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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 2th, 6400 Sønderborg 
Telefon: 88273223/30288867 
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: 
december  2022 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m. til 
bladet er: 11. november 2022 

               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 

Du finder Pårørendeforeningens 
hjemmeside på: 
www.pf-solund.dk 
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Denne sommer har båret præg af glæde over at kunne mødes igen til store 
sammenkomster som eksempelvis festivaler, således også i Landsbyen 
Sølund.  
 
Den længe ventede Sølund Festival blev igen afholdt til stor glæde for de 
fleste beboere, selv om Kandis ikke deltog i år.  
 
I skrivende stund er et stort område af Skanderborg og Landsbyen Sølund 
igen ramme om en af landets største festivaler, nemlig SMUKFEST, 
hvor specielt unge fra hele landet ”giver den gas” med rå mængder alko-
hol, samvær og glæden over musikken fra større musikanlæg end tidlige-
re. De af vores beboere, der har lyst, kan heldigvis med personale eller en 
pårørende deltage i dele af festivalen. Det er på den ene side positivt, men 
på den anden side er nogle pårørende dog bekymrede over, at festivalen 
varer en hel uge, da en del beboere døjer med at tåle den høje musik så 
tæt på. For de beboere med størst problemer med at klare støjniveauet er 
der dog normalt sørget for ”anbringelse” andetsteds. 
 
Hen over sommeren har vi kunnet opleve en stigning i tilfælde af Covid, 
og derfor har der i medierne været en del snak om booster-stik til den sva-
geste del af befolkningen. Vi venter derfor spændt på, hvad udmeldingen 
er for Landsbyen. 
 
Husk at sætte kryds i kalenderen torsdag 3. november, hvor Pårørende-
foreningen sammen med landsbyledelsen er værter for et møde for alle 

pårørende. Emnet for mødet er pædagogikken i Landsbyen.  

 
Med venlig hilsen 
Margit Graves Ponsaing 
Formand Pårørendeforeningen  
Sølund 
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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 
 
Mor til  Johan i hus 39 

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

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

Bestyrelsesmedlem: 
Aase Lorenzen 
Baunevej 7, Nim 
8740 Brædstrup 
Telefon: 40 44 46 82 
E-mail:  
asslor347@gmail.com 
 
Mor til Sanne i hus 6 

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

Bestyrelsesmedlem: 
Solvej Olesen 
Strandvej 1B 2th 
6400 Sønderborg 
Telefon:  
88273223/30288867 
E-mail: 
Sovej77@hotmail.com 
 
Mor til Jørgen i hus 12 

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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 Runde fødselsdage 

Som det nok er de fleste af jer bekendt, er det en mangeårig tradi- 
tion, at vi her i bladet bringer en liste over beboere, der fylder 
rundt., og det har indtil videre aldrig givet anledning til problemer. 
 
Listen kommer fra kontoret, men i juni-nummeret skete der det helt 
uforklarlige, at listen indeholdt en kommende beboers navn og fød-
selsdag, hvilket desværre gav anledning til en klage fra vedkom-
mendes nærmeste pårørende. 
 
Derfor ingen fødselsdagsliste denne gang, og fra ledelsen har vi 
modtaget følgende, som er den regel, der gælder fremover: 
 
Det er fortsat muligt at ønske tillykke med beboeres runde 
fødselsdage og andre mærkedage i Fokus. Dette forudsætter 
Fokus-redaktionen modtager et ønske herom sammen med 
et samtykke fra beboerens værge. Henvendelse herom kan 
ske til  redaktionen. 
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Lejrtur 
 

Igen i år har Charlotte, Menika og Solvejg fra hus 40 været på lejr i 
Hou sammen med Nati og Jonathan, og her er hvad de bl.a. lavede: 
 
På førstedagen startede vi med et tiltrængt glas saftevand på terrassen, 
da vi ankom til huset. Herefter tog vi en slapper på sofaen, inden en god 
gåtur indtil byen, hvor vi handlede, fik en is og så på flotte både på Hou 
havn. Til aften lavede vi pizza, og sluttede af med afslapning på sofaen. 

 

Lækker pizza …. 

Ren afslapning med saft og en lille lur  
På sofaen 
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På andendagen var vi en tur i Odder, hvor vi kiggede på butikker, og Me-
nika købte et par bukser. Da vi havde spist frokost, gik vi på stranden og 
samlede fjer og muslingeskaller. 
Til aftensmad var vi på restaurant i Skanderborg, hvor vi fik lækker mad. 
Restauranten er ejet af vores gamle vikar Phi, som vi også fik en snak 
med, og pigerne syntes, det var hyggeligt at se ham igen. 
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Tredje dag sov vi længe. Derefter gik vi igen en tur på stranden og sam-
lede flere muslingeskaller og nød det gode vejr. Efter frokost gik vi til 
byen, hvor vi købte pølser og kartoffelsalat i slagteren. Det var et hit til 
aftensmad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidste dag pakkede vi, og så gik turen hjemad. 

 
 

Jonathan 
Hus 40 
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 Sct. Hans-stemning 
Af Socialpædagog Helle Vinther  

 
Grundet Sankt Hans-bålet ikke kunne gennemføres på vanlig vis 
med hele Sølund, afholdt boenheden det selv. Og det blev slet 
ikke så ringe endda. 
Vi sang Midsommersangen og 2 andre sange fra vores sanghæfte, 
i bedste stemning, samt hørte både Shubidua og Kim Larsen mu-
sik på Ghettoblarsteren. Alle beboerne fra begge huse, deltog lidt 
eller længere tid, først med at grille pølser og brød, senere skum-
fiduser. Vi sad samlet ved bordene og enkelte i små grupper. 
Heksen der var blevet flot malet af Jacob hus 39, blev sendt af-
sted under sang og kor. Snobrødsdejen var klar til brug, men 
bunden var nået, så blev udsat til boller, næste dag.   
Bestemt en dejlig aften, hvor beboerne har været i feststemning i 
samspillet, som godt kan tåle en eller flere gentagelser og mange 
Varianter. 

 
 

Heksen gøres færdig …... ….. og sendes til Bloksbjerg 
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Der er lavet en meget 
flot blomsterkrans, 
og der hygges med 
at lave skumfiduser.  
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SOMMERFEST I BOENHED 40 
 

Så fik vi igen en invitation til sommerfest sammen med beboerne,  
familie og personale.   
Vejret var perfekt, og teltet var dækket op og pyntet flot.  
Stemning var i top, alle havde glædet sig til nogle dejlige timer sam-
men..  
Grillen var tændt op, bøffer og pølser var klar.  
Salatbordet var anrettet med grøn salt, pasta- og kartoffelsalat og læk-
kert brød.  
Mums hvor smagte det dejligt.  
Under middagen kom spill- Lene med sin harmonika sit gode humør og 
skønne sangstemme, og festen blev skudt i gang.  
Senere på eftermiddagen blev salatbordet udskiftet med de flotteste ka-
ger og frugtfade.  
Det var et imponerende syn, og mega-lækkert.  
Ingen tvivl, der var erklæret fest og hygge for alle, en rigtig sommer-
fest.  
Fest-udvalget og personalet har gjort et fantastisk stykke arbejde,  for at 
skabe de bedste rammer.   
Der er ingen tvivl, alle havde en uforglemmelig eftermiddag, med fest 
og stemning.  
Popkornsmaskine og candyfloss var også fundet frem, og blev flittigt 
benyttet.  
En rigtig dejlig tradition at mødes til sommerfest,  alle får talt sammen 
og bliver en mindelig eftermiddagen for alle.  
Fortsat god sommer til alle, og tak til festudvalget, personalet og bebo-
erne.  
 
Med venlig hilsen  
Karin  
( Lenes pap mor )  
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Der grilles Hvad vil du gerne ha’ …... 

Der hygges rundt ved borde-
ne, og den gode mad nydes 
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Et af de smukke frugtfade 

Lene slår tonen an ….. ….. og så er man klar til en sving-om 
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Tour de Sølund 
 

BE40 har ligesom resten af Danmark været grebet af Tour-stemningen i 
år. Da én af beboerne købte sin egen Tour de France T-shirt foreslog en 
frisk pædagog – ”vi laver da bare vores egen Tour de Sølund”… 
 
Så er der ellers ikke langt fra tanke til handling – følgende invitation 
blev sendt ud til hele Sølund: 
 

Kom og vær med til Tour de Sølund  
hvor alle som kan og vil cykler sammen 

tirsdag den 19. juli 2022 kl. 11.00-11.30 
 

Vi cykler rundt og rundt foran de hvide pavil-
loner 

 
Vi får også brug for nogle gode tilskuere,  
som vil heppe og klappe ad cyklisterne 

 
Fælles picnic: 

Tag madpakker og tæpper med, så vi bagefter 
kan spise sammen på den store græsplæne 

mellem pavillon 1- 2- 3 
Poul Vase kommer og spiller imens 
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I dagene op til Tour de Sølund blev der talt meget om den kommende 
begivenhed. Der blev også lavet skilte og købt flag, der blev lånt cykel 

i Aktivitetscaféen – vi er bare klar!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig oprandt dagen ….. 
Alle glæder sig, men er også lidt spændte – kommer der andre fra Sølund??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…. Det gjorde der …. Og der blev en fantastisk stemning … 

Der produceres masser af skilte 
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Klar … parat ……. Og så er vi i gang …. 
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Som man kan se i baggrunden var der hængt flag ud ad vinduerne i pavillon 2 og når 

Opmuntrende tilråb til deltagende cyklister 
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En meget vellykket og rigtig hyggelig oplevelse 

 
   Måske ses vi til  
   næste år … 
 
         Hilsen 
         BE40 

Fællesspisning og musikalsk un-
derholdning ved Poul Vase 
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25.08: Dyrehavemarch kl.  10.00 - 14.00 

27.10: Løvfaldsfest  17.00 - 20.30 

03.11: Pårørendemøde  

            Emne: Pædagogikken i Landsbyen 

08.12: Julefest     

            

  
 
 
 
  
 

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

Pårørendeforeningen udgiver tids-
skriftet 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 
adresseændring eller afbestille bla-
det, hvis du ikke ønsker at modtage 
det. 

 

Elektroniske udgaver findes på Pårø-
rendeforeningens hjemmeside: 

www.pf-solund.dk 

 

Her finder du også ældre versioner af 
bladet. 

 
Evt. spørgsmål til bladet og procedu-
rer kan rettes til redaktør Ulla  
Bøttcher Nielsen  
 
 E-mail: ubn.nielsen@gmail.com  

mailto:ubn.nielsen@gmail.com
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Jubilæums- og  
Løvfaldsfest 
27. oktober  

Kl. 17.00-20.30 
 

25 års 
Jubilæum 

Sølund 

30 års 
Jubilæum 

Sølund 

40 års 
Jubilæum 

Sølund 

60 års 
Jubilæum 

Sølund 

50 års 
Jubilæum 

Sølund 


