobygningerne, Sølundsvej 3d, 
og leverancer finder sted direkte der til. Det vil samtidig medføre, at boenhe-
derne Sortesøvej kommer tættere på depotet. 

Oversigt adresser Sølundsvej: 

Fysisk placering Enhed Adresse 

Sølundsvej Landsbyen Sølunds 

Teknisk afdeling 

Sølundsvej 3 c 

Sølundsvej Landsbyen Sølunds 

Køkken 

Sølundsvej 3 b 

Sølundsvej 

Etableres enere på 

året… 

Landsbyen Sølunds 

Depot 

Sølundsvej 3 d 

  
Oversigtskort omkring køkken og teknisk afdeling Sølundsvej 
  

 

Fortsættes …….. 
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Oversigtskort gamle Sølund og adresser Dyrehaven 

 Pavillon 

(fysisk placering) 

Enhed Adresse 

 Pavillon 6 Administrationen Dyrehaven 10 

 Pavillon 3 VISS.dk Dyrehaven 10 c 

 Pavillon 3 Sølund Musik Festival Dyrehaven 10 c 

 Pavillon 2 Landsbyen Sølund 

Sundhedsteamet 

Dyrehaven 10 b 

 Pavillon 2 Skanderborg Kommunes 

Fælleshjælpemiddeldepot 

Dyrehaven 10 b, kælderen 

 Pavillon 5 Landsbyen Sølund 

Boenhed 22 

Dyrehaven 10 e 

 Pavillon 4 Skanderborg Aktivitets- 

center 

Dyrehaven 10 d 

 Pavillon 1 Landsbyen Sølunds 

Aktivitetscenter og STU 

Dyrehaven 10 a 
Denne er også tænkt postadresse 
omkring de tværgående aktivitets-
tilbud: 
Ridetilbud, Svømmetilbud og 
Guldhornet 

  
Svømmesal (Sølundsvej  3A) og 
Guldhornet (Sølundsvej 12) har 
dog hver sin besøgsadresse. 
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Gentle Teaching  (GT) i Landsbyen Sølund anno 2014 

 
I bestræbelsen på at videreudvikle samt fastholde Landsbyen Sølunds filosofiske grund-
lag Gentle Teaching, er der i 2013 iværksat initiativer, og flere iværksættes i 2014. De 
forskellige initiativer inddrager alle enheder i Landsbyen Sølund. 
 
GT - et filosofisk sikkerhedsnet omkring de særskilte behov for støtte 
Fundamentet for det pædagogiske arbejde har i mange år være filosofien Gentle Tea-
ching.  At vi arbejder med udgangspunkt i en filosofi, giver en unik mulighed for, at de 
pædagogiske metoder, der anvendes,  udelukkende  vælges med udgangspunkt i den 
enkelte borgers behov for støtte. Udover de muligheder det medfører, stiller det ligele-
des krav til os, om hele tiden at følge med i den faglige udvikling på området.  Ny og 
tidssvarende  viden inden for  handicaps, epilepsi, syndromer, udviklingspsykologi, neu-
rologi og neuropædagogik sammen med nye pædagogiske metoder, der støtter op om 
værdierne i GT, skal implementeres i den daglige praksis for at sikre fagligheden. 
 
Endnu et kuld GT mentorer ser dagens lys 
Den 25. og 26. november 2013 påbegyndte vi endnu en uddannelse af et hold nye 
Gentle Teaching mentorer, og uddannelsen afsluttes januar 2014.  Undervisningen gen-
nemføres af de to nuværende mentorer Gitte Hentze og Inger Henningsen, boenhedsle-
der Vivi  S. Skou samt vicelandsbyleder Trine Schierff. 
 
GT mentoren som rollemodel 
Mentorfunktionen er og bliver blandt andet at introducere GT for nye kolleger. At un-
derstøtte den enkelte kollegas praksis, så den lever op til værdierne i GT. De skal med-
virke til at skabe refleksion over den daglige praksis, ved nysgerrigt og anerkendende at 
spørge ind til bevæggrunde for konkrete handlinger. De skal have et specielt fokus på 
målene for arbejdet og være vejledende i forhold til at disse nås.  De skal afholde for-
melle møder med den enkelte boenhedsleder om arbejdet med GT i boenheden….. samt 
en del mere. 
Der er, når vi afslutter uddannelsen af dette hold, omkring 40 aktive GT mentorer i 
Landsbyen Sølund. 
 
GT introduktion til alle i det pædagogiske arbejde 
Derudover er det i den samlede ledergruppe vedtaget, at der hvert år laves en dags intro-
duktion af GT for alle nyansatte medarbejdere inden for det pædagogiske arbejde. En 
introduktion de skal have deltaget i inden for deres første ½ års ansættelse.  Der udbydes 
en GT introduktionsdag i foråret og en i efteråret for nyansatte. 
 
Trine Schierff 
Vicelandsbyleder 
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                                   Nyhedsbrev fra ledelsen 
    Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
              
                                           
 

Masterplan 
En af de helt store opgaver i 2014 er at få udarbejdet en Masterplan for udviklingen af 

Landsbyen Sølund, så vi også sikrer, at der er et både fagligt stærkt og økonomisk hold-

bart og sundt Sølund, når vi ser 15-20 år ud i fremtiden. Masterplanen er blevet vores 

kontraktmål for i år. Den kommer til at spille ind i mange af de sammenhænge, hvor vi 

drøfter drift og udvikling af Landsbyen Sølund og vil komme til at involvere – og forhå-

bentlig engagere – samarbejdspartnere og interessenter udenfor Sølund, ligesom den 

vil forpligte vores lokalpolitikere på at skulle tage stilling til en række nok ikke helt nem-

me valg. For hvor skal vi bevæge os hen, når vi taler om antal af pladser, typer af plad-

ser? Skal vi specialisere os yderligere? Skal vi have flere unge beboere – eller flere gam-

le? Skal vi bygge en ny boenhed på Sortesøvej? Skal vi bygge to? Hvordan får vi sikret 

en fortsat kompetenceudvikling, når en stor del af vores nuværende medarbejderstab 

med få års mellemrum går på pension i løbet af de næste 10 år? 

Skal vi sælge de gamle pavillioner? Eller skal vi blot flytte sammen med nogle andre? 

Mange meget relevante spørgsmål at stille – og i vid udstrækning få svar på allerede nu, 

hvis vi skal nå at ”rette skuden ind”, så vi ikke pludselig bliver overrumplet og overhalet 

af den virkelighed, som tegner sig.  

Beboerflow 
Den absolut afgørende faktor for Sølunds fortsatte udvikling og eksistensberettigelse 

er, om der fortsat er beboere til vores boliger/tilbud. Som landet ligger lige nu ,har vi 

ingen problemer med at fylde vores pladser – tværtimod har vi en udfordring med at 

imødekomme alle de forespørgsler om opgaveløsninger, som vi får. Vi har også i 2013 

måtte udvide vores pladsramme bl.a. i vores enkeltmandsprojekter. 

  

Vi har pt. 37 som venter på en bolig og et tilbud i Landsbyen Sølund – 8 af dem er nytil-

kommere på ventelisten i 2013. De 37 kommer fra hele landet. 

  

I 2013 oplevede Sølund én af de sjældnere begivenheder – nemlig at en beboer fra BE 

20 (vores enkeltmandsprojekt) faktisk blev udvisiteret for at flytte hjem til sin hjem-

kommune, tæt på familie og venner, i et andet botilbud som i samarbejde med BE 20 

havde gjort sig parat til at løse opgaven i stedet for Sølund.  

 

 

 

         Fortsættes …….. 

Nyhedsbrev januar 2014                                          Landsbyen Sølund 
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Det er glædeligt, når det faktisk lykkes os at tilvejebringe en pædagogisk længerevaren-

de indsats, som kan danne fundamentet for, at der kan skabes en løsning i rammer tæt 

på beboernes netværk – når de har et sådant, der gerne vil spille en aktiv rolle i beboer-

nes fremtidige liv.  Denne unge mand flyttede tilbage til sin hjemby på Sjælland. 

  

Derudover oplevede vi i 2013 7 gange den typiske årsag til at nye beboere kommer til – 

nemlig at 7 beboere døde. 5 nye kom til i løbet af året og 2 nye flytter ind her i januar 

måned. Derudover er 6 nye blevet indskrevet i vores AC tilbud – heraf er 3 fortsat hjem-

meboende. 

  

Karaktéren af efterspørgsel på pladser i løbet af sidste år, bevægede sig yderligere i 

retning af særlige, mere individuelle tilbud. Et billede der formentligt også viser sig i 

2014. 

Analyse af tværgående aktivitets-/fritidstilbud 
En nedsat arbejdsgruppe brugte det meste af 2013 på en tilbundsgående beskrivelse og 

analyse af vores tværgående aktivitetstilbud (Svømmetilbud, Ridetilbud og Snoezel-

hustilbud). Selv om det kun omhandler 3 afgrænsede tilbud, viste det sig både om-

fangsrigt og kompliceret at få alle faktaoplysninger på plads og beskrevet, ligesom der 

viste sig mange dilemmafyldte spørgsmål, der skulle tages stilling til i en fremadrettet 

håndtering og udvikling af tilbuddene. 

  

Analyserapporten lå klar i slutningen af november måned sidste år. Den samlede leder-

gruppe har på 2 ledermøder i december dels fået  fremlagt resultaterne og de anbefa-

linger, som hhv. arbejdsgruppen og det øverste ledelsesteam havde lavet forinden, dels 

drøftet disse anbefalinger og idéudviklet på dem. 

  

Rapport og anbefalinger lægges frem til drøftelse i LMU d. 20 januar. Herefter sendes 

den ud i hele organisationen mhb på, at aktivere og ansvarliggøre udvalgte ledere og 

medarbejdere på at samle op og arbejde videre med de anbefalinger, der skal bære 

udviklingen af tilbuddene videre. 
IKT uddannelse 

Jeg har tidligere fortalt om vore tilstræbelser med at gøre IKT til en mere synlig og aktiv 

del af vort arbejde og samvær med vore beboere – og ikke mindst gøre tilgængelighed 

for moderne kommunikationsformer til et vigtigt element i vore beboeres liv. Vi får 

flere yngre beboere, som klart kommer med både en erfaring med og en forventning 

om, at vi spiller aktivt med, når det gælder bl.a. internetbaserede kommunikationsløs-

ninger. 

 

 

 

 

         Fortsættes ………. 
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I december var den samlede ledergruppe på et inspirationsbesøg på Skovbo i Skovby v. 

Galten. Her har man gennem flere år arbejdet strategisk og offensivt målrettet med 

moderne og forskellige IKT løsninger – både som pædagogisk kommunikativt og formid-

lingsmæssigt værktøj, men også som fundament for et godt ungdomsliv. Et yderst inspi-

rerende besøg, som det sikkert allerede er Jer bekendt, at vi har valgt at følge bl.a. ved i 

år at investere bredt og målrettet i hele landsbyen med en IKT-uddannelse i alle enhe-

der. Der er indgået kontrakt med det firma, som udbyder en særlig uddannelse til botil-

bud af vores art, og der er ligeledes investeret i nyt IT udstyr til formålet. 

  

Jeg er sikker på, at dette bliver et løft både fagligt og i forhold til en stor del af beboer-

nes muligheder for udforskning af muligheder og liv udenfor Sølunds rammer, og jeg er 

spændt på at følge uddannelsesforløbet i løbet af året. 

 

Håndværkere i ny forklædning    
Og som den sidste lille nyhed så har nogle af jer måske allerede set – og undret jer 

over! ☺ - at vore håndværkere er begyndt at køre rundt i nogle nye små el-biler, der 

allermest minder om en luksusudgave af en golfbil - også kaldet en clubcar. Hvilket de 

sådan set også er. Vi har solgt et par af vores gamle benzindrevne håndværkerbiler og 

investeret i disse nye CO2 venlige biler – både fordi det er fornuftigt og miljømæssigt 

rigtigt, og fordi det lever op til Skanderborg Kommunes målsætning om en samlet ned-

sættelse af energiforbruget. 

  

Jeg synes, de er super ”hippe” – og måske endda en inspirationskilde til os, der ikke har 

så langt på arbejde, når/hvis vi alligevel skal til at skifte bilen ud derhjemme. Jeg har 

endnu ikke prøvet en tur i en af dem, men det må stå som en af de højtprioriterede 

opgaver her i løbet af januar☺.. 

  

Held og lykke i 2014 med det videre gode arbejde, som alle er med til at bidrage til her i 

landsbyen! Tak for jeres indsats og samarbejdsvilje! 

  

 

 



12 

 

                      

                  Nyhedsbrev fra ledelsen 
       Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
         
 
 

 
Efter en lang og vist nok mørkeste januar i over 40 år med blot ca. 17 solskinstimer, 

kigger solen endeligt frem (mere i går end i dag…men alligevel☺). Og hvor er det  forun-

derligt hvilken positiv kraft. solen har på både humør og energiniveau. Forhåbentligt 

bider den sig fast for et stykke tid, så alle os. der ikke har udsigt til en vinterferie forude 

til solskinsfyldte og snebelagte bjerge eller hvide sandstrande, trods alt  kan få fornem-

melsen af, at foråret ligger lige om hjørnet. 

 

 

 

 

 

 

Opsummering på analysen af de tværgående aktivitetstilbud 
I sidste uge blev analysen af de tværgående aktivitetstilbud (Svømmetilbud, Ridetilbud/

Søhesten, Snoezelhus) lagt ud på intranettet efter at være blevet drøftet både i leder-

gruppen og i LMU. Analysen har, som tidligere nævnt, været længe undervejs og ikke 

helt ukompliceret at lave – især fordi en del faktuelle oplysninger ikke i udgangspunktet 

fandtes, men først skulle tilvejebringes. 

  

Analysen viser at 120 af Landsbyen Sølunds 240 beboere benytter sig af Snoezelhuset, 

112 benytter sig af svømmetilbuddet og 58 benytter sig af ridetilbuddet.  Der er bruger-

betaling på svømme- og ridetilbuddet og der er gengangere blandt de 3 aktivitetstil-

buds brugere. 

  

Analysen viser ligeledes, at der er store økonomiske forskelle i tilbuddene og at de bela-

ster det samlede Sølund budget meget forskelligt. Ridetilbuddet er det tilbud, der bela-

ster budgettet mest (trods en forholdsvis høj brugerbetaling), og samtidig kommer fær-

rest beboere til gode med en venteliste til tilbuddet. Svømmetilbuddet er den aktivitet, 

som belaster det samlede Sølund budget mindst. I både Svømmetilbuddet og Snoezel-

hustilbuddet er der eksterne lejeindtægter. 

 

 

                   Fortsættes ……. 

Nyhedsbrev februar 2014                                          Landsbyen Sølund 
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Ledergruppen og LMU har arbejdet med en række dilemmaer i analysen: 

• Balancen mellem antallet af brugere i forhold til de samlede udgifter for  

• tilbuddet 

• Balancen mellem brugerbetalingen og tilskuddet fra det samlede Sølund budget        

 (takstbudgettet) 

• Aktivitetstilbuddenes tilgængelighed for landsbyens beboere (imødekommelse 

 af forskellige behov/ønsker). 

  

Følgende hovedpejlemærker og hovedanbefalinger er en foreløbig konklusion på de 

tiltag, der skal arbejdes videre med og implementeres på baggrund af drøftelser i ØLT 

(øverste ledelsesteam), den samlede ledergruppe og i LMU: 

  

• Tilbuddene til beboerne skal fastholdes – men udvikles. 

• Tilbuddene skal justeres – effektivisering/omlægning af opgaver (gælder alle 3      

 tilbud) – herunder bl.a. blokreservation til boenhederne til svømme- og ridetil-

 bud, nedjustering af værtindefunktionen i Snoezelhuset, afvikling af ventelisten 

 til ridetilbud. 

• Der skal arbejdes hen imod en højere grad af økonomisk balance i tilbuddene. 

• Der skal gives et fast årligt tilskud til de tværgående aktivitetstilbud fra Festival-

 puljen (de penge som Sølund tjener til Smukfest Festival). 

• Beboerbetalingen til svømmetilbuddet skal hæves med 25%. 

• Der skal sættes en undersøgelse i værk med henblik på evt. udlicitering af ridetil-

 buddet (Hylke Rideskole) - dette mhb på en større udnyttelsesgrad af medarbej

 derressourcerne til selve rideaktiviteten (mod nuværende praksis hvor mange 

 (dyre) timer bruges til pasning og fodring af hestene) – alternativt tilvejebringe 

 et andet fundament for pasning og fodring af hestene. 

• Der skal ske en fælles afklaring/undersøgelse af, hvorfor så mange af landsbyens 

 beboere ikke benytter sig af de tværgående tilbud. 

  

Vi er allerede i gang med omlægning af en række opgaver, og det er målsætningen at få 

implementeret ovenstående anbefalinger løbende i det kommende år. 

  

            2 boenhedsledere på pension  
I fredags sagde vi farvel til boenhedsleder Lillian Hansen (BE 22), som efter 31 års an-

sættelse i Landsbyen Sølund gik på pension. Som tidligere nævnt overtager boenhedsle-

der Lone Premate (BE 2) og boenhedsleder Rennie Lundstrøm (BE 18) sammen ledelsen 

af boenhed 22 for en foreløbig 2-årig periode. Masterplanen vil – forhåbentlig – afsted-

komme en nærmere afklaring af, hvad der skal ske med boenhed 22 som den sidste i de 

oprindelige afdelinger/boenheder, som fortsat ligger placeret i den gamle og umoderni-

serede ende af Landsbyen Sølund. 

 

                  Fortsættes …….. 
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Til april skal vi sige farvel til endnu en boenhedsleder med mangeårig anciennitet. Ka-

ren Margrethe Sørensen (BE 10) takker af og går på pension efter 47 års ansættelse i 

Landsbyen Sølund. BE 10 er en specialiseret boenhed med krav om særlige spidskom-

petencer især i forhold til boenhedens døv/blinde beboere. Inden stillingen som boen-

hedsleder slås op, har vi vurderet, at det er hensigtsmæssigt at sikre synliggørelse og 

videndeling af den pædagogiske praksis og de indarbejdede rutiner i de specialiserede 

arbejdsgange i boenheden, hvorfor vi (bl.a. også på anbefaling fra boenhedens medar-

bejdere) har valgt at konstituere nuværende stedfortræder Marianne Trolle som boen-

hedsleder i et år. 

Stillingen vil herefter blive slået op maj 2015. 

Boenheden konstituerer nuværende koordinator Heidi Kühl som stedfortræder. 

  

         Kapacitetstilpasning i Administrationen 
I januar traf det øverste ledelsesteam, på baggrund af en række drøftede udvælgelses-

kriterier i LMU, beslutning om kapacitetstilpasning i administrationen. Vi skærer derfor 

antallet af administrative stillinger ned med det, der svarer til 1 fuldtidsstilling pr. 1. 

maj. 

  

Beslutningen bunder i en vurdering af, at antallet af administrative medarbejdere skulle 

justeres i forhold til det samlede opgaveniveau i administrationen set i lyset af en ræk-

ke effektiviseringer og omlægninger af opgaver. Hensigten er at lægge de ressourcer, vi 

hermed sparer i administrationen, ud til boenhederne/AC i budget 2014 (som er på 

vej ☺). 

      Missions- og visionsseminar 8.-9. maj 2014 
Der har i ledergruppe længe været efterspurgt en drøftelse af Landsbyen Sølunds frem-

tidige vision. Vi har i den forbindelse besluttet at afsætte 2 seminardage for den samle-

de ledergruppe - inkl. stedfortrædere og et samlet LMU - hvor vi, i et samarbejde med 

den konsulent, som ledte ledergruppen igennem vores udviklingsforløb i 2012 (Thøger 

Ris Michelsen), vil arbejde med en nyformulering/redefinering af Sølunds mission og 

vision. 

  

Jeg glæder mig meget til disse to dage – og de drøftelser, ideer og tanker, som kommer 

i spil her, vil med stor sandsynlighed også få indvirkning på de drøftelser, der sideløben-

de foregår i forhold til Masterplansarbejdet.   

  

Dette var ordene for denne gang. 
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I skrivende stund sidder jeg og kigger på de første forårsbebudere, der forsigtigt 
stikker hovedet frem, selvom sneen ikke er forsvundet helt. Det giver altid en helt 
særlig indre stemning, synes jeg, når foråret og dermed nyt liv og energi insisterer 
på at få plads efter den kolde og golde periode af året. Årets gang er en god og vel-
kendt metafor for menneskelivet. Vi fødes, ældes og dør. Døden har præget årets 
begyndelse i Landsbyen Sølund, hvor tre beboere blev bisat i januar måned. Når en 
beboer dør, er der rigtig mange, der bliver berørt: de andre beboere, som mister en 
nabo og ven, medarbejderne, som mister et menneske, som de ofte gennem rigtig 
lang tid har været tæt på og haft mange oplevelser sammen med i hverdagen såvel 
som ved særlige og festlige lejligheder. Endelig mister de pårørende et kært menne-
ske og samtidig – eller i hvert fald hen ad vejen – deres relation til Sølund og de 
mange mennesker, de har haft kontakt til her. Det er vemodigt at sige farvel.  
 
 
 
 
 
 
 
I Landsbyen Sølund er der en god kultur for at få sagt ordentligt farvel, når en be-
boer dør, så der bliver vist omsorg for såvel den døde som for de andre beboere, 
de pårørende og medarbejderne. Der bliver holdt udsyngning, lavet mindeborde, 
mindebøger og holdt mindesamvær efter bisættelsen m.v. Det er nogle gode traditi-
oner, som det er vigtigt at holde fast i. Trods den gode kultur, har vi en masse be-
boere, der savner og sørger over mennesker, de har mistet i deres liv og det er vig-
tigt, at vi bliver ved med at møde dem i den sorg gennem samtaler, besøg på kirke-
gården, ved at kigge på billeder og mindebøger eller hvad der ellers kan lindre den 
enkeltes sorg. Sådanne samtaler er en vigtig del af mit arbejde og noget, jeg vil prio-
ritere at finde plads til inden for den kvote på 25 %, som jeg nu er ansat som præst 
i Landsbyen Sølund (mod 45 % inden jeg gik på orlov). Det er vigtigt, at medarbej-
derne kontakter mig, hvis de skønner, at en beboer kunne have gavn af en samtale 
med mig. På samme måde, vil jeg bede jer kontakte mig, hvis I tænker, at jeres på-
rørende i Landsbyen Sølund kunne have gavn af at tale med mig om det, der fylder 
eller tynger.  
         Fortsættes …. 

Nyt fra præsten 
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I tråd med ovenstående afholder Gjesing fritidsskole i samarbejde med KlangSva-
lerne og undertegnede et arrangement med overskriften: ”Sorg og tab – en aften i 
Mindernes land – med musik, samvær og sang” onsdag den 23. april kl. 19. Aftenen 
er tilrettelagt primært for beboere og foregår i Guldhornet. Der vil i løbet af foråret 
komme invitationer rundt i husene til denne aften.  
 
Ligesom forårsbebuderne hvert år titter frem trods forudgående sne og kulde, så-
dan finder glæden også vej rundt på Sølund, trods afsked, vemod og sorg. Sølund 
er et sted, hvor jeg bliver glad af at være, og det sker bl.a. hver gang, jeg holder 
gudstjeneste. Ved gudstjenesterne bliver der sunget, nogen gange danset, grinet, 
smilet, krammet og delt oplevelser fra hverdagen. Gudstjenesterne i Guldhornet 
såvel som i Slotskirken er små stjernestunder, som er med til, at jeg synes, det er så 
dejligt at være tilbage som præst for Sølunds beboere!  
 
I de næste måneder er der gudstjenester i  
 
Guldhornet: 
Onsdag den 12. marts kl. 10 
Onsdag den 2. april kl. 10 
Onsdag den 7. maj kl. 10 
 
Slotskirken:  
Fredag den 25. april kl. 11 
 
Med ønsket om et glædeligt forår til alle! 
Line Rudbeck 
Tlf.: 2176 8060 
E-mail: lru@km.dk 
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Uddannelse af IKT mentorer i Landsbyen Sølund 

(Informations kommunikations teknologi) 
 

I Efteråret 2013 besluttede den samlede ledergruppe i Landsbyen Sølund, at der i 2014 
og fremover skal et langt mere intensivt fokus på brugen af PC’er, iPads, Skype mv. i 
den gensidige kommunikation med beboerne i Landsbyen Sølund. 
 
Ledelsesfokus omkring IKT i den gensidige kommunkation med beboerne 
Flere boenheder har i flere år været i gang med IKT i det små, og deres erfaring er, at 
det er et område. som kræver en egentlig IKT-uddannelse, ligesom ledelsens fokus på 
området er afgørende for succes i implementeringen og udviklingen af arbejdet med 
IKT som kommunkationsmiddel med beboerne. 
 
Der blev nedsat en styregruppe bestående af fire ledere og tre konsulenter, som fik op-
gaven med at undersøge, hvordan udviklingsprocessen konkret skulle gribes an. 
 
Skovbos erfaringer som grundlag for en god opstart i Landsbyen Sølund  
Styregruppen arrangerede et besøg for hele ledergruppen samt konsulenter, til Skovbo i 
Galten, hvor de har arbejdet med IKT og IAT (Informationsanvendt Teknologi) i flere 
år. Her fik vi et super godt oplæg af Forstander Gunner Dalgaard om deres proces med 
implementering af IKT, og ikke mindst en fortælling om erfaringerne på godt og ondt. 
Indholdet af besøget oplever vi som en god hjælp i vores opstartsfase. Derudover fortal-
te og viste IKT-ressourcepersonerne på Skovbo os helt konkret, hvordan de arbejder 
med IKT i forhold til enkelte børn. Det var et givtigt besøg, hvor vi fik meget viden på 
kort tid med os tilbage. 
 
Erfarne undervisere fra Hillerød Kommunikationscenter 
IKT-ressourcepersonerne på Skovbo har en IKT-uddannelse, som udbydes af Kommu-
nikations-centret i Hillerød, så jeg kontaktede straks en medarbejder der for at høre, om 
de kunne tilbyde at lave en sådan uddannelse for medarbejdere i Landsbyen Sølund i 
2014. 
 
Det skal lige siges at Kommunikationscentret samt underviserne kender Sølund rigtig 
godt, da de igennem flere år har udbudt selvsamme uddannelse for kursister fra Jylland, 
blandt andet i undervisningslokaler i Pavillon 3 på Sølund. 
 
30 - IKT ressourcepersoner 
Efter den første kontakt aftalte vi et oplæg af Hillerød Kommunikationscenter for hele 
ledergruppen. Efter oplægget stod det klart for den samlede ledergruppe, at for at opnå 
succes med IKT-arbejdet, kræver det som minimum én ressourceperson i hvert hus samt 
en i Aktivitetscentret og en i STU.   
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Ressourcepersonerne skal sammen med ledelsen bidrage til implementering og udvik-
ling af mulighederne for IKT som kommunikationsmiddel såvel i det daglige, som i at 
øge beboeres mulighed for at bevare og udvide kontakten til andre i og udenfor sit hjem. 
Det har resulteret i, at vi sender 30 medarbejdere på uddannelse som IKT-mentorer i 
Landsbyen Sølund. 
 
Organisatorisk prioritering og finansiering 
I bestræbelsen på at opprioritere området ved fælles kompetenceudvikling inden for hele 
organisationen, besluttede vi i den øverste ledelse at aflaste de lokale budgetter ved at 
finde dækning for udgifterne af uddannelse og indkøb af materiel til ressourcepersoner-
ne i fællesskabets budget. 
 
Hillerød Kommunkationscenter fremsendte hurtigt et tilbud på undervisningen, da vi 
først havde taget beslutningen, og det var et tilbud, vi takkede ja til. Det er glædeligt, at 
vi holder udgiftssiden nede ved at afholde undervisning i Landsbyen Sølunds lokaler. 
 
Derudover har Britt haft travlt med at få bestilt PC’er samt iPads til alle deltagerne, der 
skal på IKT-uddannelse. 
 
Uddannelsesforløbet  
Uddannelsen starter sidst i marts 2014 og afsluttes i januar 2015 med en Workshop-dag, 
hvor alle deltagere skal præsentere et projekt, som de har arbejdet med i løbet af uddan-
nelsen. 
 
Workshopdagen bliver slået op som et åbent tilbud for alle. 
 
Mål og formål med IKT 
Styregruppen er i fuld gang med at formulere formål og mål med IKT-arbejdet i Lands-
byen Sølund samt få formuleret funktionsbeskrivelser for IKT-mentorerne, så det bliver 
tydeligt, hvilke forventninger og vilkår der er for dem, når de skal i gang med at bruge 
deres IKT-uddannelse. 
 

Vi vil prøve, om vi, senere på året, kan få et par af IKT-mentorerne til at skrive lidt om 
deres oplevelser med uddannelsen og arbejdet med IKT i praksis. 
 
Trine Schierff 
Vicelandsbyleder  
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IKT – hvad er nu det for noget? 
 
På Boenhed 16 har vi gennem flere år arbejdet med IKT (information, kommunikation 
og teknologi). 
 
Udgangspunktet har hele tiden været, at give beboerne mulighed for mere selvbestem-
melse gennem de teknologiske muligheder, som findes. Velfærdsteknologi er et kendt 
ord dagens Danmark, men vi vil meget hellere arbejde med begrebet ”selvværds-
teknologi” - da vi ikke synes, at teknologi er et mål i sig selv, men et middel med nær-
mest ubegrænset potentiale til at opnå udvikling gennem læring, selvbestemmelse og 
selvstændighed. 
 
Det hele startede med, at vi gerne ville give beboerne mulighed for selv at bestemme, 
hvilken musik og hvor mange gange, de gerne ville høre den. Vi havde et samarbejde 
med nogle unge mennesker, som hjalp os med at udtænke en løsning, dels med Touch 
skærme og dels med individuelle løsninger i programmet Mediamixer.  
 
Det var utrolig spændende at se, hvor hurtigt nogle af beboerne fandt ud af at betjene 
Touch skærmen, så ynglingsmusikken kunne spilles mange gange i træk.  
Med armene over hovedet tænkte vi et skridt videre. Vi udvidede startsiden til også at 
omfatte billeder, film og spil. Når man f.eks. trykker på musik, åbner der sig en ny mu-
lighed for at vælge en CD, og derefter igen de enkelte musikstykker på CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
 

Fortsættes …... 
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Under menuen film kan der både være Pippi Langstrømpe, Krummerne eller hvad den 
enkelte har lyst til at se – men der er også video optagelser med og af familien. 
Under menuen billeder kan der igen være billeder af familie og venner, men også af 
udflugter og andre oplevelser. 

Kaj Bruno Hansen, der bor i hus 15, har i dag hele 2 computere i lejligheden. Den ene 
med Touchskærm, den anden betjener han med mus og tastatur. Han har vendespil med 
billeder af familien og sig selv, han har puslespil, hvor han igen selv bestemmer billedet 
derpå, han har spil, hvor han skal skyde flyvende fugle osv. det er således kun fantasien 
som sætter grænser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
Vores mål er, at alle skal have mulighed for elektronisk baseret indlæring, underhold-
ning og ikke mindst som kommunikationsmiddel. Det skal være en naturlig del af bebo-
ernes hverdag og medarbejdernes praksis. Derfor har Sølund også besluttet at uddanne 
nogle ”superbrugere” til at kunne implementere teknologien i alle Bo-enheder. 
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12.03: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet 

02.04: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet 

25.04: kl. 11.00 Gudstjeneste i Slotskirken 

07.05: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet  

13.05: kl. 18.00 Generalforsamling i  

           Pårørendeforeningen 

 

 

 

 

01.04: 60 år John Kjeldberg Nielsen  
23.04: 70 år Inge-Merete Zierau 
27.04: 20 år Christian Naundrup 
09.05: 50 år Morten Tulstrup  
12.05: 60 år Finn Severinsen  
12.05: 60 år Palle Højland    
18.05: 70 år Niels Jørn Weigelt Bloch  
25.05: 40 år Davina Klausen Bleakney 
24.06: 50 år Hasse Berlin   
 

 

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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