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Så er vi i 2015, og bestyrelsen vil ønske alle et rigtig godt nytår. 
 
Medlemmer af bestyrelsen var igen denne jul, forklædt som jule-
mænd/-koner, rundt med lækkerier til alle boenheder, og det var 
en glæde at se de julepyntede stuer. 
 
Mange beboere på Sølund har ikke mulighed for at holde jul sam-
men med familie, og så er det dejligt, at man i boen-
hederne gør alt for at hygge og gøre julen til en dejlig 
tid. 
 
I år er  der 30-års jubilæum for Sølund Festival, og 
der lægges op til et brag af en festival… 
 
Til vores glæde ser det ud til, at der er afklaring om-
kring ledsagelse for beboerne på Sølund, så nu er det bare at glæ-
de sig. 
 
Pårørendeforeningens årlige generalforsamling er den 6. maj, så 
sæt allerede nu X i kalenderen. 
 
Vi får i år besøg af Skanderborg Kommunes handicapchef Jan 
Iversen, som vil fortælle lidt om, hvad kommunen har af visioner 
for Sølund. 

 
Der er udsendt girokort sammen med  
decembernummeret af Fokus. 
Hvis nogen endnu ikke har betalt, vil det 
være dejligt, om man vil gøre det snart. 
Det er jo penge, vi prøver at gøre godt med  
i årets løb. 
 

Med ønsket om et godt år til jer alle 
 
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:  

fh@odder-gym.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: 40 16 13 50 

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 2015 
  

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

i Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund 

  
ONSDAG den 6. 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 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 På valg er: 

 Margit Graves Ponsaing (modtager gerne genvalg). 

 Ulla Bøttcher Nielsen (modtager gerne genvalg). 

 Anders Peter Jensen. 
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. 

9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 22. april). 
10. Evt. 

  

Efter generalforsamlingen vil Handicapchef Jan Iversen fortælle lidt om 

Skanderborg Kommunes planer for Sølunds fremtid. 

 

Ligeledes vil der være repræsentanter fra ledelsen i Landsbyen Sølund til 
stede under mødet, for at besvare eventuelle spørgsmål. 
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Ledsagerkortet 

Af Marianne Haurdahl 

 
Jeg vil endnu engang henlede alles opmærksomhed på muligheden for at få be-

villiget /købe et ledsagerkort. 

Der er foruden bus, tog og metro vældig mange steder, hvor ledsagerkortet gi-

ver fri adgang for en ledsager, så man kun køber billet til sig selv. 

Det vil jo sige, at man kan spare en del penge og måske få mange flere oplevel-

ser. 

Ledsagerkortet fås hos Danske Handicaporganisationer, og kravet er, at man har 

en fysisk /psykisk funktionsnedsættelse. 

 

For vores pårørende er det, at de er visiterede til botilbud, tilstrækkeligt for at få 

ledsagerkort.. 

 

Kortet koster 200 kr. og gælder i 3 år, hvorefter det skal fornyes. 

 

Ansøgningsskema findes på nettet på DH’s hjemmeside. 

Institutioner, der har ledsageordning: 
DR Ensembler 

Det Kongelige Teater 

Dansk Landbrugsmuseum 

Den Hirschsprungske Samling 

Ordrupgårdsamlingen 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 

Nationalmuseet/Frilandsmuseet 

Tøjhusmuseet 

Statens Museum for Kunst 

Charlottenborg 

Det Danske Filminstitut 

Det Kongelige Bibliotek 

Den Jyske Opera 

Odense, Århus og Aalborg Teater 

Hovedstadens teatre: Aveny-Teatret, Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Gladsaxe Tea-

ter, Nørrebros Teater, Rialto Teatret og Østre Gasværk Teater 

Sjællands- Odense, Sønderjyllands-, Aalborg og Aarhus symfoniorkestre 

De Danske Kongers Kronologiske Samlinger 

Kunstindustrimuseet 

Handels- og Søfartsmuseet 

Musikhistorisk Museum 

Glyptoteket 

        Fortsættes …. 
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Teatermuseet 
Geologisk Museum (ingen elevator) 
Orlogsmuseet  
Kulturhuset Skanderborg 
Musikhuset i Århus 
Dansk Herregårdsmuseum 
Arken Kunstmuseum, Ishøj 
Tivoli, 1630 København 
Parken - under FCK's kampe, 2100 København Ø 
Zoo København, Frederiksberg 
Eksperimentarium, 2900 Hellerup 
Dyrehavsbakken, Klampenborg 
Kronborg Slot, 3000 Helsingør 
Kulturværftet, 3000 Helsingør 
BonBon-land, Holme-Olstrup 
Knuthenborg Park & Safari 
Odense Zoo, Odense C 
Fjord og Bælt, Kerteminde 
Egeskov Slot, 5772 Egeskov 
Koldinghus, 6000 Kolding 
Givskud Zoo, Løveparkvej 3, 7323  
Lalandia Rødby Lalandia Billund 
Den Blå Planet i Kastrup 
Aalborg Zoo 
Kulturhuset i Skanderborg 
Skagen Museum, 9990 Skagen 
Musikhuset i Århus 
Nordsøen Oceanariet, Hirtshals 
Sommerland Syd, 6360 Tinglev 
Danfoss Universe, Nordborg 
Orion Planetarium, Søvej 36, Jels 
Lintrup Safari Zoo Park, 
Hotel Kommandørgården, Rømø 
Legoland, 7190 Billund 
Aros kunstmuseum, 8000 Århus 
Den Gamle By, 8000 Århus 
Tivoli Friheden, 8000 Århus 
Ree Park, Ebeltoft Safari  
Munkholm Zoo, Munkholmvej 5, 8444 Balle 
Djurs Sommerland, 8581 Nimtofte 
Det rytmiske spillested Horsens 
Randers Regnskov, 8900 Randers 
Fårup Sommerland 
Zoologisk Museum 
Lolland Færgefart 
Botanisk Have 
Den Blå Planet 
Alle Nordisk Films biografer i hele landet (I Kbh/Frb: Palads, Imperial, Dagmar, Fal-
koner. Resten af landet: Lyngby, Hillerød, Tåstrup, Næstved, Nykøbing F, Odense, Aar-
hus, Trøjborg Aarhus, Kolding, Esbjerg, Randers, Herning, Aalborg og Metropol Aal-
borg. Biograf Apollon, Anlægsvej 4, 7600 Struer Biografen Øst for Paradis, Paradisgade 
7-9, 8000 Århus 
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                                   Nyhedsbrev fra ledelsen 
    Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
              
                                           

 

 
Masterplanens fokusområder 
  

Apropos masterplan, så ved vi allerede nu, at den kaster en række opgaver 

af sig  - både på kort og længere sigt. 

  
De fokusområder, som beskrives i planen, er opgaver, som vi primært in-

ternt i landsbyen skal arbejde videre med og centrere sig om udvikling/

nytænkning af landsbykonstruktionen og strategi for kompetenceudvik-

ling.  Allerede i år bør vi tage fat på drøftelser om, hvordan vi griber dette 

arbejde an - og ikke mindst definere både kort- og langsigtede mål for 

denne udvikling.  Ligeledes ligger der i det materiale, der blev samlet sam-

men i forbindelsen med tilbagemeldingerne på dialogmaterialet, grobund 

for et helt idékatalog med forslag til mangfoldige indsatser, som bestemt 

bør foldes ud og kigges på endnu engang. 

  
Jeg forestiller mig, at vi påbegynder drøftelser heraf i lederkredsen og 

LMU i løbet af foråret/sommeren og lægger en plan for, hvordan hele or-

ganisationen inddrages i det videre arbejde i løbet af de næste år.    

  
  

Ny AC leder 
  

I går var der ansøgningsfrist på AC lederstillingen. Vi har i alt modtaget 

14 ansøgninger og uden af afsløre for meget, kan jeg vist godt sige, at de 

mandlige ansøgere er i klart overtal :).  

  
Der er nu valgt 5 ud til samtalerunde nr. 1.  Derfra går 2 videre til samta-

lerunde nr. 2  og endelig udvælgelse. 

  
Pr. 1. marts skulle vi derfor være klar til at byde en ny AC leder velkom-

men. 

  
         Fortsættes …….. 

Nyhedsbrev januar 2015                                                Landsbyen Sølund 



9 

 

Ny sygeplejerske dækning om natten fra 1. marts. 
  
Socialudvalget behandlede i december måned indstilling om ny fremtidig 

sygeplejedækning om natten i Landsbyen Sølund. Baggrunden herfor var 

som bekendt et krav om effektiviseringer på kr. 800.000,- i hjemmesyge-

plejeydelserne på Sølund.  

  
Den endelige indstilling skal behandles i Økonomiudvalg og Byråd også i 

løbet af januar, men på baggrund af Socialudvalgets indstilling, tyder alt 

på, at der snarest muligt (der stiles mod 1. marts 2015) skal iværksættes en 

ordning, hvor Skanderborg Kommunes hjemmesygeplejerske også dæk-

ker Landsbyen Sølund i tidsrummet 23.00-07.00.  

  
Med baggrund i det forarbejde som Sølund allerede lavede i løbet af som-

meren 2014, og som den samlede ledergruppe i landsbyen og LMU drøfte-

de og bakkede op omkring i efteråret, går vi nu i gang med 

at planlægge denne overgang og i første omgang involvere de primæ-

re nøglepersoner i overgangen (ledelsen i BE 40 og dennes nattevagter, 

som skal være back-up hjælp til de øvrige nattevagter på de ikke sygeple-

jefaglige opgaver om natten). 

  
Ligeledes er der indledt et forarbejde med hjemmesygeplejerskerne i 

Skanderborg kommune, hvor der vil blive lavet et introduktionsprogram 

til opgaven.  

  
Når vi nærmer os d. 1. marts, vil I blive yderligere og mere detalje-

ret orienteret om ændringerne - men vurderingen er, at det ikke vil få om-

fattende betydning for de interne arbejdsgange på Sølund.   
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                  Nyhedsbrev fra ledelsen 
       Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt 
         

 

 

 
Gode naboskaber 

  
Landsbyen Sølund har i forbindelse med Smukfest's ansøgning om udvidelse af 

Smukfest i 2016 modtaget et naboorienteringsbrev herom. Her anmodes vi om at 

komme med eventuelle bemærkninger til ansøgningen, inden Skanderborg Kom-

mune træffer afgørelse om tilladelse til en udvidelse. Nedenstående er en sammen-

drag af de bemærkninger, som det øverste ledelsesteam har givet til Skanderborg 

Kommune: 

 

Landsbyen Sølund har igennem årene oparbejdet et godt og problemfrit samar-

bejde med Smukfest - både før, under og efter afvikling af den årlige festival. Det 

er dog som bekendt ikke uden konsekvenser for landsbyens 236 beboere, at festi-

valen afvikles på nabogrunden til landsbyen. Især ikke fordi der også etableres 

camping for tusindvis af festivalgæster på landsbyens matrikel, i de 4-5 dage festi-

valen raser. For langt de fleste beboere betyder det, at de ikke i disse dage kan 

færdes så frit og ubesværet, som de plejer. De mange - ofte berusede - mennesker 

gør, at vores beboere bliver forvirrede, konfuse og nogle gange bange/utrygge, og 

mange boenheder har flere medarbejdere på arbejde i løbet af festivalen i et for-

søg på at minimere de gener, mange beboere måtte opleve.  

 

Det samarbejde Sølund og Smukfest igennem årene har udviklet i forhold til at 

minimere og kompensere for ovenstående konsekvenser, har fundet et fornuftigt 

leje. Det er trods de gener, der viser sig ," tåleligt" for beboerne og organisationen 

Landsbyen Sølund at være nabo til festivalen.  Men det forårsager også, at flere 

beboere efterhånden flyttes ud af Landsbyen Sølund i de 5 dage, hvor festivalen 

løber - især  beboere fra BE 20 og 44. En nødvendig vej at gå fordi der ikke kan 

kompenseres og dæmmes op på anden vis i forhold til en markant stigende udad-

reagerende og selvskadende adfærd hos en del af beboere grundet stress og fru-

stration over larm, trængslen fra de mange festivalgæster, brudte dagsrytmer 

osv.    

 

Generelt set er landsbyens beboergruppe jo igennem årene blevet både ældre og 

mere komplekse i deres funktionsnedsættelser - og de er dermed også blevet mere 

modtagelige for forstyrrelser udefra.  

                   Fortsættes ……. 
  

Nyhedsbrev februar 2015                                          Landsbyen Sølund 
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Med et muligt perspektiv for afholdelse af festival med mange tusinde overnatten-

de i Landsbyen Sølund over 2 på hinanden følgende weekender, giver dette både 

landsbyen og landsbyens beboere udfordringer, som i udgangspunktet kan være 

svære at imødekomme. De beboere, vi flytter ud af landsbyen( ofte ej heller opti-

malt fordi de rykkes ud af deres kendte og trygge rammer), kan i udgangspunktet 

ikke håndtere endnu en udflytning weekenden efter - ej heller vil der kunne ope-

reres med udflytning i 14 dage helt væk fra matriklen - hverken pædagogisk eller 

ressourcemæssigt forsvarligt og muligt.  

 

En håndfuld beboere holdes hjemme under festivalen trods et behov for faktisk at 

blive flyttet væk.  De beboere er imidlertid så belastede af deres funktionsnedsæt-

telser, at konsekvenserne ved at flytte dem midlertidigt er større end konsekven-

serne ved at lade dem blive hjemme (typisk inden døre) med et forhøjet medarbej-

derberedskab og typisk også en intensiveret brug af beroligende medicin.  En situ-

ation der giver tilbagevendende etiske dilemmaer hos både personale og ledelse. 

For disse beboere vil det ej heller være hverken pædagogisk eller ressourcemæs-

sigt forsvarligt at udsætte dem for dette pres over 2 weekender.  

 

Landsbyen  Sølund vil meget gerne i et fremadrettet perspektiv og samarbejde 

med festivalen støtte op omkring udvikling af Smukfest som et kulturelt funda-

ment for Skanderborg og Skanderborg by. Vi er bekendt med, at Smukfest har 

præsenteret 3 forskellige udvidelsesmodeller. Som nabo og samarbejdspartner vil 

vi i det perspektiv gerne samarbejde konstruktivt om de to modeller, som ikke 

indbefatter overnatning af festivalgæster på landsbyens matrikel over 2 weeken-

der, og vi forventer selvfølgelig i den kommende tid at blive inviteret til egentlige 

dialoger med festivalen og den del af Skanderborg kommune, som godkendelses-

mæssigt har med spørgsmålet at gøre. 

Summa summarum - Vi vil gerne støtte op omkring et udviklingsbehov for festi-

valen og byen, men vil samtidig også sikre, at landsbyens beboere ikke udsættes 

for mere gene og stress end hvad godt og rimeligt er. 

 

 

Nye boskaber 

  
Nye naboskaber skaber nye bekendtskaber og nogle gange nye venskaber . 
Landsbyen Sølund har som bekendt fået nye naboer i det nybyggede Søbyen. Vores 
nye naboer har af et par omgange inviteret til dialog/forventningsafstemning om-
kring naboskel, og hvordan disse skal præsentere sig. Konkret drejer det sig om om-
rådet nede og omkring kantinebygningen og Teknisk afdeling.  
  

  

  

 

                   Fortsættes ….. 
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Gode naboskaber er guld værd, så Sølund Festival, som ejer en række containere, 

der står placeret på arealet bag kantinebygningen, og Landsbyen Sølund går nu 

sammen med Skanderborg kommunes Teknik og Miljøafdeling om at lave en plan 

for " smukkesering" af området, som støder op til vores nye naboer.   

Så alle forhåbentligt bliver glade - og glade for hinanden.   

  

Området skal være gjort pænere og præsentabelt indenfor det næste års tid.  

 

Ny AC leder 

  
Lars-Peter Mølgaard Frandsen starter som ny aktivitetscenterleder pr. 1. marts. 

Lars-Peter kommer fra en stilling som kombineret botilbuds- og aktivitetscenter-

leder i Århus Kommune og har igennem årene oparbejdet en solid faglig indsigt 

og ledelsesmæssig erfaring indenfor voksenhandicapområdet. 

  

Der bliver lagt et introduktionsprogram for ham, hvor han i løbet af de første må-

neder kommer rundt i alle enheder – så tag godt imod ham. 

   
  
Ny kommune 3.0 konsulent 

  
Pr. 1. marts overgår sygeplejerske - og fetivalleder af Sølund Festival - Lasse 

Mortensen i en ny stilling i Landsbyen Sølund. Lasse Mortensen bliver kommune 

3.0 konsulent og får hermed den spændende opgave i de kommende år, at udvikle 

og opbygge samarbejder med landsbyens omkringliggende by- og landsamfund i 

forhold til at tænke kommune 3.0 strategier ind i landsbyen. 

  

Lasse er som bekendt kun ansat i 7 timer om ugen, da han resten af tiden er fri-

købt af Sølund Festival til div. Festivalarbejde. Men vi har vurderet, at Lasse med 

sit store netværk og indgående kendskab til brobygning mellem forretningsliv, 

interesseorganisationer og civile i kraft af sit mangeårige festivalarbejde, vil kun-

ne bringe mange gode ideer og aspekter ind i landsbyens arbejde med kommune 

3.0 strategien.  

  

Det kommer I til at høre meget mere om - og det kommer I til at blive involveret 

meget mere i, så bare glæd jer! 
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I takt med, at blomster og blade springer ud, og temperaturen stiger, så 

plejer loppemarkeder og bagagerumssalg at pible frem. Der er meget godt 

at finde blandt de gamle og brugte sager, og der er også en del, der er 

knap så godt.  

En fortælling lyder, at der i en by var arrangeret et loppemarked, og et 

sted i den almindelige forvirring af kræmmere, krejlere, købere, fund og 

skrammel stod en ung mand og forsøgte at sælge nogle musikinstrumen-

ter. Der var ikke stor interesse for hans varer og de få, der stoppede op 

ved hans stand, ville ikke give ret meget for instrumenterne. 

På et tidspunkt løftede den unge mand en violin i vejret. Den manglede et 

par strenge og havde ingen kasse. Der var ingen, der viste interesse for 

violinen, og lige da manden skulle til at lægge den til side, kom en ældre 

herre hen til ham. Han havde fra afstand fulgt med i, hvad der foregik. 

Han sagde: ”Unge mand, lad mig låne violinen et øjeblik”, og så tog han 

den varsomt i sine hænder, vendte og drejede den, holdt den op mod lyset 

og kiggede ind i den med et kærligt blik, som var det et spædbarn, han 

stod med i favnen. Pludselig stod manden helt stille, løftede blikket og 

sagde: ”Jeg vil give dig 250.000 kr. for violinen”. Folk omkring standse-

de op og gloede på manden. De var sikre på, at de havde hørt forkert. Han 

måtte have ment 250 kr., selvom det beløb også lød rigelig højt. Manden 

kunne godt mærke deres undren, så han hævede stemmen og gentog. ”Jeg 

vil gerne give 250.000 kr. for violinen – for jeg har nemlig fundet Stradi-

varius-mærket i den”. 

Stradivarius er mærket på de bedste violiner i verden, for det er den bed-

ste violinbygger, der har bygget dem. Den skrammede og streng-løse vio-

lin fra loppemarkedet, som ikke så ud af ret meget, viste sig at være rigtig 

meget værd, fordi der var sat et kvalitetsmærke på den og den dermed 

viste sig at være af den fineste kvalitet. 

      

        Fortsættes …….. 

Nyt fra præsten 
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Jeg holder meget af denne historie, som understreger, at alt ikke er, som 

det umiddelbart ser ud. Det ved vi, der færdes i Landsbyen Sølund til 

daglig eller kommer på besøg som pårørende eller besøgsven. Vi ved, at 

der bor en masse Stradivarius’er der; at beboerne er af allerhøjeste kvali-

tet. Det kan godt være, at de mangler en streng, har et enkelt hak eller to i 

lakken og en skramme her og der; men det hindrer dem ikke i som de 

unikke skabninger, de er, at spille de skønneste melodier.  

I løbet af det sidste halvanden års tid er rigtig mange melodier forstum-

met – mange beboere er døde og ved hver eneste begravelse, har det væ-

ret tydeligt for mig, hvor mange Stradivarius’er, der har boet og bor i 

Landsbyen Sølund, og hvor mange mennesker, der er blevet beriget af at 

kende dem. Beboerne spreder liv, lys og glæde, sådan som også et smukt 

stykke musik kan gøre det, og derfor efterlader de sig hver og en et tom-

rum og et væld af minder, som vi kan dele med hinanden i en smuk sym-

foni…. 

Med ønsket om et skønt og livsbekræftende forår til jer alle, og gid det 

må blive fyldt med skønne melodier! 

De bedste hilsener 

Line, præst 

 

 

Gudstjenester i Guldhornet: 

25.februar kl. 10 

 

Gudstjenester i Slotskirken: 

27. februar kl. 11 
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25.02: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet 

27.02: kl. 11.00 Gudstjeneste i Slotskirken 

06.05: kl. 18.00 Generalforsamling i  

           Pårørendeforeningen 

 
Øvrige gudstjenester annonceres i lands- 

byen 

 

 

 

12.04: 80 år Ejnar Bach  

21.05: 20 år Jonathan Scheinemann 

 

 

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  

http://www.solund.dk/
http://www.solund.dk/
mailto:britt.bach.madsen@skanderborg.dk
mailto:britt.bach.madsen@skanderborg.dk
mailto:ubn.nielsen@gmail.com
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GØR SOM OS! 
 

Skriv fest100  

og send din sms til 1919. 
 

Så støtter du Sølund Musik Fe-

stival med 100 kr. og hjælper de 
handicappede med at komme til 

årest festival.  


