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Generalforsamling
I aftes afholdt vi årets generalforsamling i
Pårørendeforeningen.

Efter generalforsamlingen havde vi en paneldebat, hvor repræsentanter for Sølunds sundhedsteam lagde ud med et indlæg om aftenens emne, ”kost, motion,
sundhed, etik”.
Jeg er stadig så fyldt af den gode snak, de gode spørgsmål, holdninger og overvejelser, der kom frem, og jeg takker panelet for deres deltagelse.
Når det er sagt, sidder jeg og undrer mig over, at der var så forholdsvis få pårørende, der havde valgt at bruge en aften på snakken.
Dette er ikke for at brokke mig.
Jeg tænker mere, hvad vi som bestyrelse kan gøre, for at være mere synlige og
få jer pårørende bedre i tale.
Der er ikke tvivl i mit hjerte om, at alle I pårørende vil det bedste for jeres
”børn”.
Der er ikke tvivl hos mig om, at I er mange aktive forældre.
Er det for kedeligt (generalforsamlinger ER jo notorisk kedelige) at invitere til
generalforsamling med efterfølgende tema?
Er det - (vi kender det alle)- skræk for at blive presset ind i en bestyrelse, man
ret beset ikke har tid og lyst til?
Til det sidste kan jeg berolige – vi, der allerede ER i bestyrelsen, holder gerne
fast på vores pladser.
Vi vil i bestyrelse have som et af vores indsatsområder, hvad vi kan gøre for at
blive mere synlige fremover.
Rigtig god sommer til alle.
På bestyrelsens vegne
Marianne Haurdahl
3

Pårørendeforeningens bestyrelse
Formand:
Marianne Haurdahl
Ålykkevej 13
8240 Risskov
Telefon: 41 40 31026
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:
margith@dadlnet.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:
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: aaslor@privat.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:
Peter Chr. Rasmussen
Tranevej 6
8240 Risskov.
Telefon 20 72 85 12
E-mail: pcr@ dadlnet.dk

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

Far til Johanne i hus 41

Mor til Steen i hus 12
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Pårørendeforeningen Sølund
Referat af generalforsamlingen 10. maj 2016

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 Marianne Haurland, Frede Højland og Aase Lorenzen.
Nyvalgt blev Peter Rasmussen.
6. Valg af suppleanter
Genvalg af Laurids Green og Majbritt Nielsen. Nyvalgt blev Bente Christensen.
7. Valg af revisor
Genvalg af Leif Edeling Nielsen.
8. Valg af Revisorsuppleant
Kurt Hager genvalgt.
9. Indkomne forslag. Ingen.
10. Evt.
Der blev stillet spørgsmål omkring betaling for ledsagelse.
Hele problematikken omkring dette emne er opstået efter en klage til LEV
om overforbrug af en beboers penge på et bosted.
Kommunernes Landsforening, som også er en part i dette, har klart erkendt betaling for ulovlig.
Der har været en delegation på Christiansborg for om muligt at få en politisk afgørelsen af problemet, men daværende socialminister Manu
Sareen ville ikke gøre noget.
Der arbejdes stadig på en løsning, som dog ikke umiddelbart er på vej.
Forslag om at lave temaaften om emnet.

Ulla Bøttcher Nielsen
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Formandsberetning 2016
Velkommen til generalforsamlingen 2016
Vi har en spændende snak foran os i aften med et bredt panel af kompetente mennesker,
så jeg vil ikke væve for længe om årets gang.
Men jeg vil igen i år understrege, at Pårørendeforeningens første og vigtigste mål er at
varetage beboernes interesser på alle måder, og at det er fokus i alle de emner, vi i bestyrelsen tager op på vores møder i fint samarbejde med ledelsen.

Møder
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Desuden har medlemmer af bestyrelsen deltaget i møder i Prisk, som er det overordnede råd for bo-/og aktivitetstilbud i Skanderborg Kommune.
Og vi har vi et medlem, som deltager på møder i Danske Handicapråds Skanderborgafdelingen med henblik på samarbejde ved fælles interesseområder.
På vores bestyrelsesmøder deltager en repræsentant fra ledelsen, som bidrager til dagens
dagsorden med punktet ”nyt fra ledelsen”.
De nyhedsbreve, som udsendes månedligt fra Sølunds ledelse, er tilgængelige i vores
blad Fokus, og jeg vil opfordre alle til at følge med og læse bladet.
Alle er nok klar over, at det har været og er en udfordrende tid for ledelsen..– Riget fattes penge, og også på Sølund er der omstruktureringer og besparelser.
Vi ved, at der så vidt muligt forsøges at finde områder for besparelserne, der berører
beboerne mindst direkte.
Og det er de enkelte husledere, der står inde for at informere pårørende om, hvad besparelserne vil betyde for det enkelte hus.

Fester
Faste punkter for bestyrelsen i årets løb er den årlige løvfaldsfest, hvor årets jubilarer
fejres og blandt andet får en gave fra Pårørendeforeningen. Sidste år 2015 var der 6
jubilarer, heraf en beboer, som har boet her på Sølund i alle de 80 år, huset har eksisteret!!!
I forbindelse med julen købes der gaver fra Pårørendeforeningen til de beboere, der ikke
ellers får gaver fra nogen pårørende.
I begge tilfælde får vi hjælp af beboernes kontaktpædagoger, som jo kender beboernes
ønsker.
Julemænd og -koner fra bestyrelsen kører søndag før jul rundt på besøg i alle huse med
julekurve, rensdyrhorn på bilerne og nissehuer til stor begejstring.
Vi har deltaget i Skanderborg Kommunes nytårskur, hvor flere ”frivillige” tiltag havde
opsat en info-stand, og vi tænker, at Pårørendeforeningen kunne gøre det samme næste
år for at gøre opmærksom på vores eksistens.

Fortsættes ...
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Alle har vel hørt om SmukFest, som ønsker at udvide sine koncertdage til to weekender.
Vi har været betænkelige, fordi nogle af beboerne på Sølund ikke magter den hurlumhej
og derfor ”tager på lejr” imens. Det er vigtigt at vide, at udgifter i den forbindelse IKKE
pålægges beboeren men dækkes af SmukFest.

Emner
Værgemål -I det kommende år forlyder det, at beboere, der ikke selv kan varetage fx
økonomi m.m., skal have en værge. Det følger vi spændt – men alle pårørende vil høre
nærmere fra de enkelte huse. Og der informeres desuden i Fokus om emnet.
Som det kan forstås, har vi på bestyrelsesmøderne snakket en del om aftenens tema med
kost, motion, sundhed og etik .
I forbindelse med de årlige handleplansmøder vil vi anbefale, at dette emne - altså kost,
motion, vægt og sundhed diskuteres, samt at man får snakket om anvendelsen af de ledsagertimer, som Sølund tilbyder hver beboer. Det er 4 månedlige timer, som skal gøre
livet gladere.

Fokus
Vores blad Fokus udgives 4 gange hvert år og udsendes til pårørende over hele landet.
Vi efterspørger altid indlæg, som ikke behøver at være nogen eksamensstil – Ulla er
redaktør og omformulerer og tilpasser gerne – og i øvrigt er det Ulla, der laver hele arbejdet med bladet, inclusive at minde formanden om, at der nu er deadline. Så tak for
det, Ulla.

Tak
Jeg vil slutte med at bringe en kæmpestor tak til Britt i administrationen, som er utrolig
behjælpelig med alle de ting, vi har brug for hjælp til.
Og en tak til ”pakkeholdet” som pakker vores blad Fokus og får det sendt afsted.
De af os i bestyrelsen, som får lov at fortsætte, ser frem til et nyt og spændende år.

Marianne Haurdahl
Formand for pårørendeforeningen
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Ny organisering i Landsbyen Sølund træder i kraft
1. september 2016.
Hvorfor omorganiserer vi i Landsbyen Sølund?
• Vi omorganiserer NU fordi vi er under økonomisk pres og dermed kan spare

og effektivisere brugen af nogle ledelsesressourcer.

• Vi ville have omorganiseret - på sigt – alligevel, da målet også er endnu

højere grad af fællesskab og landsbytanke, hvor handlinger og tankesæt
bærer præg af at have rod i én organisation.

• Omorganiseringen skal understøtte at fagligheden og kerneopgaverne kvali-

ficeres af en højere grad af fælles logik, der er opnået igennem åbenhed,
samarbejde og dialoger.

Der etableres fire boenhedsteams hver bestående af tre-fire af de nuværende
boenheder. I hver boenhed er der en faglig leder, og for hvert team er der en
overordnet boenhedsleder. For enkelte boenheder bliver der, udover en faglig
leder ansat en medarbejder med funktion som 1/2 tid assisterende faglig leder.
Dette med baggrund enhedens størrelse og opgavens art. De nuværende funktioner som stedfortrædere nedlægges.
Den kommende organisering skal bl.a. dæmme op for den uhensigtsmæssige
variation i løsningen af opgaver og brug af forskellige funktioner og ledelsesressourcer som opleves i dag – en variation som bl.a. er bemærket og tilkendegivet af samarbejdspartnere.
Ambitionen er, at nøglefunktioner fremover bliver varetaget ud fra grundlæggende genkendelige principper og tankesæt. Det skal sikre en gennemsigtighed
og genkendelighed både i løsningen af de enkelte opgaver og af den ramme
opgaver, samarbejde og ledelse bedrives indenfor.
Tankesættet bag den ændrede ledelsesorganisering er, at de faglige ledere er tæt
på kerneopgaven for at understøtte indsatsen og medarbejderne i hverdagen.
Den overordnede leder er tæt på den faglige leder og faciliterer ledelsessparring
og samarbejde i det nye team.
På de næste sider er der henholdsvis en skitse af den ny organisering samt en
oversigt over ledelsesniveauet for det pædagogiske arbejde.

Artiklen fortsættes på side 12…..
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...fortsat fra side 9
Det er et tæt forbundet ledelsessamarbejde, der skal bidrage til at opnå den genkendelighed og gennemsigtighed, der er målet.
De overordnede ledere skal fremadrettet varetage opgaver, som de nuværende
boenhedsledere løser i dag, ligesom de skal varetage opgaver som i dag ligger i
det nuværende øverste ledelsesteam.
Principperne som den ny organisering er bygget op efter
• At der er faglig ledelse funderet i praksis og tæt på opgave og medarbejdere
• At styrke den overordnede ledelsesmæssige opmærksomhed på den lokale

faglige ledelse

• At skabe højere grad af synergi i den faglige ledelse på tværs af boenheder

ved forpligtende teamledelse, der kan understøtte videndeling og et fælles
bæredygtigt fundament for den faglige ledelsesvaretagelse.

• Skabe et bredere decentralt økonomisk fundament og råderum
• At gøre det strategiske ledelsesrum operationelt.
• Organisering under hensyn til boenhedernes geografi, størrelse og målgruppe
• Færreste mulige direkte berørt af en flytning til ny enhed/væsentlig ændring

af opgavevaretagelse.

• At der defineres nye interne ledelsesprofiler (roller, funktioner og ansvar)
• At ledelsesformen er anderkendende og inviterer til, at alle kan udtrykke de-

res meninger åbent og ordentligt med udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier.

• At konstruktionen bidrager til et kvalificeret samarbejde mellem døgn- og

dagtilbud på såvel det faglige som det overordnede ledelsesniveau.

Jeg er sikker på, at den nye organisering pr. 1.9.16 bliver en god udfordring for
Landsbyen Sølund da den også medfører, at der skal arbejdes med ændring af
(uhensigtsmæssige) vaner og videreudvikling af den kultur, som har været et
godt fundament for landsbyens levedygtighed igennem mange år.
Lone Bahnsen Rodt
Leder af Landsbyen Sølund
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Når SMUK fest forstyrrer og forsøder landsbylivet

Kære pårørende
I 2016 ﬁnder SMUK Fest sted i uge 31.
Passér- og parkeringslladelse nødvendig
I perioden fra den:
31. juli 2016 kl. 7 - %l den
8. august 2016 kl. 14
er der behov for en passér- og parkerings%lladelse for at færdes i eller besøge Landsbyen Sølund. Skal du besøge dit familiemedlem i den uge, kan du
fra udgangen af juni få udleveret en %lladelse hos lederen af den boenhed,
du skal besøge.
Hvorfor og hvordan vi samarbejder med fesvalen.
Selv om det for nogle af jer er kendt viden – er det ikke for andre, og vi vil
gerne informere om, at Sølunds grønne arealer tradi%onen tro beny1es af fes%valen %l camping i fes%valugen.

Selv om vi ved, det medfører forstyrrelser, ser vi posi%vt på de1e samarbejde, og det er der ﬂere årsager %l:
Udover der foreligger en poli%sk godkendelse af fes%valens ak%viteter i
Skanderborg by, har vi igennem rig%g mange år valgt at invitere fes%valen
indenfor, fordi vi får indﬂydelse på påvirkningens karakter, når vi samarbejder om at forebygge de gener, det medfører.
SMUKfest betaler en anvendelsesafgi4 for at bruge arealerne. Ligesom Sølund sælger morgenmad og bade %l campisterne. De optjente fes%valmidler
skal ses som en kompensa%on for generne, og går i en pulje, der er øremærkede brugerre1ede ak%viteter. Hvert år e4er fes%valen nedsæ1es et udvalg
bestående af landsbyleder, administra%onsleder og nogle boenhedsledere,
der vurderer ansøgninger om brugerre1ede ak%viteter, der kan øge livskvaliteten for beboerne.
Fortsæ1es …….
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Der er for eksempel bevilget penge %l legeplads ved indgangen %l Horsensvej, udendørstrampolin i Boenhed 22, en el-dreven sofacykel, legeredskaber
i Oasen, vandmadras %l en boenhed, fælles beboerarrangementer med Afrika-tema og meget mere. Ak%viteter og redskaber vi ellers ikke ville have fået.
Sølund er et fællesskab, og det betyder, vi skal balancere mange forskellige
behov. Der er nemlig også beboere, som har stor glæde af fes%valen og campisternes %lstedeværelse. Alle beboere kan som udgangspunkt komme gra%s
%l fes%valen, og for at pædagogerne kan følge med, får Sølund et antal gra%s
ledsagerpole1er.
Samarbejdet understø1er sam%dig vores arbejde med omvendt integra%on,
og sammen med SMUKfest gør vi meget for at højne bevidstheden om, at
fes%valgæsterne også er gæster i landsbyen og dermed i andre folks hjem. Vi
oplever, at de gentagne besøg i landsbyen øger bevidstheden om vores felt.
Forebyggelse af gener
Når der pludselig er ﬂere tusinde gæster på fællesarealerne, kommer vi ikke
uden om, at hverdagen er noget mere bøvlet for beboere, medarbejdere og
pårørende. De1e er %l at bære, når vi ser de posi%ve aspekter i at lægge have %l glade fes%valgæster. Det vig%gste er selvfølgelig, at vi sam%dig håndterer evt. udfordringer i boenhederne og omkring den enkelte beboer. De1e
planlægges og arbejdes der målre1et med.
Poli%et a>ræver, at alle campingarealer er indhegnet. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn, men hvad vi har erfaret de senere år er, at det sam%dig
sikrer os en roligere fes%valcamping end %dligere, hvor der var mange gra%ster på området – netop fordi man i dag enten skal være i besiddelse af et af
fes%valens armbånd eller Landsbyen Sølunds passér- og parkerings%lladelse.
Evalueringerne har også vist, at den skærmning, der er etableret omkring
boenhederne, gør, at både fes%valgæster og fes%vitas ikke er en del af ak%viteterne på Sortesøvej.
Vi evaluerer hvert år sammen med fes%valen, hvad der kan gøres bedre, og
den tæ1e dialog har en posi%v eﬀekt på de udfordringer, der selvfølgelig
også er en del af et sådan samarbejde.
På vegne af ledelsen
Bri1 Bach Madsen
Ledelsessekretær/Projektleder
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Nyt fra præsten
”Tretvundet snor brister ikke så let.”

Underlige ord
Op gennem vores liv med barndom, ungdom og liv som voksne har mange gået i skole og fået en uddannelse. Vi er måske
kommet på arbejdsmarkedet. Vi har på forskellig vis prøvet
kræ4er med de forskellige sider af livet: De alvorlige og de
sjove.
Under vejs støder de ﬂeste på mange forskellige personligheder: Sjove, skøre,
%ltalende, frastødende.
Mon ikke også vi ind imellem har mødt et ord eller et begreb, som har fået os
%l at stoppe op og tænke: Hvad betyder det her egentlig?
”Tretvundet”
For nogen %d siden var jeg %l at arrangement i Skanderup Kirke, hvor en af
mine kolleger læste et afsnit fra Det Gamle Testamente – nærmere betegnet
det afsnit i Gammel Testamente, som hedder Prædikerens bog. Her hørte jeg
ordet: ”Tretvundet”.
Ordet ﬁndes kun den ene gang i hele Bibelen, og det er vist heller ikke et ord
vi ret o4e – om nogensinde – bruger.
”Tretvundet” – ordet siges om tovværk, og hentyder %l, at tovværk består af
tråde, som vindes sammen %l større snore og %l sidst bliver %l tovværk.
Sammenhængen, som ordet indgik i lød det: ”Tretvundet snor brister ikke så
let.”
Det ukendte og middelbart lidt mys%ske ord har en simpel logisk forklaring,
når det kommer %l stykket. Ordet stammer fra tovverdenen og fra rebslagerbranchen, hvor rebslageren i en lang hal vinder snore sammen %l tykke tove –
man kan om sommeren se det gamle håndværk på frilandsmuseet Hjerl Hede.

Fortsæ1es …...

15

Fællesskab
Fællesskab er vig%gt for mennesker. Vi var intet, hvis vi ikke indgik i venskaber. Hvordan skulle vi klare livet, hvis vi ikke var en del af de nære fællesskaber i familie, boenhed, landsby, by, kommune, region, stat osv.? Vi er
aFængige af hinandens hjælp. Uden handelsmuligheder blev livet besværligt.
En hverdag uden vandforsyning, sundhedsvæsen, veje, transportmidler og
meget andet ville være besværlig eller ind imellem umulig. Tvundet sammen
dvs. i samspil kan livet udfolde sig.
Tvundet sammen med Gud
Som præst er jeg med %l at bringe kendskab om et særligt fællesskab %l torvs:
Fællesskabet imellem Gud og mennesker.
Alle mennesker er forbundet %l Gud:
Vi er alle Guds skabninger.
Vi har alle mulighed for på en helt særlig måde at blive Guds børn ved at blive
døbt.
At være tvundet sammen med Gud som skabninger i verden og som døbte
betyder, at vi bedre kan klare livet. Vi kan snakke med Gud. Vi kan bede %l
Gud. Vi kan synge %l Gud. Som Jesus engang gav en hjælpende hånd %l discpilen Peter, da han forgæves forsøgte at gå på vandet, så giver Gud os en hånd
%l at leve og glædes ved livet.
”Tretvundet snor brister ikke så let.”

Med venlig hilsen og Guds fred!

Kris%an R. Skovmose
Sognepræst Skanderborg sogn herunder Landsbyen Sølund
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Nyhedsbrev fra ledelsen
Af landsbyleder Lone Bahnsen Rodt

Nyhedsbrev nr. 5 – maj 2016
Konklusion på Ombudsmandens besøg i november
Ombudsmanden kom på et varslet %lsynsbesøg i Landbyen Sølund sidste
år. Besøget var et led i Ombudsmandens landsdækkende %lsynsforpligtelse
og var speciﬁkt målre1et alle såkaldte ”enkeltmandsprojekter” rundt om i
landet. I Landsbyen Sølund var der sidste år 18 beboere, der kunne karakteriseres som enkeltmandsprojekter, og boede i boenhederne 4, 16, 20, 42 og 44.
Besøgets formål var at sikre, at beboere i enkeltmandsprojekter, der typisk er
karakteriseret af at have mange og intensive hjælpeforanstaltninger, bliver
behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres reJgheder.
Ombudsmanden har nu konkluderet, at man på baggrund af besøget her
”ikke har fundet anledning %l at foretage sig mere” – og oversat fra de1e neutrale juristsprog betyder det i sin enkelthed, at vi behandler vores beboere i
enkelmandsforanstaltninger, sådan som vi skal og bør - og de1e er jo da et
dejligt kvalitetsstempel at få, som vi sam%dig lægger ud på vores hjemmeside
sammen med Social%lsyn Midts godkendelse af os.
Og apropos Social%lsynet – så er vi, som det nok er mange bekendt, i fuld
gang med, at få afviklet %lsynets anmeldte dri4sorienterede %lsyn for
2016. Alle enheder får således %lsynsbesøg i perioden 30. marts %l 25. maj.
Bronzemærke i Økologi
Vi håbede på økologi bronzemærket %l
Sølunds køkken …..og ﬁk det :)
Med godt og vel 40 % af vores madproduk%on, lavet af økologiske varer, nåede vi målet om et bronzemærke!! Tillykke –
og endnu et ﬂot kvalitetsstempel, som udover at understø1e beboernes sundheds%lstand også bidrager %l, at vi stø1er op om en mere bæredyg%g og ansvarsbevidst madproduk%on, der rækker langt længere end blot Landsbyen
Sølund. Et urealis%sk mål er vel ikke næste gang at stræbe e4er et sølvmærke? :) Jeg ved Conny Rønnov senere vil sende en mere uddybende nyhedsinforma%on ud om de1e. Flot gået Sølund køkken!!
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FIND VEJ I” LANDSBYEN SØLUND
Ved hjælp af opsatte poster kan du lære mere om bygninger og historie

“Find vej i” Landsbyen Sølund?
Ved hjælp af et kort kan du finde frem til de opsatte poster i området. På ni af
posterne, er der opsat tavler med billeder og historie om Sølund, som frivillige fra
Landsbyen Sølunds Museum står bag. Posterne med informationer giver beboere, medarbejdere og naturligvis alle andre brugere af arealerne i Landsbyen Sølund – herunder skoler og børnehaver, mulighed for at opleve det naturskønne
område omkring Landsbyen Sølund på en anden måde.

Etableret i et fællesskab mellem eksterne kræfter og medarbejdere
Projektet er opstået med inspiration fra artikler i Horsens Folkeblad og besøg i
Landsbyen Sølunds museum, og er økonomisk støttet af Velux Fonden gennem
Frilufts Rådet. Konceptet er udarbejdet af Dansk Orienteringsforbund.
Skanderborg Kommune har givet tilladelse til opsætning af pælene. Medarbejdere og andre frivillige på Sølund har bidraget som sparringspartnere, og det er
Veteraner fra Horsens Orienteringsklub, der har stået for det praktiske arbejde
med tegning af kort, fremskaffelse og opsætning af poster.
Projekter er overdraget til
Landsbyen Sølund den 19. maj 2016
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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.

26.07: 80 år Jens Lund, hus 18
29.07: 40 år Susi Margrethe Sørensen,
hus 43
19.08: 60 år Jette Kristensen, hus 9A
24.09: 20 år Mette Golbækdal, hus 5

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 ”Tidsskriftet 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.

07.-09.06: SØLUNDFESTIVAL
09.06: kl. 10.30 festivalgudstjeneste i teltet

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

22.06: kl. 10.00 Gudstjeneste i Guldhornet
23.06: kl. 17.30 Sct. Hans-fest på plænen
24.08: kl. 10.00 Gudstjeneste i Gudlhornet

For at få det trykte tidsskrift:

14.09: kl. 10.00 Høstgudstjeneste i Skander borg Slotskirke

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.
_________________________________
________
Redaktør af Fokus er medlem i Pårørendeforeningen:
Ulla Bøttcher Nielsen - E-mail:
ubn.nielsen@gmail.com
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Med underholdning af

Danseteatret Nordenfra
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