Kære forældre

februar 2017

Temauge kælkebakken:

Vi håber selvfølgelig på sne, men hvis ikke vejrguderne er med os, har vi alternative
løsninger. Uanset hvad, skal børnene have rigtig godt med varmt tøj med. Vi skal alle
være ude, og der skal både varme trøjer, flyverdragt, støvler, uldsokker, vanter og huer
med.
Der skal også være skiftetøj i kasserne.
Derudover skal alle have en rygsæk med drikkedunk med.
Det er super vigtigt, at I som forældre løfter opgaven med varmt tøj, og skiftetøj. Den
alternative kælkebakke kan have noget med vand at gøre. Det vil være synd for jeres
børn, hvis de ikke kan deltage, fordi de ikke har varmt tøj eller skiftetøj med.
Kælkebakken byder på mange af de udfordringer, vores årstema indeholder. Børnene vil
opleve at skulle vurdere risiko, og veje den mod egen
kropslig kunnen og eget mod, i forhold til om turen ned kan
mestres og give det berømte sug i maven.
Kælkebakken byder på fysisk hårde opgaver for børnene,
men også mange sociale udfordringer er i spil. Man skal gå
ud til siden, selvom det er hurtigere og nemmere at gå lige
op, og det kan faktisk være svært at forstå, hvordan det
gavner en selv. Her skal børnene lære sociale
adfærdsreglerne at kende, og Tanterne vil forklare,
grunden til, at reglerne er der, så de giver mening for
børnene.
Nogle børn vil overvurdere egne grænser og evner og få de vigtige
”kompeteceskrammer” og nogle børn vil være overforsigtige. Begge grupper vil få støtte
og hjælp af Tanterne!

Skovgruppen aflyst i uge 6:

Pga. temaugen er skovgruppen aflyst. Ugen efter er det vinterferie. Så der er heller
ikke skovgruppe. Men vi tager i skoven igen i uge 8 og der er det skovgruppe 1 der skal i
skoven.

Temauger i 2017:

I 2017 har vi 4 temauger.
Uge 6 handler om kælkebakken
Uge 17 handler om cykeltræning
Uge 38 handler om rollespil
Uge 48 handler om ild
I vil blive nærmere orienteret når ugerne nærmer sig.
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Pas på, der kommer en bil…

Trods Asylet er beliggende ca. 35 km. fra København, kan
parkeringsmulighederne foran Asylet have karakter af en storbys
trængsel, når jagten efter en parkeringsplads sætter ind
henholdsvis morgen og eftermiddag.
Antallet af biler er stort og parkeringernes kreativitet når oftere
nye højder, hvilket desværre øger risikoen for vores kære børn,
når de færdes på/ved parkeringsarealet i forbindelse med af- og

pålæsning.
Bestyrelsen skal af den grund opfordre alle forældre og medarbejdere til at anvende gruspladsen
beliggende mellem Kessers Hus og boldbanen, så vi på den måde sikrer mere plads og bedre overblik
på det lille parkeringsareal.

Velkommen til Tine.

Vi har nu ansat en ny afd. Leder. Hun hedder Tine Søltoft og starter på Fru. Frantzen d. 1 marts.
Tine er uddannet pædagog og ansættes 37 timer om ugen. Tine har en masse erfaring med sig og
har været med i hele science forløbet i Hillerød kommune. Vi glæder os rigtig meget til at
samarbejde med Tine og håber at I vil tage godt imod hende.

Farvel til Lene:

At sige goddag til Tine betyder også at vi skal sige farvel til Lene. Lene har været vikar i Afd.
Leder stillingen i et halvt års tid. Vi er både børn og tanter blevet rigtig glade for Lene, som har
hjulpet os efter at Birte gik på efterløn. Lene har ikke ønsket at påtage sig ledelsesopgaver. Det
har vi selvfølgelig fuld forståelse for. Vi holder alle sammen rigtig meget af Lene, og hun er en
super dygtig pædagog. Så vi har aftalt med Lene, at vi holder kontakt. Lenes sidste dag bliver d. 28 .
februar. En dag hvor der vil være kaffe på kanden og tid til en farvelkram.

Ny bestyrelse:

På storforældremødet blev der valgt ny bestyrelse. Lotte og Annika som begge har siddet i
bestyrelsen i rigtig mange år, trådte ud. Vi skylder dem begge stor tak for deres stærke
engagement, som har betydet rigtigt meget for Asylet.
Den nye bestyrelse kom til at se således ud og har konstitueret sig således:
Formand: Sara Franck(mor til Olivia og Matilde)
Charlotte Bertram(Mor til Valdemar og Theo)
Helle Greisen(mor til Dina og Hektor)
Børge Christiansen(ildsjæl)
Jesper Hermann(far til Kasper og Magnus)
Claes Braagaard(Far til Emil, Gustav og Nanna)
Rune Ravnborg(far til Alma og Aksel)
Vi byder velkommen til den nye bestyrelse og glæder os til at samarbejde med dem.
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7. oktober Asylet 125 år:

Asylet har fødselsdag. Hun er en meget gammel dame, så vi
skal have en ordentlig fest. I vil få nærmere besked om
arrangementet, når vi nærmer os, men slå allerede nu kryds i
kalenderen. Herunder får I lige asylets historie i korte
træk.
I 1892 besluttede finansmanden C.F.Tietgen og ikke mindst
hans kone Laura, (der havde sommerresidens på Strødam) og
teglværksejer Clausen (Teglgården) at opføre et Asyl for
børnene i Gadevang. Asylforeningen i Gadevang blev dannet,
og der blev valgt en bestyrelse. I 1893 købte man et hus og antog en Asylmoder. Enhver beboer i
Gadevang kunne for 10 øre om ugen få passet sine børn i Asylet.
Børnene kunne gå i Asylet fra de var 2 til de blev 7 år. De skulle møde ren vaskede og aflusede, og
selv medbringe frokost, og alle børn fik en kop varm mælk dagligt. Mælken blev hentet på Strødam
hver dag. Asylmoderen skulle bo i Asylet. Der blev derfor indrettet en lejlighed i den vestlige ende
af underetagen, som fungerede indtil slutningen af 60'erne, hvor Fru Frantzen (asylmoder fra 1938)
gik på pension.
I 1993 gennemgik Asylet en større forandring for at kunne huse 70-75 børn i alderen 3-12 år.
Behovet for flere pladser har været stadig stigende. Derfor blev det besluttet i 1995 at udvide
Asylet, så vi kunne tilbyde plads til alle børn mellem 3 - 12 år i Gadevang. Resultatet er blevet et
stort utraditionelt hus, sammenbygget med vores værksted, et indendørs gadeforløb, med
tilstødende rum og en sal. De 2 huse er forbundet med et flise-areal og en trappe.
I 2010 besluttede bestyrelsen sig for endnu engang at udvide
kapaciteten i Asylet. Der blev bygget et køkken til og etableret
puslerum i børnehaven. På den måde kom Slusen til at fungerer
som vuggestue.
Det betyder at børnene fra august 2011 kan gå i Asylet fra de er
et halvt år til de er 18 år.
Antallet af ”tanter” i Asylet varierer efter børnetallet. Og
driften hviler ikke længere på private midler. Bestyrelsen har i
dag driftsoverenskomst med Hillerød Kommune.
Laura Tietgen testamenterede Asylet til børn i Gadevang, og
skulle vi komme i den situation, at der ikke var børn nok til Asylet,
"kan bygningen og formuen anvendes til andet formål, dog kun til
fordel for beboerne i Gadevang, f.eks. alderdomsbolig til trængende mænd og kvinder, sygehus
el.lign. dog ikke skole. Hvis ikke der var brug for det førnævnte kan bestyrelsen afhænde Asylet, og
den derved indvundne kapital skal da anvendes til anskaffelse af klæder til fattige børn i
Gadevang."

Vigtige datoer:

22 april Forældrearbejdsdag
10 juni Byfest
7 oktober Asylet 125 år

Gitte.
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