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Det sker
Lørdag
10.00 Skanderborg, Kulturhuset:
Legetøjsmarked
10.00 Skanderborg, Walthers
Musikcafé: Brunch Jazz Jam
12.00 Tebstrup, Forsamlingshuset: Frokostmatiné ved
”Tambourine Men”
19.30 Bjedstrup, Skolen:
Polkacafé ved Syddansk
Musikkonservatoriums
folkemusiklinie
Søndag
09.30 Skanderborg, Skanderup
Kirke: Konfirmandgudstjeneste
09.30 Stilling, Kirken:
Gudstjeneste
09.30 Fruering, Kirken:
Gudstjeneste 11.00 Skanderborg,
Højvangens Kirkesal: FDF
nytårsparade med efterfølgende
pizza
11.00 Skanderborg, Slotskirken:
Gudstjeneste med børnepasning
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 Klokkeblomst
16.00 Antboy 2
18.30 En Chance Til
(søndag kl. 19)
21.00 The Good Lie (ikke søndag)
Lægevagten
70 11 31 31

Kenth Ebbesen går med beskyttelseshjelm,fordi han er lidt usikker på benene og ofte har for meget fart på. 


Et liv med
fuld fart på
Kenth Ebbesen
blomstrer på
Sølund
Tekst: Charlotte
Strandgaard
cs@hsfo.dk

skanderborg - Kenth Ebbesen charmerer folk omkring sig med sine vedholdende tegn og skæve smil.
Han sidder i opholdsstuen
i Hus 15 på Sølund, mens
Bamse og Kylling kører på
fjernsynet.
Leder Inger Erika Jensen
sætter sig overfor ham, og
37-årige Kenth Ebbesen griber hendes hænder for at
spørge om noget. Med tegn
spørger han hende om forskellige personer kommer
på arbejde.
- Nej, han kommer ikke i
dag, svarer hun med tegn tilbage.
Kenth spørger om det

samme igen. Og igen. Og Inger Erika Jensen svarer igen
og igen.

Taler med tegn

Kenth smiler og laver konstant tegn til hende, som
han stædigt får hende til at
forholde sig til. Det er tydeligt, han nyder kontakten og
hendes opmærksomhed. Ligesom han gør det med husets øvrige personale - især
det mandlige personale. Til
gengæld er der ikke så meget samspil beboerne imellem i Hus 15.
- De fleste af vores beboere har ikke så meget interesse i samværet med de andre
beboere. Det er personalet,
de vil have. Man kan sammenligne det med børn, der
allerhelst vil have mor og
far, siger Inger Erika Jensen.

Skype med lillebror

Kenth Ebbesen går med beskyttelseshjelm, og hans lejlighed er polstret med et beskyttende faldunderlag efter

et par grimme faldulykker.
Han er lidt usikker på benene og har ofte for meget fart
på.
I lejligheden har han også
en touchskærm med programmer, der er specielt lavet til ham. Med et enkelt
tryk kan han komme på skype med sin lillebror eller
høre musik, og med et andet
tryk kan han gense forskellige videofilm med sig selv.

Mange interesser

Kenth Ebbesen har boet på
Sølund siden 2007, hvor han
flyttede fra en anden institution, hvor han havde boet i
otte år.
Hans store interesser er
musik, film, gåture, køreture i bussen, og han kan især
godt lide, når turen går til
McDonalds, til pølsevognen
eller hjem til mor eller lillebror. Han har pligter i Hus 15
som at lægge ting på plads,
at bringe post til postkassen
og at hjælpe til med at lave
mad.

Kenth Ebbesen har boetpå Sølund siden 2007, hvor han flyttede
fra en anden institution. 
Foto: Morten Marboe
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Mor: Sølund har givet
Kenth selvværdet tilbage
Britta Rasmussen
så sin søn blive
voldelig,
deprimeret
og medicineret
Af Charlotte Strandgaard
cs@hsfo.dk

Foto: Morten Marboe

Landsbyen
Sølund

skanderborg/Vejle
Sølund betyder alt for os.
Efter at Kenth er flyttet der
til, kan jeg slappe af, fordi
han ikke er i mit baghoved
hele tiden.
Sådan siger Britta Rasmussen, der er mor til
37-årige Kenth Ebbesen.
Hun kan fortælle om urolige år, hvor Kenth har været
fejlplaceret på to forskellige
institutioner, været dopet af
medicin, udadreagerende
og ked af det.
- Kenth var mild og glad
som lille. Det gik først for alvor galt, da han kom i en
autistklasse. Han kunne ikke
klare reglerne og begyndte
at slå. Det koksede helt. Han
blev med årene mere og mere psykisk ustabil og udadreagerende, og til sidst kunne
jeg ikke længere forsvare, at
han boede hjemme, siger
Britta Rasmussen.
Da Kenth Ebbesen var 21
år, flyttede han hjemmefra
på institution. Og fik det
endnu værre.

Fik sit liv tilbage

Kenth Ebbesen kommunikerer livligtmed personalet med tegn til tale. Han har et tegn for hvert personalemedlem. foto: Morten Marboe

”Det er en stor lettelse for os som familie
at vide, at uanset hvad der sker med os,
så er Kenth i de bedste hænder.”
britta Rasmussen, mor til Kenth Ebbesen

- Jeg kan leve mit eget liv
nu. Når ens børn ikke har
det godt, har man det jo heller ikke selv godt. Jeg har fået en glad og positiv dreng
nu, der har et godt og indholdsrigt liv. Personalet
hjælper ham med at udvikle
nye færdigheder som f.eks.
nye tegn, at betjene sin computer, at øve tålmodighed og
samvær med andre. De roser ham og har givet ham sit
selvværd tilbage, siger Britta
Rasmussen.
Hun tager fast turen fra
Vejle til Skanderborg hver
lørdag formiddag for at besøge Kenth, og Kenth får også besøg af sin far, lillebror
og svigerinde.
- Kenth elsker at få besøg

af familien, men hvis en af
hans
yndlingspersonale
kommer imens, kan han finde på at vinke farvel til familiemedlemmet, fortæller
Britta Rasmussen, der stadig
spiller en vigtig rolle i Kenths
liv.
- På andre institutioner
har jeg oplevet, at de ideer,
jeg havde omkring Kenth, er
blevet negligeret. Personalet
på Sølund forstår, hvor vigtige gode relationer er for
beboerne, og de behandler
samarbejdet med os pårørende med stor respekt og
også humor. Derfor er
Sølund, det bedste der er
sket for os, siger hun.

Landsbyen Sølund er et botilbud til
mennesker med vidtgående fysiske
og psykiske handicaps.

- Det var et mareridt. Kenth
lå ofte i sin seng i op til 20
timer i døgnet med dynen
trukket op over hovedet og
dopet af medicin. Han var
ked af det, og vi var kede af
det, siger Britta Rasmussen,
der måtte igennem endnu
en fejlplacering, inden
Kenth i 2007 flyttede ind på

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.

Pårørende vil have mere indflydelse

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., 6, 10. og 13.
januar.

➔➔ Læs på næste side i avisen om
muligheden for at komme
med Folkebladetlive på
besøg i Landsbyen Sølund.

Sølund. Her vendte den negative spiral.
- Jeg faldt for den afslappede stemning på Sølund
med det samme, og det første, personalet gik i gang
med, var at trappe ham ud
af medicinen. Da han kom
hertil, var han voldelig og
deprimeret, og siden er det

Forening er
beboernes talerør

os, siger Pårørendeforeningens næstformand Margit
Graves Ponsaing.

Af Charlotte Strandgaard

Vagthunde for beboere

cs@hsfo.dk

skanderborg - Landsbyen Sølund har en aktiv pårørendeforening i ryggen, der
tages med på råd, når der
skal træffes større beslutninger. Men foreningen er
ikke en bestyrelse med beføjelser som f.eks. en skolebestyrelse og har derfor ikke
reel beslutningsmagt på
Sølund.
- Vi har tidligere bedt om
at blive en bestyrelse, og det
er fortsat et stort ønske for

Hun har en søn boende på
Sølund og har været i pårørendeforeningens bestyrelse siden 2000.
- Vi er talerør for beboerne på Sølund, fordi de færreste kan tale deres egen
sag. Vi er vagthunde, hvis
der er noget, vi ikke synes,
fungerer. Men vi er utilfredse med, at vi ikke er beslutningstagende, siger Margit
Graves Ponsaing.
Direktør for ældre- og
handicapområdet Henning
Haahr forklarer, at der ikke

gået over al forventning bare fremad og fremad, fortæller Britta Rasmussen, der
har masser af ros til personalet i Hus 15.
Ikke mindst fordi hun føler, at hun har fået sit eget liv
tilbage, da hun ikke længere
konstant bekymrer sig om
Kenth.

laves en decideret bestyrelse, fordi der ikke er et formel lovkrav om det.
- Beboerne er myndige
medmindre, de har en værge, og det betyder, at en brugerbestyrelse skulle udtale
sig på vegne af myndige personer. Det samme gør sig
gældende på plejecentrene,
hvor man heller ikke har
brugerbestyrelser, men bruger-pårørende-råd. Når det
er sagt, er vi meget glade for,
når der oprettes disse råd og
foreninger med pårørende i
vores handicaptilbud, fordi
det giver os et sted, vi kan
henvende os, og vi inddrager altid disse råd og foreninger i alle processer,

hvor det giver mening, siger
han.

Fik ny læge

Pårørendeforeningens bestyrelse holder fire-fem møder om året med Sølunds ledelse, og de stiller gerne
spørgsmål til emner som
beboernes økonomi, nedskæringer, kost og aktiviteter.
- Da den tidligere læge på
Sølund stoppede, lagde vi
vægt på, at stillingen skulle
genbesættes, da rigtig mange pårørende har valgt
Sølund, fordi der er den
sundhedsfaglige ekspertise i
huset. Vi var også med til at
beslutte, at der i sin tid skul-

le ansættes en præst. Senest
har vi arbejdet for, at der
skulle komme wifi i alle boenheder, siger Margit Graves
Ponsaing.
Alle pårørende til beboere
på Sølund er med i foreningen, da det er frivilligt, om
man vil indbetale det beskedne kontingent.
Personalet på Sølund kan
søge Pårørendeforeningen
om støtte til ting, der kommer mange beboere tilgode,
og foreningen sørger også
for julegaver til alle de beboere, der ikke har nogen pårørende.
Pårørendeforeningen udgiver desuden et tidsskrift
for Landsbyen Sølund.

