
Institutionen  
forsøger at få  
overblik over den 
frivillige indsats

Af Charlotte Strandgaard
cs@hsfo.dk

skanderborg - Overalt i 
Landsbyen Sølund møder 
man historier om tidligere 
og nuværende ansatte, på-
rørende, familier og venner 
til ansatte, der på den ene 
eller anden måde rækker in-
stitutionen en hjælpende 
hånd. 

Det er ansattes børn, der 
bager pandekager med be-
boere, pårørende, der invi-
terer en hel gruppe beboere 

hjem til julefrokost, og ægte-
fæller, der lige skruer et par 
hylder op for beboere. Det 
er en pensioneret ansat, der 
kommer forbi med sin hund, 
medarbejdere, der hjælper 
frivilligt ved høstmarkedet, 
pårørende, der udgiver et 
blad samt 45-50 frivillige til-
knyttet et korps, der er orga-
niseret igennem Røde Kors. 
Heraf er langt de fleste be-
søgsvenner for beboerne. 

- De frivilliges indsats har 
eksisteret gennem mange år 
i landsbyen. Det er en natur-
lig del af vores selvforståelse 
som en integreret landsby 
på tværs af menneske- og 
behovsskel, fortæller lands-
byleder Lone Bahnsen Rodt. 

- Sidste år indledte vi et 
win-win samarbejde med 

SOSU-skolen i Silkeborg, der 
sender 20-25 studerende 
herud for at hjælpe med for-
beredelse, organisering og 
afvikling af nogle af vores 
store årstidsfester. Opgaven 
er en del af deres studium, 
så de også får noget læring 
med herfra, fortæller hun 
videre. 

Samspil med samfundet
Ud over det organiserede fri-
villige arbejde foregår der, 
ifølge kulturmedarbejder 
Lene Bay, rigtig meget rundt 
omkring i de enkelte afdelin-
ger. 

- Der er ikke et samlet 
overblik over, hvor meget 
det er, men vi har en liste, 
hvor vi nu opfordrer alle til 
at skrive på, hvilke frivillige 

opgaver, der laves. Det skyl-
des, at det frivillige arbejde i 
høj grad er netværksbase-
ret, på den måde at det me-
get er naboer, veninder og 
familie til de ansatte, der gi-
ver en hånd til enkeltståen-
de arrangementer. Den fri-
villige hjælp - ikke mindst 
ved de store fester - frigør 
personalets hænder, så de 
kan koncentrere sig om at 
følge beboerne til fest, siger 
hun. 

Landsbyleder Lone Bahn-
sen Rodt mener også, de fri-
villige tilfører noget ekstra 
til beboerne. 

- Det giver dem mulighe-
den for et samspil med an-
dre end de mennesker, de er 
vant til. I øvrigt mener jeg, 
at frivilligheden sagtens kan 

udbygges endnu mere her-
ude, hvilket jo også er et fo-
kus, man har valgt at have 
generelt i Skanderborg Kom-
mune, siger hun. 

Landsbyen Sølund huser 
også Sølund Musikfestival, 
der hviler på en enorm fri-
villig indsats. 

- Festivalen har også præ-
get forståelsen af vigtighe-
den og nødvendigheden af 
frivilligt arbejde, når man vil 
have noget til at blomstre. 
Festivalen er uundværlig i 
forhold til at trække nyt liv 
til udefra, sikre samspil med 
det omkringliggende sam-
fund og give input til det pæ-
dagogiske arbejde, siger Lo-
ne Bahnsen Rodt. 

Familie, venner, 
naboer og frivillige 
hjælper sølund 
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det sker
Tirsdag  
19.00-21.30 Stilling, Sogne- 
gården: Fernisering og foredrag 
om afrikansk kunst ved Frede 
Hansen
19.00 Skanderborg, Skanderup 
Kirke: Meditation 
19.30 Skanderborg, Kulturhuset: 
Nytårskoncert med Aarhus  
Symfoniorkester og sopran Kari 
Postma
19.30 Hylke, Forsamlingshuset: 
Bankospil

Onsdag  
19.00 Skanderborg, Kernehuset 
Bellis: Banko, Dansk  
Handicapforbund
19.30 Skanderborg, Kirkecenter 
Kirkebakken: Studiekreds om 
gudstjenester
skanderborg, Laden,  
Vestermølle: Jazzkoncert med 
Lillian Boutté

BIOGRAFEN
18.00 Mr. Turner 
21.00 Serena 

Lægevagten 
70 11 31 31

Alex Schierff har 
fundet et perfekt 
frivilligt job

Af Charlotte Strandgaard
cs@hsfo.dk

skanderborg - Det var 
faktisk et spørgsmål fra 
dronningen, der fik 72-årige 
Alex Schierff i gang som fri-
villig havemand i Sølunds 
sansehaver. 

- Da hun var på besøg her, 
spurgte hun min kone, der 
er viceleder, hvem der pas-
sede haverne. Min kone sva-
rede, at det havde man 
tænkt sig at finde en frivillig 
til, og det synes, dronningen 
var en rigtig god ide, fortæl-
ler Alex Schierff, der påtog 
sig tjansen umiddelbart ef-
ter den kongelige visit i 2012. 

Han har hele livet nydt ha-
vearbejde og passet haver i 
både huset i Stilling og som-
merhuset i Dyngby i årevis. 

- I oktober solgte vi vores 
hus og flyttede herop i lejlig-
hed, siger han og peger over 
på det nybyggede Søbyen, 
der er nærmeste nabo til 
Landsbyen Sølund.

Kontakt til beboerne
Selvom det primært er have-
arbejdet, der interesserer 
ham, giver tjansen på 
Sølund ham også noget kon-
takt til beboerne. 

- Beboerne går jo forbi og 
siger hej eller stopper op og 
spørger, hvad jeg laver, når 
jeg ligger der på alle fire og 
luger, siger han. 

Ud over havearbejdet er 
Alex Schierff også frivillig 
campingvagt på Sølund Mu-

sikfestival, og her kommer 
han endnu mere i kontakt 
med beboere. 

- Det er rigtig, rigtig sjovt, 
siger han. 

Alex Schierff synes hans 

frivillige job er perfekt, fordi 
han kan komme i haverne, 
når det passer ham. 

- Jeg ville blive stresset, 
hvis en beboer sad og ven-
tede på mig en bestemt dag. 

Med det her kan jeg vente 
til, det er godt vejr, og jeg 
har tid, siger han. 

 
 

Viceleders 
mand luger 
i sanse-
haverne

sølunds fire sansehaver har hver deres egen farve, som dog er falmet på en januardag. Her er Alex 
Schierff i den lilla have, hvor han især har arbejdet på, at stjernen i bunddækket står skarpt.    

 fOTO: CHARlOTTE STRANDgAARD 

skanderborg - Politiet i 
Skanderborg har fået anmel-
delse af et lommetyveri i 
Adelgade mandag kl. 15. 

Tyveriet af en sort læder-
pung foregik på stræknin-
gen mellem Tiger og Løv-
bjerg, men forurettede op-
dagede ikke på det tids-
punkt, at pungen blev taget. 

Pungen indeholdt en hel 
del kontanter, kort og køre-
kort.

Det oplyser vicepolitiin-
spektør Andreas Bryld Han-
sen. 

Tyveri på gaden 
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For lidt salg  
i forretningen  
i Bloms
skanderborg - Smykke-
virksomheden Pilgrim, der 
har hovedkontor på Søtof-
ten i Skanderborg, har net-
op lukket sin butik i Bloms 
Butikker i byen. 

- Vi har lukket butikken i 
Skanderborg og en i Hjør-
ring, fordi de var de to butik-
ker, der gik dårligst for os, 
siger medindehaver Anne-
mette Markvad. 

Pilgrim har stadig 29 bu-
tikker tilbage i Danmark 
samt en del i udlandet. 

En voldgiftsdom i august 
sidste år afgjorde, at Pilgrim 
skulle betale en tidligere 
agent et tocifret millionbe-
løb for at have opsagt afta-
len med ham uberettiget. 
Det var mere, end det fami-
lieejede selskab kunne kla-
re. Seks medarbejdere blev 
fyret, virksomheden rekon-

strueret, og jagten på en in-
vestor gik i gang. En proces, 
der stadig pågår. 

- Der er flere interessere-
de, men vi er stadig ikke nå-
et frem til en løsning. Men 
jeg er meget fortrøstnings-
fuld og er sikker på, at det 
bliver godt, siger Annemette 
Markvad.   

Hun regner ikke med, at 
Pilgrim er nødsaget til at 
lukke flere butikker i Dan-
mark som følge af tumulten i 
virksomheden. 

- Da vi åbnede butikken i 
Bloms Butikker, havde vi 
regnet med, at vi også ville 
bruge det som vores show-
room, men vi har faktisk et 
udmærket showroom her på 
Søtoften. Det har vist sig at 
være det, vi bruger. Des-
uden sælges vores smykker 
ofte som impulskøb, og til 
det er kundegennemstrøm-
ningen i Bloms Butikker lige 
nu for lille til, at vi virkelig 
kan sælge noget, siger Anne-
mette Markvad. 

Pilgrim  
lukker butik 

bling bling fra Pilgrim  er afløst af en sort plet i Bloms Butikker.   

 foto: Charlotte Strandgaard

Per lyser op, da hans kontaktperson Marianne klode  sætter sig ned og tager om ham i sofaen.  foto: morten marBoe

Besøgsvenner  
og personalet er 
som familie
Af Charlotte Strandgaard
cs@hsfo.dk

skanderborg - Per Dam-
holdt på 57 år krammer en 
stofbold ind til sig. Han sid-
der i sofaen i stuen i Hus 16 
og og smiler bredt, da har 
ser personalet komme ind 
og sætte sig ved siden af 
ham. 

Han svarer ja til alle de 
spørgsmål, souschef i Hus 
16, Marianne Klode stiller 
ham. Men han kan også sige 
enkelte ord som ja, nej, is, 
fest, sovs, sød, pige, fanden, 
dum og la, la, hvis han vil 
høre musik.   

Per Damholdt blev an-
bragt på Kjellerup Spædbør-
nehjem som tre-årig i 1960 
og har boet på Sølund siden 
1967. Han har aldrig haft 
kontakt til sin familie, men 
til gengæld har han et be-
søgspar, der besøger ham 
hver tredje uge. 

- Du kan godt lide, når An-
ton og Kirsten kommer ikke 
også Per, siger Marianne 
Klode og Per svarer igen ja 
med et smil. 

Per Damholdt har brug 
for, og kan rigtig godt lide 
,helt tæt kontakt med perso-
nalet - eller i hvert fald med 
noget af personalet. 

Trykker sig tæt
- Kan du ikke også godt lide 
at hygge, siger Marianne 
Klode til ham, og de to tryk-
ker sig helt tæt ind til hinan-
den. 

Per Damholdt ser salig ud. 
Han kan ikke sige Marianne, 
men Jan, og når hun ikke er 
på arbejde, spørger han al-
tid efter hende. Når hun til 
gengæld er på arbejde, smø-

rer hun ham altid en oste-
mad, når hun kommer om 
morgenen. 

- Per ved godt, hvem han 
gerne vil have omkring sig, 
og han elsker at ligge og put-

te på sofaen som en stor ba-
by. Det er de helt basale be-
hov, som gør sig gældende, 
siger Marianne Klode. 

Per Damholdts program 
afhænger meget af hans 
dagsform, men han er ude i 
den friske luft hver dag. Ma-
rianne Klode fortæller også, 
at Per er glad for Lya, der 
gør rent, og at han kan lide 
at tage på busture, at feste, 
gå ture, svømme og være på 
lejr. Per lyser op i smil igen 
og igen og siger ja.  

Per elsker tæt  
fysisk kontakt

Per har brug for tryghed og noget at holde ved. Selvom han som 
alle andre beboere på Sølund har sin egen lejlighed, opholder han 
sig altid i stuen, hvor der er mennesker omkring ham.   

 foto: morten marBoe

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., 6 og 10. 
januar.

  

skanderborg - Med tre 
hitsingler, der alle har run-
det hver 20 millioner 
streams, er duoen Noah ikke 
til at komme udenom i det 
danske musiklandskab for 
tiden. 

Sangene ”Alt er forbi”, 
”Over Byen” og Det´ Okay” 
har alle opnået dobbelt pla-
tin, og på torsdag kan Noah 
opleves live i Kulturhuset.

Duoen består af Troels 
Gustavsen og Lasse Dyr-
holm, der har spillet sam-
men siden 2008. 

De udgav deres første 
single ”Alt er forbi” i 2012 og 
brød for alvor igennem med 
debutalbummet NOAH i 
2013. 

Koncerten i Kulturhuset 
er en akustisk koncert, hvor 

duoen dog medbringer en 
ekstra guitarist. 

Troels Gustavsen står for 
sang og guitar, mens Lasse 
Dyrholm klarer keyboard og 
kor. 

Noah spiller i Kulturhuset

duoen noah har tilknytning  til  
Skanderborg-området, idet  
forsanger troels gustavsen 
(t.h.) bor i ry, hvor også duoens 
studie ligger.  preSSefoto


