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Generalforsamlingen i Pårørendeforeningen var planlagt til at finde sted i maj måned, men som så 

meget andet i det forgangne år måtte den udsættes. Det er derfor vi sidder her i dag. 

Det, der har ligget de fleste på sinde, er, hvornår vores pårørende og de ansatte i Landsbyen 

Sølund kunne blive vaccineret. Fra Pårørendeforeningens side har vi været aktive med at rette 

henvendelser til de relevante myndigheder, for det så ud til, beboerne på Sølund var blevet glemt. 

Henvendelserne var i form af brev til ældre- og handicapministeren i januar måned. Svaret herpå 

fremkom dog noget sent, nemlig i juni måned. Der har været indslag på lokal-tv, på 

landsdækkende tv og i den trykte presse. Heldigvis lykkedes det langt om længe for beboerne at 

blive vaccineret, ligesom personalet har fået tilbud om vaccination. 

Vi synes selvfølgelig i bestyrelsen, at det er dejligt, langt de fleste i risikogrupperne er blevet 

vaccineret. Desværre måtte Skanderborg Kommune lægge beslag på kantine og salene, herunder 

svømmesalen for at udrulle vaccinationerne. Det er en skam, der åbenbart ikke har været andre 

muligheder, for Kommunens disponering over lokalerne her i Landsbyen har bevirket et betydeligt 

tab af livskvalitet for beboerne. Således har nogle af hovedaktiviteterne, nemlig svømning og 

ridning været aflyst i mere end et år.  

Pårørendeforeningen har påskønnet personalets håndtering af den vanskelige situation i 

Landsbyen ved at sende en buket blomster til hver enkelt boenhed. Nogle boenheder har i en 

periode haft brug for at isolere sig i andre omgivelser pga smitte med Covid. Det kan være en 

vanskelig opgave at omplante personer med psykisk udviklingshæmning til nye omgivelser, en 

opgave, der kræver store pædagogiske evner. Herfra skal der derfor lyde en stor tak til personalet 

i boenhederne, som ydermere har skullet stille relevant beskæftigelse til rådighed for beboerne i 

den periode, hvor dagtilbuddene var lukket ned. 

I løbet af året har vi kunnet glæde os over en stor donation fra Sallingfonden. En ansøgning 

resulterede nemlig i muligheden for indkøb af handicapcykler til stor glæde for beboerne, både i 

Landsbyen Sølund og på Bavnebjerg.   
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Pårørendeforeningens livline til omverdenen er fortsat bladet Fokus, der udkommer fire gange om 

året, Pårørendeforeningens hjemmeside og en gruppe på Facebook.  

Vi er bl. a. repræsenteret med tre medlemmer i PRISK (pårørenderåd i Skanderborg Kommune), 

hvor man erfaringsudveksler og har to årlige møder med Skanderborg Kommunes handicapchef. 

Derudover har vi ét medlem i Advisory Board, et organ nedsat af Kommunen med det formål at 

rådgive Skanderborg Kommune om fremtiden i Landsbyen Sølund. 

Vi har i Pårørendeforeningen i årets løb afholdt to møder digitalt og tre møder fysisk. Vi mødes 

typisk fra kl. 17 til 20 på ”rullende” ugedage. Fra 17 – 18 stiller landsbyleder Anne-Marie Kruse sig 

til rådighed med at besvare vores spørgsmål og informere os om forskellige relevante forhold i 

Landsbyen. Vi glæder os heldigvis over et godt samarbejde med ledelsen.  

Hvis du har lyst til at være med til at bevare Landsbyen Sølund som et godt sted at bo, så tøv ikke 

med at stille op til bestyrelsen. Hvis du har en god idé, kan du måske være med til at gøre en 

positiv forskel i Landsbyen. 

Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne og ledelsen for et godt samarbejde i 

årets løb. 

Margit Graves Ponsaing 
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