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Hitpatruljen

Lukket

St. Hans

SOMMERFEST
DJ Tess
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Fed fredag Stomp
Henrik fra Musikskolen kom forbi og
underviste os i Stomp.

Søndag d. 9. juni Louise
Torsdag d. 13. juni Helle Br.
Lørdag d. 15. juni Johan
Mandag d. 17. juni Gitte og Jacob G.
Torsdag d. 20. juni John

Der var
gang i den

Søndag d. 30. juni Claus M.
Hjertelig tillykke med fødselsdagen til jer

HURRA HURRA HURRA
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Fredag d. 21. juni
Dramaholdet bestående af skuespillere
fra Pav. 4, Udeholdet og STU, afholdt
præmiere på deres
forestilling om
Klodshans i Kulturskolen.

Holder vi Sankt Hans fest
på plænen lige over for pav.
4. Vi starter kl. 10:00 med
at lave bål, og gøre klar til
at bage snobrød. Vi håber
på at Kasper henter
guitaren, så vi kan synge
Midsommervisen og mange
flere sange. Om der er heks
på bålet må vi vente at se. Festen slutter ca. 12:00
hvor vi ønsker
hinanden god weekend.

Fredag d. 28. juni
Claudia, Freddy, Poul Emil, Inger, Magdalena
Der var masser af tilskuere og de var vældige begejstrede for
forestillingen.

DJ Tess
Kommer og afholder
diskotek for os.
Han kommer ca. kl.
10:00 og fyrer den af et
par timer.

Super godt!!
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Majstangsfest

Fredag d. 7. Juni
Varmer vi op til Sølundfestivalen.
HITPATRULJEN kommer og fyrer den af efter morgen-samlingen. Vi kan vist godt glæde os til masser
af fed musik præcis som de plejer at levere. Udover
musikken vil der blive mulighed for at købe bandets
nyudgivet CD til den gode pris á 100,- kr.

Ved den store flagstang på Sølunds
græsplæne, er der hvert år Majstangsfest. En super hyggelig tradition, med den fineste krans med bånd
i, som borgerne kan holde fat i så
kransen hæves og snurre flot ned
igen når de slipper. Et liveband fra
Musikgangen spillede alle de gode
forårs sange.
”Kom maj du søde milde”
Jytte: ”Det er ren kærlighed, det
her”

HUSK

LUKKET D. 14. JUNI
(temadag personalet)
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”KUNST PÅ OPKALD”
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Vi har haft besøg af ”Ponypigerne” igen.
De havde flere kæledyr
med denne gang.
Kaninerne var et hit..
Billederne viser vist klart
hvor stor en nydelse det
er, at holde den lille varme,
bløde kanin.

De små ponyer var med både i
kantinen og
gymnastiksalen

Kæledyr er bare fantastiske
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”Kunst på opkald”
Vi blev ringet op og spurgt om vi vil have besøg, og om
nogle borgere vil deltage i Kunst på opkald.
Det var vi friske på. Tre personer i hvide kitler, kom ud af
den lyserøde varebil
KUNSTBULANCEN
Det hele startede lidt diffust nede i
gymnastiksalen med navnerunde.
Lasse synger også lige lidt Kim
Larsen, og en af skuespillerene råber ”Bravo”. ”Bravissimo” udbryder Michael og alle ler højt.
Der er en god stemning.
Jeg spørger senere Inger om de er
danske, og hvor de er fra da de
lyder som italienere. Inger siger
de er fra Holstebro.
SÅ SMUKKE VI ER!!!! SÅ SMUKKE VI ER!!!
Synger de alle sammen.
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”Kunst på opkald”
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Den meget karismatiske læge og danser udfordrer os.
Alle skal i pinkfarvede heldragter. Disse dragter
symbolisere anonymitet. Dette betyder at når man er i disse
dragter er alle lige og anonyme. Borgerne lærte dans og
sang. Det er lidt svært at beskrive denne fede
totalteaterform. Men udfaldet ved kulturhuset blev, at en
ude fra, kom ind i en afgrænset firkant hvor så en af de
pinke personer opfører sit ynglingsvers - digt, - dans eller kærtegn til den fremmede.
Alle borgere var super professionelle, og det virkede meget
autentisk. Ingen sceneskræk overhovedet.
Helle siger: ”De må gerne komme igen, så har jeg JA-hatten
på. De var så glade og sjove”
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”Kunst på opkald”
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Tegneserie af Lukas
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