
Bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede mennesker, der har behov for hjælp i det daglige

Solgaven Vejle
Bo- og aktivitetscenter



Alt indenfor:
• Bad
• Fliser / klinker
• Facaderenovering
• Tilbyg, ombyg, nybyg
Ring og få et tilbud!

Ole Bank 20 98 65 15 el. Lasse Bank 26 29 65 16
wwww.murermesterolebank.dk

75 82 02 34
www.lvsikring.dk
• PRIVAT OG ERHVERV
• LÅSE OG NØGLER
• ALARM OG 
  ADGANGSKONTROL
• DØRAUTOMATIK
• DØRLUKKERE

Side 2

Solgaven ligger i udkanten af Vejle. 

Det er en selvejende institution, der har 54 lej-
ligheder, som hver indeholder et opholdsrum 
med et lille køkken med et par kogeplader, et 
soveværelse med faste skabe og et godt ba-
deværelse. Hver lejlighed har udgang til enten 
terrasse eller altan. 

Der er flere fælles opholdsrum, hvor beboerne 
kan mødes, og i centerdelen er der dagligstue, 
pejsestue, spisestue, træningslokale, it-rum og 
aktivitetscenter.

Solgaven har eget køkken, hvor man dagligt til-
bereder varm mad fra bunden og i øvrigt alle 
andre måltider.

Solgaven blev bygget af Dansk Blindesamfund 
i 1976 og blev gennemgribende moderniseret 
i 2007. 

I alle bygninger er der indendørs ledelinjer, be-
lysning, som er tilpasset svagsynede, og fæl-
lesrummene er forsynet med akustiklofter for 
at tilgodese de beboere, der er funktionelt 
døvblevne.

Bygningerne er opført i to etager af gule tegl-
sten og med gult tegltag. Husene hænger sam-
men, så man kan gå under tag fra lejlighederne 
til centerdelen.

SOLGAVENS BYGNINGER



SOLGAVENS BEBOERE OG DERES HVERDAG

På Solgaven er et synshandicap ikke nogen hin-
dring.

Anton starter hver dag kl. 7 med at gå den første 
tur på den afmærkede sti - for en gammel land-
mand skal da ud i alt slags vejr.

Elvira sover længe, så kl. 10 sidder hun stadig i 
sin morgenkåbe med den sidste kop morgenkaf-
fe. Syn og hørelse driller, men alligevel trækker 
løbebåndet og massagestolen i træningsrummet 
senere på dagen.

Marie kommer i dagcentret to dage om ugen. At 
hun er blind, forhindrer hende ikke i at danse se-
niordans eller at lede morgengymnastikken. Fak-
tisk har deltagerne indtrykket af, at hun har øjne 
i nakken. Hun kan sagtens følge med i, om alle er 
med på øvelserne.

Knud er første mand i Solpletten, som Solga-
vens aktivitetscenter hedder. Han tager kaffe-
vognen med og fordeler kaffe og rundstykker, 
for han har helt styr på, hvem der kommer hver 
dag.

De fleste beboere køber al deres mad via Solga-
vens køkken, men enkelte beboere sørger selv 
for at tilberede nogle af måltiderne.

Johan mener, at man skal sørge for at gå på slan-
kekur, før man flytter ind, for de laver så god 
mad, at man tager på, og det er der vist flere, 
som har erfaret.

Middagsmaden er et af dagens samlingspunk-
ter, hvor der også bliver informeret om, hvad 
der sker af aktiviteter. Der er et alsidigt program 
ugen i gennem.

Beboerne vælger frit, om de deltager i aktivite-
terne. Nogle synes, at der er størst kvalitet i at få 
lov at være i fred i sin egen lejlighed.

Blinde og svagsynede er heldigvis mindst lige så 
forskellige som alle andre, og på Solgaven sæt-
ter vi pris på det. Her er der plads til både jyder, 
fynboer og sjællændere og det uanset, om man 
er 50 eller 100 år.
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Topprofessionel 
bilpleje

- den klarer vi!
bilpleje

- den klarer vi!- den klarer vi!- den klarer vi!

Auto Shop
Niels Bohrsvej 5

7100 Vejle
Tlf. 75 82 17 13

Bjerreager 50 • 7120 Vejle Ø. • Tlf. 20 44 47 23

Er gulvet grimt og skummel, 
så ring til Hummel
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Vi leverer altid 
professionelle løsninger

Borgergade 16, Thyregod, 7323 Give
Tlf. 75 73 40 01

Mail: post@pagaard.dk
Web: www.pagaard.dk

På Solgaven værdsætter vi ikke blot, at bebo-
erne er forskellige; vi sætter også pris på fagli-
ge forskelligheder. 

Der er ansat omkring 75 medarbejdere: Sy-
geplejersker, sosu-hjælpere, sosu-assistenter, 
pædagoger, ernæringsassistenter, terapeuter, 
tekniske servicemedarbejdere med flere. 

SOLGAVENS PERSONALE

Der er tradition for et godt samarbejde på Sol-
gaven.

Personalet har deres primære tilknytning til én 
af de fire plejegrupper. Det giver medarbejder-
ne et bedre kendskab til beboerne, der heller 
ikke skal forholde sig til alle ansatte. 

Der er personale på arbejde døgnet rundt.



Højbede med lavendler, roser og andre bloms-
ter sender deres dufte ud i Solgavens sanseha-
ve. Gartnerne har valgt de forskellige sorter, så 
der er blomster i haven det meste af året. Des-
uden er der så vidt muligt knald på farverne, 
så man kan skelne blomsterne, selvom synet er 
blevet meget svagt.

Også smagssansen kan stimuleres i haven. 
Jordbærplanter er anvendt som bunddække, 
og der er solbær, ribs og stikkelsbær. Buske-
ne står ikke i rad og række, men man kan finde 
dem ved at dufte eller føle sig frem. I haven er 
der også et drivhus med vindruer.

Sansehaven ligger på Solgavens naturskøn-
ne grund, hvor man mod syd finder et stykke 
skov. 

SOLGAVENS SANSEHAVE OG ANDRE UDEAREALER
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Tofthøjvej 10
DK-7300 Jelling

Telefon 40 37 16 39
Mail: hg-lavindsgaard@hotmail.com

Stier med ledelinjer fører rundt om Solgaven, 
gennem Sansehaven og ned i skoven. Turen 
rundt om huset er på cirka 500 meter, og et 
stykke af vejen følger den parkeringspladsen. 

På marken langs skoven går Solgavens får, som 
kan komme i læ under et lille lysthus – Natter-
galehuset.

Rigtig mange beboere kan selv færdes ude, 
fordi de har stier, ledelinjer, gelændere og op-
mærksomhedsfelter til at fortælle dem, hvor 
de er henne. Beboere, som ikke selv kan kom-
me ud, vil ofte blive tilbudt en tur i haven eller 
ned til fårene.

Der er noget at komme ud efter det meste af 
året. Og udearealerne bliver benyttet hele året 
rundt.



AC El-installation
Bellevuevej 1, 7100 Vejle

www.ac-el.dk

Lillevang  
- DIN TROFASTE PARTNER PÅ

HAVEANLÆG, ENTREPRENØR OG
MASKINSTATIONSARBEJDE

Kloakering i det åbne land, separering af spildevand,
store og små dræningsopgaver, træfældning, jord og 
belægningsopgaver, servicering, anlæg, havearbejde, 
snerydning, forefaldende arbejde og vedligeholdelses-

opgaver

Ring til os allerede i dag:  24 98 35 20
Lillevang – Assendrup Nørremark 167 – 7120 Vejle Øst

Se mere på
www.lillevang-service.dk

NU OGSÅ AUTORISERET KLOAKMESTER 

Nul bøvl
og ballade

Jens Palmelund
Aut. VVS installatør

Søkærvej 8 Mobil 40 58 06 12
8722 Hedensted Tlf. 75 89 07 30
www.hedenstedvvs.dk jens@hedensted-vvs.dk

Vand • Varme • Sanitet • Fjernvarme • Solvarme • Naturgas
Stokeranlæg • Varmepumper • Blik • Rørskader • Døgnvagt
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Solgavens frivillige giver ekstra muligheder for 
beboerne. Katja har stor glæde af besøgsven-
nen Ingrid, som kommer hos hende én gang om 
ugen. Olaf er frivillig og tager med på en ugent-
lig bustur. Helene præsenterer forskelligt klas-
sisk musik i vinterhalvåret, og hun er også én af 
de frivillige, som deltager i seniordans. 

Solgavens frivillige bestemmer selv, hvad de vil 
bidrage med: Nogle tilbyder sangaftener, andre 

SOLGAVENS FRIVILLIGE OG VENNER

har kreative tiltag, og så er der de, der gerne 
tager med på en indkøbstur i Bilka. 

Solgavens Venner er en forening af pårørende, 
tidligere ansatte og andre, der ønsker at hjælpe. 
De står for cirka 8 lørdagsarrangementer og et 
par fester om året, hvilket er til stor glæde for 
rigtig mange beboere. 



AKTIVITETER OG TURE MED 
SOLGAVENS BUS

Aktiviteterne i aktivitetscentret ”Solpletten” 
skifter i ugens løb. 

Carlo, Ella og Signe tager hver dag det hele med. 
De mødes ved 9-tiden til en kop kaffe sammen 
med de, der kommer i dagscentret, og så går 
snakken om, hvad der er sket ude i verdenen og 
inde på Solgaven siden sidst. 

De fleste dage er der to aktiviteter, så man 
må vælge. Denne fredag er det ekstra svært, 
for mændene kan komme en tur på værtshus. 
Johnny er ikke i tvivl: En øl går man aldrig fejl af. 
Johan vælger i stedet en tur i træningslokalet, 
hvor han kan få gode råd om sin træning af fy-
sioterapeuten, som kommer på Solgaven tre 
gange om ugen. Johan nyder at gå en rask tur 
på løbebåndet, her er nemlig ingen forhindrin-
ger. Derefter træner han arme og ben, tager 
en cykeltur, og endelig får boksepuden en om-
gang. Det sker, at han også når massagestolen, 
selvom der nogle gange er kø til den. 

Inde i aktivitetscentret er der gang i nørklerier-
ne, som kan være læderarbejde, perler, maling 
eller noget helt andet. Vera er fast deltager, for 
det er godt at være produktiv og få rørt fing-
rene. Det er også muligt at bruge sin viden, når 
de i fællesskab løser kryds og tværs. 

Uanset om der trænes, nørkles eller snakkes, så 
hører der små godmodige drillerier til. Det gæl-
der både for beboere, dagcenterbrugere, per-
sonale og frivillige, at tonen er dejlig fri. 

Efter middagsmaden er der rift om lænestolene 
en lille times tid, inden næste valg skal træf-
fes – balancetræning eller oplæsning fra Billed 
Bladet. 

Et par gange om ugen kan beboerne komme 
med på ture i Solgavens bus. Det kan enten 
være for at drikke formiddagskaffe ved stran-
den og opleve årstidens skiftende dufte og far-
ver – eller for at træne i det fri.
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Lyder Solgaven som et sted, du kunne tænke 
dig at bo, så er du velkommen til at kontakte 
os og aftale at komme på besøg. 

For at flytte på Solgaven skal du visiteres til 
plejebolig af din egen kommune, og derefter 
skal visitationen sendes direkte til Solgaven. 
Borgere fra Vejle Kommune visiteres direkte af 
myndighedsafdelingen på Vejle Rådhus.

Hvis man ikke bor på Solgaven, men ønsker at 
blive bruger af dagcentret, kan man blive visi-
teret af Vejle Kommune eller af en af de om-
liggende kommuner til at benytte det én til tre 
dage om ugen.

KONTAKT SOLGAVEN

Solgaven ligger i udkanten af Vejle, og det er 
nemt at komme dertil både med bil og offentli-
ge transportmidler. 

Venlig hilsen
Beboere og personale på Solgaven i Vejle

Solgavealle 14,
7100 Vejle
Tlf. 75 816211
Mail: solgaven@vejle.dk
Web: www.solgaven-vejle.dk

DANSK BLINDESAMFUNDS 
KONSULENTORDNING HJÆLPER 
NÅR SYNET SVIGTER
Dansk Blindesamfunds konsulentordning er et gratis tilbud til 
alle med synshandicap i Danmark. Hos konsulenterne kan 
blinde og svagsynede samt deres pårørende få råd og vej-
ledning i brugen af hjælpemidler samt hvilke rettigheder og 
muligheder man har, når synet svigter. 

Alle konsulenter er selv blinde eller stærkt svagsynede og 
kan bl.a. hjælpe dig med:

• Rådgivning om mulighederne for rehabilitering og  
kurser i at mestre livet med et synstab

• Rådgivning og vejledning om hjælpemidler
• Hjælp til at søge om offentligt tilskud og kommunal 

støtte
• Socialfaglig bistand ved møder med kommune og 

andre myndigheder 
• En tro på, at livet også er værd at leve med et  

synstab

Du kan læse mere om konsulentordningens tilbud på 
www.blind.dk under overskriften Tilbud. Her finder du også 
din nærmeste konsulent, ligesom du kan få hjælp hos 
Medlemsservice på telefon 38 14 88 44. 

”Jeg fik besøg af en konsulent fra Dansk Blindesamfund ganske kort tid efter, 
jeg mistede synet. Det var rart at møde en anden, som heller ikke kan se, 
og opdage, at det godt kan lade sig gøre at komme ud af huset. Han hjalp 
mig også med at få overblik over, hvilke hjælpemidler jeg havde brug for, og 
hvordan jeg skulle søge om dem.” 
Grethe Lütken, 83 år


