
  

 

Nr. 2 
Juni  2015 
40. årgang 

Tidsskrift for Landsbyen Sølund 
Udgivet af Sølunds Pårørendeforeningen 

            SØLUND FESTIVAL!!! 
Der er 30 års jubilæum i år,  



2 
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ikke betinget af, om man har betalt kontin-
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foreningens arrangementer, og til at rette 
henvendelse til bestyrelsens medlemmer, 
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Generalforsamling 
 
Vi har nu afholdt den årlige generalforsamling – se referat her i bladet – 
og ser frem til et nyt arbejdsår. 
 
Bestyrelsen vil konstituere sig på et møde i juni. 
 
Som det fremgår af referatet, har Anders Peter valgt at træde ud af besty-
relsen efter mange års indsats. 
Vi siger ham tak for hans gode arbejde og håber, han vender tilbage på et 
senere tidspunkt. 
 
Nu står sommeren for døren og med 
den SØLUND FESTIVAL!!! 
Der er 30 års jubilæum i år, og vi  
glæder os alle. 
De af os ,som har prøvet at være fri-
villige medarbejdere på festivalen, 
kan fortælle, at det er en dejlig ople-
velse hvert år. 
 

Jeg vil ønske  alle en god sommer . 

 
 
 
Marianne Haurdahl 
formand for Pårørendeforeningen 
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Pårørendeforeningens bestyrelse 

      
                                                
 
        Billede følger 
        senere 
       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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 

2. suppleant: 
Majbritt Nielsen 
Stilling Byvej 20 
8660 Skanderborg 
Telefon: 21 28 60 17 
E-mail: 
wmn@firma.tele.dk 
 
Mor til Kenneth i hus 6 
 

Sekretær: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12,  
8700  Horsens 
Telefon: 40 16 13 50 
E-mail: 
ubn.nielsen@gmail.com 
 
Mor til Anders i hus 40 

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

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

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 

1. 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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Pårørendeforeningen Sølund 
Referat af generalforsamlingen 6. maj 2015 

 
 
 
 

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 
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 Margit  Graves Ponsaing, Ulla Bøttcher Nielsen og nyvalg 
til Jens H. Johnsen. 
 
6. Valg af suppleanter 
Genvalg af Laurids Green og nyvalgt blev Majbritt Nielsen. 
 
7. Valg af revisor 
Genvalg af Leif Edeling Nielsen. 
 
8. Valg af Revisorsuppleant 
Kurt Hager genvalgt. 
 
9. Indkomne forslag. Ingen. 
 
10. Evt.  
       Marianne takkede Anders Peter for sit mangeårige virke i bestyrelsen. 
 
         
 
     Ulla Bøttcher Nielsen 
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Formandsberetning 2015 
 
Velkommen til generalforsamlingen. 
 
Jeg vil starte med at understrege, at Pårørendeforeningens første og vigtigste mål er at 
varetage beboernes interesser på alle områder, og det er ledetråden i de emner, vi i årets 
løb har været omkring. 
I det forløbne år har bestyrelsen afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder. 
Desuden har bestyrelsesmedlemmer deltaget i møder i Prisk, som er det overordnede råd 
for bo-/støtte- og aktivitetstilbud på voksenområdet i Skanderborg kommune. 
Derudover har vi haft et møde i efteråret, hvor eneste tema var masterplanen for Sølund. 
Jeg kommer tilbage til det senere. 
Vi har været omkring mange spændende emner og fået mange gode diskussioner sam-
men med ledelsen, som de fleste gange deltager i vores møder den første times tid. 
To gange årligt deltager Brian Nicolajsen på vegne af boligforeningen. 
De fleste af vores pårørende er jo lejere i en boligforening, hvor vi som bestyrelse i på-
rørendeforeningen på et eller andet plan fungerer som bestyrelse. 

 
Fester!! 
Det er et privilegium som bestyrelsesmedlem at få lov at deltage i årets løvfaldsfest. 
Det er den lejlighed, hvor alle beboere mødes i festsalen,i flot tøj og højt humør, og hvor 
man samtidig fejrer årets jubilarer. Der er middag, dans og musik. 
I 2014 var der 15 jubilarer –ældste jubilar har boet på Sølund i 75 år. 
Og Sølund fylder faktisk 80 her i dette år. 
Pårørendeforening giver hvert år jubilarerne en gave, som bliver overrakt med hurra og 
medaljer. 
I år havde Lene Bay, som er tovholder for løvfaldsfesten, igen allieret sig med studeren-
de fra skolen i Silkeborg, som agerede tjenere, og det gled helt professionelt og på en 
hyggelig måde. 
Samme elever stod for udsmykning af sal og borde som en del at en projektopgave. 
Superflot. Feststemning lige fra indgangsdøren hvor der var bålfad, fakler og grene 
 
En anden fest er julen- og nogle af os i bestyrelsen drog igen i år forklædt som jule-
mænd  og -koner rundt med gode sager til hvert hus. 
Udover det gives der julegaver til beboere uden pårørende. 

 
Emner fra møderne 
Vi har vel alle fulgt den landsdækkende snak om ledsagerordning, hvor det pludselig 
blev et problem for vores beboere – og alle andre udviklingshæmmede – at få mulighed 
for gode oplevelser med ledsager. 
På Sølund er det gået ud over den årlige festival, som har været – og måske stadig er – i 
krise. 
        Fortsættes ... 
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Festivalen fylder  30 år i år  
Sølund har nu fremover en flot ordning, der giver hver beboer ret til 4 timers månedlig 
ledsager. 
Timer kan samles sammen over flere måneder. 
Ordningen administreres i de enkelte huse, og det er vores forslag, at man som pårøren-
de på det årlige handleplansmøde tager en snak om, hvordan de timer bliver- og er ble-
vet anvendt i årets løb. 
Den anden lokale festival, Smuk Fest, hvor der er teltgæster på ”vores” arealer, har hid-
til betydet, at nogle særligt skrøbelige beboere er flyttet væk fra Sølund i de dage, der er 
festival. Og at alle beboere, på godt og ondt, er berørt at tumulten. 
Og jeg understreger på godt og ondt, for det er også sjovt med fest i gaden 
Der er nu ønske om at udvide Smuk Fest til to weekender. I den forbindelse er der p.t. 
nabohøring, og både Sølunds ledelse og vi pårørende, som advokater for vores beboere, 
har kommenteret ideen. 
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ser  lidt bekymrede ud over en eventuel udvidelse. 
Vi afventer afgørelsen med spænding. 
 

Sundhedsteam – 
Vi har heldigvis stadig fast læge på Sølund, selvom det i 2014 var lidt tvivlsomt, hvad 
regionen ville beslutte. 
Men som led i en besparelse her på stedet er det besluttet, at der fremover ikke er en fast 
sygeplejerske på Sølund om natten. Der var åbenbart ikke ofte behov om natten, og på 
alle områder må timerne jo lægges, hvor der er mest brug for dem. 
Der er mulighed for hjælp om natten fra en sosu-assistent, som er i et af husene om nat-
ten. 
Ved behov for sygeplejerske får man hjælp fra Skanderborg Hjemmepleje. 
 

Kost- 
En gruppe diætistelever har lavet en opgave om kost i et af husene på Sølund. 
Vi har i pårørendeforeningen også snakket en del om kost. 
Der er mange hensyn at tage, men overordnet er der vel ikke uenighed om, at kost skal 
være sund, grøn, og til glæde. 
Der er planer om at lave en kostprofil på de enkelte beboere – nogle har for mange kilo 
og nogle – få - for lidt. 
Vi synes det lyder spændende. 
 

Og så Masterplanen  
Der har været arbejdet vildt meget i ledelsen for at udarbejde Masterplanen –et flot ord, 
som dækker over en langsigtet plan for, hvad man i ledelsen og Skanderborg kommune 
har af visioner og planer for Sølund. 
 
 



8 

 

Jeg håber, Lone vil knytte et par ord til det bagefter, og vi glæder os til at høre fra Jan 
Iversen, hvad han kan fortælle. 
Bestyrelsen har haft temamøde om masterplanen og bidraget med vores tanker. Og det 
har været rigtig spændende at få et bedre overblik over indsatsområder, personalesam-
mensætning osv. 
 
Fokus – 
I vores blad Fokus, som udkommer 4 gange om året og sendes til alle pårørende, kan 
man hver gang læse stort og småt, nyhedsbreve fra ledelsen og info fra præst, kalender-
nyt fra Beboernes hus og meget andet. Læs det!!  
Og send os gerne lidt på skrift, hvis I har noget, der kunne have interesse at få i bladet.  
Det behøver ikke være journalistisk proff . –Ulla redigerer gerne. 
 
I 2014 udgav man for første gang et jubilæumsskrift med fotos og info om årets jubila-
rer. Flot initiativ. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Ulla, som faktisk laver hele arbejdet med 
Fokus. Det er  supergodt. 
 
Til slut tak til bestyrelsen og ledelsen  for godt samarbejde, for overbærenhed, når jeg 
glemmer –hvad der tit sker - og for udbytterige og hyggelige møder. 
 
 
    Marianne Haurdahl 
   Formand for pårørendeforeningen 
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Medicinprojekt 2014 på Sølund 

Af: Grethe Nim, sygeplejerske og projektleder 

Håndtering af medicin på Sølund er en stor opgave. Hvert døgn bliver der givet 614 
medicindoser af fast medicin til beboerne, og dertil kommer midlertidig medicin som 
f.eks. penicillin samt P.N. (medicin efter behov). 
På trods af, at det har været et krav fra Sundhedsstyrelsen siden 2014, at bl.a. fejlme-
dicineringer skal rapporteres i et elektronisk system som UTH (utilsigtede hændel-
ser), så har der været et ret konstant antal fejlmedicineringer, som registreres på Sø-
lund. 
Der blev derfor lavet et medicinprojekt, hvor det blev undersøgt, hvorfor fejlmedici-
neringer sker, og hvordan det kan reduceres. 
Initiativtager til projektet var Annette Frederiksen, som er leder for Sundhedsteamet. 
Projektleder blev Grethe Nim, som er sygeplejerske samme sted. Et samarbejde blev 
indledt med Boenhed 40. Projektgruppen blev dannet med 2 sygeplejersker fra Sund-
hedsteamet og et personale fra henholdsvis hus 39 og hus 40. 
Succeskriteriet for projektet var en reduktion af fejlmedicineringer med 50 %. 
Projektet løb af stablen i starten af 2014, hvor der blev indsamlet datamateriale i form 
af antal og typer af fejlmedicineringer gennem tre måneder i Boenhed 40. De to hyp-
pigste fejlkilder viste sig at være glemt medicin og egen medicin givet på et forkert 
tid. 
Delmålene for projektet var at effektivisere arbejdsgange i forhold til medicingivning 
samt øge fokus på medicinhåndtering blandt pædagoger. 
Projektgruppens arbejde har ført til flere nye tiltag i Boenhed 40, men brug af skema-
et, ”Medicinstafetten”, er formentlig en af de mest effektive forandringer. Af skemaet 
fremgår det, hvilke beboere, der skal have medicin og hvor mange gange i løbet af en 
vagt. Der krydses af, når det er blevet givet. Den medicinansvarlige for vagten har 
derefter ansvaret for, at skemaet bliver anvendt.  
Det er en vigtig ledelsesmæssig opgave i boenhederne at påvirke holdningen til medi-
cin blandt pædagogisk personale. En gennemgang af UTHér på personalemøder skær-
per opmærksomheden og seriøsiteten omkring det at give medicin. 
Efter de nye tiltag i Boenhed 40 blev der lavet en ny optælling af UTHér, og glæden 
var stor, da det viste sig, at antallet af UTHér, var blevet halveret. Succeskriteriet var 
opfyldt! 
Projektgruppen er enig om, at medicinhåndtering til stadighed kræver motivation, 
vedholdenhed og konstant opmærksomhed. Det er svært helt at undgå fejl ved medi-
cinhåndtering, menneskelige fejl sker og vil ske i fremtiden, men der skal altid arbej-
des på at forbedre arbejdsgange og metoder, der kan reducere det mest muligt.  
 



11 

 

Utilsigtede hændelser (UTH) – opgørelse for 2014 
 
Vi har i 2014 registreret 257 utilsigtede hændelser i Landsbyen Sølund, bestående 
af 238 medicinfejl vi selv har lavet, 7 som apoteket har lavet (men vi opdagede), 5 
patientuheld, og 7 sondemadsuheld.  
 
• 238 medicinfejl, af forskellig alvorlighedsgrad. (3 moderate, 22 milde og re-

sten ingen skade) 
• Det svarer til 21.4 fejlmedicin / måned i snit.  
• Ingen har 0 medicinfejl, det højeste er 18 fejl / hus / år 
• De fleste er glemt medicin, men der er stadig for mange, der er ”forkert pati-

ent”, eller hvor der er givet medicin 2 gange på samme tid til samme beboer. 
Det er ikke godt� 

 
Vedrørende de 5 patientuheld er der undersøgt, om det skyldes fejl og mangler ved 
kørestole o. a. Der var ingen ”maskinfejl”, der kunne medføre uheldet. De respektive 
boenheder har haft uheldet på personalemøder, så det kan forebygges fremover.  
 
Når man læser årsrapporten fra Dansk Patients Sikkerhedsdatabase (DPSD), svarer det 
til opgørelsen over hele landet, hvor det klart er medicinfejl, der topper listen. Desu-
den påpeger de vigtigheden af, at pårørende bliver oplyst om deres mulighed for 
indberetning til DPSD. Vi regner med, at man i husene orienterer relevante pårøren-
de til de personer, der bliver fejlmedicineret, og samtidig gør opmærksom på vores 
behandling af sagen.  
 

Fokus fremover! 
 
Vi koncentrerer os fortsat om medicinuheld, da det er her, den store udfordring 
er. 
Foreløbig opgørelse fra 1.1.2015 til 6.3.2015: 38 medicinfejl registreret i alt. 
 
 

Hvad kan minimere fejl ☺☺☺☺ 
 
• Faste rutiner. Navn på den der håndterer dagens medicin.  
• Den medicinansvarlige sikrer afkrydsning, efter at medicinen er givet. 
• Nærvær og ro i medicingivnings-situationen. Koncentration. Læs på navn, tid 

og dato. 
• Ingen forstyrrelse under medicinhåndtering. Vis hensyn!  
• Kun at medbringe og give medicin til en beboer ad gangen.  

 
 
Husk at der altid kan ydes råd og vejledning fra sygeplejen for at optimere  
medicinhåndtering.   

 
Sølund sundhedsteam marts 2015. 
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   Som bekendt, har landsbyen pr. 1.12015 fået ny læge, og vi har 
modtaget følgende lille præsentation fra Mette. 
 
Jeg hedder Mette Rohde Terp, er 50 år gammel og bor med min mand, 
som også er læge, i Århus. Sammen har vi to piger, som begge er flyttet 
til København. 
 
Jeg er uddannet fra Aarhus Universitet i 1994, har en bred sygehusud-
dannelse i kirurgi, gynækologi, pædiatri, psykiatri og medicinske syg-
domme dels fra Herning Sygehus dels fra det nu hedengangne Tarm Sy-
gehus. 
 
Jeg blev speciallæge i almen medicin i 2001 og har frem til januar 2015 
haft egen praksis i Herning i et større lægehus, som i 2014 blev delt i to 
mindre. På grund af den lange transporttid mellem Århus og Herning 
samt det forhold, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at prøve noget 
nyt i mit arbejdsliv, søgte jeg stillingen som huslæge i Landsbyen Sølund 
og var så heldig at blive ansat med virkning fra 1. januar 2015. Jeg har 
således været her som huslæge i godt 4 måneder og har ikke fortrudt 
stillingen et eneste sekund. 
 
Jeg har fået en helt fantastisk modtagelse af såvel beboere som persona-
le, pårørende og sundhedsfaglige kolleger. Stedet her er i den grad unikt, 
og jeg betages hver dag over det enestående engagement, som beboerne 
mødes med af personalet i husene. Arbejdet som læge i landsbyen er bå-
de udfordrende og berigende. Udfordrende, især fordi mange af beboerne 
ikke har noget sprog. Og berigende, fordi det er en stor gave at få lov at 
møde beboerne og dermed opnå dette enestående indblik i menneskets 
mangfoldighed. 
 
Hver dag bringer noget nyt med sig, og der er ikke to dage, der er ens på 
Sølund. 
 
Og så er der altså heller ikke ret meget, der kan måle sig med et spon-
tant knus eller kys på hånden fra en  glad og tilpas beboer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette 
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Farvel fra præsten 
 
 
 
 
 
 
 
Med ønsket om en glædelig sommer til alle bliver dette samtidig 
et farvel fra mig til Landsbyen Sølund – i hvert fald som præst. 
Jeg fik tidligere på året mulighed for at blive ansat som fuldtids-
præst i Skanderborg sogn. Efter grundig overvejelse takkede jeg 
ja til den mulighed og skal derfor give stafetten som præst i 
Landsbyen Sølund videre. Jeg har været utrolig glad og taknem-
melig for mine år på Sølund, og jeg er meget glad for, at jeg bliver 
i byen og dermed får mulighed for på sidelinjen at følge med i 
landsbyens liv og stadigvæk møde beboere, medarbejdere og på-
rørende rundt i Skanderborg. 
 
Kristian R. Skovmose er ansat som Sølunds nye præst pr. 1. juni 
2015, og jeg vil ønske Kristian og jer alle alt godt fremover! 
 
 
Kærlig hilsen 
Line Rudbeck 
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Nyt fra præsten 
Præsenta�on af sognepræst Kris�an R. Skovmose 

 

 

Fra juni 2015 bliver Kris�an R. Skovmose præst i Skanderborg og får 
særlig �lknytning �l Sølund. Kris�an kommer med en lang erfaring 
fra dansk og interna�onalt kirkeliv og glæder sig meget �l samspil-
let med beboere og personale på Sølund. 
 

Fra dreng på landet �l præst i byen 
I år er det 25 år siden jeg blev ordineret som præst i Aarhus Domkirke af daværende 
biskop Herluf Eriksen. Det var et barndomsønske, som gik i opfyldelse, da jeg fik min 
første ansæ,else om præst. Opvæksten var på en gård nær Ul/org i det nordvestlige 
Jylland. E1er studentereksamen fra Ringkøbing Gymnasium læste jeg teologi på Aarhus 
Universitetet. 
Som præst har jeg været både på land og i by. Det startede i pastoratet Søby-Skader-
Halling- og Hornslet nord for Aarhus. Senere var jeg en årrække præst i Gødvad sogn i 
det nordøstlige hjørne af Silkeborg. Her havde jeg bl.a. kontakt �l det lokale bofælles-
skab for fysisk og psykisk handicappede. 
E1er 7 års engagement i interna�onalt kirkeliv og som leder af den folkekirkelige orga-
nisa�on Mission Afrika, er jeg nu �lbage i Folkekirken som præst. 
 

Præst for alle 
Jeg glæder mig �l at støve min præstelige værktøjskasse af og genoptage virket med 
gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning, sjælesorg og meget mere.  
Specielt glæder jeg mig �l opgaverne i �lknytning �l Sølund. Årene i interna�onalt kir-
keliv har mindet mig om vig�gheden af at være kirke også blandt og for mennesker, 
som af forskellige grunde er vanskeligt s�llet og har særlige udfordringer. Vi er alle 
Guds skabninger og skylder hinanden opmærksomhed og omsorg.  
Med stor ærbødighed ser jeg frem �l som person og med mine præstelige kompetencer 
at kunne give et bidrag i hverdagen og bakke op om Sølunds fornemme værdier, som 
bl.a. taler om: ” Mennesker skal stø,es - ikke �lpasses. Kærlighedsbegrebet er i spil ud 
fra perspek�ver som næstekærlighed, moderkærlighed og den professionelle kærlig-
hed, hvor man hjælper et andet menneske �l at hjælpe sig selv. ” 
Jeg ser frem �l at blive en integreret del af Sølunds hverdag og at være sammen med 
beboere som personale i forbindelse med gudstjenester, i samtaler og ved nærvær bå-
de i livets glædelige og sørgelige stunder.  
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    Nyhedsbrev fra ledelsen 
    Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
 
 
 

            Nyhedsbrev nr. 5Nyhedsbrev nr. 5Nyhedsbrev nr. 5Nyhedsbrev nr. 5    ––––    maj 2015maj 2015maj 2015maj 2015                                                         
 
 

 Sundhedspolitikken 
 
Arbejdet med sundhed er politisk dagsordensat, og det er nu vores opgave at give 
mening og liv til ambitionerne om ”Et sundt fællesskab” ind i en Sølund hverdag. 
 
Og det bør jo ikke falde os vanskeligt - sundhedspolitikken er helt i tråd med Sø-
lunds kerneopgave og mission: ”Landsbyen Sølund skaber rammer og muligheder 
for, at mennesker med særlige og individuelle behov oplever meningsgivende og be-
tydningsfulde liv med fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag”. Samtidig 
udgør tankesættet i vores vision om, at fremme individuelle og fælles udfoldelses- 
og udviklingsmuligheder et meningsgivende omdrejningspunkt ind i at folde sund-
hedspolitikken ud i vores arbejde. 

 
”Et sundt fællesskab” handler om mere end kost, rygning, alkohol og motion – 
der er tale om 2xKRAM – nemlig: 

 
  
 
 

 

 

 

 

At støtte beboerne i deres fysiske og mentale trivsel indgår som en vigtig del af 
vores opgave med at skabe rammer for beboernes oplevelse af meningsgivende 
liv, ligesom det er yderst relevant i vores arbejdsfællesskab. 
 
 
        Fortsættes... 
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Udover at alle medarbejdere skal have kendskab til arbejdet med en ny sundheds-
kultur som en naturlig del af den daglige opgaveløsning, skal vi i 2015 have fokus 
på de initiativer, der kan styrke sundheden på alle planer. 
 
Vi er jo godt i gang – der bliver tænkt og ageret ud fra sundhedsopbyggende og -
bevarende tiltag i mange af de daglige kerneopgaver, vi i forvejen gør. Men en 
fælles bevidstgørelse om hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, kan være med til at 
udvikle nye initiativer. 
  
På ledermøde er det derfor aftalt, at der i alle bo- og serviceenheder bliver dialoger 
i oktober måned om hvilke initiativer, der lokalt giver mening og styrker fokus på 
sundheden. Vi glæder os til sidst på året at høre om de gode idéer, der springer 
frem. 
 

BOENHED 22 
 
Selv om vi endnu ikke med sikkerhed ved, om der flytter en Adventure Højskole 
ind i Pavillon 5, er den varslede kapacitetstilpasning (Nyhedsbrevet i april) ikke 
blevet mindre nødvendig. Udover udflytning af to beboere, er der i april måned 
afgået to beboere ved døden. Dette har afstedkommet et akut behov for at tage 
hul på en kapacitetstilpasning. Lokal MED var samlet til ekstraordinært møde 
den 28. april 2015 for at drøfte de kompetencekriterier, der skal ligge til grund 
for udvælgelse af de medarbejdere, der skal fastholdes til løsning af den tilbage-
værende opgave. 
 
Det er sådan, at der p.t. i ledergruppen i Landsbyen Sølund er aftalt, at alle stil-
linger slås internt op med henblik på at sikre så mange af de ramte medarbejdere 
af den igangværende kapacitetstilpasning i BE 22 mulighed for fortsat ansættelse. 
Dette har været med virkning fra medio april.  
 
Den nødvendige kapacitetstilpasning i boenheden har indtil videre forårsaget, at 
der skulle tilpasses i størrelsesordenen 3-5 medarbejdere. 
 
Det er sådan, at der i skrivende stund er indkaldt to medarbejdere til påtænkt 
opsigelse - én i en fuldtidsstilling 37 t/uge, én i en 15 timers stilling. Ingen af dem 
er endnu sikret fortsat ansættelse. 
  

 Sølunds MUSEUM – historien om landsbylivet gennem 80 år 
 
”Samstemmende beretter eleverne om en meget stor oplevelse og nogle meget leven-
de formidlere som forstår at engagere deres lyttere” …. de rosende ord modtog vi 
for nylig efter et besøg i Landsbyen Sølund’s Museum af elever fra VIA Universi-
ty College.  

         Fortsættes... 
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Det er ord, der vidner om det flotte arbejde vores pensionerede kollegaer gør for at 
fastholde og formidle Sølunds historie. Det sker alt sammen på loftet af Pavillon 1, 
hvor der er åbent: 
 
Onsdage i lige uger: kl. 13-15 
eller efter aftale 
 
Så kære medarbejder, hvis ikke allerede du har mærket det historiske sus, så er 
det måske en udflugt værd med en beboer en dag. Og kender du personer, der er 
nysgerrige på Sølunds historie, er alle velkomne, og den inspirerende oplevelse er 
helt gratis. 
 
Vi har samtidig lavet et inspirationsmateriale til bl.a. kommunens skoler med 
udgangspunkt i Sølunds historie og hele den samfundsmæssige udvikling i forhold 
til, hvordan mennesker med handicaps er blevet mødt, forstået og behandlet igen-
nem det seneste århundrede som inspiration til eksempelvis historie og samfunds-
fag. 
 

3i1 – Trivselsmåling, APV og lederevaluering 
 
Vi har nu modtaget alle trivselsmålinger, og lederne har fået deres lederevalue-
ringer. Ude i de enkelte enheder går dialoggrupperne i gang med at forberede 
møder med alle medarbejdere, og sammen drøfter man de vigtigste temaer og 
indsatsområder. Derefter vil der blive udarbejdet handleplaner og aftalt opfølg-
ning. Lederevalueringerne kommer til at indgå i de kommende LUS-samtaler 
(Lederudviklingssamtaler). 
  
Landsbyen Sølund ligger med en deltagelsesprocent på 72 %, hvilket er rigtig fint 
og vidner om et stort engagement. Den samlede trivselsmåling for Landsbyen Sø-
lund bliver drøftet på LMU-møde den 11. maj, men jeg kan allerede godt nu afslø-
re at landsbyen generelt set er i fin trivsel ☺☺☺☺. 
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Handicap Grand Prix holdes i 
Skanderborg 

Sidste års vinder af Handicap Melodi Grand Prix i Tinghallen i 
Viborg var Skanderborg-orkestret Hitpatruljen. I år vil dysten fore-
gå på Skanderborg Gymnasium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handicap Melodi Grand Prix 2015 finder i år sted fredag 30. oktober på Skan-

derborg Gymnasium. 

Der er allerede oprettet en Facebook-side med navnet HGP 2015, og en helt ny 

hjemmeside om Grand Prix’et i Skanderborg ventes klar i næste uge. Og 1. 

marts blev indbydelserne sendt ud til at sende sange ind. 

Der er deadline 15. juni, og derpå vil de 10 finalemelodier  
blive udvalgt. 

Det lokale brugerband Hit Patruljen vandt sidste år i Viborg. I år vil Handi-
cap Melodi Grand Prix’et finde sted på Skanderborg Gymnasium. Arkivfoto  
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10.-12.06: SØLUNDFESTIVAL 

23.06: kl. 17.30 Sct. Hans fest på plænen 

 

Da Kristian Skovmose først indsættes i embe-
det som præst på Sølund den 1. juni, er der 
endnu ikke aftalt gudstjenester, som kan sæt-
tes i kalenderen. 

De offentliggøres lokalt i landsbyen. 

 

           

 

 

   
   

 

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 
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 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  

06-07 50 år Morten V. Hansen 

20-07 60 år Bjarne Rasmussen 

29-07 20 år Amalie Nielsen 

28-08 60 år Lisbeth Bodil Jakobsen 

06-08 40 år  Lasse Beck 

15-09 30 år Charlotte Sørensen 

13-09 70 år Eddi Heinz Pedersen 
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Med underholdning af  

 

”De Jydske Helte” 


