Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende, skola och
fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap.

Gemensam ILG -dag och föräldrardag Solberga by

Ca 200 pers deltog

Ulla Iggsjö-Löfgren , ordförande i
föreningen Individuellt Liv i
Gemenskap, höll indledningstal.
LIVETS RÖDA TRÅD.
Det finns en röd tråd i varje
människas liv,
tydlig eller otydlig, stundtals och
bitvis kanske hoptrasslad. Alla
människor har behov av att uppleva
och se den egna röda tråden i livet,
att gå sin egen väg.

ELEVUPPVISNINGAR !

Gemensamt arbete av högstadieelever

(ca: 60 X 100 cm)
Några elever från Solberga bys skola visade eurytmi.
Rörelser och former till musik och dikt

Elever från skolorkestern spelade
afrikansk musik.
.
Skolledare Henri Quarfood talade över
temat: Den avgörande skoltiden

I foajén fanns utställning av
elevarbeten från Solberga by:
Eleven Mattias berättade tillsammans
med sin rektor om
trädplanteringsprojektet man beslutade
om i elevrådet på Solberga by för tre
månader sedan.
Projektet rörde sig om att intjänade
pengar skulle skänkas till VIskogens trädplantering i Kenya.
Genom 4
insamlingsgruppar: Dagsverken,
bakning, pantning och loppmarknad
har elever och lärare tillsammans, fram
till denna avslutningsdag för projektet,
samlat in ca 9 000 kr som i Vi-skogen
kan bli 450 träd. Kanske blir det en
"Solbergaskog".

Resten av förmiddagen ägnades åt

AKTIVITETER

på Kulturhuset

Johanna Sandberg hade dukat upp
målningpapper åt 60 entusiastiska
deltagare i "Vita huset".
Tema: träd.

Efter minikursen gjordes
en översyn av vad
deltagarna skapat och
vilket synsätt som ligger
bakom
"vått i vått målning" inom
Waldorfpedagogiken

På andra håll runt Kulturhuset
pågick aktiviteter. Bl.a. "Floor
Hockey och Golf" för de som ville
testa golfens möjligheter till
utveckling.
Brandförsvaret hade övningstation
för brandsläckning där alla fick
prova på kolsyrebrandsläckare.
Förtjusta deltagare. Tyvärr finns
ingen bild.

FÖRELÄSNING: Gunnel Wallin (Riksdagsledamot, Socialutskottet) höll föreläsning
om LSS-lagtexter.
OLIKA RÄTTIGHETER - Ny lag om stöd och service till vissa personer med
funktionsnedsättning.
LOV ATT VÄLJA - Lag om valfrihetssystem, 1 januari 2009.

Lunch i Kulturhusets foajé.

GÄSTFÖRESTÄLLNING

"Zebran här "Det vi tillsammans vill,

kan vi tillsammans göra". Vi sjöng tillsammans med
Janne "Zebran" Schaffer, Klasse "Banarne" Möllberg och Los "Flamingos". "BATTERILÅTEN" I allt som
rör sig, lyser eller låter fins ett batteri som skall lämnas åter.

Avslutning och avtackning

