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Emne: Orientering om Søgården og ture

Kære alle elever, forældre og beboere. 
Så er det endelig blevet forår, og påsken venter lige om hjørnet. 
Danmark åbner lige så stille mere og mere op igen. På Søgården er vi meget taknemlige for, at elevers, beboeres, 
forældres og medarbejderes store indsats henover det sidste års corona-omstændigheder har gjort, at vi er kommet 
så fint igennem den periode. Vi er naturligvis fortsat omhyggelige med at passe på i det daglige og følger 
myndighedernes anbefalinger og restriktioner. 
 
Vi var rigtigt heldige i 2020, at vi nåede at komme afsted på vinterturene i de forskellige afdelinger, før coronaen 
bremsede den slags. I år har vi gjort alt, hvad vi kunne, for at dette års vinterture skulle kunne gennemføres. Det kan 
desværre ikke lade sig gøre at tage til Norge i år, da det frarådes af myndighederne. Vi har nogle elever, der bliver 
skuffede. Derfor har det været vigtigt for os at lave nogle andre ture i Danmark, så eleverne kan få mulighed for at 
nyde det gode fællesskab. Vi tænker, turene er et tilbud. Vi har stadig mulighed for almindelig skole, hvis der er 
elever og forældre der har det bedst med det.  
 
For Huset bliver der en tur i uge 16 til Grenå, som hjemmene allerede er informeret om. Ikke museer men ture i 
naturen og lignende.  
Krogen tager til Marienlyst fra tirsdag til fredag i uge 15. Bor isoleret i 2 sommerhuse med svømmepøl, også her 
tilpasset ture i omegnen. 
STU kommer på en tur til Rømø fra tirsdag til fredag i uge 15. Bor på Rømø Vandrerhjem (vi har lejet det hele). Ture 
på linjefagsholdene, hygge i det store fællesskab. 
Beboere i Boafdelingen kan komme til Bornholm fra mandag til fredag i uge 15. Bor et velkendt sted isoleret fra 
andre. 

I vil få nærmere info i uge 14 fra afdelingslederne på Krogen og i STU og Boafdelingen om de relevante ture. Vær 
opmærksom på, at de skal have en hurtig tilbagemelding om deltagelse - gerne med en mail allerede i løbet af 
påsken, hvis det er muligt. Karina har mailadresse ka@soegaarden.dk ; Simon har mailadresse ss@soegaarden.dk ; 
Sarah har mailadresse sa@soegaarden.dk  
Alle aktiviteter på turene bliver naturligvis tilpasset de forhold, vi nu engang lever under i denne tid, så det er 
forsvarligt at tage med. 
 
Vi håber, I alle får en rigtigt dejlig påske. 
 
 
Venlig hilsen Jørgen 
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