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Karen Margrethe 
Sørensen  
begyndte og  
sluttede  
samme sted

Karen Margrethe Sø-
rensen nyder at ha-
ve god tid til cykle-
ture, børnebørn og 

havearbejde. Hun er 65 år 
og gik i foråret på pension 
efter et helt arbejdsliv på 
den samme arbejdsplads. 1. 
april 1967 begyndte hun på 
uddannelsen som omsorgs-
assistent i Landsbyen 
Sølund, og april sidste år 
sagde hun farvel til jobbet 
som leder for Hus Ni og Ti. 
En rivende udvikling har be-
tydet, at det slet ikke er den 
samme arbejdsplads, hun 
forlader, som den hun sagde 
goddag til. 

-  Jeg blev jo ansat på en 
kvindeafdeling, hvor der 
kunne være op til 10 kvinder 

på en sengestue. Beboerne 
hed dengang patienter og 
havde intet privatliv, husker 

Karen Margrethe Sørensen, 
der også erindrer, hvordan 
holdningen til udviklings-

hæmmede var en anden 
dengang. 

- Det var helt almindeligt, 
at forældre blev opfordret til 
at sende deres handicappe-
de børn på institution og så 
glemme dem og få nogle nye 
børn. Som medarbejder var 
der et strengt hierarki med 
plejemor øverst, og man 
blev slet ikke hørt på som 
menig ansat. Igennem årene 
blev Sølund en bedre og ra-
rere arbejdsplads, fordi 
strukturen hele tiden blev 
fladere, siger Karen Margre-
the Sørensen. 

30 med på gåtur
Ti år efter hendes ansættel-
se begyndte beboerne at 
flytte ud i mindre enheder i 
helt nye bygninger. Hun selv 
blev leder af Hus Tre, hvor 
der boede 12 beboere af beg-
ge køn. 

- Det første private bebo-

Et arbejdsliv på Sølund 

Der er sket meget  på de 47 år, Karen Margrethe Sørensen har været ansat i Landsbyen Sølund. 
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skanDerborg - Skander-
borg Kommune er sammen 
med Randers udpeget til et 
forsøg, hvor børn og unge 
snart kan lave skriftlige afta-
ler med myndighederne om 
ikke at begå kriminalitet.

Det sker ifølge Jyllands-
Posten som et led i forsøget 
på en ny kriminalpræventiv 
indsats i kommunerne.

Ordningen er inspireret 
fra England, hvor myndig-
hederne i mange år har ind-
gået lignende aftaler med 
unge.

Socialministeriet har ud-
valgt Randers og Skander-
borg som forsøgskommuner 
i det nye projekt ”Aftale om 
god opførsel”.

- Det er en mulighed for at 
sige til de førstegangskrimi-
nelle unge og deres foræl-
dre, at de skal forpligtes til 
at tage et ansvar, siger Lene 
Gorm Jørgensen, leder af 
Ung og Familieudførerområ-
det i Randers.

Regeringen håber, at de 
nye kontrakter får direkte 
indflydelse på unges krimi-
nalitet.  RITzAU

 

Forsøg med unge



Horsens Folkeblad Tirsdag 6. januar 2015  15

Skanderborg

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.

De første artikler i serien blev bragt 
hhv. 30. december og 3. januar. 

  

Tekst: Charlotte 
Strandgaard
cs@hsfo.dk

Foto:  
Søren E. Alwan
sa@hsfo.dk

Af de omkring 700 medarbejdere i Lands-
byen Sølund er halvdelen over 50 år. 

I 2013 sagde Landsbyen Sølund farvel til 
76 faste og 67 timelønnede medarbejdere og 
ansatte 150 nye. Prognoserne tyder på, at 
institutionen i de kommende år også skal 
ansætte omkring 150 nye hvert år, mens de 
erfarne medarbejdere forsvinder i masse-
vis. 

- Lige nu nyder vi godt af, at vi har en stor 
erfaringsmasse at trække på. Men vi har en 
kæmpe udfordring 10-15 år frem i tiden, og 
det er noget, vi allerede nu har fokus på, si-
ger landsbyleder Lone Bahnsen Rodt. 

Hele sidste år arbejdede hun sammen 
med andre af Sølunds nøglepersoner på at 
lave en masterplan for landsbyens udvikling 
fremover. 

- Vi opererer med flere forskellige scena-
rier for, hvordan vi kan håndtere det store 
tab af erfaringsmasse. En mulighed kan væ-
re at sætte gang i jobrotation, og derudover 

vil vi gerne lave en strategi for videnoverdra-
gelse, siger hun videre.  

Ved seneste opgørelse af medarbejdersta-
ben for et år siden var 13 pct. af de ansatte 
mellem 60 og 69 år.

- Billedet her fra Sølund er lidt af en tids-
lomme fra dengang, hvor man blev på sam-
me arbejdsplads, hvis man fik fast, godt ar-
bejde. Men samfundsudviklingen går jo i en 
anden retning, og Sølund skal også geares til 
en medarbejderstab, der bevæger sig mere 
rundt. Det giver os også en udfordring i for-
hold til arbejdet med beboerne, som i høj 
grad er baseret på relationer, siger Lone 
Bahnsen Rodt.  

Af de 700 medarbejdere er kun 573 fast-
ansatte. Heraf er udgør pædagogisk uddan-
net personale halvdelen, mens omkring 10 
pct. er sundhedsuddannede. Resten er pæ-
dagogisk personale med andre uddannel-
ser, køkken- samt kontorpersonale.

Halvdelen af personalet har passeret 50 år

Karen Margethe Sørensen  
sammen med Marie Sørensen, 
der er blind og har boet på 
Sølund siden 2012.   

erne fik var en skammel og 
en kommode, og i løbet af 
70’erne kunne de også væl-
ge mellem forskelligt tøj at 
have på. Først i 80’erne fik 
de deres egne tøjpenge, som 
de kunne gå ud i byen og 
købe tøj for. Vi havde også 
mange beboere, der var fejl-
placerede, fordi man ikke 
vidste, hvor de ellers skulle 
hen. Mange flyttede igen-
nem årene ud i egne boliger, 
mens andre ikke kunne flyt-
tes, fordi de efterhånden 
havde boet hele deres liv på 
Sølund, siger Karen Margre-
the Sørensen.

Den mest banebrydende 
udvikling i løbet af Karen 
Margrethes 47 år på Sølund 
har været den pædagogiske 
tilgang til beboerne: 

- Dengang var det kæft, 

trit og retning. Vi lavede ik-
ke særligt meget med bebo-
erne, men vi gik dog ture, og 
der kunne være op til 30 
med på en gåtur, som man 
skulle passe på. Beboerne 
var nærmest dresserede og 
gik med hinanden i hånden 
to og to. Heldigvis bliver de 
udviklingshæmmede i dag 
set som mennesker og har 
fået meget mere indhold i 
deres liv. Pædagogikken er 
kommet ind, og medicinen 
røget ud, siger Karen Mar-
grethe Sørensen.  

Nej til medalje
Gennemgående for Karen 
Margrethe Sørensens ar-
bejdsliv har været kærlighe-
den til de udviklingshæm-
mede. 

- De er spontane og glade, 

og hvis ikke man holder af 
dem, kan man ikke arbejde 
på Sølund. Det har været 
trist hver gang en beboer er 
død, og jeg har vel været 
med til at begrave 10-12 be-
boere efterhånden. Tidlige-
re var det meget alminde-
ligt, at der ikke var nogle 
pårørende, og så har det 
været os som personale, der 
holdt begravelsen. Jeg sy-
nes, Sølund hele tiden har 
været tidligt ude med man-
ge ting. Sammenlignet med 
andre steder lavede vi tidligt 
mindre enheder og begynd-
te at tage på rejser og ture i 
sommerhuse, siger hun, 
hvis livslange indsats på 
Sølund er i den klasse, hvor 
man kan få dronningens for-
tjenstmedalje.  

- Det var jeg ikke rigtig in-
teresseret i. Men mange an-
satte på Sølund har fået den, 
fordi det er en arbejdsplads, 
hvor man bliver i årevis. Jeg 
fik i stedet en reception, 
hvor jeg fik sagt farvel til kol-
leger og beboere, siger hun, 
der dog forventer, at hun 
ind imellem stadig vil kigge 
forbi på sin gamle og eneste 
arbejdsplads i sit liv.

Tapet, sengetøj og møbler  bærer præg af Poul Gehrckes kunstneriske sjæl.  Foto: Morten Marboe

”Heldigvis bliver de udviklingshæmmede  
i dag set som mennesker og har fået  
meget mere indhold i deres liv. ”

Karen MargretHe SørenSen,  
penSioneret oMSorgSaSSiStent i LandSbyen SøLund 

Sølund-beboer 
med sans for 
maleri og musik

Af Charlotte Strandgaard
cs@hsfo.dk

SKanderborg - Poul Hen-
ning Gehrcke tager glad i 
mod, da Horsens Folkeblad 
er på besøg. Han smiler og 
går straks hen til sit skrive-
bord i sit værelse i Boenhed 
18 på Sølund. Skrivebordet 
vender ud mod haven og 
den skønneste søudsigt og 
har blyanter, tusch og ma-
lerpensler stående klar til 
Poul Henning Gehrckes ud-
foldelser. 

Poul Henning Gehrcke er 
65 år gammel og født med 
Downs Syndrom. Han boede 
hos sin mor, til han var 42 år 
gammel, og da han flyttede 
hjemmefra, var det først til 
pensionatet i Skanderborg 
Øst, inden han kom til 
Sølund i 2012. 

- Jeg er vild med at male og 
med musik, siger Poul Hen-
ning Gehrcke, og hans kon-

taktperson, Lone Nørgaard, 
tilføjer: 

- Interessen har vist altid 
været der, men det var først, 
da Poul Henning flyttede 
hjemmefra, at han for alvor 
kom i gang. Her på Sølund 
har han ikke kunnet lade 
malerpensler og tusch ligge, 
siger Lone Nørgaard. 

Poul Henning Gehrcke 
selv bekræfter det med nik 
og brede smil. Og det gør et 
kig rundt i værelset også. Ta-
petet er blevet pyntet med 
fine blyantstreger, og på gul-

vet står en samling af farve-
rige lærreder. 

- Der har været god efter-
spørgsel efter Poul Hen-
nings malerier, som han sæl-
ger i Skanderborg Aktivitets-
centers butik i Adelgade. 
Nogle af hans billeder har 
været udstillet på Louvre og 
andre på Randers Museum, 
siger Lone Nørgaard. 

Poul Henning Gehrckes 
anden passion er musik, og 
han spiller trommer i bebo-
erbandet ”Svalerne”. 

poul Henning har 
udstillet på Louvre

Man bliver glad af  Poul Henning Gehrckes malerier, der  
eksploderer i stærke farver.  Foto: Morten Marboe


