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Sølund-personale hædret med blomster
For nylig er det også blevet til muffins som opmuntring

Claus Sonne 

"Vi ved godt, at denne tid stiller helt ekstraordinære krav til jeres arbejdsindsats". Sådan står der
bl.a. i et brev, som Landsbyen Sølunds pårørendeforening har skrevet til personalet i landsbyen.
Sammen med brevet er der sendt 35 blomsterbuketter, sat sammen af Blomsterværkstede i
Skanderborg, til alle beboerhuse på Sølund og Bavnebjerg.

LÆS OGSÅ

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

Se 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.

LÆS OGSÅ

TV: Gl. Walther rykker ud: Sød musik til de ældre

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

Bestyrelsen

Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund
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Var i gang med at rydde op: Fandt kasse med lyserøde dynamitstænger
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Idømt bøde: Hund bed hund og person

LÆS OGSÅ

Skanderborg-kro er sat til salg

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

ANNONCE

Få græsset grønt igen
Forrige år var plænen både gul og brun – vi skal ikke klage over den
dejlige sommer vi havde, men det er nu pænest, når græsset er
grønt. Et af de "nemme" og økologiske tricks til at pleje sin plæne
kaldes plæneluftning.

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.

ANNONCE

Se flere

MERE INTERESSANT INDHOLD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag
UGE-BLADET SKANDERBORG

REDAKTIONEN ANBEFALER

Unge fra
Skanderborg lades i
stikken: Stadig
uklart om
Skanderborg
Gymnasium får
ekstra klasse

Frisør ser livsværk
blive truet: 'Det er
os, der skaber liv
og nærhed i byerne'

Butikker står
sammen: "Det er
vigtigt, I husker på
os"

Sprit af for hulan:
"Vi skal stå
sammen om
coronabekæmpelse"

Revolutionerende nye brusehoveder
tager Danmark med storm

Åbn
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Revolutionerende nye brusehoveder
tager Danmark med storm

Åbn

Annonce

ZenOasis

Sølund-personale hædret med
blomster

Coronatid: Kommunen fremrykker
arbejdet med cykelstier

Debat: Giv foreningerne en hjælpende
hånd

Hørning Håndbold holder på sine
dametrænere

Villa i brand: Håndværkere fik tæmmet
flammerne inden udrykningen ankom

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

NYHEDER FRA LOKALAVISEN.DK

Sad og drak en øl
hos naboen:
Pludselig stod hans
hus, bil og carport i
flammer

Bubber og
barnepigen er
blevet forældre

Tyv brød ind for at
stjæle stillads: Men
ejeren havde fulgt
med på
videoovervågning

BMW-ejer stak bilist
knytnæveslag midt
i trafikeret kryds -
så trådte vidner til

Sad og drak en øl
hos naboen:
Pludselig stod hans
hus, bil og carport i
flammer

Pakistansk mand
tævede kvinde ihjel
for øjnene af tre
børn

Tyv brød ind for at
stjæle stillads: Men
ejeren havde fulgt
med på
videoovervågning

Den nye Bentley er
landet: Her er der
plads til chauffør

Debat: Skadefryd er ikke kønt Skanderborg-kro er sat til salg

Bankbygning har fået ny ejer Borgmester: 11-12 etager på Kvickly-
grunden er helt håbløst...

Coronakrisen koster arbejdspladser:
Kamstrup opsiger 75 medarbejdere

Skanderborg Kommune fremrykker
byggeopgaver for mere end 22 mio. kr.

Aflyst pga. corona: Demokratiets
Folkemøde kommer igen i 2021

Ny pizzabutik på vej til Galten

Standarder styrker den
grønne omstilling

Få græsset grønt igen

Corona-krisen skaber ny,
digital innovation

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

Mærk suset i verdens
metropoler

Her er der plads til chauffør
motor Bentley Flying Spur er bilen
for de ganske få. Vi...

Nissan går i modsat retning
MOTOR Verden er nærmest fikseret
på store skærme. Det...

Mange nye elbiler ruller nu ud på
vejene
MOTOR Der er forårsfornemmelser
på elbilfronten....

MEST LÆSTE

94 skanderborgensere coronatestet det
seneste døgn: Her er resultatet

Idømt bøde: Hund bed hund og person

Borgmester: 11-12 etager på Kvickly-grunden
er helt håbløst...

12 etager? Byggeri på Kvickly-grunden lever
stadig

Debat: Aflysning af festivalen er ikke en
katastrofe

Bankbygning har fået ny ejer

Ny pizzabutik på vej til Galten

SENESTE NYT

Sølund-personale hædret med blomster

Coronatid: Kommunen fremrykker arbejdet
med cykelstier

Hørning Håndbold holder på sine dametrænere

Villa i brand: Håndværkere fik tæmmet
flammerne inden udrykningen ankom

 

SPONSERET
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SENESTE DEBAT

Debat: Giv foreningerne en hjælpende hånd

Debat: Skadefryd er ikke kønt

DEBAT: Opfordring til Byrådet: Mere fokus på
bygningsbevaring

Debat: Selvfølgelig skal vi have biogasanlæg

Debat: Lokale temadage om ensomhed

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…
9349 Synes godt om

Synes godt om side Læs mere

SENESTE NYT

Sølund-personale hædret med blomster

Coronatid: Kommunen fremrykker arbejdet med
cykelstier

Hørning Håndbold holder på sine dametrænere

Villa i brand: Håndværkere fik tæmmet flammerne
inden udrykningen ankom

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

Skanderborg-kro er sat til salg

Bankbygning har fået ny ejer

Borgmester: 11-12 etager på Kvickly-grunden er
helt håbløst...

MEST LÆSTE

94 skanderborgensere coronatestet det seneste
døgn: Her er resultatet

Idømt bøde: Hund bed hund og person

Borgmester: 11-12 etager på Kvickly-grunden er
helt håbløst...

12 etager? Byggeri på Kvickly-grunden lever stadig

Debat: Aflysning af festivalen er ikke en katastrofe

Bankbygning har fået ny ejer

Ny pizzabutik på vej til Galten

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

112

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

Politiet: Intet galt ved brand

Indbrud i virksomhed i Hørning

Aarhusianer truede togkontrollør med voldtægt:
Her er straffen

Vindue i bolig knust i nat af ølflaske

POLITIKEN SENESTE NYT

Få dage blev afgørende for, om dødskurven blev
stejl eller flad

Sådan så der ud i Europas byer i dag

»Man begraver det historiske København«: Et
særligt laksefarvet hus i Nordvest risikerer at
forsvinde

Politiet: Her er stederne, du skal undgå i Danmark

Spildevand fra københavnernes toiletter kan vise
udsving i coronasmitte

Man forventer nærmest, at Indiana Jones eller
Corto Maltese vader ind i denne charmerende
danske krimi

Rejsebureau om regeringens hjælpepakke: Vi skal
betale af på lån, som vi ikke har fået

Velbekomme: Kopier Bar Pasta, Mæxico, Tonkin
og en række af byens andre spisesteder
derhjemme

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

Millioner så med: Hun gjorde dem helt til grin

Bianca nægter at tage coronagebyr

Politi: Her skal du holde dig væk

5,5 millioner i jackpot til de hurtige

Æresdivision slut - Ajax IKKE mester

Kronprinsfamilien flytter

Politiet truer: Vi vil lukke områder

Lastbil i uheld: Kø på motorvej

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Kan kampen vindes? Det lave smittetryk gør det
muligt at genbruge strategi

Besætningen på endnu et amerikansk krigsskib er
ramt af coronavirus

Overrasket minister: Klimaet er ikke glemt i
coronaens alvor

Fakta: Her er de steder, du skal undgå

Fakta: Coronavirus ændrer i håndboldkalenderen

Hollandsk liga afblæses før tid uden kåring af
mester

Kan kriser ændre adfærd? Da Danmark lukkede
ned, begyndte danskerne at købe mad på
internettet

De nyeste tal fra Italien kan give anledning til
bekymring
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STROSSLE

Coronakrisen koster
arbejdspladser:
Kamstrup opsiger 75
meda...

Få fjernet alger og mos
på taget for kr. 1.495,-
SPAR 40%!

5 grunde til at prøve
VitaePro!

Denne prisbillige
husalarm har en
overraskende ny
funktion

Aflyst pga. corona:
Demokratiets
Folkemøde kommer
igen i 202...

Skanderborg Kommune
fremrykker
byggeopgaver for mere
end 22 ...

Bankbygning har fået
ny ejer

Skanderborg-kro er sat
til salg

Debat: Skadefryd er
ikke kønt

53-årig mand forsøgte
at stjæle stillads: Men
ejeren fulgte ...
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