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Pårørendeforeningens Bestyrelse 
 Formand: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19, 8000 Århus C 
Telefon: 30 32 64 27 
E-mail: margit@graves-ponsaing.dk 
Næstformand: 
Karl Højbjerg 
Kattrupvej 21, Tebstrup 
8660 Skanderborg 
Telefon: 29 84 75 39 
E-mail:  
karlhojbjerg@gmail.com 
Kasserer: 
Leif Johannsen 
Voldbyvej 7 
Sjelle 
8464 Galten 
Telefon 25 65 80 00 
E-mail: lj@sjelle.dk 
 Sekretær: 
Ulla Bøttcher Nielsen 
Damvej 12, 8700  Horsens 
Telefon: 40 16 13 50 
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
 Bestyrelsesmedlemmer: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail: aaslor347@gmail.com 
Carina Fisker 
Gubsøtoften 69 
8600 Silkeborg 
Telefon: 29 60 76 70 
E-mail: cf@humanresults.dk 
Suppleant: 
John Simonsen 
Vædebrovej 5 
8660 Skanderborg 
Telefon: 61 65 64 91 
E-mail: johnksim@gmail.com 
Agnes Winther 
Tranevej 6 
8240 Risskov 
Telefon: 40 30 50 32 
E-mail: agnes@dadlnet.dk 
Margit Højland 
Skovlundsvej 25 
Saksild 
8300 Odder 
Telefon: 20 13 87 88 
E-mail: margith@dadlnet.dk 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemskab af pårørendeforeningen er 
ikke betinget af, om man har betalt kontin-
gent. 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 
 
Årligt kontingent for ægtepar:   Kr. 300,00 
                                     Enlige:  Kr. 150,00 
Bidrag udover det årlige kontingent mod-
tages med glæde. 
Vort gironummer er: 727 1085 
Vores bankkontonr. er:  
                           Reg.nr.:    1551  
                           Kontonr.: 727 1085 
 

 
Med venlig hilsen 

Pårørendeforeningen Sølund 

 Næste nr. af FOKUS udkommer: 
september  2021 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 14. august  2021 

              Udgiver: Pårørendeforeningen 
  Landsbyen Sølund 
  Dyrehaven 10 
  8660 Skanderborg 
 
Ansvarshavende: Margit Graves Ponsaing 
                              Tlf.: 30 32 64 27 
 E-mail:  margit@graves-ponsaing.dk 
  
  
 Redaktion: Pårørendeforeningens  
  bestyrelse 
   
 Layout: Ulla Bøttcher Nielsen 
  Tlf.: 40 16 13 50 
                 E-mail: ubn.nielsen@gmail.com 

Du finder Pårørendeforeningens  
hjemmeside på: 
www.pf-solund.dk 
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Inden vi ser os om, er sommeren atter over os. Vi ser tilbage på et år, hvor 
personalet i Landsbyen Sølund har ydet en rigtig stor indsats for at få 
tilværelsen for beboerne til at ligne hverdagen så meget som muligt. De 
var hårde for beboere, personale og pårørende, de første måneder af ned-
lukningen sidste år. 
 
Hvad nedlukningen har betydet for Sølunds beboere er selvfølgelig indi-
viduelt, men de fleste har nok savnet at være sammen med deres familie-
medlemmer i mere normale rammer. Det synes heldigvis at være fortid 
nu. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne i Pårørendeforeningen gjorde en 
stor indsats i medierne for at råbe sundhedsmyndighederne og politikerne 
op, for i første omgang så det ud til, at vores pårørende – som sædvanlig – 
var blevet glemt i vaccinationsplanen. Som bekendt er alle beboere nu 
heldigvis blevet vaccineret, hvilket for de flestes vedkommende fandt sted 
i Landsbyen med den helt rigtige støtte fra sundhedspersonalet.  
 
Tirsdag den 4. maj havde vi i bestyrelsen fastsat til afholdelse af Pårøren-
deforeningen Landsbyen Sølunds årlige generalforsamling, Pårørendefor-
eningens øverste myndighed. På grund af Covid-19 restriktionerne valgte 
vi - som det vil være de fleste læsere bekendt - at udsætte dette års gene-
ralforsamling til tirsdag den 1. september. Tilmelding hertil findes andet-
steds her i bladet og også på foreningens hjemmeside. 
 
Desværre er Sølund Festivalen endnu engang aflyst. Selv om mange er 
skuffede over dette, er det dog en klog disposition, for det er svært, ja 
nærmest umuligt at holde afstand, når nu man lige møder en person, man 
ikke har set længe. Lad os håbe, det bliver muligt at holde et brag af en 
festival i 2022. 
 
For nylig er vi i Pårørendeforeningens bestyrelse blevet hørt i forbindelse 
med Skanderborg Kommunes udarbejdelse af en udviklingsplan på han-
dicapområdet. 
 
 
 
         Fortsættes …. 
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Sammen med Landsbylederen deltager to af Pårørendeforeningens besty-
relsesmedlemmer i bestyrelsen for ”Ane-Fonden”, der hvert år tildeler 
legater til ”glemte børn” på Sølund efter ansøgning fra kontaktpersoner til 
de beboere, der opfylder kravene. Vi har netop holdt bestyrelsesmøde i 
fonden og behandlet ansøgningerne.  
 
Herfra skal der til slut lyde en opfordring til at betale kontingent 150 kr./
person. Dette beløb hjælper os til at afholde de udgifter, der altid vil være 
i forbindelse med at drive en forening.  
 
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund ønsker alle en god sommer! 

 
Venlig hilsen 
Margit Graves Ponsaing 
Formand for Pårørendeforeningen Sølund 
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Pårørendeforeningens bestyrelse 

      
                                                
 
   
 
 
   
 
 
 

Kasserer: 
Leif Johannsen 
Voldbyvej 7 
Sjelle 
8464 Galten 
Telefon 25 65 80 00 
E-mail: lj@sjelle.dk 
 
Far til Thomas i hus 40 

Næstformand: 
Karl Højbjerg 
Kattrupvej 21, Tebstrup 
8660 Skanderborg 
Telefon: 29 84 75 39 
E-mail:  
karhojbjerg@gmail.com 
 
Far til Daniel i hus 40 

Suppleant: 
John Simonsen 
Vædebrovej 5 
8660 Skanderborg 
Telefon: 61 65 64 91 
E-mail:  
johnksim@gmail.com 
 
Far til Stine i hus 14 

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 

Formand: 
Margit Graves Ponsaing 
Saltholmsgade 19,  
8000 Århus C 
Telefon: 30 32 64 27 
E-mail:  
margit@graves-
ponsaing.dk 
 
Mor til  Johan i hus 39 

Bestyrelsesmedlem: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail:  
aaslor347@gmail.com 
 
Mor til Sanne i hus 6 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Carina Fisker 
Gubsøtoften 69 
8600 Silkeborg 
Telefon: 29 60 76 70 
E-mail: 
cf@humanresults.dk 
 
Mor til Amanda i hus 1 

Suppleant: 
Agnes Winther 
Tranevej 6 
8240 Risskov 
Telefon: 40 30 50 32 
E-mail:  
agnes@dadlnet.dk 
 
Mor til Johanne i hus 41 

Suppleant: 
Margit Højland 
Skovlundsvej 25 
Saksild 
8300 Odder 
Telefon: 20 13 87 88 
E-mail:  
margith@dadlnet.dk 
 
Svigerinde til Palle 
i hus 18 
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Generalforsamling 2021 
 
  

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 

  
ONSDAG den 1. september  
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 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: 
 Margit Graves Ponsaing (modtager gerne genvalg) 
 Ulla Bøttcher Nielsen (modtager gerne genvalg) 
6.  Valg af suppleanter.  
 På valg er: 
  John Simonsen (modtager gerne genvalg) 
 Margit Højland (modtager gerne genvalg) 
 Agnes Winther (modtager gerne genvalg) 
7.  Valg af revisor. 
  På valg er: 
     Frede Højland 
8. Valg af revisorsuppleant. 
 På valg er Per Ponsaing 
9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest  
 8 dage før generalforsamlingen). 
10. Evt. 
 
Fra ledelsen deltager Landsbyleder Anne-Marie Kruse, som vil give 
en opdatering af livet i landsbyen. 
 
Tilmelding senest 20. august  på ubn.nielsen@gmail.com 
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NYHEDSBREV til alle pårørende maj 2021  
        Af landsbyleder Anne-Marie Kruse 
 

 
 
Næsten tilbage til hverdagen 
Vi er kommet godt i gang med genåbning af Sølund Aktivitetscenter, 
dagtilbuddet på Bavnebjerg og også Skanderborg Aktivitetscenter er til-
bage med vanlige aktiviteter. Det er dejligt at opleve den store gensyns-
glæde, og vi har fundet os til rette i den dagligdag, vi kender, men som 
alligevel har været anderledes i 4 måneder.  
Men det er ikke alle aktiviteter, vi har kunnet genoptage. Svømmesalen 
vil være lukket, så længe bygningen huser Regionens vaccinationscenter. 
Vi afventer en endelig beslutning om varigheden af vaccinationscenteret 
på Sølund.  
Som tidligere orienteret har vi indgået et samarbejde med Hylke Ride-
skole om Søhesten. Dette er ved at være endelig på plads, og vi planlæg-
ger at genoptage ridetilbuddet umiddelbart efter sommerferien med afsæt 
i det aktivitetsniveau, vi havde inden nedlukningen. Der kommer yderli-
gere information om betaling mv. Hestene kommer heldigvis allerede 
tilbage til Sølund til juni, og vi glæder os til igen at kunne besøge og 
klappe hestene.  
 
 
  
  
                         
 
 
         Fortsættes …... 
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Selvom vi er ved at være tilbage til hverdagen, og langt de fleste beboere 
er vaccineret, så kræver corona fortsat vores opmærksomhed. Det gælder 
eksempelvis fortsat, at beboerne skal isoleres og testes, såfremt de har 
symptomer på covid. Derfor skal vi fortsat kunne håndtere isolationsfor-
løb – om end det forhåbentlig ikke er i samme omfang som i vinter.  
 
 
 
 

 
 
 
Udviklingsplan på handicapområdet 
Byrådet i Skanderborg Kommune har besluttet, at der skal laves en ud-
viklingsplan for handicapområdet. Denne plan er under udarbejdelse og 
skal behandles i Skanderborg Kommunes Socialudvalg 1. juni. Planen 
har blandt andet været til kommentering i Sølunds LMU, ledergruppe og 
Pårørendeforening samt Handicaprådet. Planen er en situationsbeskrivel-
se af handicapområdet samt bud på anbefalinger til en fremtidig sikring 
af en bæredygtig opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø. Når planen er 
færdig vil den blive tilgængelig, og herefter får vi en vigtig opgave i den 
videre udvikling af Landsbyen Sølund i henhold til de politiske beslut-
ninger.     
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Nyt fra præsten 

 

 

 Tanker om bønner 

Af sognepræst og præst i Landsbyen Sølund Kristian R. Skovmose 
 
Kan I lide bønner? 
 
Ja, men hvilke bønner tænker du på? Har I måske lyst til at svare. 
Når jeg spørger: Kan I lide bønner, kan det i dansk sammenhæng og i 
dansk sprogbrug rette sig i flere retninger. Vi har nemlig et hav af forskel-
lige ord og meninger, som knytter sig til udtrykket bønner. 
 

Bønner vi spiser 
 
De seneste uger har ethvert supermarked, byggemarked, havecenter eller 
for den sags skyld have-hjemmesider bugnet været ved at svømme over 
med forskellige slags frø til haven. Der har  også været mange forskellige 
slags bønner. 
 
Der er grønne, gule og lilla bønner. Der er buskbønner, stangbønner, pral-
bønner eller hestebønner og endnu flere. Der er de bønner, som kan spises 
rå eller let kogt. Og så er der de bønner, hvor der er selve bønnerne – frø-
ene – som vi går efter. 
 
Om bønner siges: Bønner er en særdeles god vegetabilsk proteinkilde og 
fulde af kostfibre, vitaminer og mineraler. Altså kan det konkluderes, at 
bønner er særdeles sunde. 
 

Bønner vi beder 
 
Bøn er eller betegner i almen forstand enhver form for henvendelse til en 
gud, til guder eller andre livsbestemmende magter for at opnå deres vel-
vilje og/eller hjælp. 
 
 Fortsættes …. 
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I kristen forstand kender vi bøn som troens mest centrale livsytring. Det 
grundliggende tillidsforhold til Gud ytrer sig i de forskellige former for 
lovprisning og tak, men især i bedebønnen, hvad enten den bedes på eg-
ne vegne eller som forbøn på andres vegne.  
 
Det at folde hænderne og bede er sundt, fordi det inkluderer tillid til, at 
der en én, der hører os. Bønnen virker også ved at bringe os ud af os 
selv.  
 
En beretning fra færgen Estonias forlis i 1994 lyder:  
 
Der var også nogle, der bad Fadervor. 
Hvor meget bønnen havde med tro at gøre, det er måske ikke så væsent-
ligt, men den fungerede som et middel til at opretholde håbet - og kæm-
pe videre - og samtidig som en vej til at forlige sig med skæbnen. 
 

Bønner er godt 
 
Bønner fra mark og have er sunde. Bøn til Gud er sund, fordi den kan 
være med til at vise, vi ikke er alene, og fordi den er med til at tænde og 
opretholde håb.  
 
Fadervors ord kan hjælpe os, når vi mangler ord til at bede. 
Et salmevers som dette, der er skrevet af Svein Ellingsen 1975 og over-
sat til dansk af Peter Balslev-Clausen 1993, siger noget om bøn og er en 
bøn: 
 
Vi rækker vore hænder frem 
som tomme skåle. 
Kom til os, Gud, og giv os liv 
fra kilder uden for os selv! 
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Som det nok allerede er kendt, har Lasse Mortensen med stor beklagelse 
måttet aflyse årets festival. (Se næste side). 
 
Med de gældende restriktioner kan det bare ikke lade sig gøre, så vi ses 
i 2022. 
 
Jeg har kontaktet Sødisbakke-festivalen for om muligt at få en afklaring 
om festivalen der, men har ikke modtaget noget svar, så vi må se, hvad 
det ender med der. 
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Byggeriet af Børnehuset Dyrehaven er godt 
igang og rejsegilde er just afholdt 
De rå bygninger står nu klar på byggegrunden 
11.05.21/LJ 
 
Byggeriet af det nye Børnehus "Dyrehaven" skrider synligt frem-
ad, og forventes færdigt primo 2022. 
Huset skal bygges i området bag ved Pavillon 5. 
Der bliver tale om en stor integreret institution med 40 vugge-
stuebørn, 100 børnehavebørn og 12 "specialbørn". Hertil kommer 
selvfølgelig personalet til at passe og drive institutionen. 
Der bliver bygget nyt vejanlæg og parkeringspladser til den for-
øgede trafik. 
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BLOMSTER TIL CAFEEN OG GULDHORNET PÅ SØLUND 
 

 
Personalet i Caféen og Guldhornet  modtog 3.5 en forsinket blomsterhil-
sen med en stor tak for deres flotte indsats igennem Corona-
nedlukningen. Som bekendt rykkede personalet i december ud i de for-
skellige boenheder, hvor de i næsten 5 måneder skabte dagsaktivitet for 
beboerne lokalt i husene. 
De har gjort et flot arbejde, og evnede at skabe både gode aktiviteter og 
hyggeligt samvær for vores beboere. 
Nu er dagsaktiviteten på Sølund tilbage i vante rammer, og først nu kun-
ne vi aflevere vores blomsterhilsner til Caféen og Guldhornet.  
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07.08:   30 år Kenneth Moody Nielsen   
27.08:   60 år Eva Busk Jensen    
31.08:   30 år Jens Ilsøe Aarre   
 

 
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. 
 
For at modtage det trykte tidsskrift: 
For at modtage det trykte Fokus, skal du 
kontakte lederen af den boenheden, hvor 
dit familiemedlem bor.  
Det er også her du skal meddele adresse-
ændring og afbestille bladet i tilfælde af 
dødsfald. 
 
Elektroniske udgaver findes på Pårøren-
deforeningens hjemmeside: 
www.pf-solund.dk 
 
Her finder du også ældre versioner af 
bladet. 
 
Evt. spørgsmål til bladet og procedurer 
kan rettes til redaktør Ulla Bøttcher Niel-
sen 
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com 
 

 



16 

 

Rigtig god SANKTHANS til alle 


