
 

Tale til 1. spadestik 7-5-2014 

 

 

Kære alle Trolde og Rødder-børn fra børnehaven; alle skolebørn og alle de voksne, der på forskellig vis har 

tilknytning til vores børnehave og vores fælles univers. 

I dag er en helt speciel festdag for små og store her i Hejnsvig. 

Krummer, Rødder og Trolde var for nogle uger siden på skattejagt for at finde stedet, hvor den nye børnehave skulle 

være. Det var jo lige her!  Vi fandt flag; skattekiste og en model af en lille børnehave. 

I dag har nogle af jer så hjulpet med at ”tage det første spadestik” – I har været de første til at grave og vise, hvor de 

store maskiner skal gå i gang med at grave videre og gøre klar til at der skal bygges. 

Der skal sættes sokkel, støbes nyt gulv, sættes vægge op, lægges tag på, sættes vinduer i – og til sidst skal der gøres 

klar inden i alt det nye, sådan at vi kan komme til at bruge det nye hus som vores nye børnehave! 

Vores gamle børnehave er blevet for lille til at vi kan blive ved med at være der alle sammen – og børnehaven er 

også ved at være lidt gammel! Faktisk har børnehaven snart fødselsdag og fylder 42 år i næste uge! Til vores 

fødselsdage har vi været så heldige gennem årene at få nyt legetøj og andre ting, vi liiige stod og manglede og havde 

ønsket os.. 

I år har vi fået den største gave, man kunne ønske sig – nemlig muligheden for at få bygget en helt ny børnehave, 

sådan som vi er i gang med lige i dag! 

Det er en gave, vi har ønsket os i mange år. Og det er jo herligt, når ønskerne kan gå i opfyldelse! Hvis vi er rigtig 

heldige, kan vi som julegave få lov at flytte op i vores nye børnehave. 

Da vores gamle børnehave for snart 42 år siden blev indviet, sagde den daværende borgmester, Anders Chr. 

Andersen, at ””han var glad for, at der kom en børnehave i Hejnsvig, for det var der behov for. Han sagde også, at 

”nu er det jo sådan, at alt nyt er fremmed og derfor er egnens befolkning lidt forsigtige med at melde børn ind her i 

begyndelsen!”  

Dengang var der ikke engang 20 børn i børnehaven!  Man må sige, at befolkningen har vænnet sig til at bruge 

børnehaven, for der har i de sidste mange, mange år været rigtig mange børn i børnehaven! 

 

Der var også dengang et andet byrådsmedlem, der sagde, at ”han håbede, at børnehaven ville blive til gavn og glæde 

for egnens beboere”  Og netop dette har både vores tidligere og nuværende ansatte forsøgt at efterleve siden. Selv 

om disse ord – glæde og gavn - er ord med 42 år på bagen, er de stadig meget aktuelle!! 

Vi glæder os til at tage den nye børnehave i brug! Vi er sikre på, at den vil blive fyldt med en masse glade børn, der 

får travlt med at udforske verden og hvor Leg og læring går hånd i hånd! Her vil vi jo få både glæde og gavn af de nye 

rammer, hvor vi får tonet en del af rummene i forhold til de 6 temaer i den pædagogiske læreplan. Og vi skulle som 

børnehave gerne blive ved med at være til gavn – nemlig ved at blive ved med at understøtte børns udvikling, trivsel 

og læring, så de er parate til at gå videre ud i vores lokale univers!   

 Vi vil gerne takke vores politikere for, at de har givet os alle den store gave, at der nu bliver bygget et nyt, dejligt hus 

til os! Tusind tak! 

Annette Hald - børnehaveleder 


