Der var engang et Solhjem
Vendia Kaffe
Der henvises til firmaets hjemmeside www.vendiakaffe.dk

- og det er der stadigvæk!
- men hvad rummer det i dag?

Vendiakaffe er et mikroristeri der hører hjemme i Aktivitetshuset Solhjem.
Bagved bygningen ved bagdøren holder Vendiakaffe til, og har åben for stalddørssalg af friskristet gourmetkaffe. Som regel om mandagen, men se i øvrigt
hjemmesiden. Du kan få friskristede bønner, der egner sig til alle former for kaffebryg. Du kan også få rå bønner, hvis du ønsker at riste dine egne bønner.

Den folder du sidder med i hånden er et forsøg på kort at fortælle hvad det
tidligere plejehjem Solhjem i dag er rammen om og måske vil udvikle sig
til fremover.

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal
Præstevænget 1, 9800 Hjørring.
Tlf.: 2989 8155 - E-mail: info@solhjem.dk
www.solhjem.dk

Kresten Andersen (Formand) - 2992 1504 - enka@kjakunst.dk
Carl Peter Bylund (Næstformand) - 2065 1211 - cp@bylund.dk
Kim Nygaard Hansen (Kasserer) - 2331 5603 - kimnygaardhansen@hotmail.com

Solhjem var et plejehjem, bygget i 1960 men nedlagt i 2003. Det stod tomt nogle
år indtil Aktivitetshuset Solhjem opstod i november 2015, da den nyetablerede forening Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal (AS) kunne erhverve bygningen med
støtte fra lokale beboere og erhvervsdrivende, den lokale brugs, og forskellige fonde. Siden er der arbejdet på at sætte huset i stand og tage huset i brug. Mange frivillige har arbejdet på huset, og stueetagen og kælderen er taget i brug og næsten
færdige. Foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal har i dag over 220
medlemmer, og der kommer løbende nye medlemmer til. En 60-70 forskellige frivillige personer har været og er aktivt involveret med ombygning, vedligeholdelse,
rengøring og andet arbejde. Når der er tid og lyst. De grå mænd i Bjergby er også
en del af dette projekt, de er en uundværlig støtte, men de er dog ”deres egne”.
De lægger mange timers arbejde mange steder i lokalområdet, men uden dem ville
Aktivitetshuset Solhjem være ringe stillet. Vil du vide mere om dem, søg efter ”De
Grå Mænd Bjergby” på Facebook.
Aktivitetshuset Solhjem er først og fremmest ramme for en lang række forskellige
aktiviteter. Der afholdes sommermarked og julemarked, og hele året udlejes stue
og værelser til familiekomsammen og fester. og de faciliteter som hører til og kan
lejes hele året rundt.

- luk op og kig indenfor.....

Da Aktivitetshuset Solhjem er under løbende udvikling, vil der på sigt også blive
mulighed for leje af større lokaler på 1. salen både til møder, foredrag, udstillinger, koncerter og hvad man ellers kan finde på. Vi har mange besøgende, og vi
laver mange rundvisninger. Det kan være firmaer, foreninger, folk fra andre steder i landet. Vi har siden projektet startede haft besøg af turister fra hele verden.
Turister der besøger Peterspladsen's dyr kommer også ind og kigger til os, og får
en rundtur. I året 2019 har medlemmerne anslået lavet over 40-50 rundvisninger. Du/I er også velkomne.

Peterspladsen
Peterspladsen ligger på Aktivitetshuset Solhjem's jord. Med
støtte fra ENV-fonden blev dyrene
og pladsen i 2018 renoveret. I
forbindelse hermed blev Aktivitetshuset Solhjem foræret en
række af Peter Jensen's malerier
som nu er udstillet indenfor.
Peterspladsen er meget besøgt af
turister, bedsteforældre med børnebørnene og unge forældre med børn. BjergbyMygdal Skole og Børnehuset har også ture til Peterspladsen flere gange om året.
Hvis alt går efter planen, overtager Aktivitetshuset Solhjem ansvar for og vedligeholdelse af Peterspladsens dyr i begyndelsen af 2020.
Se mere om Peterspladsen på www.peterspladsen.dk.

CCH - CYKLE CLUBBEN
HJØRRING
CCH er en mere end 40 år gammel cykelklub. Klubben opstod som et fællesskab
for licenscykelryttere. Der er fortsat licensryttere i klubben i såvel MTB som landevejs- og ungdomsafdelingen og desuden en stor gruppe motionscyklister. Klubben
afholder årligt en række sociale arrangementer og løb fra Solhjem i Bjergby.
Det betyder gennemgang i huset og omgivelserne af flere hundrede mennesker om
året – medlemmer, pårørende, deltagere og tilskuere til blandt andet det store
Linjeløb.
Klubben har desuden lokaler i Solhjem til opbevaring af diverse skilte, service, flag,
pavilloner og meget mere.
Se mere på klubbens hjemmeside: https://cch-hj.dk

Vil du vide mere om Aktivitetshuset Solhjem, kik ind på hjemmesiden
www.solhjem.dk, her kan du se mere om projektet, her er flere oplysninger hvis
du vil være medlem. Du kan også se udlejningskalenderen, klik på «udlejning».
På Facebook skal du søge efter: «Aktivitetshuset Solhjem»

Uggerby Husflid
Uggerby Husflid (UH) der er en forening, disponerer over og har lejet godt 200
kvm i stueetagen. UH har godt 120 deltagende kursister i gang ugent-ligt. UH
har eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet, og afholder kursus i og arbejder
med trædrejning, strik, knipling, kunstmaling, plantefarvning, spinding af garn,
KREA-kurser, og UH's kursister bruger huset stort set alle ugens dage i vinterperioden. Nogle gange er der weekendkurser. Der er indimellem også weekendkurser i plantefarvning af garn, kunstmaling, spinding, trædrejning, kurser i
blomsterbinding og juledekorationer. I samarbejde med Erhvervscenter Nord
arbejder UH og AS med at udvikle kurser for turister i sommerperioden. Der er
også planer om at lave firmakurser, hvor både AS og Uh's lokaler indgår. UH er
blevet kontaktet fra andre steder i landet om muligheder for kurser, og har
allerede i dag en del kursister som bor udenfor kommunen.
Se hele kursusplanen og alle tilbud på hjemmesiden www.uggerby.husflid.dk

Solhjem Bryglaug
Solhjem Bryglaug er det nyeste skud
på stammen. Lauget består d.d. af
ca. 30 medlemmer. For at blive medBjergby Mygdal
lem skal man være medlem af Aktivitetshuset Solhjem og være fyldt 18
år. Medlemmerne har 2 bryganlæg til
rådighed og man hjælper hinanden
så de mere erfarne hjælper de nye
Håndbrygget til nydelse af lokale bryggere
medlemmer med såvel brygning som
som indkøb. Bryglauget holder også med mellemrum ølsmagning og besøg på
bryggerier m.m. Man søger om medlemskab ved henvendelse til Aktivitetshuset
Solhjem.

