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2022 har været et spændende bestyrelsesår. Asta 
Fonden er en realitet. Vi har driftsoverenskomst 
og afdelingsråd i alle enheder, og fonden har 
nyhedsbrev og hjemmeside: www.asta.dk. 

Kære Alle 

En kæmpe tak til alle jer, som har bidraget med deltagelse, råd og viden, arbejdskraft, gode historier og 
super samarbejde internt såvel som eksternt.

Asta Fonden
Asta Fonden er en realitet, og vi har forhandlet vor første driftsoverenskomst for de kommende fem år. 
(2022-2026). Regnskabet for 2021 er afsluttet og godkendt og Lavuk Stjernen er lukket. 

Vi har afholdt årets 4 bestyrelsesmøder med en stor grad  af entusiasme og gå på mod. Alle har været 
åbne, konstruktive og dybt engagerede. Det er blevet sikret at forretningsordnerne for afdelingsråd samt 
valgprocedure for disse kan behandles på tilbuddene, og alle råd er nu i funktion.

Asta Rymarksvej
Byggeriet på Rymarksvej er så småt ved at se en afslutning efter mange og drøje processer. 
Byggetilladelsen var i hus primo april og derefter skulle forløbet have varet 3 måneder, hvorfor vi skulle 
have været i hus på nuværende tidspunkt. 

Mange forviklinger og ikke forudsete hindringer har gjort byggeriet meget langsomligt, men nu kan vi 
heldigvis se en ende på processen. 

Ny ledelse

I september 2021 holdt 
venskabsforeningen 
en foredragsaften, hvor 
advokat Susanne Borch 
fortalte om problematikker 
og muligheder i forbindelse 
med arv og testamente. I 
Asta Fondens bestyrelse 
har vi videreført den 
diskussion, og vi vil i 
det nye år sende et 
brev ud til vore borgere, 

pårørende eller værger, hvori vi informerer om de 
muligheder, arveloven giver

På vegne af Asta Fondens bestyrelse ønsker jeg 
alle en glædelig jul og et godt nytår.

Esben Sønderstrup, bestyrelsesformand

Inge, Bo og Merete, har alle opnået deres pension 
her hen over sommeren og ønskes alt vel i tiden som 
kommer.

Som erstatning for disse gode mennesker har 
vi ansat Henrik, konstitueret Louise og ligeledes 
konstitueret Mille.

Det nye ledelsesteam er 
en gave for tilbuddene, for 
medlemmer og medarbejderne 
samt ikke mindst undertegnede.

Henrik er samlende for den nye 
relation mellem Fasanvej og 
Borgervænget og bliver leder 
for Rymarksvej.

Mille blev per 1/9 -2021 
udnævnt til leder primært på 
tværgående opgaver i Asta 
Fonden og er efterfølgende 
konstitueret på Klædemålet for 
at skabe ro og sikre stabilitet 
efter en svær periode.

Tak for al støtte og samarbejde for at dette har 
kunnet lykkes, de bedste hilsener.

Poul Anthonsen

Den nye bestyrelse, Centerchef, juristerne Kaj Jensen og 
Bodil Frimodt samt Borgercenterchef Jan Quist samlet 
for at underskrive driftsoverenskomsten mellem det nye 
Asta Fonden og Københavns Kommune
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Asta Sdr. Fasanvej og Asta Borgervænget

Det har været et anderledes år, hvor der er 
sagt farvel til 2 ledere, som er gået på pension. 
Vi har sagt hej til en ny, og vi har sagt kæmpe 
velkommen til nye kolleger. Vi har brugt tid 
på nyt dokumentationssystem og på at lære 
hinanden at kende på kryds og tværs. 

Vi har været begunstiget af nogle 
uforglemmelige oplevelser, hvor ikke mindst 
Blindstock på Rymarksvej, Lavukstock, 
mavedans og Keld og Hilda står stærkt i 
billedet. Fælles for de begivenheder var, at vi 
brugte tid med nogle af de nye venner fra enten 
Borgervænget eller Sdr. Fasanvej. 

Af andre oplevelser kan nævnes pølsevogn, 
biografture, cafébesøg, teaterture, der er købt 
årskort til den blå planet etc. 

På Borgervænget har vi haft en super sejlsæson med masser af maritimt miljø, 
fiskeri og lækkert sejlvejr. 

Lige nu er juleugerne i gang på begge tilbud, der er sunget, julequizzet, 
indtaget risengrød, varmet gløgg på bål og afholdt julefrokost.

Byggeriet på Rymarksvej har materiale til en længere bog, det har kastet 
mange knap så rare følelser og oplevelser af sig, men vi nærmer os endelig 
noget, der rent faktisk ligner noget. Det er som juleaften: spændingen er stor, 
og vi kan næsten ikke vente med at sætte nøglen i døren og ”pakke” det nye 
tilbud op. 

Når disse linjer læses er det første afdelingsrådsmøde for Rymarksvej også afholdt… Ja ja, det går den 
rigtige vej.

Vi kan i Asta Fonden være glade for, at vi har nogle seje medarbejdere, som trods forandringer i hobetal, 
har holdt den faglige fane højt og leveret en kæmpe og meget værdsat indsats.

Rigtig glædelig jul til jer alle sammen – I ønskes et helt forrygende nytår og nyt år. 

Mange hilsner fra borgere, personale og ledelse.
Henrik

Asta Fonden www.asta.dk

Skøn tur til Louisiana den 8. december med frivillige 
i Astas Venner og deltagere fra Borgervænget og 
Søndre Fasanvej. En af flere begivenheder, der har 
bidraget til at skabe bånd imellem de to tilbud inden 
sammenlægningen.

Jule-banko i Asta Søndre Fasanvej 
løb af stablen torsdag den 15/12 - 
med hyggelige præmier og denne 
herlige julemand
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Asta Lærkevej
På Lærkevej ser vi tilbage på et år i forandringens tegn. Vi har sagt farvel til værdsatte kollegaer og en 
leder, som har valgt at gå på pension. Vi har derfor været i den uvante situation, at vi skulle ud og finde nyt 
personale. Heldigvis har vi skudt indtil flere papegøjer og fået adskillige appelsiner i turbanen. Så selvom 
vi savner vores gamle kollegaer, så føler vi os velsignede med nye dygtige og søde kollegaer – det giver 
energi.  

Vi oplever, at de to afdelinger er blevet meget bedre til at hjælpe hinanden og arbejde mere på tværs. Det 
gør, at vi kan være langt mere fleksible, når der skal dækkes kurser, sygdom og ferie. I sidste ende giver 
det øget stabilitet og tryghed til vores borgere. Samtidig højner det arbejdsglæden, at man har mulighed for 
at få nye udfordringer og lige pludselig har fået dobbelt så mange 
dejlige kollegaer at spare med.  

Sommeren var fuld af glade aktiviteter; pølsevogne, is-biler, klovne, 
fester, pandekager, sang og musik. 

Efteråret var præget af nogle uforudsete langtidssygemeldinger, 
men her rykkede det resterende personale sammen og løftede for 
deres kollegaer. De leverede som altid en decideret prisværdig og 
rørende indsats. Tak!  

Nu er det vinter og Julen er skudt i gang. Som altid betyder det 
klippeklistre, julebagning, julefrokost på 
madholdene, nissehuer og julemusik i (alt for) 
lange baner. Der bliver hygget igennem på alle 
hold, hver eneste dag. 

Ud over det giver vi os selv en lille julegave, 
da vores gode alt-mulig-mand Guillaume 
er ved at indrette vores lille cykelskur som 
udestue/orangeri med fine klunsede vinduer, 
varmelamper, lyskæder og hele pivtøjet. Der 
bliver skruet på alle knapperne, så vi kan få et 

I hele Asta Fonden var 

foråret præget af det nye 

dokumentationssystem DOMUS. 

Alle medarbejdere har fået 

undervisning, og indkøring er sket 

med alt, hvad det medfører af 

børnesygdomme og frustrationer. 

Samtidig også en glæde over, at det 

faktisk er et ret godt system, som vi 

nu er ved at lande i.  

hyggeligt uderum til dem, der har behov for 
det, når væggene bliver for trange indenfor. 
Udestuen indvies med varm kakao og 
pandekager, når den står klar.  

Så er der vist kun tilbage at ønske jer alle sammen en god Jul og et godt Nytår.  

Mange varme Julehilsner fra borgere, personale og ledelse på Lærkevej.  

P.S. Hvis I møder Julemanden så fortæl ham, at vores største juleønske er en verden med mindre ulighed - 
også for mennesker med funktionsnedsættelser. Vi knokler videre for sagen! 

Louise
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Onsdag den 
14/12 holdt vi 
juletræsfest for 
alle borgerne. 
Der kom hele to 
ganske særlige 
julemænd forbi.

Kan du kende 
Julemand Niels 
og Julemand 
Bo?

DOMUS (Digitalt Overblik Myndighed Udfører System) er 
forvaltningens nye digitale IT-system til understøttelse af 
arbejdet med borgeren. 
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Asta Klædemålet
Vi glæder os i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved vi julen kommer.

I år glæder vi os også til det kommende år. Vi har i det forgangne varmet op til, at der skal ske nye ting på 
Klædemålet.

Medarbejdergruppen har arbejdet med at afdække mulige nye aktiviteter ud fra de ønsker, vi hører, at bor-
gergruppen efterspørger.

Der er allerede kommet madhold, hvor borgerne laver et måltid sammen med vores kok Vibeke. 
Efterfølgende nydes den gode mad. Som en deltager fortalte ”jeg får talt sammen med nogen, jeg ikke 
plejer at tale med”. Og så har der været fredagsbar med lækre drinks og playliste med yndlingsnumrene, så 
der blev danset og hygget.

Som et forsøg i det kommende år, har vi ansat Camilla, logopædstuderende som skal give os alle en 
indsigt i kommunikation og understøtte borgere med kommunikationsbarrierer i sociale aktiviteter. Camilla 
starter 1 dag om ugen i januar og forløbet varer 6 måneder til at starte med.

Traditionen tro fejrer vi på Klædemålet højtiden med julebanko og julefrokoster i ugen op til jul.  

Glædelig jul fra alle os på Klædemålet
Mille

Lørdag den 28. januar kl. 11-14 inviterer Astas 
Venner til årets nytårskur med bobler, knas, levende 

musik og lotteri.
Alle er velkomne, så kom glad alene eller med dem, 

du holder af, og deltag i hyggen.
Festen holdes i Asta Klædemålets lokaler, 

Klædemålet 9
www.astasvenner.dk


