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Nyhedsbrev Asta Fonden
Vi præsenter Asta Fondens ledelse

Asta Fondens samlede ledergruppe - fra venstre Louise Larsen, Henrik Andersen, Poul Anthonsen og Mille Nordstrand Hindborg

I sommeren 2022 har Asta Fonden budt to
nye ledere velkommen. Henrik Andersen som
afdelingsleder for Asta Søndre Fasanvej og Asta
Borgervænget. De to tilbud fusionerer som bekendt
i et samlet Asta Rymarksvej i løbet af efteråret 2022.
I Asta Lærkevej er valget faldet på at konstituere
Louise Larsen som afdelingsleder.

Asta Fonden siger farvel og tusind tak for de mange
gode år både til Inge Olesen og Bo Nielsen, som nu
går på pension - se side 2.
Her på siden har vi bedt de to nye ansigter om at
præsentere sig. Tag godt imod Henrik og Louise. På
Asta Fondens hjemmeside kan du møde hele Asta
Fondens ledelse: www.asta.dk.

Louise

pr 1. juni 2022 konstitueret afdelingsleder for Asta Lærkevej.

Henrik

Jeg har læst historie og dansk på Københavns Universitetet.
Er uddannet NLP- og HR-coach og Enneagram træner. Jeg
arbejdede i en årrække i en større dansk televirksomhed og
forelskede mig derefter i specialpædagogikken - her har mit
hjerte ligget de sidste 15 år.

pr. 1. juni 2022 afdelingsleder for Asta Søndre Fasanvej og
Asta Borgervænget.
Jeg er pædagogisk uddannet, har arbejdet med
unge kriminelle, psykiatri, misbrug og borgere
med forskellige udfordringer herunder nogle med
senhjerneskade. Jeg er stærkt motiveret af, at
borgere med forskellige handicaps og udfordringer
skal have et værdigt liv med de samme rettigheder,
som andre borgere i dette samfund. Jeg brænder for
ordentlighed og for at gøre en forskel!
Jeg er meget glad for at blive matchet med Asta
Fonden, da jeg klart fornemmer et værdifællesskab
og et fælles ønske om at understøtte borgerne i at
leve et så værdigt og respektfuldt liv, som det nu er
muligt.

For mig er arbejdet med Asta Fondens borgere
og personale det fineste job i verden. Det er i min
verden utrolig meningsfuldt at være med til at skabe
rammerne for, at sårbare mennesker kan få gode
dage, som tilsammen kan blive til et godt liv. Det
er vigtigt for mig, at mit arbejde er gennemsyret af
tydelighed, ordentlighed og hjertelighed.   
Jeg bor ved Hareskoven med min mand og to
drenge. Jeg sætter pris på lækker mad og drikke og
på at være omgivet af gode mennesker og masser
af liv og hjerte. Jeg er stor fan af sort humor og
alt, hvad der er morbidt, mystisk og uhyggeligt.
Jeg er en historienørd og kan ikke leve uden
bøger. Jeg elsker natur, og alt hvad der er grønt
og blomstrer. Jeg lader op ved at være alene eller
vandre (langt) med min gode veninde, med hvem jeg
også har skabt vandrefællesskabet Womens Hiking
Club for 9000 kvinder.

Privat har jeg 2 piger på 17 og 22, er lige flyttet til
Søborg, er nyhedsjunkie, finder glæde ved ægthed
og elsker at grine… Fun fact, jeg er relativ passioneret vin og Manchester United fan!
Nyhedsbrevsredaktør: Camilla Panting, email: ck4f@kk.dk
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Glade dage i Asta Fonden
Puljen til boost af kulturlivet efter corona

Alle tilbud i Asta Fonden har fået mulighed for at lave en ekstraordinær mængde
kulturelle arrangementer for borgerne takket være bevillinger fra Socialstyrelsen. Hen
over forår og sommer har hverdagen i alle fire aktivitetstilbud derfor været krydret
med et rundhåndet drys af spændende, lækre og underholdende aktiviteter.
Her har været pandekagevogne, isvogn, kaffevogn og indtil flere pølsevogne – alle
fire tilbud har således nydt forskellige lækkerier bragt til dem på hjul. Lærkevej har
haft besøg af en klovn og et teater, både Asta Sdr. Fasanvej og Borgervænget har
grædt af grin til de skønneste bakkesangerinder, mens borgerne i Klædemålet
blandt meget andet
godt har quizzet
med Klavs &
Servants. Flere
gode musikere har
spillet op til fest, sang og dans, og mange
borgere er dertil kommet på udflugter – til
handicapstranden med frokost, til Den Blå
Planet eller til Zoologisk Have. Der er udsigt
til flere af de livsforsødende kulturelle
oplevelser sommeren ud – vi siger tak
til socialstyrelsen. Det er vidunderligt og
tiltrængt med en ordentlig portion solskin
og fest efter en kold corona-tid.

Inge Olesens farvel til
Borgervænget var fyldt med
gæster fra nær og fjern,
fortid og nutid. Alle blev godt
underholdt af bakkesangerindeduoen - ”Den lille forskel”...

Afskedsfester
Som tillæg til alt det ekstraordinære har vi i samme periode
sagt farvel og god pension til Inge i Asta Borgervænget og
til Bo i Asta Lærkevej. Begge recepioner var fulde af dejlig
mad, festlig stemning, masser af gæster og en god portion
vemod.
Afskedsreceptionen for Bo Nielsen løb af stablen under
en høj sol i gården på Lærkevej - med dejlig mad, gaverGod pension og rigtig god sommer til alle!
regn og rørende taler

Status om Asta Rymarksvej
Medarbejdere og brugere i Asta Borgervænget og
- Søndre Fasanvej forbereder sig mentalt på den
forestående flytning og sammensmeltning af de to
tilbud i et nyt Asta Rymarksvej.
En længe i Blindeinstituttets smukke og store hus
skal danne de fysiske rammer. Her får vi adgang til
en dejlig atriumgård, mulighed for at benytte kulturog fritidsforvaltningens tilstødende teater- og idræts
faciliteter samt råderum over det såkaldte orgelhus.

Hvis alt går efter planen, kan vi flytte ind sidst på
efteråret. Vi glæder os!
Der planlægges pårørendemøde for de to
tilbud tirsdag den 30. august kl. 18-20 invitation følger.

Det nye tilbud ligger tæt på Hellerup Station og har
blandt andet Mindelunden .
Lige nu er entreprenøren i fuld gang med den
ombygning, som skal gøre de nye lokaler klar til at
huse Asta Fonden.

Den 12. maj inviterede Astas Venners frivillige kulturformidlere
både Borgervænget og Fasanvej med på Statens Museum for
Kunst. Brugere og medarbejdere synes det er godt med fælles
oplevelser, inden vi flytter sammen.
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