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DET SKER
Lørdag
10.00 Skanderborg, Biblioteket:
Bogbyttedag
Søndag
09.30 Skanderborg, Skanderup
Kirke: Gudstjeneste
09.30 Stilling, Kirken:
Gudstjeneste
09.30 Fruering, Kirken:
Gudstjeneste
11.00 Skanderborg, Slotskirken:
Gudstjeneste
11.00 Vitved, Kirken:
Gudstjeneste
11.00 Ousted, Kirken:
Gudstjeneste
Mandag
09.15-11.30 Skanderborg,
Skanvær, Sundhedscentret: Sang
på tværs
10.00-15.00 Skanderborg,
Biblioteket: Hjælp til at oprette
digital postkasse
10.00-11.30 Skanderborg,
Sundhedscentret, Sygehusvej 7:
Motionscafé
BIOGRAFEN
14.00 Pingvinerne (3D)
16.00 Antboy 2 (ikke søndag)
16.00 Carmen (operabio)
18.30 All Inclusive (søndag kl.
20)
20.30 Force Majeure
(ikke søndag)

Dagene
på
Sølund
skal give
mening
C

afeen er hjertet i Beboernes Hus på
Sølund. Her hjælper et par beboere
og ansatte hinanden med at
brygge kaffe og lave to forskellige lagkager. Imens tager en anden beboer sig en
lur i en stol.
Her holder Aktivitetscentrets cafégruppe til, og her
møder Horsens Folkeblad
aktivitetsleder Anni Bøtkjær
til en snak om, hvad nogle
Sølund-beboere
bruger
hverdagene på. Imens vi
snakker, tjekker Aktivitetscentrets udegruppe ind i cafeen efter en gåtur. Flere af
dem glæder sig tydeligt til
lagkagerne.
Daniel Højbjerg er på udeholdet, og er en af de brugere af Aktivitetscentret (AC),
som ikke bor på Sølund men
hjemme hos sin familie i
Tebstrup. Han nikker kraftigt og svarer et henrykt ja
på spørgsmålet, om han
godt kan lide lagkage. Han

Landsbyen
Sølund

Landsbyen Sølund er et botilbud til
mennesker med vidtgående fysiske
og psykiske handicaps.
Med 240 beboere er Sølund det
største tilbud af sin slags i Danmark.
Samtidig er institutionen med 700
ansatte den største kommunale
arbejdsplads i Skanderborg
Kommune.
Horsens Folkeblad vil i en række
artikler tage læserne en tur med
rundt i Landsbyen Sølund for at
møde beboere og ansatte og for at
give et indblik i en verden, der er
lukket for mange mennesker.
Med hver temaartikel vil vi samtidig
præsentere en af Sølunds beboere.
Den første artikel i serien blev bragt
30. december.

Der skal være plads til både aktivitet og hvile, så Steen Henning
Christensen tager sig en lur, selvom der er fuld knald på julehyggen
omkring ham.

BEBOERNES HUS
n Siden 2007 har beboerne på Sølund haft deres eget hus, som
kan bruges af alle i Landsbyen.
n I dagtimerne anvendes huset af Aktivitetscentrets udehold og
cafegruppe.
n Om aftenen er der faste aktiviteter, hvor bl.a. oplysningsforbundene har undervisningshold for landsbyens beboere i madlavning,
kunst og musik.
n Beboernes Hus er åbent hele døgnet og kan bruges som mål for
en gåtur og som et frirum fra boenheden.
n Landsbyen Sølund har desuden en ungdomsklub, der mødes
fast en aften om ugen her.
n Der holdes mange forskellige arrangementer som teater, koncerter, dans, sang, gøgl og workshops. I øjeblikket forsøger man med
en markedsdag den første tirsdag i måneden.
n Når cafeen er åben tirsdag, onsdag og torsdag, er folk udefra også meget velkomne.
n Der er ansat en kulturmedarbejder i Beboernes Hus, der koordinerer og søger penge til de mange arrangementer.
n Beboerne på Sølund kan desuden låne huset til at holde private
fester.

går målrettet hen mod en af
de ansatte og kigger hende
dybt i øjnene, hvorefter han

sprutter af grin og hopper et
par gange.
Andre har sat sig ved bor-

Lægevagten
70 11 31 31

Brugere og ansatte hjælper hinanden med at drive café i Beboernes Hus på Sortesøvej.

dene for at vente på lagkage,
som lige som meget andet
mad og arrangementer hører til blandt højdepunkterne.
- December er en fantastisk tid, fordi vores brugere
glæder sig ligeså meget til jul
som børn gør. Der er mange
arrangementer, men for
nogle kan det også blive for
meget, siger Anni Bøtkjær.

Aktiviteter er arbejde
Aktivitetsdelen på Sølund
omfatter dyrehold, svømmesal, sansehus, café og ikke mindst fem værksteder
med forskellige tilbud. Et af
dem er driften af cafeen i Beboernes Hus.
- Man hjælper på det niveau, man kan. En er f.eks.
fænomenal til at piske fløde,
mens en anden er god til at
tømme opvaskeren, siger
Anni Bøtkjær.
Alle er velkomne til at besøge cafeen, og blandt de
faste gæster er børnehaven
fra Eskebækparken, der en
gang om ugen spiser deres
madpakker her.
- Det er win win, for de fleste af vores brugere synes,
det er hyggeligt med børnehavens besøg. Børnene får
tilgengæld mulighed for at
møde det, der er anderledes, og det er sundt for dem,
siger hun videre.
Beboernes hverdag er individuelt tilrettelagt ud fra,
hvilke evner og interesser
beboeren har.
- Mange kalder det at komme på Aktivitetscentret for
et arbejde, fordi det ligesom

indikerer at man er blevet
voksen og ikke længere går i
skole. For vores brugere giver det meget at have en
funktion, og nogle af dem
har da også skær af et arbejde. Det betyder meget for
selvværdet, at man anerkendes, for det man nu kan, forklarer Anni Bøtkjær.
Der er f.eks. en beboer,
der kører med rundt efter
vasketøj, når det skal hentes, mens andre hjælper
med at samle pap. Hver tirsdag pakker udegruppen
mælk til hele Sølund, som
de derefter kører rundt og
afleverer.

Adgang til dyr
Udegruppen fodrer desuden Sølunds dyr, men bruger også meget tid på at tage
på udflugter, lave bål og gå
til svømning og ridning. Der
er også en gruppe for brugere over 65 år, som holder
til i snoezelhuset, hvor meget af tiden går med kreative
sysler og sang, mens omkring 20 brugere er tilknyttet værkstedet musik og
kommunikation.
- Dyrene har vi på Sølund,
fordi vores beboere skal have mulighed for opleve dyr i
deres hverdag. De kan jo ikke lige anskaffe sig en hund,
og vi tænker, at det er godt
for dem at have adgang til
dyr på en eller anden måde.
Derudover skaber det liv og
atmosfære både for beboere
og folk udefra, der bruger
Sølund som et rekreativt
område. Dermed er dyrene
med til at give den omvend-
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Skanderborg
n Aktiviteter

tilpasses
udviklingshæmmedes
evner og
interesser

Nissepigen Gitte Thygesen
glædede sig som mange af de
andre beboere sig til jul.

Anni Bøtkjær har arbejdet på
Sølund i flere omgange, og regner med at vende tilbage igen
om to år.

- Man rejser
ikke bare
lige herfra
SKANDERBORG - Leder af
Aktivitetscentret Anni Bøtkjær er lige gået på to års orlov fra sin stilling for at flytte
til Sjælland, hvor hendes
mand er leder af et julemærkehjem. Men beslutningen
har ikke været let.
- Det her er en arbejdsplads, hvor folk bliver. Vi
har et engagement i beboernes liv, og vi er nært knyttede til hinanden. Det rejser
man ikke bare lige fra, og
derfor er jeg også meget
glad for at få muligheden for
at tage to års orlov, så jeg
kan vende tilbage hertil, siger Anni Bøtkjær, der har
været i sit nuværende job i
fem år.

te integration herude, som
vi så gerne vil, siger Anni
Bøtkjær.
Dyreholdet på Sølund omfatter 15-20 stykker råvildt,
otte geder, fire heste samt
kaniner.
I cafeen har alle guffet lagkage og snakket lidt om den
forestående julefest. Cafeholdet går i gang med at
rydde op og nogle brugere
hentes af en bus, der skal
køre dem hjem efter dagens
arbejde på Sølund.

 Landsbyen Sølund huser
desuden Skanderborg
Aktivitetscenter, der tilbyder
100 brugere med nedsat
funktionsevne tilbud
i dagtimerne. Det er et tilbud
under kommunen, hvor
brugerne er lidt bedre
fungerende end dem på
Aktivitetscentret (AC).
Kommunens aktivitetscenter
hører til i en af de gamle
pavilloner på Sølund, og det
er også det center, der driver
butik i Adelgade.

AKTIVITETSCENTRET
n Sølunds Aktivitetscenter
(AC) har 55 tilknyttede brugere.
Heraf bor 45 på Sølund, mens
10 bor hos forældre eller i
et andet botilbud.
n Aktivitetsområdet har
45 ansatte og favner bl.a.
svømmetilbud, dyrehold, stu
(særligt tilrettelagt uddannelse)
og snoezelhuset.

Anni elsker kage og fødselsdage
Har boet på
institution
hele livet
SKANDERBORG - Anni Byrrensen ligger og hviler sig på
en sofa, da Horsens Folkeblad besøger Bo-enhed 41.
Den 76-årige kvinde sætter
sig op og får så øje på noget,
der får hende til at løbe ned
mod indgangen.
- Nå, det er fordi jeg har
glemt at lukke døren, siger
pædagog Jette Torpdahl, da
hun ser, at det er det, Anni
lige skal ordne.
Tilbage i sofaen piller Anni Byrrensen konstant ved
sine hænder og sine læber
og siger ”gave”.
- Ja, det er rigtigt, du skal

have en gave til din fødselsdag. Men det er ikke din fødselsdag i dag, siger Jette
Torpdahl, og svarer tålmodigt på det samme igen og
igen, da Anni bliver ved med
at gentage spørgsmålet.
Anni Byrrensen har tidligere på dagen været på sin
ugentlige torsdagstur til
Bloms Butikker for at spise
kage på café. De øvrige hverdage deltager hun i et internt aktivitetstilbud i boenhed 42, fordi hun ikke magter det eksterne tilbud på
Sølund (AC).
- Anni har brug for, at der
sker noget hver dag og har
svært ved at holde fri eller
ferie. De seks beboere her
fra boenheden, der deltager
i det interne tilbud går i sno-

ezelhuset, laver musik eller
laver mad.
Boenheden har desuden
sin egen kolonihave, hvor de
ofte tager ud i sommerhalvåret for at hygge sig, fortæller Inger Krohn, der er Annis kontaktperson.

Et liv på institution
I weekenderne går Anni fast
en tur om formiddagen og
en om eftermiddagen.
- Hun finder ro ved gåturene, og det giver hende et
break fra huset her. Ellers
fyldes weekenderne på med
det, vores fantasi rækker til,
siger Inger Krohn.
Anni Byrrensen har boet
på institution, siden hun var
tre år og kom til Sølund i
1952 - som 14-årig. Hun er

ifølge Inger Krohn ikke udviklingshæmmet, men blev
omsorgssvigtet som lille og
er nu præget af et helt liv på
institution.
- Der fandtes ikke andre
muligheder dengang og
man vidste ikke bedre. Anni
er ikke blevet kommunikeret til som barn og nogle af
hendes problemstillinger
skyldes, at hun har boet på
institution i så mange år.
Hun har udviklet et signalsprog med få ord og sit eget
sprog. Vi træner dog og hun
lærer stadigt flere ord, siger
Inger Krohn.
Anni Byrrensen har aldrig
haft kontakt til noget familie, men har været heldig at
have den samme kontaktperson igennem 30 år, som

Anni Byrrensen har aldrig kendt sin familie og har boet på Sølund i
62 år.
FOTO: MORTEN MARBOE

hun udviklede en tættere
relation til.
Boenhed er en specialenhed med en lidt bedre normering end de øvrige bosteder på Sølund. De 16 beboe-

re har alle en psykiatrisk
overbygning, der hos nogle
giver voldsomme reaktioner
med selvskadende eller udCS
afreagerende adfærd.

