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Kære medlemmer af netværket
Selv om meget har ligget stille længe, betyder det ikke, at Vega Netværket er gået i stå...
Blandt andet har vi fået et nyt logo! Det gamle trængte til en modernisering – og så er det godt at
man har et netværk. Gennem Inge Dolmer, ny uddannelseschef på Social og Sundhedsskolen i
Herning, fik vi kontakt til Aarhus Tech, og de har lavet det nye logo for os som et led i et
skolepraktikforløb. Det var lidt af en udfordring at forklare de unge mennesker, hvad Vega
Netværket står for og gerne vil kendes for, men de kom med nogle rigtig gode forslag.
Styregruppen har valgt stjernen, som både hænger sammen med vores optagethed af
stjernestunder (og at Vega er navnet på en stjerne) – og samtidig leder den runde form tanken hen
på et inkluderende og rummeligt fællesskab. Vi håber I kan lide det!
d. 21. januar holdt vi et spændende netværksmøde hos Susanne Poulsen på Funder Plejecenter i
Silkeborg, hvor vi blandt andet fik indblik i, hvordan de arbejder med demensfaglige indsatser.
Her var også store planer på bordet om nyt fælles projekt på bordet. Planer, som er blevet skubbet
lidt af Corona, men ikke glemt.
Så gik alt jo lidt i sort, og vi måtte aflyse det åbne seminar og alle øvrige mødeaktiviteter. Jeg
deltog på Zoom i Dansk Gerontologisk Selskabs generalforsamling i maj måned, hvor jeg fremlagde
vores årsberetning på skærmen. Det var et af de bedre Zoom-møder.
Styregruppen har netop holdt sit første (fysiske) møde siden januar, og vi har truffet nogle Coronarelaterede beslutninger:
Netværksmødet på Liselund i Viborg i august er AFLYST. Ideen bag netværksmøderne er blandt
andet at medlemmerne besøger hinandens arbejdspladser, og det skal vi være med til at
begrænse i denne lidt usikre tid. Vi håber Liselund kan og vil være vært for det næste
netværksmøde, som derfor bliver i januar 2021. Dato følger i løbet af efteråret.

DET ÅBNE SEMINAR i Herning gennemføres, men er FLYTTET til d. 24. september. Vedlagt er en
teaser, som I meget gerne må dele videre. Vi fastholder temaet "Flere hænder til mere liv", som er
mere aktuelt end nogensinde. Alle oplægsholdere har sagt ja til at komme, men oplæg og
workshops bliver rettet til og inspireret af den nye virkelighed. Derfor udkommer et nyt program
ca. 15. august. Der er dog allerede åbent for tilmelding via Gerontologisk Selskabs hjemmeside,
hvis man vil sikre sig en plads.
Når det færdige program kommer ud i løbet af august, bliver der brug for jeres hjælp til at sprede
det ud i jeres respektive netværk. Der bliver sikkert trængsel i mødekalenderen i efteråret. Vi
håber, det højaktuelle emne vil tiltrække både praktikere og uddannelsesfolk – og at de tre gratis
pladser til medlemmer kan være med til at brede kendskabet til Vega Netværket ud. Tænk gerne
allerede nu over hvem i jeres organisation, der skal have de gratis pladser.
Da netværksmødet i august er aflyst, vil vi afsætte tid på seminaret til en workshop om Vegas
fremtidige aktiviteter. Karen Pilegaard og jeg forbereder et oplæg, og der bliver mulighed for at
give input til et nyt fælles projekt, som kan binde netværket sammen.
Foreløbig tak til alle jer medlemmer for jeres engagement i Vega Netværket!
Medlemstallet er svagt stigende, senest har Norddjurs, Skive og Horsens kommuner meldt sig ind.
Så til slut en liste over Vega Netværkets medlemmer i 2020:
Social- og Sundhedsskolen i Herning
Ældrecenter Kastaniehaven, Give
Viborg Kommune
University College Nordjylland
Defactum, Region Midt
Center for Frihedsteknologi, Aarhus
Oplevelsesklyngen i Aarhus
Syddjurs Kommune
Skive Kommune
Silkeborg Kommune
Odder Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Norddjurs Kommune
Horsens Kommune
Skive Kommune
+ 2 individuelle medlemmer

Rigtig god sommer - og forhåbentlig på gensyn d. 24. september!
Birgitte Højlund

