Aarhuskolonien
Beretning fra sommeren 2018

Sommeren 2018 var utrolig varm. Ikke en eneste regnvejrsdag oplevede de 240
børn, som deltog i et af sommerens hold.
Der blev afholdt følgende hold med følgende pædagogiske ledelse:






Hold 1 – 28.05 – 08.06 – leder: Ulla Lund Jespersen
Hold 2 – 11.06 – 22.06 – leder: Pernille Due
Hold 3 – 25.06 – 06.07 – leder: Rasmus Herman Rasmussen
Hold 4 – 09.07 – 20.07 – leder: Niklas Kvist Lund
Hold 5 – 23.07 – 03.08 – leder: Rikke Salskov

Sommeren bød på en nye ledere: Niklas Kvist Lund.
Ulla Lund Jespersen, Pernille Due, Rasmus Herman Rasmussen og Rikke Salskov
havde været kolonileder før.
Alle holdene var bemandede med fem pædagogiske medhjælpere, fordelt på køn
efter hvilket køn lederen havde. Alle pædagogiske medhjælpere fik tilbud om at
deltage på Livredderkursus inden sommerens start. Gennemførelsen af dette
kursus er en betingelse for at forestå badning fra stranden.
Sommerens personalegruppe bestod af en del gamle medarbejdere; men også en
række nye.
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Koloniens husholdning blev ledet af Kathrine Søndergaard, der til hjælp havde 2
køkkenassistenter og 2 rengøringsassistenter. På holdene i juli og august var der
forskellige køkkenledere på de enkelte hold. Disse refererede til Katrine
Søndergaard. Pedelfunktionen blev varetaget af Finn Christensen.
Såvel Kathrine Søndergaard som Finn Christensen har været tilknyttet kolonien
gennem flere år.
Sommeren var vartm og tør. Derfor blev mange dage brugt ved stranden og i
vandet. Det var en væsentlig opgave at sikre at koloniens børn fik nok at drikke og
var smurt ind i solcream. Desværre betød varmen også, at der ikke kunne afholdes
en eneste bålaften denne sommer.
Hvert hold fik tilbud om en udflugtsdag, som denne sommer gik til Ree Dyrepark.
Udflugten var, for alle hold, en stor succes.

Hold 1 og 2, der blev afviklet i skoletiden, havde obligatorisk undervisning for
alle børnene. Skoven, stranden og Ebeltoft er, i skoletiden, populære
undervisnings lokaliteter. En del børn havde skolearbejde med hjemmefra egen
skole. Der bliver tilbudt de traditionelle skolefag: dansk, matematik, engelske,
natur/teknik m.v. – men også drama og
musik har været tilbudt.

Alle hold var på to byture til Ebeltoft,
hvor Fregatten Jylland, Den Siamesiske
Samling og Rådhuset var udflugtsmål.
Populær er især Fregatten Jylland med
affyring af kanoner og dens maritime
historie.
Alle hold blev gennemført uden de store
problemer. Børnene nød dagene på
kolonien og deltog i de mange aktiviteter
på kolonien. Især friluftsaktiviteter er
populære; men også forskellige
hobbyaktiviteter. Det er vigtigt for
børnene, at de kan lave små gaver til at
tage med hjem til familien.
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Såvel det pædagogiske personale, som køkkenpersonale levede op til de
forventninger, der blev stillet dem ved sommerens start. De har alle gjort deres
bedste for at give kolonibørnene en god sommerferieoplevelse.
Hen over sommeren blev der opført en pavillon ved koloniens boldbane. Her
kunne koloniens børn søge skygge og alligevel være i det fri. Pavillonen blev en
aktiv erstatning for de aflyste bålaftner.

Aarhuskolonien / Ahlfonden har igen i 2018 haft et godt samarbejde med Børn og
Unge, Mødrehjælpen, Socialrådgiverne, andre offentlige myndigheder og
flygtninge organisationerne i Aarhus.
Efter sommeren 2018 er opstartet et samarbejde mellem Red Barne og Børnenes
Kontor. Formålet er at de tre organisationer hjælper hinanden med at skaffe så
mange børn en sommerferieplads.
Nye tiltag for sommeren har f.eks. været at udvikle nye koloniaktiviteter.
Ligeledes er en række historiske billeder blevet ophængt i sovesalene. Et
materiale fortæller om hvert billede for dermed at fortælle koloniens historie.
Disse billeder har været samtalestof gennem sommeren.
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Der har været afholdt en forårs arbejdsweekend på kolonien hvor frivillige har
arbejdet gratis med forskellige tiltag. Igen i foråret 2019 vil der blive lavet en
arbejdsweekend på kolonien.

Istandsættelser og
vedligeholdelses opgaver i
2019
Der vil i denne vinter blive foretaget en
række nødvendige male- og
vedligeholdelsesopgaver på kolonien.
Især koloniens spisesal trænger til
maling.
Den løbende vedligeholdelse af tag og
udvendige vægge forsætter efter planen.





Udskiftning af gynger
Ny basketball bane
Planerne om udskiftningen af drænene på Ahl er forsat, af Syddjurs
kommune, sat i bero. Dette p.g.a. en del klager fra lodsejerne på Ahl.
Gennemførelsen af planerne skal gå om. Aarhuskolonien deltager aktivt i
drænlaugets bestyrelse – dette på vegne af kolonierne på Ahl.
Henning Lindberg
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