
Tre-årige Hulia er kravlet op på skødet  af sundhedsplejerske
Anette Byskov, der i sin tid var med til at starte legestuen. (Foto:
Lene Sorensen)

Legestuen på Hybenvej er ikke blot et tilbud til børnene, men ligeså meget et samlingssted for forældrene, hvor snakken ofte drejer
sig om born, opdragelse og de problemer - det kan medføre. (Foto: Lene Sorensen)

Et åndehul for
børn og foældre
Fire timer hver uge mødes 20 børn og forældre  i en kælder på Hybenvej

Solen når ikke ned gen-
nem de matte

kældervinduer, og der er langt fra de
veletablerede og farverige
børneinstitutioner  til loka-
lerne på Hybenvej, hvor en
gruppe mødre og dobbelt
så mange børn har fundet
sammen i et fællesskab,
som ingen af dem vil und-
være.

Det er sundhedsplejersker-
ne i området, Dorthe Gislason
og Anette Byskov, der i sin tid
startede legestuen, der netop
har fået 105.000 kr. til legetøj
m.m. fra Egmont Fonden.

Legestuen er fra starten
blevet hilst velkommen af en
stor del af forældrene  i
det.

- Det er dejligt at snakke
med andre mødre. Når- man
gar alene, ser problemerne of-
te store ud, end de egentligt
er, og så er det rart at snakke
med andre i samme situation,
siger en af mødrene .

Mere end en
legestue

Derfor er legestue måske
heller ikke det rigtige ord for
det, der hver uge foregår i
kælderlokalerne.

Nok leger børnene  med hin-
anden, men det er lige så me-
get mødrene og af og til også
f drene, der søger hinandens
selskab.

Og mange af dem er kom-
met hver eneste gang og med
lige så stor forventning som
børnene.

- En del af os kender hinan-
den som naboer, men vi mang-
lede et sted at være sammen,
siger mødrene .

Nogen at snakke med
Nogle af dem er hjemme-

gående og alene med børnene ,
og for dem er "legestuen"  ikke
blot et tilbud til børnene, men
lige så meget en kærkommen
lejlighed for dem til at komme
hjemmefra.

- Det gør godt at være  sam-
men med andre, og er der no-
get med børnene, så ved vi, at
vi her kan snakke både med
hinanden og sundhedsplejer-
skerne eller den pædagog,

som nu ogsa kommer er fast
hver uge.

- Det er en lettelse, siger
gruppen.

Ønsker oplevelser
Og mens snakken gar leger,

tumler og småskændes
børnene, der har arvet et overflødigt
møbelsæt fra en lukket tand-
plejeklinik, og en del aflagt
lege- fra hinanden.

- Vi har længe ønsket os lidt
bedre legetøj , og penge til at
gore noget mere med - tage pa
udflugter og sadan noget.

- Med pengene fra Egmont
Fonden far vi nu mulighed for
det, siger sundhedsplejersker-
ne, der understreger, at lege-
stuen ikke blot er til glæde for
forældrene  og børnene, men
bestemt også for dem.

Mange idéer
for fremtiden

Flere lufter idéen med at la-
de legestuen vre åben  flere
dage om ugen, og andre har et
stort ønske om, at den måske
en dag kan flytte ud af kælde-
ren og op i solen.

- Tro nu ikke, at vi ikke er
glade for disse lokaler, for det
er vi bestemt, men vi har jo lov
at ønske, siger gruppen.

Det vil nok tage tid, inden
ønskerne går i opfyldelse, og
inden idéen med legestuen
måske er vokset til at blive et
samlingspunkt for forældre
og born. Et sted hvor man kan
søge hinanden, hjælpe hinan-
den og være sammen om an-
det end børn og

børneopdragelse.
Meget er allerede sket, si-

den den første strøtanke  blev
kastet pa bordet, og med den
iver og lyst, som forldrene
lægger for dagen, er der god
grund til at tro, at meget mere
vil ske. (birte)
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