Børnehaven tager form Rejsegilde paa Dansk Kvindesamfunds og Røde Kors´ fællesprojekt
paa Bygholm Parkvej
Nu begynder det at ligne noget.
Rejsegildet i gaar paa børnehaven
paa Bygholm Parkvej, der bygges
af Dansk Kvindesamfund og Røde
Kors i fællesskab, markerer ikke
blot, hvor langt byggeriet er kommet. Det er samtidig tegnet paa, at
en i mere end 25 aar næret drøm

nærmer sig sin opfyldelse med
stormskridt. Saa planmæssigt skrider byggearbejdet frem, at alle sagkyndige refiner med at kunne overholde terminen, saa bornehaven
bliver færdig til ibrugtagning i foraaret 1967.
Formanden for børnehavens bestyrelse og leder at Røde Kors lokalafdeling, Edith Pedersen,
talte ved rejsegildet I gaar om den
lange og mange gange ogsaa trango vej, projektet maatte gaa, for
dot kunne realiseres. Det er en stor
dram, der i dag gaar i opfyldelse.
- Det er et hus vi ikke er vant til at
se blandt børnehaver indenfor
Dansk Røde Kors. Der er lagt fantasi for dagen, og bornehaven her
bliver noget udover dot sædvanlige.
Edith Pedersen sluttede med at
haabe, at den maa blive til gave
og glæde for de born, der skal tilbringe en del at deres tid her — og
for de forældre , der faar anbragt
deres born i bornehaven.
Viceborgmester Ove Jensen, der
er medlem at bestyrelsen som byraadets repræsentant, takkede
fborgadtsmejfor
initiativet . Ove Jensen kom ind paa
bygningen at et nyt fritidshjem til
afløsning for det nuværende, der er
nabo til børnehaven , og fandt, at de
to borneinstitutioner vil komme til
at ligge dejligt. Stedet er centralt,
og byggeriet virker smukt paa Bygholm Parkvej. Det vil ikke skæmme
noget.
Vi har haardt brug for denne

børnehave og flere tilsvarende institutioner, sluttede Ove Jensen.

Ægte haandværks
arbejde
Arkitekt Erik Wibroe udtalte sig
rosende om haandværkernes indsats
og glædede sig over den interesse,
alle viser for byggeriet. Jeg Paler
vi lofter i flok for at faa bygget
den færdig saa hurtigt som
Det liv, mange smaa born skal fore
herinde, er vi med til at skabe
rammen om.
Poul Secher talte paa
Ingeniør
haandværkernes vegne og undlod
ikke at nævne ,at der jo havde
ret mange om buddet ved licitationen.
— VI, der fik arbejdet, har været
glade for at være med. Det er rart
for en haandværker i en tid, hvor
der bygges stadig mindre traditionelt bygeri at komme herud, hvor
der er saa meget ægte haandværksarbejde.
Desuden talte landssekretær Erik
Andersen, Rode Kors, der sammen
med socialinspektør Jørgen Jonsen ,
fru Anna Meldgaard fra byraadet,
der var medlem af byggeudvalget,
fru Eva Wohlert i sin egenskab at
DK-distriktsformand, fru Olga Kjær
Dansk Kvindesamfunds
,eloksapfdrimtn æe
Hans Andreasen og Chr. Evers, der
begge har fungeret som sekretærer
for byggeudvalget, og
Gspeaorgknvditøbul
rejsegildet. Ogsaa haandværkerne
var talrigt repræsenteret ved den
lille højtidelighed .

