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Selv om Covid-smitten jo ikke er væk endnu, har dette efterår heldigvis 
budt på adskillige lejligheder til at kunne mødes igen efter de lange Co-
rona-nedlukninger.  
Således har salen i Landsbyen Sølund mandag den 24.10. været brugt af 
LEV til afholdelse af et møde forud for Folketingsvalget tirsdag den 
01.11.  
 
I samme uge dannede salen ramme om den vel største årlige fest på Sø-
lund, nemlig Løvfaldsfesten, der blev afholdt torsdag den 27.10. Her 
blev jubilarerne fejret som sig hør og bør, ja alle sejl var sat til med rød 
løber og lanterner. Det forlyder, at beboerne nød festen i fulde drag. 
 
Torsdag den 03. november var alle pårørende inviteret til det årlige fæl-
les pårørendemøde, der efterhånden er blevet en tradition. Sidste år var 
sundhedsteamet i Landsbyen på banen, og i år var det så pædagogikkens 
tur.”Gentle Teaching”, er jo det fundament, hvorpå pædagogikken i 
Landsbyen bygger. Derfor fik vi først og fremmest en grundig indføring 
i principperne bag i form af en teoretisk del med praktiske eksempler, 
ligesom en konkret case blev udrullet. Derudover var der indslag om 
hhv. sexualvejledning og IT. To af Pårørendeforeningens bestyrelses-
medlemmer var med til at arrangere mødet sammen med Landsbyledel-
sen.  
 
Inden vi ser os om, er julen atter over os. I den forbindelse har Pårøren-
deforeningen sørget for, at fire julenisser besøger Landsbyen Sølund 
søndag den 18. december om eftermiddagen for at sprede lidt julehyg-
ge og uddele julegodter i boenhederne. 
 
Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle! 

 
 
Venlig hilsen 
Margit Graves Ponsaing 
Formand for Pårørendeforeningen  
Landsbyen Sølund  
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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:  
karlhojbjerg@gmail.com 
 
Far til Daniel i hus 40  

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: 86 12 60 84 
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: 
John Simonsen 
Vædebrovej 5 
8660 Skanderborg 
Telefon: 61 65 64 91 
E-mail:  
johnksim@gmail,com 
 
Far til Stine i hus 14 

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 
8300 Odder 
Telefon: 20 13 87 88 
E-mail: 
margith@dadlnet.dk 
 
Svigerinde til Palle  
i hus 18 Bestyrelsesmedlem: 

Solvej Olesen 
Strandvej 1B 2th 
6400 Sønderborg 
Telefon:  
88273223/30288867 
E-mail: 
Sovej77@hotmail.com 
 
Mor til Jørgen i hus 12 
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Mine betragtninger i forbindelse med LEVs valgmøde 24.10.2022 i 
festsalen, Landsbyen Sølund 
 
Til dette såkaldt omvendte valgmøde, hvor det var meningen, at panel-
deltagerne skulle spørge os tilhørere til råds om forskellige forhold ved-
rørende vores liv og dermed oplevelser som pårørende til mennesker 
med psykisk udviklingshæmning, deltog nogle fagprofessionelle og 
repræsentanter fra fire! opstillede politiske partier, nemlig Konservati-
ve, SF, Alternativet og Enhedslisten. Socialdemokratiet og Venstre fx 
glimrede ved deres fravær. Det beviser desværre med al tydelighed, at 
handicappede står langt nede på prioriteringslisten for partierne. 
 
Ved mødet blev det endnu engang klart, at LEV var og er en elitær for-
ening, der først og fremmest er sat i verden for at tale de bedst funge-
rende mennesker med kognitive udfordringers sag. Dét er bestemt me-
get prisværdigt, og i mødet i aftes deltog en del af ”kernen”. Således 
var der også i panelet repræsentation af ULF.  
 
Fra de politiske partier var der enighed om, at handicappede selv skulle 
have medindflydelse på, hvor de skal bo, hvilken beskæftigelse de skal 
have og i det hele taget hvilket liv, de vil leve. Særligt rørende var det i 
den forbindelse at høre en psykisk udviklingshæmmet person udtale, at 
”Stoppestedet” i Brædstrup var sparet væk, så de handicappede dér ikke 
havde mulighed for at mødes med deres venner til biografaftener, fester 
og udflugter. Det gjorde ifølge denne mødedeltager derfor ondt at høre 
Horsens borgmester på medierne bryste sig af, at i Horsens kan man få 
budgetterne til at balancere! Fra Enhedslisten udtrykte Anne Hegelund 
også undren over, at der altid er penge til store anlægsprojekter, såsom 
motorveje og Marselistunnel, men når det drejer sig om penge til de 
allermest udsatte borgere, er der ikke råd. 
 
Fra flere sider lød der beklagelser over, at den nuværende regering ikke 
prioriterede de handicappede højt nok, og moderatoren, chefredaktør 
Jan Schouby fra Aarhus Stiftstidende, var ærgerlig over, at Socialdemo-
kratiet ikke var mødt op til mødet, så de kunne stå på mål for deres po-
litik. Som en del af Socialdemokratiets parlamentariske støtte, advarede 
panelets SFer, Charlotte Broman Mølbæk (handicapordfører) dog imod 
at stemme på blå blok, for med de blå partier ved roret ville bevillinger-
ne til de handicappede blive beskåret betragteligt. 
 
         Fortsættes …. 
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Aftenen bød nu ikke på løfter om flere penge til handicapområdet. Det 
var egentlig også underordnet, for som LEVs Aarhus-formand, Anne 
Keld Petersen spurgte: ”Kan vi stole på jer”? (politikere). Hun forvente-
de ikke noget svar, men meget betegnende talte AKP om ”cirkulær an-
svarsfraskrivelse”. Det er nemlig op til politikerne og deres samarbejds-
partnere at sørge for, at der tilføres handicapområdet flere penge. 
 
I øvrigt havde vi publikummer svært ved at se, hvori det ”omvendte” 
ved valgmødet bestod. Alt i alt var der tale om et helt traditionelt valg-
møde, og det omhandlede ikke beboerne i Landsbyen Sølund, men dét 
var vi nu heller ikke blevet lovet. 
 
Margit Graves Ponsaing 
Formand i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 
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Fælles Pårørendemøde på Sølund 2022 
Af Leif Johannsen 

 
Traditionen tro blev der også i år afholdt Fælles Pårørendemøde på 
Sølund, som var arrangeret i fællesskab mellem Landsbyen Sølund 
og Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund. 
 
Emnet var i år den pædagogiske indsats på Sølund. 
 
Lad mig straks fortælle, at køkkenet havde fremstillet en lækker buf-
fet med små tapasretter. De var ikke kun velsmagende, men også 
lækkert anrettede. Så det gav mødet en rigtig god start. Tak til køk-
kenet for det. 
 
Landsbyleder Anne-Marie Kruse satte mødet i gang med en kort in-
troduktion til Gentle Teaching, som jo er det bærende og faglige pæ-
dagogiske fundament på Sølund. 
 
Vice-landsbyleder Elin Daugaard gav en overordnet gennemgang 
omkring vores beboeres rettigheder som "voksne", samarbejdet med 
Social Tilsyn Midt herunder låste døre, som var højaktuelt for nogle 
år siden, hvor Sølund fik påbud om at undgå "indespærring" af bebo-
ere, sansescreening, kerneopgaver for "det gode liv". Alle ansatte 
skal i 2023 på kursus for at løfte kompetencer. 
 
GENTLE TEACHING GENERELT 
Vivi Storm Skou gav en overordnet gennemgang af Gentle Teaching.  
 
KONKRET HISTORIE OM GENTLE TEACHING 
En pædagog gav en fortælling om en kvindelig beboer (KV), som flyt-
tede ind på Sølund i 2014, og hun har siden da været kontaktperson 
for hende.  
Forældrene havde oprindeligt adopteret KV fra et børnehjem i udlan-
det, og valgte netop KV på dengang 2,5 år, da hun var underernæret 
(8,5 kg), var blevet massivt omsorgssvigtet, og hendes øjne var fuld-
stændig  tomme. Forældrene blev hurtigt enige om, at hun trængte til 
omsorg og et hjem, og tog hende med hjem til Danmark.  
KV boede hjemme igennem 15 år og opholdt sig herefter på et bo-
sted for unge mennesker, inden hun som 20 årig kom til Sølund.  
En psykolog havde tidligere fortalt forældrene, at KV næppe ville 
knytte sig mere til dem end til  deres nabo.  
                Fortsættes …. 
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Da KV flyttede ind på Sølund, mente forældrene, at det der Gentle 
Teaching og at blive elsket nok ikke var noget for KV. Hun brød sig 
nemlig ikke om, at andre kom for tæt på hende.  
Så det gav pædagogen nogle søvnløse nætter, fordi det jo netop var 
kernen i hendes arbejdsmetode at anvende Gentle Teaching. 
KV kunne ikke spise selv, kunne ikke snakke og var fascineret af hegn, 
da hun givetvis havde opholdt sig i en tremmeseng igennem årene på 
plejehjemmet.  
I starten kunne det tage flere timer, før det lykkedes at få hende med op 
i AC. Forinden kunne hun have kastet rundt med møbler og gjort skade 
på sig selv. Og når de så endeligt kom udenfor døren, kunne KV udbry-
de: “sikke dejligt vejr og sikke en skøn morgen vi har haft”. 
KV var generelt meget utryg og sad meget på sit værelse, og havde 
også behov for at skærme sig. Hun havde et rullebord, som hun skub-
bede foran sig, når de f.eks. skulle til Sølunds musikfestival. 
Pædagogen arbejdede meget med at strukturere dagligdagen, så KV 
vidste, hvad der skulle ske i dag, og hvem, der kommer på arbejde.  
Efterhånden bliver KV mere tryg og får mere tillid til Inger og de ansatte. 
Meget af indsatsen sker i samarbejde med forældrene.  
KV får lov til at være den, hun er, og accepteres af omgivelserne, men 
undervejs får hun nogle små skub fremad, men KV ved, at hun bliver 
passet på.  
Der bliver lavet en aktivitetstavle, så KV dermed ved, hvad der skal ske 
i løbet af dagen, og ligeså de andre ansatte. Og derefter begynder tin-
gene at blive meget lettere for KV. 
At der er sammenhæng på tingene er også vigtigt, og det styrker nota-
ter i dagbogen, hvor forældrene og personale på Sølund skriver, hvad 
de hver for sig har lavet med KV.  
KV's ordforråd er i dag blevet mere udviklet gennem højtlæsning af 
f.eks. Dagbogen.  
Der er også brugt metoden; sandplay. KV kan således placere forskelli-
ge figurer i en “sandkasse”, som fortæller, hvad der foregår i KV's ho-
ved. Det et en ordløs terapiform. Figurerne taler for sig selv.  
Der anvendes også kontaktø, hvor KV er alene sammen med en ansat, 
og hvor hun kan blive rørt ved og masseret, og få fortalt hvilke kropsde-
le, der røres ved. Nogen gange sammen med en medbeboer.  
Efterhånden får KV det godt med sig selv, og ved, at hun er afholdt, og 
det giver hende ikke længere ubehag. Hun føler og oplever, at hun er 
en del af et fællesskab og deltager i mange daglige aktiviteter.  
 
 
                 Fortsættes ….. 
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En dag siger KV, at “hun har brug for kærlighed”, hvortil pædagogen 
svarer, “jamen jeg er her jo”. “Nej, det skal være ham der” (KV's nabo, 
som hun tit hygger sig sammen med). “Jamen jeg kan da hente ham”, 
svarer pædagogen. “Nej han kommer, når han er klar”, svarer KV.  
 
KOMMUNIKATION OG IT: 
Michael Jørgensen holdt et indslag om IT og kommunikation. Michael 
havde medbragt en fingertouch computer (omkring 5 x størrelsen på  
en iPad) mærke: LENOVO. Fordelen i forhold til en iPad er, at 
"skrivebordet" er meget simpelt og individuelt opbygget, og giver bru-
gere med nedsat finmotorik og syn bedre mulighed for at betjene den 
selv. Sølund har licens til applikationen "Rolltalk", som er et komplet 
kommunikationssystem. Michael demonstrerede kort opsætningen 
med 4 anvendelser; Musik, Film, Fotos og Video. Fordelen er, at bru-
geren let kommer frem og tilbage til det, som han/hun vil se eller høre. 
Computeren koster omkring 20.000 kr. 
 
SEKSUALITET: 
En anden pædagog sluttede Pårørendemødet af med at fortælle om 
seksualitet, og det skal ikke forstås som blot samleje og onani. Det er 
kærlighed, varme, intimitet, at røre ved og blive rørt ved, tanker og fø-
lelser og meget mere, og dermed en stor del af ens personlighed. fra 
hverdagen. Pædagogen fortalte om en beboer, som havde et stort øn-
ske om at få en kæreste. Andre havde allerede talt med beboeren og 
foreslået, at han kunne da invitere en pige på kaffe. Det gjorde han så, 
og serverede kaffen, hvorefter han gik sin vej over i fællesrummet. Det 
kom der så ingen kæreste ud af. Pædagogen havde også sine positive 
udfordringer med beboeren, med at få ham til at forstå, at en kæreste 
ikke blot bestilles via en annonce i en avis eller et opslag i 
"Kæresteteltet" ved Sølunds Festival. Pædagogen forsøgte at forklare, 
at der nok skulle mere til end det. Hvortil beboeren svarede; "nåee du 
mener sådan nogen sexede som os"! En dag fortalte beboeren, at han 
gerne ville have et billede af sig selv uden tøj og i naturlig størrelse. 
Efter megen snakken med kolleger og egne tanker om sagen, blev øn-
sket indfriet med et figurspejl, som beboeren kunne posere foran i det 
private.  
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Vejfest for Boenhed 16, 18 og 20 d. 1. november  
Af Rennie Lundstrøm 

 
Medarbejdere fra Boenhed 18 har i nogle år talt om at afholde en vejfest 
for Boenhederne 16, 18 og 20. Dette for at få hilst på hinanden på tværs, 
så vi kunne få et bedre kendskab til de beboere, der selv kan gå på besøg 
i enhederne, og så vi kunne få hilst på nogle af de kollegaer, vi samar-
bejder med på tværs af boenhederne. Og ikke mindst fordi medarbejder-
ne i Boenhed 18 synes, det er vældig hyggeligt og meget vigtigt at holde 
fest for beboerne.  
 
Boenhed 18 ansøgte om midler fra Ensomhedspuljen og fik tildelt kr. 
50.000 til afholdelse af vejfest. Pengene blev brugt til leje af telt, til le-
vende musik med The Mumes, mad, drikkevarer, og pynt. Vores Køk-
ken stod for maden, som bestod af frikadeller og kartoffelsalat, småka-
ger, æblekage og kaffe.  
 
Teltet blev på dagen pyntet i fællesskab af medarbejdere fra de tre boen-
heder, mens musikerne stillede op, og gæsterne lige så stille begyndte at 
ankomme. Omkring kl. 12 var teltet fyldt med festglade og forventnings-
fulde mennesker, musikken spillede, der blev snakket, grinet, danset og 
spist.  
 
Hospitalsklovnen Luna, der er fast gæst i Boenhed 18, var også inviteret 
med til festen. Hun kom da festen var godt i gang og fik hilst på mange, 
fik en lille klovnesnak, fik danset med flere og givet mange kram. 
 
Da fadene var tomme og maverne fyldte, begyndte det lige så stille at 
tynde ud i gæsterne. Musikerne sagde tak for en dejlig dag og et dejligt 
publikum. Fik dog ikke lov at pakke sammen før de havde givet et ekstra 
nummer. 
 
Det var en rigtig dejlig fest, lige det vi havde drømt om. Dejligt at få 
hilst på dem der deltog, dejligt at møde dem vi ikke ser så ofte, og dem 
vi mest ser på afstand. Vi gør det gerne igen til næste år.  
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Der dækkes borde og pyntes op 

Er alle med ……?? Hej makker !!! 
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Dejligt med et kram 

Hør nu lige her ……. Vil du danse med mig ?? 
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Terrassen ved boenhed 18 har igen i år været pyntet op til Halloween. 
Mange har været forbi og se, hvor fint der er pyntet. Det er er dejligt at 
se så mange vælger at lægge deres gåtur forbi Boenhed 18. Det moti-
verer til at fortsætte med at finde på, hvad der kunne være spændende 
for beboerne på Sølund at se på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 22. december fra kl. 16.00, er 
der, traditionen tro, gløgg og æble-
skiver på terrassen ved Boenhed 18. 
Måske kommer julemanden forbi. 
Invitation sendes ud, når vi kommer 
tættere på.  
Selvom der skal spares på strøm-
men, vil der blive hængt lidt julelys 
op udendørs. Lyskæder og andet 
julelys skulle ikke bruge meget 
strøm, så lidt lys i mørket bliver der.  
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Løvfaldsfest 2022 
Af Ulla Bøttcher Nielsen 

 
Efter coronapausen var det igen muligt at afholde den årlige 
Løvfaldsfest, som fandt sted torsdag den 27. oktober. Vi var nogle 
pårørende, der havde meldt os som hjælpere til festen, og vi kunne 
konstatere, at beboerne bestemt ikke har glemt at feste. En fanta-
stisk dejlig aften med højt humør og masser af god stemning. 
 
Aftenen startede med spisning, hvor der blev serveret græsk fars-
brød med flødekartofler og grøn salat. Senere kaffe med æblekage. 
 
Orkestret The Mumes sørgede for god musik både under spisningen 
og senere til dansen. 
 
Aftenens æresgæster var de 10 jubilarer, som har boet i landsbyen i 
hhv. 25 ,40, 50, 60 og 70 år, ja, tænk engang, det er næsten i sig selv 
en bedrift. Jubilarerne blev hyldet med tale af landsbyleder Anne-
Marie Kruse, og kunne nyde aftenen sammen med deres pårørende. 
 
 
 
 
 
 

Stort TILLYKKE til Jacob  
med de 70 år i Landsbyen 

Så er der tid til en sving-om 
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Juletræsfest 2022  

 

 

 

 

 

 

 

Landsbyen Sølund inviterer alle beboere og pårørende til  

juletræsfest i festsalene   

torsdag den 8. december kl. 10.30 – 12.00  

 

”Ann og Aberne” vil spille og synge julesange med os, mens vi 

danser om juletræet.  

Den helt ægte julemand har lovet at komme og dele godteposer  

 ud. Efter festen kører julemanden til Bavnebjerg.  

 

Til aften leverer køkkenet julemiddag i husene.  
   Julemiddagen består af julemedister  med brune  

       og hvide kartofler, sovs og rødkål.  

       Til dessert risalamande med kirsebærsovs.  

 

Det er ikke nødvendigt med  

tilmelding  
           I kan bare møde op i salene  
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Kære forældre, pårørende og værger  
til beboere på Sølund  

 
 
Nu, hvor du sidder og læser Fokus, vil jeg gerne komme med en opfor-
dring.  

 
Vidste du, at vi i Pårøren-
deforeningen faktisk tilby-
der dig hele 3 medier, 
hvor vi skriver om, hvad 
der sker i Landsbyen Sø-
lund?  
 
Det er Fokusbladet, som 
du sidder med nu, men 
også vores Hjemmeside  
og Facebook.  
 
Du går bare ind på din 
browser og skriver “pf-
solund.dk".  
 
 

Så kommer du direkte ind på vores hjemmeside.  
 
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller du kan like os på vores 
Facebook. Så får du besked, hver gang der er nyheder.  
 
Vi glæder os til at se dig!  
 
Mange hilsner Leif Johannsen  
Administrator af hjemmesiden og Facebook  
Far til Thomas i Hus40  
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Til Beboere, pårørende og alt personale, - nye 
som ”gamle” i HUS 18 ! 
 
En stor TAK til jer, som på en eller anden måde tog del 
i Gretes bisættelse, fredag, den 11.nov.22. - Det var 
dejligt med den opbakning. Grete var jo helt sin egen,– 
og vi har vist alle haft skæve, sjove og rørende minder 
og oplevelser med hende. Hendes logik var helt speciel 
og ikke til at skyde igennem. Hun kunne jo også være 
en strid banan, hvad især unge og nye har kunnet 
mærke, og så kunne man trods alt komme ind i var-
men, hvis man var heldig…   
I betragtning af hvad hun havde/måske ikke havde - 
med i sin bagage, tror jeg, hun alligevel fik et godt liv 
og gav meget til sine omgivelser. Jeg var glad for de 
timer, jeg fik sammen med hende, især i de sidste år, 
hvor Kaj var ”gået bort”, som Grete udtrykte det.  
Igen tak for blomster til bisættelsen, - Pia, - du overgik 
dig selv med det flotte hjerte! – og med en varm hilsen 
til jer alle: Tak for knus og gode ord til mig! 
                                                                                 
Lisbet – ”den bette”  
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08.12: kl. 10.30-12.00 Juletræsfest i  
 Festsalene. 
                         

09.12: kl. 9.00-10.30 syng julen ind. 
 Kl. 10.30-12.00 julehygge. 
 
18.12: kl. 15.00 Julemanden kommer            
 på besøg. 
 
22.12: kl. 16.00 julehygge på terrassen
 hos Boenhed 18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Til alle jer, der har rund fødselsdag 
  i de næste 3 måneder. 

 

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 boenhed, 
hvor dit familiemedlem bor.  

Det er også her du skal meddele adres-
seændring og afbestille bladet, hvis du 
ikke ønsker at modtage det. 

 

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 
 Nielsen  
 
E-mail: ubn.nielsen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:ubn.nielsen@gmail.com
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Kære Alle sammen! 
 

HO HO HO ….. 
 
 
Julemanden og hans hjælpere vil også 
i år gerne komme på besøg i 
Landsbyen  Sølund og forære jer 
en dejlig pose med lidt julegodter. 
 
Det sker søndag den 18.  
december   
 
hvor han fra kl. 15.00 og et  
par timer frem sammen med  
sine hjælpere vil køre rundt  
og hilse på jer i boenhederne. 
 
Han glæder sig til at se jer. 
 
Mange hilsner 
Pårørendeforeningen 
 
 
 
P.S.: Skulle nogle beboere have brug for genkendelse, er der 2 par jule-
mænd/-koner, som er Margit og Per (forældre til Johan hus 39) og Mar-
git og Frede (pårørende til Palle hus 18) 
 
 


