Aarhuskolonien
Beretning for sommeren 2021
Sommeren 2021 blev endnu en sommer i coronaens tegn.
Med baggrund i sommeren 2020 blev der i foråret lavet flere
planer for sommeren 2021. Vi var usikre på hvordan sommeren
kunne gennemføres.
Indtil det sidste var der stor usikkerhed om en kolonisommer
kunne gennemføres. Der blev ført mange samtaler med
sundhedsmyndighederne og Børn& Unge i Aarhus. Alle afventede
ophævelser af corona restriktionerne. Alle voksne på kolonien skulle møde op med en gyldig
corona attest og børnene blev bedt om at lade sig
corona teste før deltagelsen på et hold.
Dagen før hold 1 skulle starte, var der ikke kommet
grønt lys fra sundhedsmyndighederne, og vi måtte
meddele forældre og børn, at vi ikke kunne starte
mandag, som aftalt. Dagen efter indløb tilladelsen
til opstart. Hurtigt blev der etableret en kontakt til
forældre og børn og hold 1. kunne starte med få
dages forsinkelse.
Planen for sommeren 2021 var med følgende pædagogiske ledere:






Hold 1 – 24.05 – 04.06 – leder: Niklas Lund
Hold 2 – 07.06 – 18.06 – leder: Pernille Due
Hold 3 – 21.06 – 02.07 – leder: Julie Schriver
Hold 4 – 05.07 – 16.07 – Leder: Anne‐Mette Light
Hold 5 – 19.07 – 30.07 – Leder: Rasmus H. Rasmussen

Ansøgningsskemaer og informationsmateriale var udsendt til skolerne på normal vis. Der blev før
ansøgningsfristens udløb bragt informationer om kolonien på facebook.
Reglerne for afvikling af sommerlejre blev, som i 2020,
fulgt: afstand, håndvask, afspritning og ekstra rengøring.
Derudover måtte der indkøbes ekstra sportsudstyr,
legetøj og hobbyting, idet tingene før og efter brug skulle
sprittes af og efter en dag sættes i tre dages karantæne …
sådan blev dagene planlagt.
Ekstra rengøring flere gange om dagen, koordinering af
bad, brug af håndvaske og rigtig mange andre ting måtte
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planlægges og igangsættes. Inden hvert hold blev medarbejderne grundigt informeret om regler for
håndtering af corona situationen.
Børnene levede med alle forbeholdene, reglerne og den megen rengøring uden at beklage sig. De
var vant til reglerne fra skolerne. Der blev planlagt ekstra udflugter til Mols Bjerge, Djurs
Sommerland og Naturcenter Mols.
Alle holdene var bemandede med fem pædagogiske
medarbejdere, som også havde accepteret at
arbejde med de coronaregler der var opstillet.
Personalet var instillet på at lade sig teste flere
gange under et hold.
Koloniens køkken måtte igen i sommeren 2021,
ændre arbejdsgangene til, at maden blev serveret enkeltvis til hvert barn, håndtering af opvask og
lignende. Koloniens nye økonoma, Lone Daugaard, var en god afløser af vor tidligere økonoma
Kathrine Søndergaard. Foruden Lone Daugaard arbejdede 2 køkkenassistenter og to rengørings
assistenter i et skiftende vagtsystem.
Aktiviteterne for børnene var foruden det de ekstra udflugter bød på: byture til Ebeltoft, besøg på
Fregatten Jylland, Ebeltoft Museum, Ahl March og en lang række andre aktiviteter.
Alle hold blev gennemført uden de store problemer. Koloniprogrammet blev, sædvanen tro, fyldt
godt op.

Sørøverdagen, som var ny aktivitet i 2020, blev gennemført også denne sommer. Børnene blev fra
morgenstunden vækket af det pædagogiske personale, som var udklædte som barske sørøvere.
Børnene stortrivedes hen over sommeren og var helt tydelig glade for at være af sted. Det
pædagogiske personale arbejdede utrætteligt på at give børnene de bedste oplevelser og
muligheder for at skabe nye venskaber.
Sidste hold blev ramt af coronaen da en medarbejder to dage før hjemrejsen blev konstateret
positiv med corona. Medarbejderen blev straks hjemsendt og forældrene kontaktet. Derefter blev
børnene afhentet af forældrene og hjemkørt i privatbiler. Børnene var ulykkelige over at den
medarbejder, som de var så glade for, var blevet syg … og ikke mindst fordi de gik glib af
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afslutningsfesten torsdag aften. Smittekilden blev aldrig fundet; men kom sandsynligvis fra et rask
barn, der var smittebærer. Det pædagogiske personale kom i karantæne på kolonien i fem dage.
Der udviklede sig ingen sygdom blandt disse medarbejdere.

Aarhuskolonien/Ahl Fonden har haft et særdeles godt samarbejde med Børn og Unge, fonde og
andre samarbejdspartnere i 2021.
Koloniens mangeårige pedel, Finn Christensen var i foråret 2021 blevet alvorlig syg og døde i
efteråret 2021. I hans sted blev iværksat samarbejde med en række håndværkere: en maler, en
tømrer, en smed og en naturplejer. Den nye boldbane blev etableret inden sommeren.
Der blev i efteråret 2020 og i foråret 2021 afholdt en række arbejdsdage med frivillig ulønnet
arbejdsindsats. På arbejdsdagene er der ryddet op, ryddet krat med den nye bålplads, klippet hæk,
plantet buske omkring den nye boldbane, sået vildblomster og lignende udendørs arbejdsopgaver.
Der er lavet en vedligeholdelsesplan for
området omkring kolonien. På området står en
lang række ældre træer, som er mærket af
tidens tand. Planen er at fælde ældre træer og
plante nye, samt holde legeområder fri for krat
og brombær.
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Istandsættelser og vedligeholdesesopgaver i 2022
Følgende vedligeholdelsesopgaver er blevet igangsat:




Maling af vinduer. Koloniens mange vinduer skal males indvendig. Ligeledes bliver døre og
dørkarme istandsat og malede.
Maling af køkkenskabe i leder‐ og tantehytte.
Udskiftning af indgangsdør til kolonien.

I skrivende stund undersøges det om branddørene på kolonien kan udskiftes. De gamle branddøre
er nedslidte og ikke velfungerende.
De planlagte drænudskiftninger på Ahl er forsat i bero, p.g.a. en klagesag mod Syddjurs kommune
fra lokale lodsejere.
Der hensættes hvert år et mindre beløb til udskiftning af koloniens tag. Forventningen er at det
nuværende tag endnu har 10 års levetid.
Følgende nyindkøb er blevet gjort:


Ny storovn til køkkenet. Dette for at lette køkkenpersonalets arbejde; men også da den
gamle ovne trængte til udskiftning. I foråret 2022 planlægges udskiftning af udtjent
køkkenbord og skuffer i køkkenet.

Jubilæum
Koloniens kasserer, Poul Thorup, kunne i 2021 fejre sit 40
års jubilæum som kasserer for Ahl Fonden. Sommerens
personale skænkede Poul Thorup en tegning af kolonien i
jubilæumsgave.
Sommeren 2021 var en særdeles god sommer med glade
børn og voksne. De tog udfordringerne med corona med
stor ro og besindighed. Det blev en rigtig god
kolonisommer for alle.
Henning Lindberg 2021
I foråret 2021 blev der bragt en artikel om Aarhuskolonien i ”Århus Stifts” – Årbøger 2020 – årbog
nr. 103.
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