HISTORIEN OM MARIASØSTRENES BØRNEHUS.
Mariasøstrene er en katolsk orden, som blev stiftet i Belgien i 1845, og hvis
oprindelige navn er : Søstre af Maria’s Hellige Hjerte.
Mariasøstrene kom til Danmark i 1911 og oprettede skoler, sygehuse,
alderdomshjem, børnehaver og et rekonvalescenthjem.

Mariasøstrene i Svendborg :
24.04.1912 kom de første søstre til Svendborg og de bosatte sig i en lille lejlighed i
Pjentemøllestræde nr. 4.
Lige før 1. verdenskrig indrettede de bolig ved den katolske kirke, og i 1922 åbnede
de en øre-næse-halsklinik.
1934 købte de ejendommen overfor den katolske kirke på Toldbodvej
(Toldbodhus) og indrettede øjenafdeling til 10 patienter.
Mariasøstrene indrettede en katolsk skole i bygningen ved siden af kirken, og i 1943
åbnede de en lille børnehave for på den måde at sikre elever til skolen.
1948 flyttede børnehaven til Toldbodhus, og fik navnet Mariasøstrenes
Deltidsbørnehave med plads til 22 børn.
Mariasøstrene købte sidst i 60’erne en matrikel af kommunen på Caroline
Amalievej, og byggede en børnehave som åbnede 01.04.1970.
31.07.1999 lukkede deltidsbørnehaven i Toldbodhus.
December 1999 solgte Mariasøstrene klostret ved den katolske kirke og flyttede til
deres kloster i Vejle.
Marts 2007 rejste de sidste Mariasøstre ( danske og belgiske – 6 i alt ) tilbage eller
hjem kan man nok sige til Belgien til deres moderkloster.
Ordenen eksisterer derfor ikke længere i Danmark – efter 96 års virke.

Mariasøstrenes børnehus på Caroline Amalievej :
Børnehaven tilbød fuldtidspladser og deltidspladser både formiddag og eftermiddag.
Midt i 90’erne var efterspørgslen på deltidspladser meget faldende, og i 1998 blev
alle pladser heldags, og normeringen blev aftalt til 60 børnehavebørn.
01.06.2004 købte MDI ( Menighedernes daginstitutioner ) ejendommen af
Mariasøstrene. Vedtægterne blev ændret og MDI fik repræsentant i bestyrelsen.
I forbindelse med Mariasøstrenes hjemrejse i 2007, blev vedtægterne ændret igen.
Repræsentation af Mariasøstre og den katolske kirke udgik og i stedet blev der
knyttet kontakt til folkekirken, med bestyrelsesrepræsentant fra Vor frue sogn.
01.03.2008 – 31.07.2008 blev bygningen renoveret og skiftede status til integreret
dagtilbud.
Børnehuset består af vuggestue med plads til 14 børn og 3 børnehavegrupper med
plads til i alt 70 børn. De ældste børn har funktion som delvis udegruppe det sidste
år, de går i børnehave. Børnene har base i salen og er på tur 3 – 4 dage om ugen fra
ca. 9.30 til 13.30.
Mariasøstrenes Børnehus er selvejende med partnerskabsaftale med Svendborg
kommune, og pladserne fås via den kommunale pladsanvisning.
Fra januar 2012 er Mariasøstrenes Børnehus en del af det forpligtende netværk
”Fyrtårnet”, som desuden består af Rantzausminde Børnehave, Byparkens
Vuggestue og Børnegården Byparken.
Fyrtårnet har individuelle partnerskabsaftaler og vedtægter, men fælles
netværkskontrakt og samarbejde der hvor det giver mening.
Etableringen af Fyrtårnet er et bevidst valg for som selvejende dagtilbud at kunne
fortsætte som selvejende og for at kunne matche de kommunale krav.

