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For nylig løb den årlige løvfaldsfest af staben.
Som altid en dejlig aften med fejring af 7 jubilarer, god mad musik og
dans og hyggelig stemning.
Som det har kunnet læses i nyhedsbrevene fra ledelsen, er der ny ledelsesstruktur på Sølund. Det har betydet, at der er sket omrokeringer og kommet nye ansigter i en del af husene.
Det er altid en udfordring både for beboere og for os som pårørende, når
der sker større ændringer, men vi håber på, at alt falder i god leje.
Vi har i bestyrelsen af samme grund opfordret til, at der udsendes jævnlige nyhedsbreve fra de enkelte huse. Det er rart af følge med i personaleskift, pædagogiske indsatsområder og stort og småt fra det hus, man selv
er knyttet til som pårørende.
Vi opfordrer også til at der med mellemrum afholdes pårørendemøder
uden beboerne i huset, da vi oplever, både hos os selv og fra henvendelser, at der er behov for at snakke frit sammen med de øvrige pårørende i
huset.
Vi foreslår, at det foregår sammen med personalet, og flere huse har allerede stor aktivitet på området.
Vi i bestyrelsen vil som sædvanlig lege julemænd/ –koner og besøge husene med gode sager.
Husk vi altid kan kontaktes og gerne modtager indlæg
til bladet.
Og husk at betale kontingentet.
Med julen for døren ønskes alle en dejlig december og
en glædelig jul og et godt nytår.
Mange hilsner
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Pårørendeforeningens bestyrelse
Formand:
Marianne Haurdahl
Ålykkevej 13
8240 Risskov
Telefon: 41 40 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: 40 16 13 50
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

1. suppleant:
Majbritt Nielsen
Stilling Byvej 20
8660 Skanderborg
Telefon: 21 28 60 17
E-mail:
vmn@firma.tele.dk

Far til Morten i hus 43

Mor til Kenneth i hus 6

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

2. suppleant:
Bente Christensen
Høvænget 52,
8260 Viby J.
Telefon: 24 60 34 29
E-mail:
vhcb@stofanet.dk

Mor til Sanne i hus 6

Mor til Steen i hus 12

Bestyrelsesmedlem:
Peter Chr. Rasmussen
Tranevej 6
8240 Risskov.
Telefon 20 72 85 12
E-mail: pcr@dadlnet.dk
Far til Johanne i hus 41
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Johans ferie i Grækenland, juni 2016
Fra 20.06. til 27.06 holdt Johan fra Hus
39 ferie i Tolo på Peloponnes med sin
mor og far.
Vi kørte i bil til Billund, hvorfra vi fløj
til Kalamata.

Så er vi på vej Johan ..
Billund Lufthavn hvor Johan og mor
skåler for en god ferie

Derefter var der ca. 1½ times buskørsel, inden vi nåede vores destination. Det var
efterhånden blevet midt om natten, men lejligheden med to soveværelser var perfekt til os. I bussen var vi blevet forberedt på, at man i området havde hedebølge.
Vi havde altså ca. 37 grader hver dag, så vi blev hurtigt enige om, at det var i
alles interesse, at vi undlod at tage med på de arrangerede turistture i området.
Dagene gik således nogenlunde ens. Efter morgenmaden, der blev indtaget i panoramarestauranten, var der ”dømt” havbad om formiddagen fra nærmeste
strand, ca. 1½ km fra hotellet. Her fandt vi ud af, at vi kunne sidde et par timer
5

Frokosttid …….

Efter indkøb i supermarkedet,
indtagelse af frokost og
middagslur, begav vi os til
hotellets swimmingpool,
hvor Johan plaskede i vand
med sin far.
Derefter en velfortjent bajer.
Man skal jo huske på
væskebalancen.

”plasketid” og …….

tid til en bajer …..
Fortsættes ……..
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Om aftenen med de kun ca.. 25 grader gik vi ofte en lidt længere tur, inden vi
indtog aftensmaden på en af de dejlige restauranter i Tolo. Mange af disse ligger
meget smukt ved stranden, så man med fødderne i vandkanten kan nyde den
smukke udsigt, den dejlige mad og det hyggelige selskab.

Vi var alle tre enige om, at det havde været en rigtig god uge.
Tidligere har Johan været på dejlige ferier med sine kammerater og pædagoger
fra Landsbyen Sølund. Disse ferier gik fx til hhv. Bornholm, Kreta og Tyskland.
Det har jo som bekendt i snart flere år ikke været tilladt for handicappede at betale for pædagogisk ledsagelse til ferier. Johan er tilfældigvis så heldig, at han
har forældre, der har tid og luft nok i økonomien til at tage med ham på ferie. Så
må han finde sig i at være på tur med de gamle!
Når man som pårørende til en psykisk udviklingshæmmet er på ferie sammen, er
samværet selvfølgelig ikke problemfrit. Der var da ”brillekast” og episoder,
hvor ”man” gik i stå/i sort, men summa summarum var det som sagt en rigtig
dejlig tur.
Margit Ponsaing, mor til Johan i Hus 39.
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120 års fødselsdag i hus 11
Lørdag den 5. november 2016, havde vi i hus 11, den store fornøjelse at fejre 120 års
fødselsdag. Brian blev 40 år og Grethe fyldte 80 år.
Begge blev vækket med sang og flag, og der var dækket et fint morgenbord med rundstykker, kage, kaffe og gaver selvfølgelig.
Om formiddagen havde Grethe besøg af sin veninde Inge-Lise som bor på Fabos i Odder. De hyggede sig rigtigt i et par timer, hvorefter de kørte hjemad igen.
Brian fik besøg af sin familie, der
kom til
fødsels-

dagshygge.

Brian med flag …..

Om eftermiddagen havde Brian og
Grethe inviteret hele boenheden til
kagemand og kaffe. Det var super
hyggeligt, og der blev igen sunget f
ødselsdagssange og spist, til vi
revnede.

Fortsættes……
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Lidt anderledes var det med Grethe. Hun
ville fejres med pomp og pragt, så derfor
var der sendt invitationer ud til familie,
venner og alle beboere og personale i
boenhed 12.
Festen foregik søndag i beboernes hus,
hvor der var pyntet op efter alle kunstens
regler.
Grethe klar til fest ….
Fega-

sten startede med
ver og velkomst-

uddeling af
sang.

Der blev serveret bøf med løg, kartofler og tilbehør, desserten bestod af æblekage, æbler
som Grethe selv havde skrællet og til sidst kaffe og småkager. Der blev sunget festsange
og holdt taler. Til en rigtig fest skal der selvfølgelig være levende musik, så Grethe havde hyret Poul Vase, som spillede under hele festen. Grethe elsker at danse og fik vist
næsten budt alle gæster op til dans. Det var en kæmpe stor dag for Grethe og lige præcis
en fest som hun gerne vil have.
Det er ikke
får lov til at
fødselsdag,
og de havde
super god
lige efter
ønske.

hver dag vi
fejre 120 års
det var sjovt
hver især en
fødselsdag
deres eget

Begge 2
9

Nyt fra Præsten
af sognepræst og præst i Landsbyen
Kristian R. Skovmose

Den yndigste rose - advents og juletanker
Roser blomstrer kun om sommeren, eller gør de?
Lige udenfor mit arbejdsværelse er der et rosenbed, men her ved vintertide er der ikke
en eneste blomst. Enkelte af rosenbuskene har stadig blade på, og der hænger lidt bær,
som fuglene muntrer sig med at spise.
Alligevel er det tid til at tale om roser her ved advent, op mod jul og i vintertiden. Hvorfor?
Det er fordi roser med al deres skønhed glæder os. De er smukke at se på. Duften er
dejlig. Vi bliver mindet om den dejlige varme sommertid.
Roser knytter sig også til den højtid, som vi med raske skridt nærmer sig: Julen.
Flere salmer handler om roser.
Tænk på:
”Blomstre som en rosengård”
”En rose så jeg skyde”
”Den yndigste rose er funden”
Salmerne handler på forskellig vis om roser, der vokser frem og blomstrer på en uventet
tid og med en helt uventet virkning.
”Den yndigste roser er funden”, skrevet af præsten og biskoppen Hans Adolf Brorson,
beskriver, hvordan Jesus gror frem som den smukkeste blomst midt i en kold og vanskelig tid, hvor mennesker egentlig ikke fortjener at se roser og blive hilst på med smukke
blomster:
1
Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,

2
Alt siden vi tabte den ære
Guds billedes frugter at bære,
ar verden forvildet og øde,
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3
Da lod Gud en rose opskyde
og sæden omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede grøde.
4
Al verden nu burde sig fryde,
med salmer mangfoldig udbryde,
men mangen har aldrig fornummen,
at rosen i verden er kommen.
5
Forhærdede tidsel-gemytter,
så stive som torne og støtter,
hvi holder I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke!

6
Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for Frelseren græder,
så får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokser i dale.
7
Min Jesus! du stedse skal være
mit smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.
8
Lad verden mig alting betage,
lad tonerne rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste.

Roserne i haven forsvinder om efteråret og er væk vinteren over. Julens rose: Jesus, forholder det sig anderledes med. Jesus går os til hjertet men sin godhed, kærlighed og
skønhed.
Når vi fryser, er det godt at have varmt tøj på. Kommer vi ind fra varmen, er en dejlig
varm kop kakao skøn at varme sig med. Et lille glas glögg gir en behagelig fornemmelse
i kroppen.
Gud har af kærlighed til os sendt Jesus til verden: ”Et barn er født i Bethlehem”, synger
vi om Jesus, der som en
rose rækkes frem til os
og glæder os: Varmer os
i hjertet. Gud holder af
dig, siger han med rosen
Jesus, som blomstre for
os her ved vintertid.
Glædelig og velsignet
advent og jul!
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Løvfaldsfest den 27. oktober 2016
Kære alle beboere, pårørende,
serviceafdeling, køkken,
kursusgang, kolleger og studerende !
Tusind tak for jeres hjælp !
Tak for jeres glæde og engagement,
og at I delte så rundhåndet ud af det !
Når det hele sådan går op i en højere
enhed, og I ser ud til at have en dejlig fest, så bliver sådan en kulturmedarbejder så varm om
hjertet !
Vi ses snart igen !

75 års
Jubilæum
Sølund

Kærlig
hilsen
Lene
Bay

To glade jubilarer
med den fine
medalje om
halsen
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Der hygges ….

Kaj og Lene synger Det lysner over agres felt….
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Og så skulle der danses …….

Jonathan danser med af de studerende …..

…. Og Tine danser med sin mor
Fortsættes …..
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Løvfaldsfest den 27. oktober 2016

Vi studerende fra Social- og sundhedsskolen i Silkeborg, har været så privilegerede, at
vi måtte deltage i denne særlige dag. Vi er under uddannelse som pædagogiske assistenter og har glædet os meget til at måtte være med. Vi har set frem til, at kunne være med
til, at gøre denne dag ekstra speciel i form af det praktiske som servicepersonale, som
bare gled, og ikke, at forglemme alle de dejlige smil og blikke, vi har givet og fået.
Det er tydeligt at mærke, denne dag er en særlig dag med masser af smil, grin og hyggeligt samvær, samt et fabelagtigt band, som virkelig satte gang i festen. Fet var tydeligt at
mærke, musikken skabte stor glæde ved gæsterne. Både beboerne og personalet er nogle
hjertelige og åbne menneske, som er med til at berige denne særlige dag for os alle. Det
er helt fantastisk at se, hvad der bliver gjort for jubilarerne. De kunne virkelig føle sig
specielle. Bliv endelig ved med at holde denne fest. Det skaber glæde ved beboerne,
som virkelig kan føle sig specielle. Enestående oplevelse.
Vi er meget glade for at have oplevet denne fest, og det har været en fornøjelse at være
med.
Mvh
PA1508, Social- og sundhedsskolen
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November måned indikerer d l at indlede en status på de mål, vi har arbejdet med i
2016. Direkonen kommer rundt l alle områder i løbet af foråret 2017 med henblik på
opfølgning af målene, men inden da skal vi selv gøre status. Det kommer vi formelt l at
gøre i OLT og LMU

Nyhedsbrev fra ledelsen
af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt

Fortsættes …..
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Målkontrakten for i år har bestået af ovenstående mål – mål hvis beslling og fokus
kommer fra både polisk hold, direkonen og de respekve fagområder/lokale enheder. Gældende for alle målene i år er, at vi har forholdt os l dem som egentlige
”output”-mål. Et output-mål er et mål, der kan vinges af, når det er opnået. Vi kan
næsten vinge samtlige af ovenstående mål af – dog er vi ikke nået i land med nedbringelse af vores sygefravær, og vi har ej heller arbejdet målre$et med udvikling af
kernefagligheden i retning af en kommune 3.0 tankegang. Generelt og ” Sølund lokalt” har handicapområdet været underlagt turbulens, både hvad angår organisatoriske omlægninger og udski*ning på centrale ledelsesposter – det sæ$er alt andet lige
ngene lidt på hovedet og/eller i slstand. Set i det lys er det min klare holdning, at vi
trods alt har arbejdet godt og loyalt med opfyldelse af vores kontraktmål i år, og ﬂere
af dem vil vi kunne udvikle på l næste år.
Når man alene opsller og forholder sig l sine mål som ”output-mål”, forholder man
sig imidlerd ikke l eﬀekten af det mål, man har arbejdet med. Ja, vi har afviklet
MUS-samtaler hele vejen rundt i organisaonen – men har det været gode samtaler,
har de ﬂy$et noget, har de bidraget l nye forståelser, erkendelser osv.??Og ja, vi har
afviklet en fælles moonsdag på tværs af handicapområdet (Dyrehavemarchen i ny
udformning) med inddragelse af 10. klasses-elever – men hvad bidrog den egentlig l
af ønskværdig eﬀekt?
Vi skal blive dyggere – og mere nysgerrige – på at arbejde med eﬀektmål. Det skal
være vores ambion l næste år :) – og mit gæt er, at det også bliver langt sjovere at
arbejde med mål på denne måde. En proces vi i første omgang tager fat på i den samlede che7reds i handicap- og ældreområdet og dernæst lokalt her i både OLT og de
respekve områder. I vores målsætning for næste år har vi fået udstukket en overordnet retning fra direkonen, som vi skal basere vores målarbejde på.

Direkonens idé- og arbejdsgrundlag 2017
Direkonen udsendte deres idé- og arbejdsgrundlag for 2017 i sidste uge, som indeholder 3 såkaldte innovaonsspor. Innovaonsspor skal ses og forstås som nye retninger/nye måder at se og forstå ngene på, som skal danne grundlag for de mål vi
opsller. De 3 innovaonsspor er Fremdens Folkestyre (vores relaon l polikerne/
borgerrepræsentaonerne), Kommune 3.0 (vores relaon l borgerne) og Det fælles
VI (vores relaon l hinanden) og peger alle i retning af udvikling/fortsat udvikling af
ltag som relaterer sig l nye måder at samarbejde med polikere, borgerrepræsentaoner, borgere og med os selv og hinanden på.
De mål vi opsller for 2017 skal være farvet af de værdier som skinner igennem i
ovenstående spor – værdier som alle peger i retning af mere og et større forpligtende
VI.
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Tilbagebetaling af uretmæssig opkrævet betaling for ledsagelse
Som de ﬂeste af jer nok er bekendt med, har der siden 2014, hvor Kommuners Landsforening udsendte en klar lkendegivelse om, at det var ulovlig praksis at opkræve
betaling fra brugere l ledsagelse l fx ferier, fesvaller osv., været en del både græsrodsarbejde og polisk arbejde i forhold l at få lavet de$e forhold om. Det tegner
endelig l, at lige præcis handicapområdet fremadre$et får mulighed for at genoptage den hiddige praksis. Jeg har ikke set den endelige lovvedtagelse på området –
men jeg tænker den er på vej.
Men vi har en udfordring i, at man samdig har vedtaget, at samtlige beboere, som
uretmæssig er blevet opkrævet betaling for ledsagelse i dsrummet oktober 2011 –
okt. 2014 (det dsrum som gælder indenfor forældelsesfristen), skal have deres penge lbagebetalt. Denne lbagebetaling skal ske i 2016, og vi arbejder derfor på højtryk med at få skabt os et samlet overblik over, dels hvor mange beboere og dels hvor
mange penge i alt. Hvis vores praksis kan sammenlignes med fx Sødisbakke, kan vi
meget vel komme op på individuelle lbagebetalinger l enkelte beboere på 100.000,
- eller mere – og hvis det er gældende for blot halvdelen af landsbyens beboere, så
skal vi lbagebetaling i størrelsesorden 10 mio. kr. Det er MANGE penge ud af et budget, der i forvejen går i minus, og vi kommer, hvis det kommer derl, l at overskride
vores budget med mere end 5 %. Det vil i sidste ende formentligt betyde, at vores
takster skal sæ$es op i 2018 svarende l det, der ligger udover de 5 % budgetoverskridelse (jfr. Regelsæ$et herom i Rammea*alen).
Jeg ved, at de$e er meget teknisk, og det vil som sådan ikke betyde noget for varetagelsen af alles kerneopgaver, men jeg har vurderet, at det var viggt, at alle får denne
informaon, da der helt sikkert bliver en del snak om de$e her – også blandt pårørende. I skal som medarbejdere derfor være informeret om de centrale elementer i
sagen.
Alle boenheder og huse vil med udgangen af november/begyndelsen af december få
en opgørelse over hvilke beboere, der skal have penge lbage, og hvor mange penge,
de skal have lbage, og der vil samdig blive udformet et enslydende brev l alle berørte beboere (deres værger) fra administraonens side. De enkelte huse/boenheder
skal derfor ikke foretage sig noget andet end at vide, at det kommer l at ske, og at en
del beboere vil få en pæn slat penge retur på kontoen. Sikkert en glædelig overraskelse
for mange :).
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Her følger en kort præsentation
af det overordnede lederteam (OLT)

Lone Bahnsen Rodt
Landsbyleder
Jeg har været leder af Landsbyen Sølund siden august 2011, og har de seneste 20 år
beskæ*iget mig indenfor ledelsesfaget i det specialiserede sociale område. Før jeg
kom l Sølund har jeg bl.a. været forstander i Psykiatrien i det daværende Århus Amt
i 5 år, Socialcenter- + Børnecenterchef i Århus kommune i ialt 8 år og handicap- og
psykiatrichef i Favrskov Kommune i godt og vel 2 år. Oprindeligt er jeg uddannet socialrådgiver i 1993. Har desuden suppleret med en række ledelseskurser og er for nuværende i gang med en Masteruddannelse i kommunikaon på Roskilde Universitetscenter, som jeg afslu$er l sommer.

Trine Schierﬀ
Vicelandsbyleder
Har siden 2006 fungeret som vicelandsbyleder i Landsbyen Sølund. Udover det overordnede strategiske og ledelsesmæssige fokus ind i det overordnede lederteam, er
mine primære opgaver indskrivning af beboere, pårørendebesøg, samarbejde med
handlekommunerne og fokus på magtanvendelse. Jeg har været ansat i Landsbyen
Sølund siden 15-8-1989, som pædagog, boenhedsleder og har i en periode fungeret
som konsulent i Sølunds dligere kursusafdeling, der i dag er ersta$et af VISS. Min
uddannelsesbaggrund er oprindeligt socialpædagog.

Fortsæ$es ….
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Jesper Grunnet Sandager
Administraonsleder
Jeg er leder af administraonen hvor vi sidder med bogføring, fakturering, dele af løn og
personaleområdet, samt IT support og Sølunds økonomistyring med budge$er og opfølgning. En anden vigg pind er det tekniske område med vores håndværkere som arbejder med at holde Sølunds teknik og bygninger kørende. Endelig er der det overordnede ansvar for rengøringen og vedligehold af de grønne områder hvor de knokler for
at holde Sølund pæn og indbydende. Min uddannelse som økonom med speciale i naonaløkonomi har jeg dligere ”misbrugt” J l så forskellige ng som underviser på Handelsgymnasiet, et langt stræk som økonomisk ful(d)mægg og rigsstasker på beskæ*igelsesområdet i Århus kommune, samt et par år som analyker hos alle oﬀentlige
ansa$es favoriOirma nr. 1 – KMD.

Elin Daugaard
Områdeleder
Jeg blev 1. september i år ansat som områdeleder for området der består af Boenhederne 2, 4, 12 og 14. Jeg kom l Landsbyen Sølund i januar 2011, som boenhedsleder i Boenhed 4. Jeg brænder for gennem min ledelse, at skabe de bedste vilkår og muligheder
for gruppen af voksne mennesker med nedsat funkonsevne generelt og i særdeleshed,
i det liv beboerne lever her i Landsbyen Sølund. Udover at have været lsynsførende for
det sociale lsyn i Aarhus Kommune med primær funkon inden for kommunale og
private lbud for voksne med nedsat funkonsevne har jeg lederbaggrund fra såvel
Aarhus Kommune og Aarhus Amt siden 1997. Inden da har jeg i mere end 12 år arbejdet
i den daglige pædagogiske praksis med voksne med nedsat funkonsevne. Min uddannelsesbaggrund er en socialpædagogiskuddannelse i 1984, og lige nu læser jeg en master i ledelse.
Fortsæ$es …..
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Jeg er ltrådt sllingen som områdeleder for boenhed 6, 10 og
18 pr. 1. september 2016. Jeg kommer fra en slling i Horsens
Kommune og har 10 års erfaring med ledelse på myndighedsområdet for både børn og voksne. Jeg har en uddannelse som
socialrådgiver, supervisor, diplom i ledelse og er i gang med at
tage en Master på Ålborg Universitet i ledelses, læring og organisaonspsykologi.
Anne-Marie Kruse
Områdeleder
Jeg hedder Carsten Johnsen og er ansat som områdeleder for
BE16, BE20 og BE44.
Jeg har været ansat i Landsbyen Sølund siden marts 2011 som
Boenhedsleder, først i BE40 og senere som Boenhedsleder for
BE20 og BE44. Jeg har 20 års erfaring indenfor det socialpædagogiske område, primært med socialt udsa$e unge og voksne
med psykiatrisk overbygning. Jeg er uddannet pædagog og har
en diplom i ledelse.
Carsten Johnsen
Områdeleder

Jeg hedder Jonna Lind Jacobsen og er ansat som områdeleder
for BE8, BE40 og BE42.
Jeg har været ansat i Landsbyen Sølund siden marts 2014 i
BE40 – først som stedfortræder og senere som boenhedsleder.
Jeg har en bred erfaring fra det socialpædagogiske område og
var inden jeg kom l Landsbyen Sølund leder af det bolbud
for voksen udviklingshæmmede i Silkeborg Kommune. Jeg er
uddannet pædagog og læser diplom i ledelse.
Jonna Lind Jacobsen
Områdeleder

Fortsætes ….
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Jeg hedder Lars-Peter Mølgaard Frandsen og er leder af Sølunds Akvitetscenter og STU, som er Sølunds eksterne daglbud. Jeg har arbejdet på Sølund siden marts 2015, hvor jeg
kom fra en slling i Aarhus Kommune. Som leder af Sølunds
store daglbud, pt. ca 70 brugere fra stort set alle Sølunds
boenheder, repræsenter jeg bl.a. dagsakviteter med udgangspunkt i , at brugernes lbydes en indholdsrig og tryg
hverdag forankret i et godt samarbejde med brugernes boenheder.

Lars-Peter Frandsen
Områdeleder

I OLT repræsenterer jeg Sølund Sundhedsteam, som består af
læge, psykiater, fysioterapeuter, sygeplejersker og lægesekretær. Det tværfaglige, og ﬂerfaglige arbejde i Landsbyen Sølund,
som vi i vores vision og mission lægger vægt på, og som vi
mener, lgodeser det hele billede af beboerne, har jeg l
opgave at være med l at formidle i hverdagen.
Det sundhedsfaglige aspekt er en væsentlig del af beboernes
gode liv, og hænger uvægerligt sammen med den pædagogiske
hverdag. Jeg og kolleger arbejder såvel med i det prakske
arbejde omkring beboerne, som på konsulentbasis for det
pædagogiske personale. Behandling af ulsigtede hændelser
og opfølgning på forbruget af p.n.-medicin, samt undervisning i
medicin, epilepsi, almen sundhed, hygiejne og førstehjælp, er
Ane$e Frederiksen
ligeledes en del af mit arbejde.
Ledende sygeplejerske

Jeg hedder Je$e Lorenzen og er konstueret leder af VISS. Jeg
har været ansat i Landsbyen Sølund fra april 2007. I VISS er mit
fokus, at vi skal formidle og generere ny viden om mennesker
med psykiske og fysiske funkonsnedsæ$elser således, at de
medarbejdere, der tager sig af beboerne, er klædt bedst muligt
på. Det sker bl.a. ved, at vi lbyder e*eruddannelser og konsulentbistand l medarbejderne, ligesom vi lbyder hjælp, hvis en
borger har særlige vanskeligheder i en periode.
Jette Lund Lorenzen
konstitueret leder
af VISS
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Tidsskriftet Fokus nu
også på www.solund.dk
08.01: 50 år
06.02: 30 år
10.02: 40 år
14.02: 80 år
25.02: 50 år
13.03: 60 år

Du sidder nu med seneste nummer af
Fokus i hånden, et tidsskrift for beboere,
personale og pårørende.

Michael Sørensen
Jonathan Maan
Mirwatt Zamzam
Jørn Alvin Elmose
Lene Hansen
Jan Ryan Poulsen

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.

02.12: kl. 10.00 julegudstjeneste i Guldhornet
10.12: kl. 11-14 juletræsfest i festsalen

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

17.12: kl. 11.00 Stjernetræf
julegudstjeneste i Slotskirken

For at få det trykte tidsskrift:

06.01: kl. 10.00 gudstjeneste i Guldhornet

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

03.02: kl. 10.00 gudstjeneste i Guldhornet

_________________________________
________
Redaktør af Fokus er medlem i Pårørendeforeningen:
Ulla Bøttcher Nielsen
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com
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TORSDAG
den 10. december
i festsalen
Kl. 11.00-14.00

24

