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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 
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  20222 

Sidste frist for indlevering af artikler m.m.  

til bladet er: 13. maj 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 

Pårørendeforeningens hjemmeside 
finder du på: 
www.pf-solund.dk 
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Husk nu at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 3. maj. Denne dag har 
vi nemlig vores årlige generalforsamling i Pårørendeforeningen 
Landsbyen Sølund. Her har du mulighed for at stille op til bestyrelsen, 
hvis du har gode idéer eller bare lyst til at være med i arbejdet til gavn 
for beboerne i Landsbyen Sølund. Du kan læse mere om generalforsam-
lingen andetsteds her i bladet. 
 
De sidste to år har som bekendt stået i Coronaens skygge med aflysnin-
ger og frygt til følge. Således har man også i Landsbyen i de fleste boen-
heder stiftet bekendtskab med Coronaen i form af smittede beboere og 
personale – ligesom i det øvrige samfund.  
Lad os håbe, vi nu er ovre det værste, så vi kan få et forår og en sommer 
med lidt mere livsglæde. 
 
Siden sidst har vi afholdt ét bestyrelsesmøde, og vi er i bestyrelsen klar 
til at tage fat på nye udfordringer. Som I måske ved, er vi så heldige, at 
Landsbyleder Anne-Marie Kruse stiller sig til rådighed ved vores besty-
relsesmøder den første time, hvor vi så har mulighed for at få svar på 
eventuelle spørgsmål. 
 
Vi håber på et godt fremmøde til generalforsamlingen den 3. maj, hvor 
Landsbylederen vil være til stede og give os en opdatering på livet i 

Landsbyen. 

 
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 
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Generalforsamling 2022 

 
  

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 
  

TIRSDAG den 3. maj  i kantinen 

 

Kl. 18.00:          Landsbyleder Anne-Marie Kruse giver 

                         en status over livet i landsbyen Sølund 

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 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 På valg er: 
 Karl Højbjerg (modtager gerne genvalg) 

 Leif Johannsen (modtager gerne genvalg) 

 Aase Lorenzen (modtager gerne genvalg) 

 John Simonsen (modtager gerne genvalg) 

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. 
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NYT fra redaktøren 

 
Som I kan se, er bladet denne gang ikke ret stort. Der er åben-
bart ikke sket noget, som nogen synes, er vedkommende for de 
pårørende. 
 
Jeg vil i den forbindelse også gerne opfordre jer pårørende til at 

sende indlæg til bladet. Det kunne være en god weekend med je-
res beboer, en lille udflugt et eller andet sted hen eller noget helt 
andet. 
 
Nyt fra præsten ….. 
Siden sidst er der sket det, at Kristian Skovmose er fratrådt som 
præst i landsbyen. Hvornår en ny præst tiltræder vides ikke lige 
nu, men forventes omkring 1. maj.   
 
 
På side 7-8 bringer jeg en lille artikel om vores læge Karen C. Jør-
gensen. Artiklen blev bragt i Ugeskrift for Læger i maj 2021, hvor 
redaktøren har givet lov til, at jeg bringer den i FOKUS. Jeg sy-
nes, den giver et godt lille indblik i de udfordringer, man som læ-
ge kan møde med vore beboere. 
 
Som I kan se af bagsiden, bliver der planlagt Festival 2022, og 
det er der mange, der glæder sig til. 
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»… man kan ikke kommunikere med ham«  

Karen Charlotte Jørgensen, speciallæge i  
almen medicin, arbejder en del af sin tid som 
en af to læger for botilbuddet »Landsbyen 
Sølund« ved Skanderborg – en institution for 
godt 200, overvejende svært udviklingshæm-
mede beboere, fordelt på 14 mindre boenhe-
der.  
 

Forfatter(e) Klaus Larsen kll@dadl.dk  

 

6.30: Efter morgenbadet fodrer jeg hunden og katten. Spiser morgenmad og 
kører af sted, så jeg er fremme lidt før morgenkonferencen. I dag er vi, foruden 
mig, en sygeplejerske, en repræsentant for fysioterapeuterne, en psykiater og 
en lægesekretær. Sygeplejersken fortæller, at der har været en, som har kastet 
op og kortvarigt haft feber, men ellers har det været rimeligt roligt.  

8.20: Jeg skal drøfte en beboer med fysioterapeuten og høre, om vi kan gøre 
noget for hans spasticitet. Jeg vender også lige med psykiateren, om vi kan øge 
en i forvejen høj dosis melatonin til en beboer med søvnproblemer. Endelig 
taler vi dysfagiudredning generelt – mange har også motoriske handicaps, spa-
stiske lammelser og altså også dysfagi. Tjekker laboratoriesvar.  

8.30: Der er undtagelsesvis ikke nogen, der ringer i telefontiden, så jeg har tid 
til at følge op på forskellige ting. Jeg når også at aflæse en urindyrkning. Den 
duer ikke, så jeg bestiller en ny.  

10.30: Efter en kort kaffepause cykler jeg ned og ser til en ny beboer – en ung 
mand med spastisk lammelse og mental retardering. Jeg har indflytningssamta-
le med de pårørende senere i dag. Derfra videre til en ældre beboer, som har 
været urolig og klagende i længere tid. Smertebehandling har ikke hjulpet. Der 
er ingen objektive fund, men journalen viser, at der for en del år siden er fun-
det en spinalstenose, som kan forklare nogle af symptomerne.  

11.30: Jeg forbereder mig på indflytningssamtalen ved at se journalen igen-
nem, mens jeg spiser en mad, jeg har smurt i køkkenet.  

12.45: Samtale med pårørende til den nye beboer. Livskvalitet er vigtigst for 
disse pårørende, og det er også noget, man lægger vægt på her på stedet. Så 
vidt muligt søger man at bruge pædagogiske midler og undgå magtanvendel-
ser. Hvis én f.eks. ikke vil have tøj på indendørs, ja, så må det være sådan. 
Men man prøver selvfølgelig regelmæssigt at få personen til at acceptere at 
have tøj på.  

         Fortsættes ….. 
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Ellers handler samtalen om forventningsafstemning og fokusområder. Skønt 
beboeren er ung, ønskes der ikke genoplivning ved hjertestop, da man kan for-
vente, at vedkommende vil blive endnu dårligere stillet bagefter. 

 
13.30: Jeg skal til årskontrol af en beboer. Det foregår i huset, hvor han bor. 
Der er i forvejen taget en bred blodprøvescreening, og tallene er pæne, bortset 
fra en lidt lav blodprocent. Det er normalt for denne beboer, men jeg vil tjekke 
op på, om der kan være mangeltilstande. I øvrigt har han det psykisk bedre, 
efter at han har fået sin egen, afskærmede afdeling i huset. Han medvirker til 
undersøgelsen, men man kan ikke kommunikere med ham. Det er personalet, 
der fortæller, hvordan hans velbefindende er.  
 
14.35: Tilbage i lægeklinikken, hvor der ligger forskellige beskeder fra syge-
plejersken. Jeg skriver notat fra indflytningssamtalen, da telefonen ringer om 
en ung mand, som har klaget over ondt i hjertet. Personalet kommer op med 
ham. Uanset, hvor jeg rører ved ham, angiver han ømhed. Ellers er han upåvir-
ket, og alle værdier er normale. Maven er blød, og han bevæger sig helt frit. 
Personalet forklarer – på engelsk – at han godt kan være lidt teatralsk. Han får 
et par panodiler med.  
 
15.20: Sygeplejersken har fået en ny urinprøve fra beboeren, hvis prøve ikke 
duede i morges pga. vækst af blandingsflora. Det er for sent at sende den ind i 
dag, så vi sætter den på køl til at have i baghånden, hvis vi ikke kan få en frisk 
i morgen. Det er ikke altid helt ligetil at få prøver fra beboerne.  
 
16.25: Jeg har tjekket laboratoriesvar og epikriser og besvaret korrespondan-
cer, og nu kører jeg hjem. Jeg har en badeaftale med en veninde kl. 17.30, så 
jeg skal skynde mig. Derhjemme klæder jeg om i en fart, så jeg også kan nå at 
løbe en tur inden badeaftalen.  
 
19.00: Hjemme igen. Min mand er ved at sørge for mad til dyrene og går med 
hunden, mens jeg laver aftensmad.  
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…………… Og stadig med visir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 13. december var julemanden på besøg i Landbyen 
Sølund, og som det var tilfældet sidste år, kunne han på grund af 
coronasmitten heller ikke i år køre rundt til hver enkelt boenhed.  
 
Som man kan se på billedet, venter han og et par af hans med-
hjælpere spændte på, om der kommer nogen forbi og henter de 
lækre poser med julegodter, som han havde med til  
boenhederne. Poserne var pakket i SuperBrugsen, som også do-
nerede et pænt tilskud, som pårørendeforeningen er meget tak-
nemmelig for. 
 
 
 

              
         Fortsættes ….. 
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Det gjorde der heldigvis 

Foto: Ulla B. Nielsen 
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05.04: Benny Engelhart Hansen 70 år 
07.04: Kamilla Axelsen  50 år 
03.05: Susanne Nielsen  50 år 
05.05: John Flemming Knudsen 80 år 
18.05: Rasmus Damborg  
 Naundrup   30 år 
21.05: Ole Steen Sørensen  60 år 
29.05: Cæcilie Falther Eriksen  30 år 
07.06: Ina Elvekjær   60 år 
07.06: Nilas Brøckner  30 år 
18.06: Sidsel Bitch Mathiassen 30 år 
 
 

 

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 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  
Nielsen  

E-mail: ubn.nielsen@gmail.com  

 

 

mailto:ubn.nielsen@gmail.com
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 7.-9. juni 2022 

GNAGS KATO 

Lis Sørensen 


