Kære forældre

Maj 2017

Velkommen til:
Vi har sagt velkommen til August Bjørn, som er startet på Loftet.
Eva, Ronja og Bastian er også flyttet på loftet. I Slusen har vi
sagt goddag til Bertram som er lillebror til Alba, og Alwa som er
lillesøster til Nora.
På Fru. Frantzen er Lauge startet, og Arthur, Aksel H og Jona er
flyttet ind. I skolegruppen, som 1. maj flyttede i Kessers hus er
Liva og Frida startet. Velkommen til de alle de nye. Vi håber I
bliver glade for at være her i Asylet.

Velkommen til:
Vores nye køkkentante som hedder Pernille. Pernille er uddannet som ernæringslærer og
har mange års erfaring med tilberedning på mange spændende måder. Pernille ansættes
25 timer om ugen, og laver mad til Slusen og eftermiddagsmad til Kessers hus.

Husk:
Asylet er lukket fredag efter Kristi himmelfart d. 26. maj.
Samt uge 29 i sommerferien.

Tusind tusind tak:
Tusind tak for hjælpen til alle store og små fremmødte.
Legepladsen skinner som en nyslået mønt, der er ryddet på Biforsøget, Legehusene står
flot med nyt tag. Loftet er ryddet, bedene og p. pladsen er ryddet op, poolen er klar og
alt ser dejligt indbydende ud. Nu kan foråret bare komme an.
Tak til jer alle der mødte frem for at gi’ Asylet en hånd. Vi håber I havde en fantastisk
oplevelse af hvad fællesskabet kan løfte. Og tænk hvad det betyder for jeres børn, når
vi i daglig tale snakker om at passe godt på Asylet, fordi far og mor jo hjælper til med
at få det til at se pænt ud.

Slusens ugeplan:

Slusen arbejder hver formiddag med at dele børnene op i mindre grupper.
Mandag og onsdag er udedage.
Tirsdag er de største børn i salen sammen med Fru. Frantzen, og de mindste er på tur.
Torsdag er hele Slusen i salen
Fredag er der læseleg, læsegruppe og kreative aktiviteter.

Sig goddag og farvel:
Sig goddag til en tante når I kommer, og farvel til en tante når I går hjem.Det er super
vigtigt, at I siger goddag og farvel til en tante når I kommer eller forlader Asylet. Det
er rart for alle, når vi har styr på hvem der er her.
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En del glemmer at tjekke ind på Ipad’en på gangen. Husk det, men det vigtigste er at sige tydeligt
goddag og farvel.

Gør en tante glad:
Slusen og børnehaven opfordrer alle jer forældre til, at være opmærksomme på, at
børnene har 2 sæt ekstra tøj, samt termotøj og passende fodtøj liggende i børnenes
garderober.
Det betyder rigtigt meget for jeres barn, at vi har mulighed for at give dem tøj på
efter årstiden. Det er skidt ikke at have vanter med når det fryser, eller slet ikke at
have sko med. Legepladsen kan være en kold fornøjelse, hvis ikke fodtøj og andet tøj
er i orden. I skal tænke på, at Asylet er jeres børns ”arbejdsplads” Tøjet til en 6-8
timers dag skal være i orden, for at jeres barn trives. Og så bliver tanterne også glade, hvis det
bare er i orden. Det betyder nemlig, at der IKKE er børn der græder fordi de fryser, eller fordi de
tænker det er noget møj, at far og mor ikke har sørget for, at tøjet er i orden.

Solcreme:
Solen er begyndt at skinne ned på de kære børneansigter. Det er derfor tid til at minde om
solcreme. Det er forældrenes opgave at børnene er smurt, når de afleveres i Asylet. Vi skal nok
være behjælpelige med, at sørge for at de bliver smurt igen over middag. Det er derfor vigtigt at I
sørger for, at jeres barn har en solcreme i garderoben, så det er muligt for os at ”creme” den efter
frokost.

Laura Tigtens legatet:

Fra passiv konto til aktiv bestyrelse
I januar 2017 blev de nye Laura Tietgen Legat vedtægter formaliseret og
underskrevet af Gadevang Asyls bestyrelse – og den nye Laura Tietgen
Legatbestyrelse blev dannet. I dag sidder 4 prominente medlemmer
foruden 3 medlemmer af Gadevang Asyl bestyrelsen. De 4 prominente
medlemmer er:
Borgmester, Dorte Meldgaard, Adm. Direktør John Jensen, Konsulent, Leo
Knudsen samt Guldsmed Christel Kaaber (formand for legatbestyrelsen).
Gadevang Asyl bestyrelse havde af flere omgang Laura Tietgen Legatet på dagsordenen med
punkter som: hvordan skulle vi formalisere legatet, så det kom flest mulige mennesker til gavn?
hvem skulle målgruppen være? og hvad skulle formålet være? Hvordan fik vi midlerne til at række?
Hvad skal legatet kunne? Skal de nominerede indstilles? Hvem kan indstille? Hvad skal kriterierne
være? Skal legatet uddeles én gang – eller skal pengene deles ud over en årrække? Spørgsmålene
var mange, derfor besluttede vi i Gadevang Asyl bestyrelsen at kontakte en række toneangivende
erhvervsfolk, sportsfolk og politikere til at forme legatets formål og målgruppe og selvfølgelig
senere uddele det.
Efter grundige overvejelser inviterede vi til det første brain-storm-møde i september 2016. Dette
møde var en kæmpe succes og betydningsfuldt for det fremtidige legatarbejde. Deltagerne var
utrolig aktive og interesseret i, hvordan Laura Tietgen Legatet kunne formes og formaliseres.
Næste møde blev afholdt i Laura Tietgens tidligere sommerresidens Strødam, hvor Brian Eberhardt
i dag bor med sin familie. Brian er tidligere formand for Gadevang Asyl og besidder stor viden om
Laura & C. F. Tietgen. I de historiske sale og rum blev Laura Tietgen Legatmødet afholdt og efter
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mødet kom vi et skridt videre i at forme legatet – vi diskuterede markedsføring, uddeling og
vedtægter. Det sidste og ”afsluttende” møde blev afholdt på Teglgården, som John Jensen ejer.
Teglgården datidige ejer Clausen, var også medstifter af Asylet – og måske Laura Tietgen er
kommet der ved forskellige lejligheder. Laura Tietgen Legatet havde nu så meget indhold og
formålsbeskrivelse, at de endelige legatvedtægter blev besluttet i januar 2017 – legatet var
flyvefærdigt med utrolig stor hjælp fra driftige og opfindsomme mennesker i Hillerød.
Se legatets formål og vedtægter her.

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.

Byfest hjælp:
På dørene i Asylet og i Jordnær hænger der plakater hvor
man kan skrive sig på til at hjælpe ved byfesten. Der er
mange praktiske gøremål for at få festlighederne til at løbe
af staben, så der er brug for mange villige hænder. Du kan f.eks hjælpe til med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bage en kage til fællesskabet
Klargøring af bar
Bartjans under byfesten
Borde og bænke samles og sættes op
Tilberedning af mad
Servering af mad
Opsætning af telte
Sceneopsætning
Trække strøm og andet teknik
Ophængning af kulørte lamper
Cykelbod
Materiale-indsamling til Gadevangs Grønne Ildsjæle-bod
Oprydning søndag 11. juni klokken 11.

Du kan ringe til Christen på tlf. 21561585 eller skrive dig på en af plakaterne.

SLUK-LUK-SKRU NED:
Vi gør Asylet grønnere
Vi sætter fokus på vores energiforbrug sammen med alle kommunens
institutioner.
For Asylet bliver første skridt at få besøg af en professionel energirådgiver. Vi skal sammen gennemgå hele Asylet med energi-kritiske øjne:
Er der steder, hvor vi kan slukke, lukke eller skrue ned? Er der tekniske
anlæg, der skal justeres, så de kører bedre? Kan der peges på
energimæssige investeringer, der kan tjene sig ind i form af sparet energi og
bedre indeklima?
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Efter besøget får vi selv og kommunens ejendomsafdeling en rapport. Nogle af energislugerne kan vi
voksne og børn hjælpes ad med at gøre noget ved. Andre skal der søges om midler til at
gennemføre.
Vi får besøg af energirådgiveren d. 24 maj kl. 12.00
SLUK-LUK-SKRU NED er Hillerød Kommunes energikampagne 2015-17 for grønnere institutioner.
Kampagnen fokuserer på mere viden om tekniske energiløsninger og mere energirigtig adfærd.
Kampagnens maskot er en lille energihelt. Som hverdagens energihel-te tager vi kampen op mod
energislugerne og er med til at gøre verden grønnere—for dagens og fremtidens børn.

Vigtige datoer:
10. juni Byfest i Gadevang
7. oktober Asylet 125 år

Mange forårshilsner Gitte.
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