
SAMFUND

Andre læser

Forsiden lige nu

Annoncørbetalt indhold

Adresser:
Adelgade 115
8660 Skanderborg
+45 87 32 48 00

Ansv. chefredaktør:
Morten Nystrup

Udgiver:
JP/Politikens Hus

For annoncører:
Annoncørbetalt indhold
Tast-selv

For læsere:
E-avis
Nyhedsbreve

Følg os på:

Facebook

Redaktionen:
Kontakt redaktionen
Tip os

Administrér samtykke
Persondatapolitik

Jyllands-Postens
Lokalaviser:
Favrskov
Norddjurs
Skanderborg
Syddjurs
Aarhus
Århus Onsdag

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her

Sølund-frivilliges
fredagscafé

Kæmpe bøde til Rema
1000 i Skovby

Hotel Julsø: Fire
projekter i spil

Fremtidssikret Låsby
Svømmebad genindviet

Vindblæst tur til fuglebadet

Mere vildskab ind i
haven

ANNONCE

Ny lov skal forebygge
parallelsamfund:

Højvangen er 'truet'

Sølundsjov: Vandgang,
EM farver og dåsekast

Gymnaster bød på
springinferno

Frivillige er
idrætsforeningernes
drivkraft

SF-Favrskov

Favrskov skal være grøn, ren og mangfoldig

Læs også

Hotel Julsø: Fire
projekter i spil

JA, jeg stiller op til
byrådsvalget

Ved du hvad du skal
bruge til den nyfødte?
Få tjekliste her
SPONSERET

Guide: Dette skal du
vide, før du køber den
rigtige båd
SPONSERET

Golfophold ved Lillebælt
- vælg mellem 2
forskellige ophold
SPONSERET

Tjek dette tv med
Infinity-skærm, stort set
ingen ramme
SPONSERET

Hey Anne: Nyt fra Klaus
Handsome

Nye el-cykler giver frisk
luft og højt humør på
bosted

Test dig selv, og vind en
RAW Turbo-blender
SPONSERET

Vil du vide hvad dine
smykker er værd?
SPONSERET

Udstilling: Se KÆMPE
kryb i Storcenter Nord
SPONSERET

Få vilde oplevelser i
trygge rammer i Ree
Park Safari
SPONSERET

ANNONCE ANNONCE

10/06/2021 KL. 08:32

Sølundsjov: Vandgang, EM
farver og dåsekast
Pædagogstuderende fra merituddannelsen på VIA Aarhus skabte igen glæde for
Bostederne på Sølund og omegn.

Nadia Rohde og Kurt Sørensen delte adgangskort ud til området. Der var ægte festivalstemning udenfor Pavillon 4.
Foto: Michael Wulff

MICHAEL WULFF

Onsdag 9. maj sydede der af liv i Landsbyen Sølund i Skanderborg.

Et større optog af udklædte studerende fra meritpædagog-uddannelsen
på VIA Aarhus var taget til Sølund for første gang efter landets 15
måneders store coronanedlukning.

»Vi plejer jo at deltage på Sølund Musik Festival, hvor vi i 2019 havde et
tema med Olsen Banden,« fortæller de voksne studerendes underviser Jan
Thomsen.

Ronnie var ikke i tvivl om, at han som fodboldfan måtte have flag på kinderne. Fodboldfesten kan
bare komme an. Foto: Michael Wulff

Muligt at mødes igen

Nu er tågen lettet så meget, at det igen har været muligt at genoptage det
frugtbare samarbejde med borgerne på Sølund.

Midt i maj tog en gruppe fra Sølund til VIAs afdeling i Ceresbyen, og det
blev fulgt op af to planlægningsmøder på Sølund for et par uger siden.

»Ja, vores planlægning stak nok lidt af, da vi var kommet i gang,« siger en
storsmilende Kurt Sørensen, der er meritstuderende.

Lidt utryg ved klovnene

Vi står i gården uden for Pavillon 4, hvor der er stablet et stort
arrangement på benene.

I indgangen bliver der delt adgangskort ud som ved en rigtig festival.
Kryds ved popcorn og juice, som er indberegnet i ’prisen’.

»Jeg ved ikke lige, om jeg skal ind, for jeg kan ikke lide klovne,« siger en af
borgerne og skuler over mod den del af pladsen, hvor der er flere boder
med flødebollekast, dåsekast og kartoffelsmæk. Og det er netop -
fredelige - klovne, som betjener disse ting.

»Gå med mig ind, så skal du se, at de er søde og rare og ikke sådan nogen,
som kaster med lagkager,« lyder det beroligende fra en pædagog.

Havkongens vandtur

Der lyder nogle ordentlige hvin fra området med vandtema. Her kan man
få udleveret vandpistoler eller knalde en bold ind på en stor knap, der
udløser et fald for Havkongen, som sidder i sin våddragt og ryger i baljen
igen og igen.

Der er også levende musik og en EM-afdeling, hvor det er muligt at
komme i den rette fodboldstemning.

I alt 50 pædagogstuderende er taget til Sølund denne dag. De studerende
arbejder i coronasikre grupper af fem, som igen er spredt ud på flere af
bostederne.

Jakob Krogh er udviklingskonsulent ved bostederne. Han følger nøje med i
dagens program:

”Dette arrangement kan jo ikke erstatte en Sølund Musik Festival. Men
forhåbentlig kan det være med til at skabe noget glæde i hverdagen. Og vi
arbejder på en festivals-erstatningsdag på den anden side af
sommerferien.”

VIA Aarhus vs Landsbyen Sølund

Meritstuderende på pædagoguddannelsen på VIA Aarhus i
Ceresbyen bruger arrangementet som en del af deres
uddannelse

50 studerende var i Skanderborg med forskellige temaer
Der var aktivitet ved Pavillon 4 samt flere boenheder på

Sølund og Skanderborg STU på Ryhavegårdsvej
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Ja, vores planlægning stak nok lidt
af, da vi var kommet i gang

Kurt Sørensen, merit-pædstuderende fra VIA Aarhus med udsigt til en

farvefyldt festivalplads
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