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Prøv at slå et slag forbi Oasen. Der er kommet fine redskaber, der har været flittigt brugt
under sommersjov i juli måned.

Pårørendeforeningens Bestyrelse

Medlemskab af pårørendeforeningen er
ikke betinget af, om man har betalt kontingent. Alle er velkommen til at deltage i
foreningens arrangementer, og til at rette
henvendelse til bestyrelsens medlemmer,
hvis der er problemer, man ikke kan klare
alene. Slut op om pårørendeforeningen.
Det gavner både beboerne og dig selv.

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
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
Bestyrelsesmedlemmer:
Aase Lorenzen
Baunevej 7, Nim
8740 Brædstrup
Telefon: 40 44 46 82
E-mail: info.jhcare@mail.dk
Jens H. Johnsen
Rosenparken 4
8464 Galten
Telefon: 86 94 45 49
E-mail: jenshjohnsen@mail.tele.dk
Bente Christensen
Høvænget 52, 8260 Viby J.
Telefon: 24 60 34 29
E-mail: vhcb@stofanet.dk
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Laurids Green
Rugballevej 12
8700 Horsens
Telefon: 75 65 36 35
E-mail:elgreen@email.dk
Majbritt Nielsen
Stilling Byvej 20
8660 Skanderborg
Telefon: 21 28 60 17
E-mail: wmn@firma.tele.dk

Årligt kontingent for ægtepar: Kr. 150,00
Enlige: Kr. 75,00
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Så gik den sommer – næsten da.

Det er stadig smukt vejr og høsten er i fuld gang.
Og SMUK- FEST er afviklet med de
mange tusinde gæster på ”vores”
matrikel.
Det forlyder, at SMUK-FEST fra
næste år har fået tilladelse til at
udvide antallet af spilledage, så det
kan blive over to weekends.
En del af beboerne på Sølund holder ikke meget af, at der er så meget leben på området. Nogle flytter direkte væk hjemmefra, indtil alt er normalt
igen, og andre elsker de muligheder for oplevelser, festivalen giver.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen er lidt betænkelige ved
en udvidet festival, men nu må vi se, hvad der sker.
Vi glæder sig til et nyt år og byder Majbritt velkommen i bestyrelsen.
Læs endelig Fokus bladet!!!
Med varm augusthilsen
Marianne Haurdahl
formand,Pårørendeforeningen 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:
jenshjosen@mail.tele.dk

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

Far til Morten i hus 43

Far til Tina i hus 7

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

2. suppleant:
Majbritt Nielsen
Stilling Byvej 20
8660 Skanderborg
Telefon: 21 28 60 17
E-mail:
wmn@firma.tele.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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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlemmer:
Suppleanter:
1. suppleant:
2. suppleant:

Marianne Haurdahl
Margit Graves Ponsaing
Frede Højland
Ulla Nielsen
Åse Lorenzen
Bente Christensen
Jens H. Johnsen
Laurids Green
Majbritt Nielsen

Redaktør af Fokus:
Ulla Nielsen

Boligforeningens bestyrelse:
Hele bestyrelsen

PRISK:
Jens H. Johnsen

Ane-fonden:
Marianne Haurdahl
Frede Højland

Hilsen
Marianne Haurdahl
Formand for pårørendeforeningen i landsbyen Sølund
________________________________________________________________
For krydset i kalenderen
Fødselsdag for hestene
Fest for ringryttere og publikum i Søhesten.
Fredag den 11 sep. fra 10 - ca. 12.
Find gerne ridderudstyret frem.
Finere invitation følger senere.
Venlig hilsen.
Fysioterapeut: Lisbeth Klarlund
Sølund pav 2
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg
Tlf:87948266
E-mail:
lisbeth.klarlund@skanderborg.dk
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Nyt fra præsten
På vikingetogt
Vikingerne blev en rød tråd i min sommer. Jeg besøgte ikke mindre end fire forskellige steder, som havde stor betydning i 800 –
900-tallet, hvor nationen Danmark etablerede sig, og kristendommen for alvor kom til landet og blev rigets officielle religion.
Runestenen i Sdr. Vissing
I Sdr. Vissing kirke står to runesten. Runestenene har vagt interessen for vikingetiden og inspireret til at besøge forskellige steder, som har forbindelse til vikingerne.
En af runestenen har runeteksten: ”Tove, Mistives datter, Harald
den Godes, Gorms søns kone, lod gøre disse kumler efter sin
mor.”
Runerne fortæller, at Harald Blåtand havde en kone, som hed
Tove. Hun var datter af Mistivie, der var konge, og det vides, at
han var Haralds allierede mod den tyske kejser Otto d. II. Desuden beretter teksten, at stenen blev udhugget til minde om Toves
mor – Haralds svigermor.
Fundet af runestenen indikerer, at der måske har været en
kongsgård i området.
Kongernes Jelling
Vores vikingetogt gik til Jelling, som var et vigtigt centrum i Harald Blåtands rige. Jellingestenen fortæller, han samlede kongeriget Danmark og gjorde danskerne kristne: ”Kong Harald bød gøre
disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder - den
Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne
kristne. ”

Fortsættes ..
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Stenen er et af de første steder navnet Danmark forekommer.
Man kan kalde den Danmarks navneattest. Samtidig markerer
stenen, at kristendommen blev officiel statsreligion, og på den
måde har tilnavnet Danmarks dåbsattest.
Arkæologiske undersøgelser, foretaget de sidste år, tegner billedet af et storslået borg- og fæstningskompleks med adskillige huse, som sammen med både Jellingestenen og Gorm og Tyras høj
var omgivet af et højt beskyttende egetræshegn.
Hedeby
Videre gik sommertogtet til Hedeby nær Slesvig. I dag ligner det
et engområde, men engang lå der en by, som havde central betydning politisk og handelsmæssigt. Resterne af en stor vold vidner om Hedebys befæstning til landsiden. Tegninger udarbejdet
ud fra arkæologiske udgravninger viser, at hele området var
dækket af huse, hvor befolkningen på flere tusinde boede.
På vand og over land fragtede man varer til, som der blev handlet
med. Tidligt – omkring 850 - blev den første kirke bygget, dels for
at bringe kristendommen til Danmark dels for at have en kirke,
så kristne handelsfolk kunne føle sig hjemme.
Fyrkat
Sommerens vikingetogt sluttede ved Hobro, hvor resterne af en
af Harald Blåtands ringborge ligger. Vest for Hobro, hvor man
tidligere kunne sejle til, byggede Harald en af de ringborge, som
markerede og vogtede hans rige.
Nær ved Fyrkat ligger et lille museum, hvor der er opført en model af en stormandsgård fra Vikingetiden, der viser, hvordan folk
og fæ var samlet under samme tag.
Måske fører sensommerens eller næste sommers togter til nye
vikingesteder. Aggersborg, Trelleborg og flere andre venter på at
fortælle om den spændende vikingetid, da kristendommen
kom til Danmark.
Med venlig hilsen
Kristian R. Skovmose
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Horsens den 3.3.2015
I dag er det tre år siden, at Karl døde på sin stue i Hus 18 på Sølund.
Jeg er glad for, at jeg var der hos ham.
Jeg er glad for de år vi kendte hinanden.
Jeg er så glad for, at have haft Karl.
Døden kom ikke som en overraskelse for mig, idet Karl var syg, men mit
efterforløb gjorde.
Karl var min farbror, og jeg kendte ham kun i 14 år. Han var ingen selvfølge for mig, ingen pligt – men blev dog en forpligtigelse på den gode
måde, da jeg var familien.
Karl var altid glad, når vi mødtes. Efter et par timer var det også i orden
at jeg tog hjem – vi ville jo ses igen.
Karl blev 84 år og var dog et barn. Ikke mit barn, men et barn – det barn
jeg mistede, den dag han døde. Det slog hårdt. Mere end jeg nogensinde
ville have forventet, på trods af at jeg har mistet adskillige i mit liv.
Jeg er glad og taknemmelig over, at Inge kom, og vi kunne hjælpes ad
med at give Karl sit kirketøj på, kontakte bedemand m.m..
Det betyder rigtig meget for mig, at min mand og mine børn deltog i såvel udsyngning som begravelse. At de var med til at lukke et kapitel i
mit liv på en smuk måde. At de i fællesskab lagde låg på Karls kiste, og
skruede det fast.
At Karl ikke skulle ende sine dage i de ukendtes grav, har jeg aldrig været i tvivl om. Hvad jeg derimod var i tvivl om var, hvorvidt det ville være i orden at fjerne ham fra Skanderborg, hvor han havde haft sit liv. Jeg
har talt en del med Inge i Hus 18 herom, og præsten ved den kirke, hvor
jeg gerne ville tage Karl med hen til. Et gravsted er til for de pårørende,
og det vigtigste er, at der er nogen til at se efter ham – sagde præsten.
Også Inge var positiv. Det gjorde min beslutning let. Karl skulle med til
den egn, hvor jeg er så glad for at komme. Jeg fandt et dejligt sted på
Vandborg kirkegård. Et sted, hvor solen altid skinner, når den er der. Et
sted jeg kan se på min vej derhen. Et sted som vender mod syd over mod
vores lille hus.
Fortsættes …….
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Da Karls urne var klar, hentede jeg den selv.
Det blev til de sidste køreture med mig. Karl var med hjemme i Horsens
og vende, inden vi dagen efter kørte til Vandborg. Endnu en dag senere
kørte vi over til kirken, som kan ses fra huset, hvor vi mødtes med graveren Aage. Aage kunne fortælle, at Karls sten allerede var kommet og
dermed sat på plads. En fin lille sten. Aage gravede et hul, og jeg satte
selv Karl ned.
Når jeg kommer og går derfra, kan jeg stadig se Karl sidde i sofaen og
vinke glad til mig – det ”billede”, jeg har af ham fra den sidste dag, jeg
så ham oppe. Han var så glad – havde samme dag været til fastelavn i
nabohuset, hvor han blev kattekonge og ikke mindst havde spist fastelavnsbolle. Det er et godt billede at have på nethinden, når man går til og
fra et gravsted.
Her på plænen hos Karl kan man, når vejret tillader det, sætte sig i græsset og ”få en snak”. Der er masser af plads og næsten altid læ, selv om
der kun er et par km i luftlinje til Vesterhavet.
Hvorfor fortæller jeg dette nu, tre år efter at Karl døde?
Jeg kunne ikke før.
At kende et menneske som Karl giver stof til eftertanke.
Vi såkaldte almindelige kan lære meget af beboere på eks. Sølund.
Man skal ikke være bange for at involvere sig i andre mennesker og deres liv - eller afslutningen.
Der er mange måder at gøre tingene på. Hver især må finde sin egen.
Her kan det af og til hjælpe, at høre, hvordan andre har valgt.
Mange Hilsner
Birgit
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Sommer i hus 6
Af pædagog Lisbeth Buchwald Jakobsen

I hus 6 har der været stor aktivitet sommeren over, der har stået på bustur, svømmetur, snoezelture, grill, bål, musik og samvær i lange baner.
Traditionen tro holder hus 6 udeuge i uge 30. For os betyder det, at vi
hver dag tager fra huset op til en base, som igen i år var ved pav. 5. Her
er vi sammen hele dagen, og låner facilliterne hos AC i pav. 5
Ugen stod i år på vand, ild og masser af frisk-lufts-tegnet.
Vi havde flere dage i svømmehallen, hvor der blev holdt poolparty.

Fortsættes …...
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Maden blev tilberedt over bål, og en enkelt dag blev det også til
skumfiduser, som blev spist med stort velbehag.

Samværet var i højsædet

Og der blev tid til musik
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Nyhedsbrev fra ledelsen

Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt og
Anne Renée Hansen, pædagogisk teamleder

Nyhedsbrev juli/august 2015

Landsbyen Sølund

Nye folk i administrationen
Pr. 1.9 kommer der ny administrationsleder til Sølund. Brian Nikolajsen overgår efter eget ønske til en stilling som budget- og analysekonsulent, og Jesper
Grunnet Sandager bliver ny administrationsleder. Jesper har bl.a. arbejdet i
beskæftigelsesforvaltningen i Århus Kommune, han er 47 år og bor her i kommunen med kone og 2 børn. Vi glæder os til at byde Jesper velkommen efter
ferien og festivalræset.
Derudover starter Anne Mette Skydt, 53 år, i Annie Andersens stilling pr. 1.
august (Annie gik som bekendt på pension med udgangen af juni). Anne Mette
bor også her i kommunen og har bl.a. tidligere arbejdet på Finanssektorens
uddannelsescenter. Vi glæder os også til at byde Anne Mette velkommen.

Nyt layout og design til Sølunds hjemmeside
Også i Administrationen har der været arbejdssomme sjæle. Det har længe været et ønske at Sølunds hjemmeside moderniseres både teknisk og udtryksmæssigt. Der er her i sommerferien påbegyndt et arbejde med dette.
Det er blandt andet igennem en moderne hjemmeside vi skal vise, hvordan vi
udlever vores mission om: ”at skabe rammer og muligheder for, at mennesker
med særlige og individuelle behov oplever meningsgivende og betydningsfulde
liv med fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag”. Det skal vi gøre ved
bl.a. på hjemmesiden at skabe relevant og lettilgængelig information for alle,
der er interesseret i, hvordan livet i landsbyen udfolder sig, og hvordan vi, i
konkrete handlinger, løser opgaven omkring beboerne.
Fortsættes …...
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Et sådan arbejde gøres ikke over natten, og inden vi kan åbne for siden skal den
testes, ligesom den skal omkring ledergruppen og Lokal MED i september måned.
Vi håber, at vi kan åbne for en spritny og moderne hjemmeside i uge 39 i
september.
Glæd jer det tegner godt 

Nyt logo for Landsbyen Sølund
Landsbyens gamle farverige logo med træet er over 20 år gammelt. Det har været
værdsat og tjent et godt formål i sin tid med en historiefortælling, der har passet
til tidens forståelse og initiativer.
De sidste mange års samfundsmæssige forandringer, kommunesammenlægninger
og deraf nye forventninger sammen med et intensivt arbejde med en ny Mission,
Vision og Masterplan for Landsbyen Sølund, har vi i ledelsen vurderet, at også på
den designmæssige side har vi brug for en genfortolkning. Samtidig har arbejdet
med den ny hjemmeside vist os, at tidens tendenser i arbejdet med farver og design efterspørger en anden enkelthed, som bliver udfordret af det gamle logo.
Som det fremgår af lederreferatet den 2. juni, har ledelsen i Landsbyen Sølund
fået præsenteret et oplæg på et nyt logo udfærdiget af Særpræg Designbureau.
Designbureauet har gjort sig grundige overvejelser, om hvordan farverne og udtryk illustrerer kerneopgaven med fokus på mennesker, tryghed og omsorg.
Der blev på ledermødet givet positive tilkendegivelser på udspillet af et nyt logo.
Logo’et er på dagsordenen på Lokal MED møde den 14. september 2015.
I arbejdet med hjemmesiden er der taget højde for, at et nyt logo kan inddrages
så snart, der er taget endelig beslutning om det.

Ledelsesinformation
Marianne Trolle er ansat som boenhedsleder i Boenhed 10 pr. 1. juni 2015.
Samme sted er Heidi Kühl ansat som stedfortræder.

Fortsættes ….
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Når festivalen forstyrrer og forsøder landsbylivet

Og vi kommer ikke uden om, at august måned også betyder, at beboernes baghave i uge 32 giver husly til masser af glade og til tider udfordrende festivalgæster. Det er her, vi skal finde tolerancen frem i os selv, for der er også beboere, der får glæde af festivitassen, og det er helt i tråd med tankesættet om omvendt integration.
Det er fortsat værd at berette om Morten, der triller af sted på sin trehjulede
cykel rundt i Landsbyen Sølund, hvor han får sig en snak med adskillige mennesker og bliver budt på sodavand. Han vil gerne deltage, og det er han ikke
alene om. Det er gratis oplevelser for vores beboere, som er mulige på grund af
samarbejdet med Danmarks Smukkeste Festival.
Som i alle andre fællesskaber ved vi også, at ikke alle finder samme glæde i
det, og vi værdsætter den professionelle indsats, I som medarbejdere gør for at
skåne de beboere, for hvem det er nødvendigt.
Også i 2015 håber vi, at Sølunds salg af morgenmad og bade ved kantinebygningen kan indtjene en god skilling til aktivitetspuljen, hvor fortjenesten alene
går til at understøtte andre brugerrettede aktiviteter.
Traditionen tro vil vi evaluere festivalugen, og alle ledere bliver bedt om at
indsende en samlet evaluering fra hver enhed efter festivalen.
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Tidsskriftet Fokus nu
også på www.solund.dk
Du sidder nu med seneste nummer af
Fokus i hånden, et tidsskrift for beboere,
personale og pårørende.

17.12 80 år Frede Brandt Hansen

Pårørendeforeningen udgiver tidsskriftet
fire gange om året, hvor det sendes med
post. Det fortsætter vi selvfølgelig med.
Fokus i PDF – nu også online – adgangskode en forudsætning
Du kan nu også hente tidsskriftet i pdf-fil
(udgaver fra 2009 og frem) på Landsbyen
Sølunds hjemmeside www.solund.dk.
Under menupunktet ”Pårørende” finder du
undermenu ”Tidskriftet Fokus”.
At hente Fokus online forudsætter, at du
har en adgangskode.
Du kan som pårørende få tilsendt adgangskoden på mail ved at sende en Email til Landsbyen Sølunds chefsekretær
britt.bach.madsen@skanderborg.dk.

09.09: kl. 10 Gudstjeneste i Guldhornet.
25.09: kl. 11.00 Høstgudstjeneste i Slotskirken

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

07.10: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet.
29.10: Løvfaldsfest.
04.11: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet,

For at få det trykte tidsskrift:

02.12: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet.

For at modtage det trykte Fokus, skal du kontakte lederen af
den boenheden, hvor dit familiemedlem bor.
Det er også her du skal meddele adresseændring og afbestille
bladet i tilfælde af dødsfald.

18.12: kl. 11.00 Julegudstjeneste i Slotskirken

_________________________________
Redaktør af Fokus er medlem i Pårørendeforeningen:
Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail:
ubn.nielsen@gmail.com
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Jubilæums- og
Løvfaldsfest
Torsdag d. 29. oktober
2015
kl. 17.00 til 21.00
i Sølunds Festsal

Musik
Sonni og Brian samt
Jacob Jensen band

Jubilarer
Hver jubilar må invitere
2 gæster med

25 års
Jubilæum
Sølund

30 års
Jubilæum
Sølund

40 års
Jubilæum
Sølund
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50 års
Jubilæum
Sølund

60 års
Jubilæum
Sølund

