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Solglimt får fem mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond 
til at skabe et nytænkende og udviklende ungdomsmiljø for unge handicappede 

- Desuden bygger Solglimt 12 handicapboliger til unge, der kan glæde sig til at flytte ind i 2021 

 
Projekt Solglimt – det bedste ungdomsliv for unge med handicap har netop modtaget fem mio. kr. fra Den 
A.P. Møllerske Støttefond. Fondsstøtten skal bruges af Solglimt til nybyggeri af to ungdomsgader med 
aktivitetsrum og hobbyværksteder, et torv med samlings- og aktivitetsområde, specialkøkken, toilet, 
depoter og entre, indretning samt inventar til de nye områder. Arkitekturen skal skabe sanseindtryk, trivsel 
og livsglæde. Der er også tænkt på rum med fleksibel inddeling, så det er muligt at være en del af 
fællesskabet, deltage perifert og kunne trække sig tilbage.  
Unge med alvorlige handicap flytter også hjemmefra, og når det sker, ønsker de sig ikke kun en 
ungdomsbolig. De ønsker sig tryghed ved at få en bolig, de kan blive boende i, så længe de ønsker det, og 
en bolig, hvor både de fysiske rammer i og omkring og den medmenneskelige og pædagogiske støtte er 
optimal. Det samme ønsker deres forældre sig for deres børn. Umiddelbart uopnåelige ønsker til dato, da 
der ikke er mange ungdomsboliger af den slags, men de ønsker kan snart opfyldes på Solglimt i Vildbjerg. 
Ja, mere end det: Et lille ”boligområde” for unge med alvorlige handicap bliver skabt takket være blandt 
anden den gavmilde donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond.  
 
Visionen bliver virkelighed 
De seneste mange år har Solglimt med forstander Jan Lavdal i spidsen arbejdet for visionen om at skabe 
boliger for unge handicappede mellem 18 og 25 år, der selv kan spise og bevæge sig rundt, og hvor der er 
fokus på unges behov og ditto udfordringer. Derfor bygger Solglimt nu 12 ungdomsboliger, som er klar til 
indflytning i 2021. En stor forløsning efter mange timers hårdt arbejde. 
Det er så til disse ungdomsboliger, de nye ungdomsgader mm. skal udvikle hidtil usete muligheder for de 
unge med handicap, så de oplever livsglæde, livsmod, sundhed og en stor grad af at kunne mere selv. 
De samlede udgifter er budgetteret til 17.500.000 kr. inkl. moms, og mange private investorer har givet 
tilsagn til finansiering.  

Banebrydende nytænkning 
Nybygning af de to boligafdelinger på hver seks lejligheder, der ligger tre og tre overfor hinanden, får to 
overdækkede gader. Disse to gader bliver en form for ungdomsstuer med forskellige aktivitetsmuligheder 
og sundhedsfremmende indretning. I gaderne skal der blandt andet være indbyggede, mindre køleskabe i 
væggene for at gøre frugt og vand lettilgængeligt, små trampoliner i gulvet osv. For enden af hver gade skal 
der være et mindre hobbyværksted. I forbindelse med de nye ungdomsboliger vil der således være adgang 
til et nyt indendørs ”torv”, som er et samlings- og aktivitetsområde og et nyt mødested i byen.  
 
”Det er en stor glæde for os, at Den A. P. Møllerske Støttefond har valgt at donere så flot et beløb. Dermed 
kan vi realisere en stor del af vores drøm og glæde de unge handicappede, som har ønsket sig et 
ungdomsmiljø. Den nye arkitektur og indretning skal nemlig spille sammen med vores pædagogiske 
faglighed, ved at rummene gennem de indbyggede aktivitetsmuligheder og sanse- og synsindtryk er 
opmærksomhedsskabende på en helt ny måde. Unge og personale vil interagere med hinanden på nye 
måder, og personalet vil kunne se og anerkende beboerne for hidtil ukendte kompetencer,” siger 
forstander Jan Lavdal begejstret.  
 
På Solglimt bygger fagligheden på medmenneskelighed og nysgerrighed efter at lære mere. Man bliver ved 



med at gå nye veje, når tingene ikke lykkes, arbejder for integration i lokalområdet og går efter 
gennemtænkt arkitektur og udfordrende indretning til fordel for beboerne. Gennem nærvær, trivsel og 
bevægelse tager medarbejderne udgangspunkt i beboernes ressourcer, men er samtidig ikke blinde for 
begrænsninger og udfordringer. 

”Set i et samfundsperspektiv vil projektet kunne inspirere til lignende byggerier og således sikre flere unge 
med handicap et langt bedre liv på kort og lang sigt,” siger Jan Lavdal. ”Samtidig vil de unge bevare 
funktioner og være mere selvhjulpne i langt flere år og dermed spare samfundet for udgifter indenfor det 
sociale område og sundhedsvæsenet. Vi har især ønsket at skabe et hjem og tænke i, hvordan de fysiske 
rammer kan skabe tryghed, fællesskab, livsglæde og aktiviteter for unge med handicap,” siger han. 

Baggrund - Solglimt 
Solglimt er en selvejende institution - p.t. et bofællesskab for 16 voksne beboere med varig nedsat 
funktionsevne. Solglimt er oprettet af Kristelig Handicapforening i 1988, og vi havde således 30-års 
jubilæum sidste år, hvilket betyder, at en del af beboerne har opnået en vis alder.  
Ledelse, medarbejdere, arkitekt, forældre, beboere og pædagogiske fagpersoner har i de seneste år 
arbejdet på at udvikle en plan for Solglimt, så både endnu flere kan få et godt, udviklende og blivende hjem, 
og således, at vi åbner for en ny generation. Med 12 ungdomsboliger realiseres dette. 
  
Alle beboere på Solglimt har et psykisk, fysisk eller socialt støttebehov i forhold til deres diagnoser, som er 
Prader Willi syndrom, Cri du Chat syndrom, tidlig hjerneskade og sen hjerneskade, Downs syndrom, 
udviklingshæmning og talebesvær. I forlængelse af disse diagnoser arbejdes der også med problematikker, 
som handler om angst og depression, social isolation, ensomhed, overvægt, manglende abstrakt tænkning, 
epilepsi, alzheimers og demens. Solglimt er kendt for at kunne rumme så mange forskellige diagnoser, 
hvilket vi tilskriver den måde, vi hele tiden arbejder med at udvikle fagligheden på. 
Ud fra stor faglig viden og et kristent livssyn hjælper medarbejderne den enkelte med at udvikle sit 
potentiale.  

Lige nu arbejder vi ud fra følgende teoretiske inspirationer: Neuropædagogik, KRAP samt social 
færdighedstræning. Vi har valgt disse, da de repræsenterer den nyeste viden og forskning i forhold til vores 
beboergruppe. Fx ligger neuropædagogikken godt i tråd med vores menneskesyn på Solglimt.  

 

- Få mere info fra forstander Jan Lavdal, tlf. 2424 9703.  


