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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 
John Simonsen 
Vædebrovej 5 
8660 Skanderborg 
Telefon: 61 65 64 91 
E-mail: johnksim@gmail.com 
Solvej Olesen 
Strandvej 1 B, 2. th, 6400 Sønderborg 
Telefon: 88273223/30288867 
E-mail: solvej77@hotmail.com 
 
Suppleanter: 
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: 
juni  20223 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m.  

til bladet er: 12. maj 2023 

              Udgiver: Pårørendeforeningen 
  Landsbyen Sølund 
  Dyrehaven 10 
  8660 Skanderborg 
 
Ansvarshavende:   Margit Graves Ponsaing 
Telefon:                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 

Pårørendeforeningens hjemmeside 
finder du på: 
www.pf-solund.dk 
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Siden sidst har vi haft mulighed for at deltage i boenhedernes julefroko-
ster, hvor alle sejl er sat til. Der er rigtig god stemning og dejlig musik 
ved hyggepianist Vase, som kan spille alle julesange. Dertil kommer be-
boerne, for hvem det betyder meget, at deres pårørende deltager. Vi ny-
der samværet mellem beboerne, synger de uddelte sange og forsyner os 
ved det bugnende tag-selv bord. Det er en vældig god tradition. Boen-
hedslederne afholder vel for de flestes vedkommende forud for julefroko-
sten et pårørendemøde, hvor vi bliver informeret om dagligdagen i de 
boenheder, vi er tilknyttede.  
Senere i december var det atter muligt for fire nisser – to bestyrelsesmed-
lemmer og ægtefæller - at komme rundt at hilse på i de enkelte huse og 
byde på juleslik fra Pårørendeforeningen, der også forsynede persona-
let med juleslik til uddeling i boenhederne hen over julen. 
Vi kan her i februar glæde os over, at det igen er blevet lysere, og at det 
snart er forår. Ja, inden vi ser os om, er det såmænd tid til generalfor-
samlingen i Pårørendeforeningen, tirsdag den 2. maj. Vi holder i lø-
bet af året fem bestyrelsesmøder, inklusive generalforsamlingen. Det vil 
derfor for de fleste pårørende være en overkommelig opgave at deltage i 
Pårørendeforeningens arbejde. Vi er især interesseret i, at nogle af de 
”nyere” forældre eller andre pårørende, fx søskende, stiller sig til rådig-
hed. 
Som bestyrelsesmedlem binder man sig for en toårig periode. Du er selv-
følgelig også velkommen til generalforsamlingen, selv om du vælger ik-
ke at stille op. Andetsteds i bladet finder du en tilmeldingsblanket til På-
rørendeforeningens generalforsamling, da vi byder på lidt at spise. 
 

På gensyn til generalforsamlingen! 

 
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 

 

Bestyrelsesmedlem: 
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 

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

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 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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Generalforsamling 2023 

  
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 
  

TIRSDAG den 2. maj  i kantinen 

 

Kl. 18.00:        Temaet for evt. foredrag endnu ikke helt på plads   

Kl. 19.00:          Generalforsamling 

  
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 
 Ulla Bøttcher Nielsen  

6.  Valg af suppleanter.  

 På valg er: 

  Agnes Winther (modtager gerne genvalg) 

 Margit Højland (modtager gerne genvalg) 
7.  Valg af revisor. 

  På valg er: 

     Frede Højland (modtager gerne genvalg) 

8. Valg af revisorsuppleant. 

 På valg er Per Ponsaing (modtager gerne genvalg) 

9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest  
 8 dage før generalforsamlingen. 

10. Evt. 

 

 
 
Af hensyn til bestilling af mad, vil vi gerne bede om en foreløbig tilmelding senest  
17. april på: ubn.nielsen@gmail.com eller via vores hjemmeside: pf-solund.dk 
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NYT fra redaktøren 

 
Da vi har erfaret, at der er pårørende, der ikke kender til eksi-
stensen af Pårørendeforeningen i Landsbyen, medsendte vi i de-
cember vores lille folder, som i store træk skitserer, hvad besty-
relsen for pårørendeforeningen er for en størrelse. Grundet plads-
mangel, havde jeg desværre ikke mulighed for gøre opmærksom 
på det i bladet. 
 
Jeg vil også stadig gerne opfordre jer pårørende til at sende ind-
læg til bladet. Det kunne være en god weekend med jeres beboer, 
en lille udflugt et eller andet sted hen eller noget helt andet. 
 
Nyt fra præsten ….. 
Som I nok har erfaret, har vi fået ny præst i landsbyen, som På-
rørendeforeningen gerne vil byde hjertelig velkommen. Præsenta-
tionen af Jacob her i bladet er desværre blevet skubbet nogle 
gange, med denne gang bringer vi den præsentation, der var med 
i et af nyhedsbrevene fra landsbyen. 
 
Vær venligst opmærksom på følgende i forbindelse med dyrehave-
marchen, som står i kalenderen: tilmelding nødvendig ift. spis-
ning. Skriv til: faellesskab@skanderborg.dk senest 1. maj 2023. 
 
 
Grundet udskiftning af kopimaskine er trykkvaliteten denne gang 
ikke særlig god. Lad os håbe, det er en éngangsforestilling.  
Vil du se bladet i ”fuldt flor”, findes det på Pårørendeforeningens 
hjemmeside pf-solund. 
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”Drenge-tur” til Lalandia  

Ringkøbing  i september 2022 

Af Mads Bie-Hansen 

 

Her er lidt forsinket nogle billeder fra vores "drengetur" til Lalandia. 
Meget venligt med tilskud fra anefonden. Det har været en fantastisk 
tur, hvor man er én til én og sammen på en anden måde, end den daglige 
trummerum. Det er virkeligt noget, drengene nyder.  

 

Det fine hus, 
vi boede i 

Skønt med pizza ….. 
       Velbekomme 
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Der slappes af ….. 

Hvad mon der sker udenfor …?? 
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Jacob Wagner Storgaard Christensen,  
præst for Landsbyen Sølund 

  
Jeg har søgt til Landsbyen Sølund på grund af hele fundamentet. Det 
handler om liv med mennesker og det at følge dem et stykke af vejen. 
Ofte i begivenheder i deres liv som er enten svære 
eller meget lykkelige. Men egentlig også det at 
være en "ikke fagperson". Det er det helt store pri-
vilegie. Jeg har ikke en faglig kasket på, men jeg 
tilbyder at være medvidende eller medvandrer, 
uanset hvad den enkelte kan deltage i eller bidrage 
med. Jeg er også optaget af, at være der for de 
mennesker, som har et liv, der er mere skævt i for-
hold til normen. Også i gerninger og handlinger. 
Det er en helt afgørende værdi, at man sætter sig 
selv til side, for at hjælpe, der hvor der er brug for 
det, med hvad der er brug for.  
  
Jeg tror, at mennesker der bor her i Landsbyen, lige som alle os andre, 
kan komme i tvivl om, hvorvidt vi er værd at elske. Nogle mere end andre. 
Jeg tror vi har brug for at blive mindet om, at vi har en menneskelig værdi, 
fordi vi igen og igen kommer til at føle os nytteløse eller værdiløse, også 
uanset hvor godt vi gør det. Mit håb er, at jeg kan være med til at pege på 
og minde om, at vi har værdi. Det er både ift. beboerne men også ift. alle 
dem der arbejder i Landsbyen, fordi vi kan komme til at føle utilstrække-
lighed. Jeg er også optaget af, at lave et fællesskab omkring kirken, hvor 
dem der er med kan føle, at de er set og at de er værdifulde for fælles-
ksabet. Søren Kirkegaard gjorde sig mange tanker om, at når vi ser med 
kærlighedens øjne, så ser vi medmenneskers fejl og mangler væk. Det 
handler om at se igennem. Når vi gør det, bliver det nemmere at forstå 
mennesket.  I Landsbyen bliver vi tvunget til at have tålmodighed til at 
lade det menneske, vise hvem det er. Vi bliver tvunget til at gå ned i tem-
po. Vi er ofte hurtige til at danne os indtryk af mennesker, når vi møder 
mennesker som selv kan give udtryk for hvem de er, og hvad de vil. Her er 
det anderledes".  
 
Herudover kan jeg fortælle om mig selv: 
Jeg er født og opvokset i Silkeborg. Uddannet først inden for handel 
med kontormøbler og siden jurist med speciale indenfor ejendomshan-
del og byggekontrakter. Har læst teologi i København, hvorefter jeg fik 
præsteembede i Nørre Felding og Tvis sogne ved Holstebro, hvor jeg 
var i 10 år indtil sidste år. Begyndte pr. 1/4-22 som sognepræst i Skan-
derborg og ved Landsbyen Sølund. Jeg er gift med Emilie og vi har to 
drenge. Bosat i Virklund ved Silkeborg.  
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Kobberbryllup med Sølund  
af Ronja Frida Johnsen  

 
Jeg begyndte i hus 40 mandag efter Smukfest i august 2010. Jeg var ven-
tet, for der stod 2 beboere klar ved døren og ville vide noget om mig og 
min familie. Det viste sig at være et plus, at min far var tømrer, for det at 
være arbejdsmand, var der status i. De ville til gengæld også gerne for-
tælle om sig selv og deres liv. Jeg var kommet til en Boenhed hvor man-
ge af mine kollegaer havde arbejdet i landsbyen Sølund i mange år og 
derfor lå inde med masser af viden og historier om livet i landsbyen. Jeg 
faldt hurtigt til og fik etableret gode relationer med beboerne og kollega-
erne. At arbejde et sted som Sølund er for mig et ærefuldt hverv. Jeg hol-
der noget af menneskers liv i mine hænder og har en medindflydelse på, 
hvordan deres hverdag er. Jeg skal lytte, se, fornemme, tolke og være 
nysgerrig på det, jeg oplever og hele tiden evne at se bagved adfærden. 
Jeg skal være kærlig og åben i min tilgang, og jeg skal være tydelig i mi-
ne handlinger og kropssprog, så jeg er til at læse og er forudsigelig. Jeg 
har oplevet meget i mine 12 ½ år i landsbyen Sølund: Jeg har haft 3 
landsbyledere, 5 boenhedsledere, sagt velkommen og farvel til en del kol-
legaer, sagt endegyldigt farvel til 2 beboere i hus 40 og andre beboere i 
landsbyen, som jeg ligeledes havde opbygget en relation til. Faktisk var 
det først døde menneske jeg så, en beboer i hus 40. Døden er en del af 
livet og helt uundgåeligt for os alle, men måden den håndteres på i lands-
byen, er med til at gøre det naturligt og smukt og noget, man er sammen 
om. Men når nogen dør i landsbyen, kommer der nye beboere til og ingen 
tvivl om, at de 2 vi i min tid har sagt farvel til, var store personligheder, 
der har sat dybe aftryk i mig og mange andres bevidsthed, men de to nye 
beboere, der flyttede ind er i den grad også nogle med store personlighe-
der, der i den grad udfyldte de tomrum, der var opstået. Den ene af dem 
der flyttede ind har faktisk navngivet mig. Han erklærede, at jeg lignede 
frække Frida fra fjernsynet og har siden kaldt mig Frida. Sidste år blev 
navneforandringen officiel, så jeg gik fra at hedde Marianne Ronja John-
sen til Ronja Frida Johnsen.  
 
Ingen tvivl om at det bedste ved at arbejde i landsbyen Sølund er de be-
boere, man arbejder med. De giver bare så meget igen og indtager en 
kæmpe plads i mit hjerte, men som engageret medarbejder har jeg også 
brug for at udvikle mig og være med til at påvirke min arbejdsplads, og 
det har jeg i den grad haft mulighed for.  
         Fortsættes …. 
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Jeg er lige blevet genvalgt som tillidsrepræsentant for socialpædagoger-
ne i boenhed 40, hvilket er et hverv, jeg har bestridt i 12 år og håber at 
fortsætte med i mange år. Det er et alsidigt hverv, hvor samarbejde, ret-
færdighed og arbejdsmiljø er i fokus. Jeg har i de 12 år, lært en masse 
om arbejdstidsregler, samarbejde, kultur og forandring, jeg har været 
bisidder for kollegaer, samarbejdet i TRIOen sammen med ledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter, været med til at ansætte kollegaer, forhand-
let løn, været til demonstrationer, sunget “Når jeg ser et rødt flag smæl-
de” utallige gange, og været på kurser, konferencer og kongresser der 
har udviklet mig som TR og menneske. Jeg har været GT-mentor i bo-
enheden i 10 år, hvilket giver så meget mening, da det faktisk var et op-
læg fra andre kollegaer, på en Gentle Teaching konference på Puerto 
Rico i 2008, der fik mig til at ønske, at jeg arbejdede i landsbyen Sø-
lund. Så da det i 2010 blev tid til at vende hjem til Jylland efter 20 år på 
Sjælland, var det oplagt at søge job i Sølund, hvilket jeg heldigvis også 
fik. Jeg har været festmedarbejder i 11 år, hvilket i den grad har udvidet 
mit kendskab til andre beboere i landsbyen og andre kollegaer. Jeg har 
været med til at starte ungdomsklubben i Sølund, og her har jeg ligele-
des lært mange at kende. Jeg har været med på snoezel-konference i 
Paris og GT-konference i Sølund, jeg har holdt oplæg og lært fra mig, 
ligesom jeg har suget til mig af andres viden. Jeg har introduceret Han-
dicap Melodi Grand Prix for mine kollegaer og beboerne. Jeg har været 
på festivaler med beboerne på vores egen i Sølund og Sødisbakke festi-
val. Jeg har taget neuropædagogisk uddannelse, samt diverse andre kur-
ser og uddannelser, som er med til at skabe udvikling og trivsel for be-
boerne og forbedre samarbejde og trivsel for kollegaer.  
 
Kontaktpædagog-rollen er vigtig for mig, jeg har faktisk været primær 
kontaktpædagog for den samme mand i godt 11 år, og det betyder, at vi 
har en tæt, tryg og stærk relation, hvor samarbejdet med hans pårørende 
er godt og nært. Jeg har i de 11 år været med ham på utallige ferier og 
ture, jeg har prioriteret det nære samarbejde med familien, så vi har væ-
ret på familiebesøg hos forældre og ved søster da hun boede på Fyn og 
sidenhen her i Jylland. Jeg har været med som ledsager til søsters bryl-
lup, til niecens barnedåb og 1 års fødselsdag. Jeg har også været med på 
hospitalet og besøge far, da han blev terminal syg, jeg var med da vi så 
ham ligge i kisten i kapellet, og jeg var med til bisættelsen og gravøl.  
 
 
        Fortsættes ……. 
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Jeg har også haft ham og hans forældre med på Roskilde-festival på en 
endagsbillet. Derudover har jeg været med til tandlæge, ørelæge, øjenlæ-
ge, blodprøvetagning og div. kontroller og scanninger på sygehuset. Jeg 
har fået utallige kys og kram, men har også fået en finger og fået at vide, 
at jeg er en idiot, jeg får dog oftest at vide, at jeg er en skat.  
 
Jeg har igennem årene været sekundær kontaktpædagog for flere andre 
beboere og har ligeledes ledsaget dem til forskellige aftaler og oplevelser 
og haft et godt samarbejde med de pårørende, jeg møder i mit arbejde. 
Jeg elsker at arbejde i en landsby, hvor vi kan hjælpe og lære af hinan-
den. Jeg har haft den ære at være med som frivillig ledsager til en teater-
tur til Moesgård sammen med en anden boenhed og på den måde lært 
nogle andre beboere at kende. Jeg var med i Coronaberedskabet og var 
med 3 beboere fra en anden boenhed i Ajstruplund omkring nytåret 
20/21 og igen i en anden boenhed i januar 22, da boenheden var ramt af 
Coronasmitte blandt beboere og personale, en hård men vigtig og lærerig 
oplevelse. Jeg begyndte som frivillig på Sølund-festivalen sidste år, hvil-
ket er en helt anden oplevelse end at være med som ledsager og dejligt, 
at det kan lade sig gøre. Jeg arbejder i en boenhed med mange engagere-
de pårørende, hvilket er en luksus og en fornøjelse. De pårørende deler 
gerne ud af historier, der hjælper os med at forstå de mennesker, vi ar-
bejder med. De stiller op, når vi spørger dem og deltager gerne i de ar-
rangementer, hvor vi inviterer, så vi har årligt en sommerfest og en jule-
frokost, hvor beboere, pårørende og personale hygger sig sammen, lige-
som nogle af de pårørende også deltager på festivaler, fødselsdage og 
jubilæer. Jeg har ligeledes en masse engagerede kollegaer, både faste og 
vikarer, og som alle brænder for, at give vores beboere de bedste mulig-
heder for et godt og meningsfuldt liv, hvor de er en del af et fællesskab, 
føler sig trygge, elskede og de gives mulighed for at udtrykke sig og give 
kærlighed til andre.  
 
Hvis dette ikke er et drømmejob, så ved jeg ikke hvad er!  
 
Jeg ser frem til de næste 12 ½ år i landsbyen Sølund, så jeg kan fejre 
sølvbryllup i forbindelse med, at Sølund bliver 100 år.  
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ALLETIDERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
 

RUNE HERHOLDT 
& THE GOSPEL BROTHERS 

 
 

Den 18. april 
 

Kl. 18.30—21.00 
 

i festsalene 
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28.03: kl. 10.30 Gudstjeneste i                            
                           Slotskirken  
30.03: kl. 10.30-12.00 
            Forårskoncert med Bamsemadsen    
            i festsalene 
18.04:  kl. 18.30-21.00 
            Gospelkoncert med Rune Her- 
            holdt og The Gospel Brothers  i  
            festsalene 
25.04: kl. 10.30 Gudstjeneste i salene 
11.05: kl. 10.00-14.00 Dyrehavemarch 
23.05: kl. 10.30 Gudstjeneste i salene 
13.-15.06: Sølund Musikfestival 

 

 

 

 
TILLYKKE til de beboere, der fylder 
rundt i den kommende periode 

 

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. Det fortsætter vi selvfølgelig med. 

 

For at få 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 adresse-
ændring eller afbestille bladet, hvis du 
ikke længere 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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 13.-15. juni 2023 

Kato 

Sanne Salomonsen 

Benjamin Hav og familie 


