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Klostermarkens Børnehus hejser det grønne flag
I lørdags var der fest og glade dage i Klostermarkens Børnehus, hvor mange
forældre og børn var mødt op til arbejdslørdag for at give en hånd med til
udsmykning af huset og dets legeplads.
På arbejdsdagen kunne Børnehuset, som har et stort fokus på natur, også hejse
friluftsrådets grønne flag for 10. gang i træk. Borgmester Henrik Hvidesten var
mødt op for at hejse flaget, og han fik kompetent hjælp af to raske drenge fra
førskolegruppen i børnehuset.
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Ringsted Kommunens grønne guide, Lars Frederik Berndt, var desuden mødt op
for at lære børnene, hvordan man holder små kyllinger, laver ild med et strygestål,
flækker brænde og bager de bedste pandekager.
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Nyt bålhus, udekøkken og bærhave blev indviet
Klostermarkens Børnehus modtog sidste år 21.500 kr. fra Ringsted Kommunes
Bæredygtighedspulje. Og pengene er blevet brugt til at lave et udekøkken, bålhus
og en bærhave, som alt sammen blev indviet i lørdags.
”Vi arbejder rigtig meget med natur i fokus, og vi ønskede os nogle bedre
muligheder til at udfolde vores jord-til-bord koncept, så vi er rigtig glade for det
skulderklap og den anerkendelse, det er at få penge fra bæredygtighedspuljen.
Det har gjort, at vi nu har nogle enestående rammer til at lære børn om de mange
facetter, som naturen indeholder”, fortæller Taco Molenaar, leder af
Klostermarkens Børnehus, og afslutter med at dele roser ud:
”Vi skylder en stor tak til alle engagerede forældre, som er med i dag. Det er
fantastisk at mærke deres engagement, når det handle om stedet her. Men jeg vil
også gerne sige tak til Planteforum i Ringsted for deres sponsorstøtte i forbindelse
med vores frugthave”.
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