
Nyhedsbrev november 2021 
Flytning: 

Der er på Byrådsmøde d. 27/10 besluttet at Aktivitet og Hverdagsrehabiliteringen skal flytte på Sølund, Pavillon 2. Der er foreløbigt 

forventet indflytningen i slutningen 2022. 

Der er lagt op til stor borgerinddragelsen, så når vi ved mere om processen hører I nærmere. 

I kan læse nærmere her: 

https://www.skanderborg.dk/nyheder/skanderborg-skaber-frivilligcenter-paa-soelund 

 

Temamøder: 

Der har været afholdt to temamøder i efteråret omhandlende det gode fællesskab i 

Væksthuset. Møderne har været styret af konsulent Mia Bia Jørgensen og referat fra 

møderne er de plancher der ligger/hænger rundt om i de forskellige lokaler. Det har været 

nogen rigtig gode møder, hvor vi har talt sammen omkring hvad der skal til for at 

Væksthuset bliver et endnu bedre sted at være. 

Vi fortsætter temamøderne i det nye år og vi håber at mange har lyst til at deltage. Datoer 

bliver meldt ud senere. 

 

 

Heidis nye kontor 

Heidi har flyttet sit kontor til 3 sal. og kan i fremtiden træffes der. 

  

Det kreative værksted 
Det kreative værksted har fået mulighed for, at udvide med en ekstra lokale om onsdagen. Det vil sige at der i fremtiden bliver 

mulighed for, at dele sig op i mindre grupper såfremt det ønskes. 

Brugermøde 
Husk at der er brugermøde d. 1/12 og at forslag til dagsordenspunkter skal sendes på mail til lars.adamsen@skanderborg.dk hurtigst 

muligt. 

  

Varsling af pris stigninger 
Vi varsler pris stigninger d.1.1.2022 på frokost fra 10 til 20 kr og aftensmad fra 25 til 30 kr. 

 

Ture med udeliv efterår 2021 

 

Kom med ud og nyd vores skønne lokale natur. Alle kan være med. Vi forsøger at tilrettelægge hver enkelt tur efter 

deltagernes ønsker. Husk praktisk fodtøj og tøj efter vejret 

https://www.skanderborg.dk/nyheder/skanderborg-skaber-frivilligcenter-paa-soelund


Vi mødes kl. 12:30 i Væskthuset. Der er også mulighed for at du mødes med os ved dagens destination. Skriv gerne til den 

medarbejder, der er ansvarlig for dagens tur. 

 

1/12. Jørgen. Hemstok skov 

8/12. Bjarke - Klostermølle ved Gudenåen. 

15/12. Jørgen, Bjarke og Kristian. Julehyggetur til Junges plantage med bål og æbleskiver 

Med venlig hilsen 

Bjarke 29626932, Jørgen 29638666, Kristian 21729310 
 

Kolonihaven vinternedlukning 
Kolonihaven lukker ned til vinter fra og med d. 11/11 2021. Det vil sige, at der ikke er mulighed for at bruge toilettet, gas eller el 

derude. Koloniohaven åbner igen i det nye år, når frosten er væk. 

 

Bage sæsonen 
Kolonihaven er sæson lukket og en ny sæson aktivitet opstår. Bage sæsonen. 

Det er nu muligt at deltage i bagning hver torsdag eftermiddag, ca. 1230 – 1430. 

Der vil primært bages boller/brød til aftenåbning, der kan også bages til fryseren. 

Julen står også snart for døren, så måske lidt julebagning. 

Der kan trænes i køkkenfærdigheder og samarbejde. Der deltager én af gangen til aktiviteten, ved enkelte tilfælde kan der være flere 

med af gangen, spørg aktivitetsgruppen. 

Vi kan lave aftaler på forhånd men vi også åbne for at du bare møde op og deltager på dagen, hvis der ingen aftaler er. 

Aktivitets ansvarlige på skift er: 

Line (29214138) 

Hanh (29460994) 

Peder (30319917) 

Fra og med torsdag den 14.10 hedder det - Klar, parat, Bag! 

 

Sundhed i hverdagen 

Aktiviteten Sundhed i hverdagen holder fra uge 49 2021 pause i længere tid. 

Skulle der være nogen som efterspørger emner inden for aktiviteten, så er man velkommen til at tage kontakt til personalet. 
  
 


