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D. 3. oktober fejrede vi, at 
Lars Friis har arbejdet her på 
Lærkevej i 25 år. Beskeden 
som han er, ønskede han kun 
at fejre med morgenmad til 
brugerne. Det lykkedes os dog 
at få sneget en lille surprise-
reception ind sidst på dagen. 

Lars har i alle 
25 år været lige 
dejlig, skør, sjov 
og omsorgsfuld. 
Derudover er 
han en vanvittig 
dygtig pædagog 
med et helt 

særligt blik for vores målgruppe. 
Vi kunne ikke ønske os en bedre 
kollega og er klar på 25 år mere!

Louise

Efter 2 årtiers 
ansættelse, 
afsluttede Allan 
sit arbejdsliv på 
Klædemålet. I den 
forbindelse havde 
vi på Klædemålet 
et par gode 
afskedsdage, 
hvor Allan blev 
beriget med en 
fin gave og tale 
fra borgerne og 

et dejligt gensyn med 
tidligere og nuværende kollegaer 
fra Asta Fonden. 

Allans første projekt i sit 
otium er at bygge et shelter i 
sommerhushaven.

Mille

Merete Simony har som mange 
ved haft sygeorlov med sin mand. 
Hun har været savnet - både i 
Asta Sdr. Fasanvej, hvor hun var 
en elsket leder gennem mange 
år. Og i Asta Klædemålet, hvor 
hun nåede at være med i nogle 
måneder. 

Merete kommer desværre ikke 
tilbage som leder i Asta Fonden 
- da hun synes, at hun har været 
væk for længe, og da det hele 
tiden har været planen at gå på 
pension med udgangen af 2022.

Tak Merete for de mange gode år! 

En afskedsevent, hvor borgere og 
kollegaer kan få sagt rigtigt farvel 
vil blive annonceret, når datoen 
foreligger.      

Camilla

Asta Lærkevej
I starten af august havde vi glæden af at byde 
velkommen til en ny fast medarbejder. Irina har 
mange års erfaring med vores målgruppe. Udover 
at være en knalddygtig pædagog, så er hun også en 
fantastisk kollega. 

Asta Klædemålet
Pr. 1.10 er Vait og Birger blevet ansat på 
Klædemålet. Vait har igennem et år været i praktik 
på Klædemålet, og er nu ansat 12 timer om ugen, og 
Birger er blevet ansat 31 timer om ugen. Begge er 
pædagoguddannede.

Irina,  
Asta Lærkevej

Vait,  
Asta Klædemålet

Lotte,  
Asta Borgervænget

Maya,  
Asta Sdr. Fasanvej

Birger,  
Asta Klædemålet

Asta Borgervænget og Sdr. Fasanvej
Maja og Nadia er nye ansigter i Asta Søndre 
Fasanvej per 1. september - mens Lotte i samme 
periode har fungeret som tværgående pædagog på 
Fasanvej og på Borgervænget. Fremover vil Lotte 
primært være at finde på Borgervænget.

De nye medarbejdere kommer tilsammen med en 
bred vifte af personlige kvaliteter og faglige profiler, 
som vi glæder os meget til at sætte i spil i Asta 
Fonden.

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle! 

Nadia,  
Asta Sdr. Fasanvej
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Asta fondens fire tilbud 
har forskellige løsninger 
for, hvordan brugerne 
betaler for for eksempel 
forplejning, materialer og deltagelse på hold med 
ekstern underviser. De nuværende løsninger er 
administrativt tidskrævende og regningerne kan 
være svære at gennemskue. 

I løbet af vinteren vil alle tilbud få installeret en lokal 
betalingsterminal. Her skal borgerne betale med et 
plastikkort, som de løbende sætter penge ind på. 

Systemet fungerer meget som et 
rejsekort. 

Når der er styr på, hvordan man 
sætter penge ind på kortet, er Pay4it 

hurtigt og let. Der er naturligvis hjælp at hente for at 
få introduceret alle til det nye system. 

For Asta Borgervænget og Søndre Fasanvejs 
vedkommende forventes det nye system at træde i 
kraft med indflytningen på Rymarksvej.

Camilla 

Pædagogiske dage 29. og 30. september

Mange interessante emner fortjente, at vi havde 
alverdens tid til at fordybe os på de to dage, hvor 
medarbejderne fra Sdr. Fasanvej og Borgervænget 
samledes for at forberede sammenlægningen til 
Asta Rymarksvej. Alverdens tid havde vi ikke, men 
vi nåede ikke desto mindre omkring mange vigtige 
ting.

Vi fik sat navn og til dels medarbejdernavne på de 
aktiviteter, vi vil tilbyde. Vi fik talt højt om - og delt 
vores forventninger. Vi fik struktur på kommunikation 
internt og i forhold til borgerne, og vi fik sat ord 
på den kultur, vi gerne vil opbygge. Endelig bød 
dagene på gags, gøgl og gode grin. 

Vi fik simpelthen lært hinanden bedre at kende.
Henrik

Pårørendemøde d. 30. august

Det var et meget velbesøgt arrangement i det nye 
Asta Rymarksvej. Centerchef Poul Anthonsen 
fortalte om byggeprocessen. Afdelingsleder Henrik 
Andersen præsenterede alle de medarbejdere, 
der følger med til den nye afdeling og delte sine 
overvejelser omkring sammenlægningen af de to 
kulturer.

Esben Sønderstrup fortalte om afdelingsråd og 
bestyrelsesopgaver, og der blev valgt tre repræsen-
tanter til Asta Rymarksvejs afdelingsråd.

Camilla Panting præsenterede Astas Venner og 
opfordrede alle til at melde sig ind i foreningen.

Endelig kom alle på en rundvisning i de nye rum 
inden vi sagde farvel og tak.

Kjeld og Hilda samler borgerne

Borgere og medarbejdere fra det kommende Asta 
Rymarksvej havde en fuldkommen forrygende fest 
sammen, da de mødtes i Asta Søndre Fasanvej til 
intim formiddagskoncert med Kjeld og Hilda og dejlig 
smørrebrødsfrokost.  
Der blev sunget, danset, råbt og hujet, og stemningen 
kunne ikke have været bedre.

Vi er allesammen vilde med Kjeld og Hilda, og vi glæ-
der os til mange flere fester sammen i de nye fælles 
rammer på Rymarksvej. Det kan kun blive godt!

Camilla

Det nye Asta Rymarksvej vil inden længe være en realitet. Vi flytter ind lige omkring nytår, så snart 
lokalerne står klar. Forberedelserne er allerede i fuld gang - for borgere, medarbejdere og pårørende.  
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Torsdag den 18. August holdt vi årets sommerfest for borgere, pårørende, 
kontaktpersoner, chauffører og andre samarbejdspartnere. 

Vejret var med 
os, så vi kunne 
feste i gården, 
hvor Pølse-
Preben slog 
lugerne op til sin 
pølsevogn fra kl. 
17.30.

Vi havde kolde 
drikkevarer i 
lange baner, kager og god musik. 

Det blev en fantastisk sommeraften med stort 
og begejstret fremmøde. Det er vigtigt, at vi 
kan mødes på denne måde, da det styrker 
vores gode samarbejde om det som tæller: 
Borgerne. Så tak for gode, vedrørende og 
hyggelige snakke hele vejen rundt.

  

Vi ses til næste år!

Hilsen personalet på Asta Lærkevej
Louise

Astas Venner har 
fået en bevilling 
på 185.500 kr. til 
at arbejde med 
kulturfællesskaber. 
Pengene kommer 
fra Socialstyrelsens 
såkaldte PUF 
midler, og 
den etårige 
projektperiode 
løber allerede fra 
den 1. oktober 
2022 og frem til 30. 
september 2023. 

Tanken er, at 
foreningen i 
samarbejde med 
Statens Museum 
for Kunst og 
selvfølgelig med Asta Fondens aktivitetstilbud 

Foreningen modtog i 2015-2018 sammen med Frivilligcenter 
Vesterbro en stor bevilling til projektet ”Frivillig kulturformidling 
til borgere med handicap”. Her fik vi et stærkt samarbejde med 
Statens Museum for Kunst.  
Det nye projekt bygger videre på de erfaringer..  

skal etablere tre grupper 
(kulturfællesskaber) bestående 
af folk med og uden handicap, 
som sammen opsøger kulturelle 
oplevelser på museer og i det 
offentlige rum.    

Pengene er bevilget til løn 
til foreningens medarbejder 
(projektledelse), et frivilligkursus 
på Statens Museum for Kunst 
samt entré, materialer, transport 
og forplejning i forbindelse med 
kulturoplevelserne.

Tak til Socialstyrelsen!

Du kan læse mere om foreningens 
erfaringer med kulturformidling 
på www.astasvenner.dk og www.
frivilligkulturformidling.org

Camilla


