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Af

Anne-Marie Kruse, daglig leder af Landsbyen Sølund, er glad for støtten og opmuntringerne udefra.

Sølund takker: Det gør en kæmpe forskel at
blive værdsat
Både blomster og muffins har på det seneste fundet vej til Landsbyen Sølund for
at muntre op i en svær tid

Claus Sonne 

"Vi ved godt, at denne tid stiller helt ekstraordinære krav til jeres arbejdsindsats". Sådan
begynder i et brev, som Landsbyen Sølunds pårørendeforening har skrevet til personalet i
landsbyen.

Sammen med brevet er der sendt 35 blomsterbuketter, sat sammen af Blomsterværkstedet i
Skanderborg, til alle beboerhuse på Sølund og Bavnebjerg.

Du kan læse hele brevet nedenfor.

For nylig var Føtex i Skanderborg forbi Sølund med muffins, og Anne-Marie Kruse, daglig leder
af Landsbyen Sølund, er rigtig, rigtig glad for tilkendegivelserne.

LÆS OGSÅ

"Corona-muffins": Føtex Skanderborg forsøder tilværelsen på Sølund med
muffins

"Det gør da en kæmpe forskel at blive værdsat i en meget svær tid for både personale, borgere
og de pårørende," siger hun, roser sit personale og kalder støtten uvurderlig.

"På Sølund er vi som alle andre udfordret, men vi står alt andet lige med nogle specielle
udfordringer. For os er samarbejdet med de pårørende meget vigtigt, lige som det er vigtigt for
borgerne og deres pårørende at møde hinanden ansigt til ansigt. Og det kan vi ikke i øjeblikket.
Det kræver, at vi finder nye måder at kommunikere på. I øvrigt er vi underlagt skrappere regler
end eksempelvis på ældreområdet. Så der går længere tid hos os, før vi kan åbne for besøg."

Anni-Marie Kruse kan fortælle om en anderledes dagligdag på Sølund.

"Vi har stoppet al tværgående aktivitet, så man er tæt sammen med de personer, man bor
sammen med og møder ikke andre. Her man vi så bruge ting som blomster og muffins som
noget, vi kan snakke om og glæde os over sammen med borgerne," lyder det.

Sølund-personale hædret med blomster.

LÆS OGSÅ

Skanderborg-kro er sat til salg

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Læs hele brevet her

Kære ansatte på Landsbyen Sølund - TUSIND TAK!

Corona virussen berører vores allesammens hverdag særdeles voldsomt i Danmark.

I næsten en måned har meget på Sølund også været forandret. Pårørende må ikke komme på
besøg, og beboerne må heller ikke tage på besøg derhjemme.

Trods besøgsforbud skal hverdagen for vores beboere på Sølund alligevel og på bedste måde gå
videre med mindst mulige gener trods savnet af deres pårørende. Men noget er helt galt og
meget anderledes end det plejer at være, og det skal vores beboere værnes mod, og at det
lykkes kan vi takke Jer ansatte på Sølund for - uanset hvilket job I bestrider i Landsbyen.

I denne tid “rykker alle ansatte sammen” og på eksemplarisk vis og med enorm flid og
engagement nytænkes den gamle hverdag, så vores beboere fortsat får den omsorgsfulde
hverdag. I samarbejde med ansatte fra dagtilbuddene skabes et indholdsrigt dagtilbud i
boenhederne. Beboerne kan heldigvis stadigvæk komme udenfor og nyde vejret i haverne og
tage på gåture og cykelture i Sølunds skønne grønne område, som kun få bosteder kan tilbyde.

I har overskud til at sørge for jævnlige Face-Time opkald, så beboere og pårørende kan få en
god snak, og ikke mindst “se hinanden”. Vi kan så ved selvsyn forvisse os om, at vores beboer
har det godt. I skal vide, at vi som pårørende værdsætter dette korte samvær utroligt meget. Det
er så tæt på virkeligheden, man kan komme.

Men vi ved godt, at denne tid stiller helt ekstraordinære krav til Jeres arbejdsindsats. I må hele
tiden have smitterisikoen i baghovedet og udføre mange, ellers almindelige rutiner anderledes
end ellers. I spritter Jer selv, beboere og ting af i “tide og utide” for at forebygge smitterisikoen.
Der kan heller ikke bare grovkrammes som før, men holdes afstand. I medbringer ekstra
arbejdstøj, som er vasket på 60 grader, som i skifter til inden I træder ind til beboerne. Ekstra
stor forsigtighed og sikkerhed er idag tænkt ind i alle daglige rutiner.

Men Jeres hensyn og omsorg favner i lige så høj grad Jeres familier derhjemme, som I også skal
undgå at bringe smitte hjem til. I har et stort og dobbelt hensyn som ansatte og pårørende, som
kræver Jeres fulde opmærksom på jobbet overfor beboerne og hjemme overfor Jeres familier.

Vi tænker også i lige så høj grad på personalet på Sølund, som arbejder i køkkenet,
sundhedspersonalet som tilser beboerne, ledelse og administrationen og andre ansatte. I er i
denne situation endnu mere uundværlige!

Vi pårørende til beboere på Sølund tænker meget på Jer, og vi siger tusind tak for Jeres store
indsats i denne svære tid med store udfordringer.

Pas godt på Jer selv og hinanden!

Mange kærlige hilsner
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Standarder styrker den grønne omstilling
Regeringen har spurgt erhvervslivet, hvad den grønne omstilling
kræver. Svaret er klart: Miljømærker og standarder er væsentlige
værktøjer, hvis Danmark skal nå sine klimamål.
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Nu rammer trend også haven: All inclusive
for haveredskaber
Nutidens forbrugere går meget mere op i, at hverdagen skal være
nem og bekvemmelig og mindre op i, hvorvidt de ejer deres bil og
indbo. En ny ordning med finansiering af robotplæneklippere for et
fast månedligt beløb, skal bane vejen for endnu mere convenience i
haven.

ANNONCE

Corona-krisen skaber ny, digital innovation
Den globale pandemi, som lige nu ruller over hele verden, tvinger
erhvervslivet til at speede sin digitale modenhed op. Men langt fra
alle klarer det lige godt.

ANNONCE

FORSIDEN NETOP NU

Søren blev fyret – Samlede klatgæld og fik
3.000 kr. ekstra om måneden.
I 12 år havde Søren sin daglige rutine bag rattet i skraldevognen,
men som et lyn fra en klar himmel kom fyresedlen, og Søren
mistede sit job som skraldemand. Det havde store konsekvenser for
økonomien, der pludselig hang i en tynd tråd.

ANNONCE

Mærk suset i verdens metropoler
Der er ikke noget tidspunkt på året, der er bedre til storbyferie end
andre. Det viser udvalget af storbyrejser hos Bravo Tours. Det
handler mere om, hvornår du selv har brug for et afbræk i
hverdagen og den mentale vitaminindsprøjtning, en international
storby kan give dig.
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Se flere

MERE INTERESSANT INDHOLD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag
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På vej mod nye udfordringer: "Mit værk
skal måles på den ånd, der er i
organisationen"

Trailer fyldt med aluminiumsskrot
stjålet i Låsby

Debat: 44 procent flere ledige Nødråb eller politisk spin: Rygende
uenige byrødder i sag, de ellers er
fuldstændig enig om

Debat: Coronakrisen presser både
erhvervs- og kulturlivet

Et års normalforbrug nået på under en
måned: Værnemidler koster kommunen
dyrt

NYHEDER FRA LOKALAVISEN.DK

Borgmestre vil have
grænserne åbnet
igen

Kvinde fik lige en
på låget på Circle K:
Det her skulle hun
aldrig have gjort

Av! Souschef fik
knæ i skridtet

Corona sætter
stopper for
populært træf

Kvinde fik lige en
på låget på Circle K:
Det her skulle hun
aldrig have gjort

Av! Souschef fik
knæ i skridtet

Iskold likvidering på
åben gade: 20-årig
kvinde anholdt og
fængslet

Kinesisk elbil
rykker tættere på
Danmark

Første spadestik er taget til Bering-
Beder Vejen

Musikvideo: Cityforening bag
charmesang til kunderne

Glemte at stoppe i kryds: Bilist drønede
ud foran lastbil og blev ramt

Sølund takker: Det gør en kæmpe
forskel at blive værdsat

Skyldes ikke corona: Karin har solgt
Amalia

Skanderborg Gymnasium får lov at
beholde 9 klasser

90 års fødselsdag blev fejret fra altanen Rigspolitiet advarer: Disse østjyske
steder er der risiko for opholdsforbud

Standarder styrker den
grønne omstilling

Nu rammer trend også
haven: All inclusive for
haveredskaber

Corona-krisen skaber ny,
digital innovation

Søren blev fyret –
Samlede klatgæld og fik
3.000 kr. ekstra om
måneden.

Mærk suset i verdens
metropoler

Kinesisk elbil rykker tættere på
Danmark
MOTOR Danske bilister får snart en
ny mulighed for at...

Ny høj Opel bliver elektrisk
MOTOR Der bliver arbejdet på alle
fronter hos Opel, der...

Bilfabrikkerne er så småt på vej i
gang igen
MOTOR Efter at have ligget
underdrejet i flere uger er de...

MEST LÆSTE

Unge i voldsom ulykke: En dræbt og en i kritisk
tilstand

Dødsulykke: 22-årig kvinde mistede livet ved
kollision med træ

Skyldes ikke corona: Karin har solgt Amalia

Skanderborg Gymnasium får lov at beholde 9
klasser

Panikhandling blev kæmpe-sællert

Debat: Det er jo kun i 2020 SmukFest lukker
ned

Glemte at stoppe i kryds: Bilist drønede ud
foran lastbil og blev ramt

SENESTE NYT
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Nødråb eller politisk spin: Rygende uenige
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SENESTE DEBAT

Debat: 44 procent flere ledige

Debat: Coronakrisen presser både erhvervs- og
kulturlivet

Debat: Det er jo kun i 2020 SmukFest lukker
ned

Debat: Vi skal kæmpe for lokale
gymnasieelever

Debat: Giv foreningerne en hjælpende hånd

E-AVIS
Læs alle vores
udgivelser på nettet.
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Vær den første af vennerne, der synes godt om
dette

Uge-Bladet Skanderb…
9351 Synes godt om

Synes godt om side Læs mere

SENESTE NYT

På vej mod nye udfordringer: "Mit værk skal måles
på den ånd, der er i organisationen"

Trailer fyldt med aluminiumsskrot stjålet i Låsby

Debat: 44 procent flere ledige

Nødråb eller politisk spin: Rygende uenige
byrødder i sag, de ellers er fuldstændig enig om

Debat: Coronakrisen presser både erhvervs- og
kulturlivet

Et års normalforbrug nået på under en måned:
Værnemidler koster kommunen dyrt

Første spadestik er taget til Bering-Beder Vejen

Musikvideo: Cityforening bag charmesang til
kunderne

MEST LÆSTE

Unge i voldsom ulykke: En dræbt og en i kritisk
tilstand

Dødsulykke: 22-årig kvinde mistede livet ved
kollision med træ

Skyldes ikke corona: Karin har solgt Amalia

Skanderborg Gymnasium får lov at beholde 9
klasser

Panikhandling blev kæmpe-sællert

Debat: Det er jo kun i 2020 SmukFest lukker ned

Glemte at stoppe i kryds: Bilist drønede ud foran
lastbil og blev ramt

90 års fødselsdag blev fejret fra altanen
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Glemte at stoppe i kryds: Bilist drønede ud foran
lastbil og blev ramt

Dødsulykke: 22-årig kvinde mistede livet ved
kollision med træ

Mand erkender at stå bag stillads-tyveri mod
virksomhed

Unge i voldsom ulykke: En dræbt og en i kritisk
tilstand

Villa i brand: Håndværkere fik tæmmet flammerne
inden udrykningen ankom

53-årig mand forsøgte at stjæle stillads: Men ejeren
fulgte med på videoovervågning

Var i gang med at rydde op: Fandt kasse med
lyserøde dynamitstænger

Idømt bøde: Hund bed hund og person

POLITIKEN SENESTE NYT

Virusekspert svarer læser, der vil kende risikoen for
en bølge 2 og 3

Minister om boliglov: Andelsbolighaverne kan sove
trygt

Corona-hoster, der troede, han slap, trækkes igen i
retten

Ansøgere af statsborgerskab: »Vores oplevelser er
så groteske og uværdige, at vi ikke ved, om vi skal
le eller græde«

DR's mest populære programmer er i fare

Tilflytter undrer sig: Hvordan blev Møllegade på
Nørrebro en litteraturgade?

Viruspandemi eller ej: 38-årigt ikon kaster sit spyd
efter det udskudte OL

Kæreste til drabsoffer: Mistænkt gjorde mig
vanvittig

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

Sag om host mod betjente skal til landsretten

Minister om boliglov: Andelsbolighaverne kan sove
trygt

Nedslående melding i Tyskland

Derfor føler Flemming sig ekstra snydt: Se
lønsedlen

Tiltalt for tre drab: Derfor konkluderede lægen
naturlig død

Helt vildt: Toårige Kiki leger med hyæner

Citathistorie: Amazon-ansatte gør oprør mod
elendig coronabeskyttelse

Ishockeylandstræner vil sende spillere på is i juni

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Minister om boliglov: Andelsbolighaverne kan sove
trygt

Provsterne i Viborg Stift: Åbn kirkerne: Vi skal
tænde lys og skabe håb

Læge overså drab ved ligsyn - så ingen tegn på
vold

K: Lærere bør få lov til at samle store elever i
skoletiden

Sag om host mod betjente skal til landsretten

Ekstern advokat afviser også visning af skjult tv

Debat: Luk nu op for bl.a. borgerservice og for
biblioteker

Ishockeylandstræner vil sende spillere på is i juni
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STROSSLE

Nyt bredbånd? Få en
høj hastighed til lav pris
med Boxer

3F Søhøjlandet inviterer
til 1. maj

LAV ÉN ANSØGNING
OG FÅ 4 LÅNETILBUD

Har du brug for en
kraftig, men lille mobil
til en god pris?

Glemte at stoppe i
kryds: Bilist drønede ud
foran lastbil og...

Spritnyt bryghus vil
dele med andre

Soldater indtager
Skanderborg Bunkerne

Psykoterapeut
fortæller: Sådan
hjælper man bedst et
menneske...

Munkesang og
morgentur på Øm
Kloster

332 skolebørn blev
olympiske
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