
 

 

pinse 

Ligger mellem påske og Sankt Hans. 
Festen og tiden står for det, der 
springer ud i selve naturen (træer og 
blomster) dog især ”ånden”. Pinse 
betyder 50, da den ligger 50 dage efter 
påsken. Efter at Kristus var 
genopstanden påskemorgen og blevet 
set af disciplene, var han hos dem i 40 
dage indtil Kristi Himmelfartsdag. 
Derefter forsvandt han for dem for 2. 
gang. Men 10 dage efter, på 
pinsedagen, mens folket fejrede 
foråret, var apostlene forsamlede i et 
hus i Jerusalem. Pludselig lød der en 
brusen, der vækkede dem alle sammen, 
og der viste sig for dem tunger af ild, 
der delte sig og satte sig på hver af 
dem. De blev alle fyldt af Helligånden. 

Det, der sker i pinsetiden, at mennesket 
kan blive fyldt af Helligånden mao. 
oplyses, og at der findes en åndelig 
verden, symboliseres i børnehaven af 
den lille hvide pinsefugl, og vores 
eventyr fortæller om den overnaturlige 
verden.  

 

 

 

Nyhedsbrev Børnehuset Akeleje 

Maj/juni 2022 

Den kommende tid 

Vores fordybelsesbånd massage/krop vil nu gå over i temaet 

NATUR/UDELIV og SCIENCE. Der skal spires, arbejdes i køkkenhaven, 

undersøges vandhul og opdages i krible krable-verdenen. Derfor vil vi fra 

maj have to skovdage om ugen tirsdag/fredag (husk rygsæk med til 

madpakken). 

Derudover er fugle vores fokus i den kommende tid. Hvert barn laver deres 

egen pinsefugl, som må flyve første gang til selve pinsefesten, som vi 

holder oppe på galgebakken med sang og musik. Alle er klædt i hvidt den 

dag. 

NYT NYT NYT 

Skolebørnene ”troldene” skal nu i gang med deres kæpheste, som er deres 

sidste store projekt i børnehavetiden.  

Ellers har I sikkert fået med, at der sker en masse renoveringsarbejde i 

huset. Overetagen og trappen op til er blevet malet. Kælderen er i fuld 

gang med nye skabe, gulvet skal males i sommerferien og regnbuetrappen 

får nye trin. Det bliver så flot!  

Så har Hanna (Idas mor) lavet en fantastisk lille stemningsfilm af vores 

skønne børnehus. Resultatet får i snart at se- I kan glæde jer! 

Vigtige datoer 

Den 6.5. ”Sommer i byen” en fredag, hvor vi går med grene af 

nyudsprungne bøgeblade ned i byen, hvor vi er sammen med Åbenrås 

andre børnehaver. Da to af personalet holder fri den dag (konfirmation), 

har vi brug for nogle forældre, for at turen kan lade sig gøre. 

Den 10.5. kl.19.30 Generalforsamling i Akeleje. Vi kan ikke understrege 

nok, hvor vigtigt det er, at alle børn er præsenteret den aften. Vores 

eksistens som børnehave afhænger af en god og stærk bestyrelse. 

Et nyt tiltag, vi ser frem til, er en bedsteforældredag. Hvor hvert barn må få 

besøg af sine bedsteforældre eller en tante/onkel, hvis det passer bedre. 

(Indbydelsen kommer senere). Det er onsdag den 25.05 kl.13-15.30.  

Ellers er den kommende tid fyldt med helligdage:  

Forældrekaffe den 3.5. og 1.6. fra kl.14-16 

10.5. GENERALFORSAMLING kl.19.30 

  vi holder lukket den 13.5. (Bededag), 26.5 og 27.5 (Kristi-

Himmelfart), 6.6.(Pinse) 

Pinsefest fredag den 03.06. kl.10.00 (HUSK hvidt tøj) 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores fælles sommerfest den 17.6. 

kl.14.00 Nærmere info følger. 

Nu må I gerne skifte vinterhue ud med tynd bomuldshue og aflevere 

karseskåle fra påsken.       

Til sidst vil vi bede jer om at udfylde sommerferieseddel, som er vedlagt 

dette nyhedsbrev, så vi i personalet kan planlægge ferien.  

Glade hilsner fra alle os i  

Akelejeteamet 

Andrea, Rina og Katja 


