
Malede sten spredt rundt i byen: Beboere 
på Solglimt sender hilsener ud i Vildbjerg 
Beboerne på Solglimt har fået deres bevægelsesfrihed indskrænket, men lægger 

hilsener ude i byen - og de må meget gerne samles op 

6. maj 2020, 09.29 

 

Det kreative værkstedsarbejde begynder med en sang. Fra venstre er det Sanne 

Andersen, Michael Kær Villadsen, Irma Brondbjerg og Tommy Kristensen. Foto: 

Henrik Ole Jensen 
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Henrik Lind Jørgensen 



Egnsredaktør 

VILDBJERG En hilsen kan sagtens føles i hånden, selv om det ikke er et 
håndtryk. Bostedet Solglimt har sendt hilsener ud i Vildbjerg, og man kan tage 
mod dem ved at bøje sig ned til en flise eller række ud efter stenen, der ligger på en 
bænk. 

Fælles for stenene er, at de fortæller, at »det bliver godt igen«. De er udsmykket af 
flere beboere på Solglimt, der bebos af 16 personer med udviklingshandicap. 

Kreativ pædagog 
- Det er lidt kedeligt, at vi ikke kan være på arbejde, men så er det godt, at vi kan 
lave noget andet, siger Sanne Andersen, som plejer at være på byens 
aktivitetscenter. 

Her hygger hun og hjælper til, men centret er lukket, og beboerne er stort set 
isoleret på værelser og i opholdslokaler. 

Irma Brondbjerg er pædagog med ansvar for kreativiteten, og hun har også skullet 
indrette sig på de nye tider. 

- Jeg kan ikke være helt så tæt på beboerne, som jeg plejer, og derfor har vi været 
nødt til at indstille maling på lærred i øjeblikket. I stedet fandt vi på, at vi kunne 
male på sten. Beboerne kunne dekorere dem på forskellig måde, inden Michael og 
jeg skriver en hilsen på dem. Når de så har fået seks lag lak, lægger vi dem ud i 
byen - enten på en af de ture, som vi går med afstand, eller hvis en beboer selv går 
en tur eller er ude med aviser, siger Irma Brondbjerg. 

30 kilo sten 
Hun har været ved Vesterhavet for at hente omkring 30 kilo sten. Det er - anslået - 
150 sten. Der er i hvert fald rigeligt. 

Beboerne kunne ikke komme med på tur, da bussen holder stille for tiden, men de 
må gerne aflevere de færdigmalede sten ude i byen. 

- Vores håb er, at folk tager stenene med hjem. Vi sidder tit og taler om, hvor den 
sten, vi sidder og maler lige nu, kommer til at stå. Om det er på et badeværelse eller 
på et køkkenbord, siger Irma Brondbjerg. 



Yndlingsmotiver 
- De her sten er en måde at komme tæt på folk, uden at vi kan komme tæt på dem, 
siger pædagogen. 

Nogle beboere har polkaprikker som yndlingsmønster på en sten. Andre er til 
blomster. 

- Vi støtter beboerne i det, de er gode til, siger Irma Brondbjerg. 

- Så længe, det giver mening at male stenene, bliver vi ved, tilføjer hun. 

 

Irma Brondbjerg (t.v.) er pædagog med fokus på det kreative arbejde på Solglimt. 

Her sidder hun sammen med Kirstine Dalsgaard Pedersen. Foto: Henrik Ole 

Jensen 



 

Michael Kær Villadsen er god til at skrive bogstaver, og derfor er det ham og Irma 

Brondbjerg, der tager sig af at skrive den afsluttende hilsen på stenene. Foto: 

Henrik Ole Jensen 



 

Budskabet er klart og farvestrålende: Det bliver godt igen. Det må meget gerne 

tages med hjem. Foto: Henrik Ole Jensen 
Fortæl dine venner om artiklen 

 

 

 
 
 


