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Socialpædagog Anette Borup 
siger ”Tak for i dag. Nu går jeg 

hjem” med tegn, som hun laver 
sammen med Lis Østergaard  

           Christensens egne hænder. 

Lis Østergaard Chri-
stensen tøffer langs 
væggen fra den fæl-
les opholdsstue i hus 

10 (Søbo) ind i sin egen lejlig-
hed. Hendes venstre hånd 
glider afsted på gelænderet 
langs væggen, mens hendes 
kontaktperson, Annette Bo-
rup, holder hende under 
højre arm. 

Lis Østergaard Christen-
sens 69-årige ansigt er sam-
mentrukket og øjenhulerne 
dybt indfaldne, da begge øj-
ne blev amputeret, da hun 
var 24 år gammel. Hun ud-
støder nogle dybe gurglely-
de.  

- Der er noget, der generer 
hende i dag, tolker Anette 
Borup på lydene og følger 
med den lille kvinde ud på 
toilettet. Hun tænder ikke 
lys. 

Lis Østergaard Christen-
sen lever et liv, som de fleste 
vil have svært ved at fore-

stille sig - i fuldstændigt 
mørke, komplet stilhed og 
som udviklingshæmmet. Al-
ligevel kommunikerer hun 
på forunderlig vis med per-
sonalet på Søbo, og takket 
være deres tilgang har hun 
nu fået et rigtig godt liv på 
Sølund. 

Lang livserfaring
Lis Østergaard Christensens 
stue er møbleret med en 
seng, gynge, reol, en sække-
stol og billeder på væggen. 
Billederne er for pårørendes 
og personalets skyld, men 
gyngen og sækkestolen kan 
hun godt lide at sidde i. 

Efter toiletbesøget sætter 
hun sig i gyngen. Hendes ka-
rakteristiske stødvise lyd fra 
struben ændrer sig umærke-
ligt. Men Anette Borup har 
igennem sine 10 år som kon-
taktperson for Lis Øster- 
gaard Christensen lært nu-
ancerne at kende og ved næ-

sten altid, hvordan Lis har 
det, og hvad hun gerne vil. 

- ”Mo, mo, mo” betyder, 
at hun er utilpas - som regel 
noget med maven. Hvis hun 
tramper, gør det rigtig ondt, 
forklarer Anette Borup, der 
vurderer, at Lis Østergaard 
Christensens udviklingsni-

veau svarer til et barn mel-
lem fem måneder og to år. 

- Men Lis har til gengæld 
en lang livserfaring, som 
hun trækker på, siger hun. 

Den lille 69-årige beboer 
rejser sig fra gyngen og træk-
ker sin kontaktperson med 
over til sengen. 

- Vil du gerne sove mid-
dagslur? Nej?, konstaterer 
Anette Borup, hvorefter Lis 
Østergaard Christensen læg-
ger begge sine arme om hal-
sen på sin kontaktpædagog. 

- Vil du have en lille dans? 
Er det det, vi skal nu? Okay, 
så danser vi, siger Anette Bo-
rup velvidende, at Lis ikke 
hører hende. 

De to vugger fra side til si-
de i tæt dans. 

Trygge relationer
Lis Østergaard Christensen 
trives på Sølund. I sin lejlig-
hed har hun en mappe med 
sin livshistorie, som perso-
nale og en niece har lavet 
gennem tiden. Her fremgår 
det, at hun allerede som 
seksårig blev anbragt på in-
stitution.

Hun blev født i 1945, men 
moderen havde haft røde 
hunde under graviditeten, 
hvilket gav Lis Østergaard 

Et liv i mørke og stilhed

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, 3. og 6. januar.

  

Tekst: Charlotte 
Strandgaard
cs@hsfo.dk

Der er altid fysisk kontakt  mellem døvblinde Lis Østergaard  
Christensen og hendes kontaktperson. Når hun spiser, sætter hun 
sin fod ovenpå kontaktpersonens.  

Foto:  
Morten Pape
mhp@hsfo.dk
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Christensen medfødt grøn 
stær og gjorde hende udvik-
lingshæmmet. Infektioner i 
øjenene førte til, at begge 
øjne blev amputeret, da Lis 
Østergaard Christensen var 
ung. Igennem mange år 
brugte hun proteser, men 
da hun selv pillede dem ud 

hele tiden, slap hun helt for 
dem. På hendes reol i stuen 
står et sort-hvidt fotografi af 
hende som lille sammen 
med sin far. Men kontakten 
til familien mistede hun, da 
hun kom på institution og 
indtil 1979, da hendes søstre 
tog kontakt til hende igen. 

Lis Østergaard Christensen 
har stadig en søster og en ni-
ece, der besøger hende på 
Søbo.  

- Den her mappe er vigtig 
for os som personale. Vi har 
faktisk været på udflugt til 
Lis’ fødested i Viborg for at 
tage billeder til mappen. Det 

giver en større forståelse 
for, hvad hun har med i sin 
rygsæk, siger Anette Borup, 
der med Lis’ livshistorie in 
mente synes  at den 69-årige 
er nået langt på Sølund. 

- Tidligere var hun slet ik-
ke til at komme i kontakt 
med. Når man tænker på, 
hvad hun har været igen-
nem, er hun meget tillids-
fuld nu. Nu kan hun nulre en 
bamse og modtage massage 
og røre ved forskellige føle-
poser. Det tolker vi som om, 
at den tætte relation med 
personalet her gør hende 
tryg, så hun tør mere og me-
re. Søbo har tæt samarbejde 
med Center for Døvblind-
hed og Høretab i Aalborg, og 
konsulenterne herfra siger, 
det er fantastisk, at hun som 
69-årig stadig udvikler sig, 
siger Anette Borup. 

I få hænder
Søbo var det første tilbud, 
der blev etableret for døv-
blinde og høretab i 1989 un-
der Aarhus Amt. 

- Igennem 80’erne gik 
døv-blinde pædagogikken 
meget ud på, at beboerne 
skulle lægge tøj sammen, 
dække bord og gå ud med 
affald. Sådan er det heldig-
vis ikke længere. Lis går bå-
de til ridning, svømning og 
kommer i snoezelhuset for 
at stimulere sine sanser. 
Hun smiler og har gode lyde 
bagefter, så vi ved, hun er 
glad for de aktiviteter. Vores 
opgave er at finde ud af, 
hvad beboeren får mest ud 
af, men det er relationen, 
der er det vigtigste i vores 

arbejde. Hvis vores døvblin-
de beboere mærker, at vi ik-
ke har tiden til dem, når vi 
ikke noget med dem, siger 
Anette Borup.  

Lis Østergaard Christen-
sen tager igen fat i sin kon-
taktperson, som hele tiden 
er lige i nærheden af hende. 
Sammen går de ind i op-
holdsstuen og hen til spise-
bordet, hvor Lis Østergaard 
Christensen har en fast 
plads. Anette Borup sidder 
ved siden af hende, og Lis 
placerer sin ene fod ovenpå 
Anettes, så hun ved, hvor 
hun er. Den ene hånd og ho-
vedet vipper og en mono-
tom hmm-lyd strømmer ud 
af hende. Anette stiller nog-
le kvarte rugbrødsmadder 
foran Lis, som hun hurtigt 
skyller ned med et glas saft. 

- Vores døvblinde beboere 
skal være i så få hænder som 
muligt på en vagt. Alle med-
arbejdere har deres eget 
tegn, og når vi præsenterer 
os, laver vi vores tegn med 
de døvblinde, så de ved, 
hvem de arbejder sammen 
med. Vi går heller aldrig fra 
dem uden at lave tegnet for 
at gå, så de ved, at de nu er 
alene, fortæller Anette Bo-
rup. 

Efter frokosten vil Lis 
Østergaard Christensen ind 
i sin seng. Anette Borup 
hjælper hende af med futter 
og lægger et tæppe over 
hende. Men små tegn-
sprogsbevægelser siger 
Anette farvel og tak til i dag 
til sin beboer, der putter sig 
med et hovedpudebetræk. 
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 Boenheden Søbo på Sølund 
er en specialenhed for bebo-
ere med syns- og hørehandi-
cap, og ud af otte beboere 
bor der i øjeblikket to døv-
blinde i huset. 

- Udviklingshæmmede 
døv-blinde er så speciel en 
målgruppe, at flere i perso-
nalegruppen har taget en 
national grunduddannelse i 
døv-blinde pædagogik. Jo 
bedre vi er til at tolke bebo-
ernes signaler, jo bedre et liv 
kan de få. Vores beboere er 
så fintfølende, at de f.eks. 
hurtigt mærker vores hu-
mør. Jeg har været kontakt-
person for Marie, og hun 
kan altid høre, når jeg kom-
mer - uanset hvilket fodtøj, 

jeg har på, siger Marianne 
Trolle, der er leder af Søbo. 

En stor del af personalet 
er blevet på Søbo samme ar-
bejdsplads i årevis, og det er 
der en god forklaring på. 

- Vi er jo nærmest beboer-
nes familie, og man bliver 
bare glad for dem. Jeg tror i 
høj grad, vi hænger ved, for-
di det er spændende at se 
beboerne udvikle sig, fordi 
vi hele tiden bliver bedre til 
at forstå dem. Det gør os 
glade og stolte, siger Mari-
anne Trolle. 

De 18 ansatte på Søbo ud-
gøres af pædagoger, sosu-
hjælpere og en psykomoto-
risk terapeut. 

 

Vi er nærmest familie

De ansatte på Søbo har deres 
egen nøglering  med et symbol, 
som hænger fremme, når de er 
på arbejde, så beboerne ved, 
hvem der kommer.

 n Døvblinde Lis Østergaard 
Christensen kræver koncentreret 
indlevelse og års erfaring

Lis Østergaard Christensen boede hjemme  til hun kom på  
institution som seksårig. Her mistede hun kontakten til sin familie, 
men på hendes reol står et gammelt fotografi af hende som lille 
sammen med sin far.  FOTO: MORTEN PAPE

Sølund fokuserer 
på relationer og 
ægte nærvær

SkanDerborg  - Landsby-
en Sølund bruger den pæda-
gogiske tilgang Gentle Tea-
ching i kontakten med bebo-
erne. 

Gentle Teaching handler 
om at vise ægte nærvær og 
interesse i samværet med 
beboerne, og man tilstræber 
at efterligne eller lave en re-
lation med ægte kærlighed. 

- Det lille barn skal mødes 
med kærlighed, og vi mener, 
at man godt kan tale om pro-
fessionel kærlighed, men vi 
har forsøgt at beskrive det 
mere teoretisk. I forhold til 
vores målgruppe kræver det 
professionel omsorg, fordi 
de ofte ikke evner at give no-
get ligeværdigt tilbage. Der 
er en magtubalance, vi ikke 
kan komme uden om, siger 
Lone Bahnsen Rodt, der le-
der af Landsbyen Sølund. 

- Gentle Teaching stiller 
krav til de ansatte om, at de 
evner at reflektere på et vist 
niveau. Det har været og er 
en stor udfordring for nogle 
medarbejdere at omstille 
hele tænkemåden og måden 
at være sammen med bebo-
erne på. Det har været et 
langt, sejt træk, siger hun 
videre. 

Gentle Teaching er et op-
gør med den såkaldte ad-
færdsmodifikation eller op-
dragelse, man brugte for ca. 
20 år siden i erkendelse af, 
at det kræver et vist funkti-
onsniveau, hvis man skal 
profitere af egentlig ad-
færdsmodifikation. I mel-
lemmenneskelige relationer 
er der tonsvis af adfærdsmo-
difikationer, men menne-
sker på et udviklingstrin sva-
rende til 0-4 år forstår det 
ikke. Her er opgaven i høj 
grad at identificere, hvad 
der skaber livskvalitet og 
tryghed. 

Lone Bahnsen Rodt har 
mange overvejelser om det 
at vælge en bestemt referen-
ceramme at drive Sølunds 
pædagogik ud fra. 

- Det kan nemt blive opfat-
tet som en religion, ikke 
mindst fordi Gentle Tea-
ching bruger et svulstigt ord 
som kærlighed, og det kan i 
manges ører lyde halvreligi-
øst. For at opnå den rette 
forståelse er det vores opga-
ve at sætte det sammen med 
teoretiske teorier og tilgan-
ge, siger landsbylederen. 

Mens det tidligere var 
svært at rekrutere vikarer og 
studerende til Sølund, væl-
ter det nu ind.

- Erfarne medarbejdere 
fortæller, at den nye tilgang 
har reduceret magtanven-
delsen og den udafreageren-
de adfærd drastisk. Det be-
tyder også, at arbejdsmiljøet 
er mindre belastende og råt, 
siger hun. 

Kærlighed 
på arbejdet


