
 

 

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.  
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Den kommende tid 

Fugle er 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. 

Vi synger bl.a. ”Flyv lille påfugl”, ”Jeg ved en lærkerede” eller ”Hør 

den lille stær”.  

Vi vil lytte til fuglenes sang i skoven og arbejde i køkkenhaven. 

NYT NYT NYT 

Skolebørnene ”troldene” arbejder flittigt på deres kæpheste og har 

nu et matematik-forløb med Andrea hver tirsdag, hvor de arbejder 

med mål, vægt og det rumlige. Gruppen skal på ture ud af huset 

helt for sig selv, så hold øje med opslagstavlen i kælderen       

I stedet for maling, tilbyder Rina yoga hver torsdag. 

Derudover er vi i gang med at lave en ny bålplads, der kan spærres 

af. Her vil vi på sigt gerne lave mad og skabe et udendørs køkken. 

Vigtige datoer 

Den 29.4. har vi voksne pædagogisk eftermiddag, hvor vi fortsætter 

arbejdet med læreplanerne. Derfor vil der være vikar på den dag. 

Ellers er den kommende tid fyldt med helligdage, så udover 

selvfølgelig at have lukket St. Bededag den 30.4., 2.pinsedag 

mandag den 21.5. og Kristi Himmelfart torsdag den 13.5., så holder 

børnehuset lukket fredag EFTER Kristi Himmelfart den 14.5. 

torsdag den 29.4. pæd.eftermiddag 

  fredag den 14.5. LUKKET 

   Pinsefest fredag den 21.5. kl.10.00 (HUSK hvidt tøj) 

Generalforsamling flyttes til juni 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores fælles sommerfest den 

11.6. kl.14.00, som vi håber, vi kan holde i år. Nærmere info følger. 

Nu må I gerne tage handsker med hjem og i stedet tage solcreme 

med. Solen er skarp på denne tid er året. Vi mangler også lige de 

sidste 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 


