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Så blev det efterår, og bladene i skoven omkring Sølund har flotte farver og drysser ned.
Vi har i bestyrelsen igen haft den fornøjelse at deltage i årets Løvfaldsfest, hvor der blev spist, sunget og danset.
Jubilarerne blev fejret med gaver, medaljer og hurraråb.
Jeg er stadig imponeret over de festlige rammer og den gode stemning, som arrangører og pædagoger sørger for, og musikken var
helt i top, supergode melodier, som vi alle kunne synge med på.
Flot band!!

80 års
Jubilæum
Sølund

Den nye ”Sofacykel”, som er indkøbt til
hus 3 og 4, bliver flittigt benyttet.
Vi takker på bestyrelsens vegne både
Bagermester Aschenfeldts Fond og Skanderderborg Kommunes handicachef Jan Møller
Iversen for støtte til købet.

Vi følger spændte planerne om, hvad de gamle bygninger på Sølund ender med at skulle
bruges til, når de beboere, der har boet der, efterhånden flytter til anden bolig.
Læs endelig nyhedsbrevene fra ledelsen her i bladet – der er god info om Sølund, og
hvad der sker.
Julen nærmer sig – og i bestyrelsen holder vi fast ved traditionerne, så ”same procedure
as last year” med julemænd og koner med slikkurve til alle huse og gaver til de beboere,
der ikke har pårørende.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår – og en
mild vinter ☺

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

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

1. suppleant:

Far til Morten i hus 43
2. suppleant:
Majbritt Nielsen
Stilling Byvej 20
8660 Skanderborg
Telefon: 21 28 60 17
E-mail:
vmn@firma.tele.dk

Bestyrelsesmedlem:
Aase Lorenzen
Baunevej 7, Nim
8740 Brædstrup
Telefon: 40 44 46 82
E-mail: aaslor@privat.dk
Mor til Sanne i hus 6

Mor til Kenneth 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
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Tøseklubben i Boenhed 12
af Yvonne Wærum
På bænken under bøgen, sad Tove, der er beboer i hus12 og jeg en sensommerdag og fik os en lille sludder. Tove og jeg kender hinanden fra gamle dage, hvor
Tove boede i bofælleskabet Skrænten, og jeg arbejdede på Bofælleskabet Sygehusvej, begge steder med adresse på Sygehusvej. Vi er altså gamle naboer og har
meget at snakke om fra tidligere tider. Den dag kom vi dog til at snakke om, at
det kunne være hyggeligt, hvis alle damerne i boenhed 12 kunne mødes engang
imellem.
Hermed var ideen skabt til en ”Tøseklub” i vores to huse. Der var meget stor opbakning til ideen både blandt beboere og personale, så der behøver jo ikke altid
være langt fra tanke til handling. Den 29. september var vi samlet første gang, og
planen er. at vi mødes den sidste tirsdag i måneden, dog ikke i sommerperioden
og julemåneden. Der er seks kvindelige beboere i boenheden, og der er deltagelse
af to pædagoger.
Der sendes en indbydelse til hver enkelt ca. 3 uger før, så der er noget at snakke
om og glæde sig til. Vi mødes ved 18 tiden og spiser sammen, dog allerede kl. 17
sidste gang, da vi havde valgt selv at lave vores aftensmad. Ellers spiser vi maden fra køkkenet eller får måske noget udefra, hvis det skal være ekstra godt.

Dejligt med god mad …..

Fortsættes ……..
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Når vi har spist, laver vi en form for aktivitet og første gang var det Poul, der
kom og spillede på sin harmonika. Vi andre sang. og der var endda nogle, der
tog sig en svingom. Gangen efter lavede vi tørrede æbleskiver, der blev trukket
på en snor, så æblerne kan hænges op i vinduet eller på væggen. I november har
vi planlagt, at lave appelsiner med nelliker, da vi jo snart nærmer os julemåneden. Vi beslutter i fælleskab fra gang til gang, hvad vi vil lave. og pædagogerne
sørger for materialer.

Der laves æbleringe

Vi slutter af med kaffe og hjemmebag. Beboerne skiftes til at bage. Tove fra hus 12
har bagt kage to gange, og vi siger mange
tak til hende for noget rigtig dejligt kage.
Næste gang har Lene fra hus 11 lovet at bage, og vi er spændte på, hvad hun finder på.

Behøver jeg at fortælle, at det er så hyggeligt, og at det er noget alle ser frem til
og snakker om.
Samværet i Tøseklubben, som vi kalder den, giver den enkelte deltager følelsen
af at være noget særligt, og der ses allerede efter to gange spirende venskaber i
husene og på tværs af de to huse.
Desuden er det, for alle, med til at vedligeholde kendskabet til beboere og personale i det hus, man ikke bor i eller arbejder i til daglig.
Nogen bliver holdt uden for, nemlig drengene, men de må jo selv finde på noget,
som vi siger i ”Tøseklubben”
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Det er lige snart NU
af sognepræst og præst i Landsbyen Sølund Kristian R. Skovmose
Har du tænkt på, at der kun er tre måneder til jul?
Sagde en bekendt til mig på et tidspunkt, hvor det stadig var,
som om det var sommer. Siden har det været tid til at sige: Nu er
der kun to måneder til jul. Nu er der kun én måned til jul. Nu begynder vi at tælle de enkelte dage til jul.
Advent er nær, og mange har en adventskrans i stuen.
Adventskranse hjælper os med at tælle ugerne frem mod jul:
Første søndag i advent. Anden søndag i advent. Tredje søndag i
advent. Fjerde søndag i advent. Og så venter jul rundt om hjørnet.
I salmebogen er der en nyere salme, som præsten og biskoppen Johannes Johansen oprindeligt skrev i 1963, men senere ændrede lidt, så vi i dag har salmen: Det først lys er
Ordet, talt af Gud.
1. Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde
2. Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
3. Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.
4. Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.
Johannes Johansens lille salme er både en adventssalme, som på smuk vis knytter til ved
de fire lys, der bliver tændt: Et lys, to lys, tre lys og sidst alle fire lys.
Salmen er mere end en adventssalme. Her ved advent, som også er begyndelsen på kirkeåret, skuer salmen frem mod fire centrale punkter i menneskelivet og i vores forhold
til Gud.
Fortsættes …….
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I vers et bliver vi mindet om, at Gud er verdens skaber, som ud af intet skabte liv med
fugle, blomster og alle de ting, vi kan dyrke.
I vers to bliver øjnene rettet mod, at Jesus, Guds søn, blev født og var sammen med os.
I vers tre er der fokus på, at det blev påske, hvor Jesus døde. Men vigtigst af alt opstod
han fra de døde og åbnede en dør til Paradis for os, når vi dør.
Fjerde vers forklarer, hvordan pinsen giver os en glød i hjertet, dvs. giver os en indre
varme og et indre mod, så vi selv og sammen med andre altid kan se et lys i tilværelsen,
selvom den kan forekomme grå, kedelig og besværlig.
Adventslysene lyser op i en tid på året, hvor dagene er korte, Adventssalmen opfrisker
vores hukommelse, så vi husker på alt, Gud har gjort og gør for os nu og i tiden, der
kommer.
Kære alle - glædelig advent - velsignet jul og godt nytår.
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Løvfaldsfest den 29. oktober 2015
af Ulla Bøttcher Nielsen
Den årlige løvfaldsfest var igen en rigtig dejlig oplevelse, hvor
festdeltagerne mødte frem i deres stiveste puds til en flot pyntet sal, og et
oplagt og flot klædt personale, som sørgede for betjeningen af os alle sammen.
Mange glade mennesker og en dejlig stemning, der straks bredte sig i hele
salen. Og som altid var der også i år nogle jubilarer, der skulle fejres, og
det blev de, med taler, HURRA-råb og gaver fra pårørendeforeningen.
Som noget nyt havde køkkenet vovet at ændre den ellers traditionelle menu, som i alle de år, jeg har deltaget, har været indbagt mørbrad, men denne gang fik vi græsk farsbrød. Dog holdt man fast i flødekartoflerne og salaten, og den ændring skal de bestemt ikke høre noget for. Rigtig dejlig
mad.
Da alle havde fået det, de kunne spise, blev der spillet op til dans, og alle fik
sig rørt til de mange kendte melodier og sange.
Tak til alle for det store arbejde, der gøres før under og efter festen.
Det er bare alletiders.

Her en flot Wall of Fame med
Jubilarerne.
Bemærk billedet øverst til højre med
hele 80 år

Fortsættes …..
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Der hygges
ved bordene

Og dansen går ...

Jytte og Hanne

Erik og Hans Jørgen
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Nyhedsbrev fra ledelsen
af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt

Et par episoder i den seneste tid, har mindet mig om vigtigheden af, at vi som
medarbejdere, ledere, kolleger, venner - ja, mennesker - hele tiden tænker og
reflekterer over egne handlinger. Ikke mindst i lyset af hvordan vores handlinger
opleves af andre. I den forbindelse genfandt et citat sig i min bevidsthed fra en
af mine helt store barndomshelte, Pippi Langstrømpe: ”Når man er meget stærk,
skal man også være meget rar”.
Der ligger rigtig megen selverkendelse og -forståelse i denne betragtning. Og
der ligger en livsklogskab bag, som vi alle bør lære af. Vi er alle sammen i løbet
af et liv - og i løbet af et arbejdsliv - i situationer og positioner, hvor vi i forhold
til nogle andre er ”de meget stærke”. Og her tænker jeg ikke kun i medarbejder/
beboerrelationer. Pippis klogskab bør minde os alle om, at vi som mennesker
har et ansvar for, hvordan vi taler til og taler om hinanden – især når vi er i situationer eller positioner, hvor dem vi taler til eller om, er de ”knap så stærke”.

Pavillion 5 og boenhed 22
I efterhånden lang tid har beboere og medarbejdere i boenhed 22 været ”de knap
så stærke”. De har længe levet med bevidstheden om, at et mangeårigt liv og
arbejdsliv i rammen af Pavillion 5 er ved at være slut. Det er efterhånden alle
bekendt, at boenheden skal lukke ned – og at der ikke bliver bygget en ny i stedet. Det betyder farvel til en enhed og et fællesskab blandt beboere og kolleger,
som betyder, at de som lever i denne virkelighed, skal mødes af os andre, som
skal være ”meget meget rare”. Og jeg appellerer her til ALLE på denne matrikel. Tænk over hvad I siger, og hvordan I formulerer Jer! Tænk over, at alle vi
andre i denne her sammenhæng er de ”meget stærke”.
Virkeligheden for BE 22 har ændret sig en smule siden sidst. Pavillon 5 bliver
ikke i første omgang solgt til Adventure Højskolen, som p.t ikke har kunnet rejse den nødvendige kapital på de rette betingelser. Men bygningen er fortsat
”under salg”, og højskolen har fået en slags forkøbsret de næste to år, såfremt de
kan stille med den nødvendige kapital. Vi skal derfor ikke rømme bygningen til
1. februar, og beboerne skal i første omgang ikke genhuses andet steds. Det har
om ikke andet givet lidt arbejdsro og mere tid til at få afviklet boenheden i en
god proces.
Fortsættes …..
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Fordeling af festivalmidler
På denne tid af året plejer vi som bekendt, at uddele midler fra festivalpuljen. I
år har virkeligheden været sådan, at vi netto ikke har haft en egentlig fortjeneste.
Dette skyldes primært, at SKAT har været efter os og forlangt, at vi fra i år og 3
år bagudrettet skal betale moms af den indtjening, vi har haft. Vi har derfor en
betragtelig merudgift, som vi ikke havde kalkuleret med, og som har ædt vores
fortjeneste op i år.
Der er dog stadigvæk en god slat penge tilbage fra tidligere års indtjening – i alt
lige omkring 1 mio. kr. Ledelsen har derfor valgt, at vi i år sætter en ramme på
kr. 100.000, der kan søges om. Vi vil godt lige se, hvordan det her momsbetaling med tiden udarter sig, før vi igen åbner ”sluserne” for større ansøgningsrunder.
På lederrmødet i dag blev der valgt medlemmer til dette års puljebestyrelse, og
det er udover administrationsleder Jesper Grunnet Sandager og mig selv, boenhedsleder Inger Erika Jensen BE 16, boenhedsleder Lone Premate BE 2/22 og
boenhedsleder Flemming Jensen BE 12.
Vi stiler mod at uddele midler primo/medio december.

Hjælpemiddeldepotet i Pavillon 2
Vi har nu på 3. år haft en lille gruppe samarbejdspartnere fra Jobcenteret, som
har haft base i kælderen i Pavillon 2 – nærmere betegnet i det fælles hjælpemiddeldepot på tværs af Voksen Handicap, Jobcenter og Børn og Unge i Skanderborg Kommune. Hjælpemiddeldepotet blev i sin tid etableret der, da vi lukkede
vaskeriet, og har været baseret på oprettelsen af såkaldte seniorjobs, som Skanderborg kommune er forpligtet til at tilvejebringe en vis mængde af.
Medarbejderne i hjælpemiddeldepotet bliver nu vores kolleger pr. 1. januar
2016, da Landsbyen Sølund overtager driften og ledelsen af depotet, og en del
af jer kender sikkert de nuværende 3 medarbejdere derfra ganske godt, da
Landsbyen Sølund er en af de store aftagere af hjælpemidler fra depotet, som i
øvrigt også betjener hele dagplejeområdet under Børn og Unge samt Jobcenteret, der hvor der er behov for hjælpemidler til medarbejdere i jobprøvning.
Håber I vil tage godt imod vores 3 nye kolleger i hjælpemiddeldepotet, som organisatorisk kommer til at høre under rengøringsleder Jonna Thomsens ”revir”.
Fortsættes …….
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Guldhornet/Snoezelhuset
Landsbyen Sølunds snoezelhuskonsulent Gitte Andersson har desværre sagt sin
stilling op pr. 1.12. Kærligheden kalder, og hun flytter til Sønderborg.
Det betyder, at der vil komme til at ske nogle mindre ændringer i forhold til,
hvordan huset hidtil er blevet driftet i forhold til åbning/lukning, rengøring,
klargøring, og hvem der fremadrettet skal have ansvaret for og opgaven med at
lave rundvisninger og undervisning med udgangspunkt i husets grundfunktion
som et sansestimuleringstilbud/-aktivitet. Det kommer der nærmere orientering
ud omkring senere.
Ændringerne i opgave- og ansvarsfordeling kommer ikke til at berøre husets
daglige åbningstider og muligheden for fortsat at benytte huset frit.

Autosignatur i mail
Som det landsbyfællesskab Sølund er, vil vi fra ledelsens side gerne have, at vi
sender det samme visuelle udtryk, når vi er i kontakt med pårørende, handlekommuner og andre samarbejdspartnere. Vi har fået nyt logo, og der er udarbejdet officielt brevpapir og informationssider, der skal bruges til breve og informationsmateriale. Materialet er tilgængeligt på medarbejderportalen i ”viden og
værktøjer” under Kommunikation.
Vi har ligeledes udarbejdet en fælles autosignatur, som det er vores ambition, at
alle medarbejdere får installeret, så samarbejdspartnere aldrig er i tvivl om,
hvorfra en given mail kommer.
Og som afslutning på dette lidt længere nyhedsbrev af slagsen vil jeg blot orientere om,
at der er en del træer i landsbyen, som er
angrebet af sygdom. Disse er nu alle
markeret med røde x’er, hvilket betyder,
at de skal fældes her i løbet af efteråret/
vinteren. Vi tilstræber at plante lige så
mange nye træer, som vi fælder.
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Vil man som beboer gerne have en permanent trådløs internetadgang på ipad
eller lignende, sker det gennem henvendelse til IKT medarbejderen i boenheden.
Så sørger de for, at der oprettes en permanent adgang. Denne løsning virker dog
p.t. ikke for windowsbaserede pc’er. Her bliver man nødt til at bruge en kabelforbindelse. IT i Skanderborg Kommune arbejder på denne udfordring.
Grundet sikkerhedskrav fra Skanderborg kommunes IT-afdeling er løsningen
alene tilgængelig for beboere. Den kan altså ikke anvendes af pårørende, som i
stedet må anvende den SMS baserede 8 timers gæsteadgang.

”FJOLLEFUGL”
Måske nogen af jer kan huske denne
”fjollefugl”, som var en del af pynten
til sidste års løvfaldsfest. Det var Mads Bie
Hansen, som var en af de studerende, som
hjalp med at arrangere festen, der havde
lavet den, og jeg har haft den liggende på
lager lige siden, men der har desværre ikke
været plads til at bringe opskriften før nu,
men bedre sent end aldrig.
Den er meget enkel at lave. Man tager bare nogle gamle avissider og krøller
dem sammen til en form, som man selv ønsker. Derefter vikler man det hele ind
i malertape, så det sidder nogenlunde glat. Tag et stykke ståltråd og vikkel det
rundt om maven på fuglen. Hver ende på tråden kan så bruges til ben. Lav et
lille kræmmerhus og tape det fast på fuglen som næb. Øjnene på denne er små
vatkugler, men man kan næsten bruge alt, hvad man lige har ved hånden. Mal
den i sjove farver og pynt evt. med fjer.
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Fokus sendes ud med post til pårørende.
Det er boenhederne som leverer adresserne.

Adresseændring:

02.01: 70 år Benny Bonnichsen Holme
20.01: 80 år Inger Christensen
10.02: 70 år Kjeld Edvard Jørgensen
05.03: 40 år Allan Tikøb Pedersen
09.03: 30 år Mikkel Knudsen
15.03: 70 år Margit Vinding Pedersen
23.03: 30 år Ahmad Latif Mustafa
30.03: 60 år Preben Lotinga

Skal meddeles lederen af den boenhed,
hvor dit familiemedlem bor.

Fokus online
At hente Fokus online forudsætter, at du
har en adgangskode.
Under menupunktet ”Landsbyen i samspil” finder du undermenu ”Pårørende”
med adgang til ”Tidskriftet Fokus”.
Til tablet eller smartphone kan du hente
siden med Fokus direkte via QR kode:

02.12: kl. 10.00 julegudstjeneste i Guldhornet
10.12: kl. 11-14 juletræsfest i festsalen
17.12: kl. 11.00 Stjernetræf
julegudstjeneste i Slotskirken
06.01: kl. 10.00 gudstjeneste i Guldhornet

Adgangskode til online Fokus

03.02: kl. 10.00 gudstjeneste i Guldhornet

Du kan få tilsendt adgangskoden på mail
ved at sende en E-mail til
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.
Eller ringe på 8794 8003.
Husk at meddele, hvem du er pårørende
til.
_________________________________
Kontakt angående indhold i bladet:
Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail:
ubn.nielsen@gmail.com
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Julehilsen
Kære pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere
2015 har været et begivenhedsrigt år i Landsbyen Sølund.
Den største begivenhed har været 80 års fejringen af Landsbyen
Sølund som botilbud, men også Sølund Museets 10 års jubilæum har sat den historiske bevidsthed om udviklingen inden for
området på dagsordenen - og sikke en rivende udvikling Sølund
har været igennem siden 1935.
Sølund står fortsat overfor nye udfordringer - ikke mindst i lyset
af den udvikling samfundet generelt er i.
Med en Masterplan for de næste 10-15 år i ryggen, tog vi i år de
første spæde skridt på vejen mod en ny virkelighed. En sådan
rejse skaber både usikkerhed og forventningsglæde - for ingen
kan præcist sige, hvor vi bevæger os hen.
Sigtet for vores videre rejse er skabelse og fortsat udvikling af et
helt særligt sted, som vi vil glæde os til at samarbejde med jer
alle om i årene, som kommer.
Tak for godt samarbejde til jer alle.
Glædelig Jul og Godt Nytår.
Med venlig hilsen
/
Trine Schierff

Lone Bahnsen Rodt

Vicelandsbyleder

Landsbyleder

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