
 

 

påske 

Påskefesten kan sammenlignes med 
julefesten, fordi deres indhold beskriver 
et helt livsforløb. 

På den ene side: livets begyndelse 
med Jesusbarnets fødsel. 

På den anden side: Livets slutning med 
korsfæstelse og opstandelse. Den 
20.marts er det forårsjævndøgn, og 
påsken falder altid den første søndag 
efter den første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn. 

Påskens indhold, der fortæller om livets 
kamp og dødens overvindelse er noget, 
som det lille barn i børnehaven ikke har 
et umiddelbart forhold til, derfor bruger 
vi her naturen som brobygger. Alt 
springer atter ud, og derfor fortæller vi 
fx eventyret ”Spiren” og laver et 
spireforløb. Vi pynter rummet med de 
nye spæde blomster og grene og 
understreger forårsstemningen med 
friske farver.  

”Der har været en lille påskehøne, der 
har lagt et påskeæg…” eller ” Haren lå i 
græsset sad og sov…” Vi synger med 
børnene om ægget, der symboliserer 
indledningen til livet og om haren, der i 
nordisk mytologi er forbundet med 
frugtbarhed, og som er ledsagerdyret til 
frugtbarhedsgudinden Freya. Haren er 
med til at forberede påsken, fordi den 
gemmer æggene, så det nye liv kan 
komme. Men påskemorgen er haren 
væk. 

 

 

 

Nyhedsbrev Børnehuset Akeleje 

marts/april 2021 

 

Den kommende tid 

Det pibler og pusler i jorden udenfor, det føles som alt liv 

begynder på ny og springer atter ud. Vi vil derfor arbejde 

med emnet ”spirer” med børnene, idet vi forspirer til vores 

køkkenhave i vindueskarmene og har spireglas stående i 

køkkenet med kikærter og bønner, som vi spiser, når de er 

klar. De skal vandes og plejes og observeres. Børnene vil på 

den måde opleve, hvordan der af et lille frø opstår liv, der 

kan spises.  

Vi maler med blå og gul og ser forvandlingen til forårets 

farve, når disse to blander sig med hinanden. Malerierne 

folder vi til påskekurve. 

Til vores lille påskekurv filter hvert barn et æg med en lille 

kylling i, og vi sår karse. 

Skovturene hver fredag vil vi bruge til at tage den nye årstid 

ind med kroppen og vi samler ind af grene og blomster, som 

vi pynter stuen med. 

Mon ikke der sker en overraskelse til selve påskefesten? 

Måske Else Belse kommer? 

 

NYT NYT NYT 
Så er den nye hjemmeside klar og vi er meget glade for den. I 

kan se den her: www.boernehuset-akeleje.dk 

Vent med at åbne den om et par dage, linket skal lige rettes 

til af udbyderen. 

 

Vigtige datoer 

   Påskefest fredag den 26.03  

   Påskeferie i uge 13 (Husk at udfylde ferieseddel, returneres   

senest fredag den 12.3.) 

 

Nu, hvor det bliver lunere i vejret, må i gerne, udover 

flyverdragten, have termotøj liggende til jeres barn. Og hjælp os 

lige med at finde ejermanden til de forskellige handsker mm. i 

kælderen       Tak 

Glade forårshilsner fra alle os i 

Akelejeteamet 

Andrea, Rina og Katja 

http://www.boernehuset-akeleje.dk/

