
Skoleleder Marianne Nielsen : 

 

Vi træder store skridt her i Hejnsvig!  

For kun 3 måneder – og 1 dag – siden var vi samlet til 1. spadestik. I den varme sommer, hvor nogle har haft ferie, mens andre har måttet slide, er der 

sket ting og sager, således at vi nu kan samles til endnu en mærkedag, hvor vi skal fejre, at spærrerne er rejst, og taget er lagt på hallen – og i 

børnehaven er de endnu længere. Vi, der har vores gang, her på skolen, glæder os hver dag over alt det, der begynder at tage form. Og hver dag kan 

vi ikke lade være med at drømme os lidt frem i tiden og så er det, at det begynder at krible i maven… 

Vi har lige sunget en sang om mangfoldighed, om venskaber, om det at kunne være alene, at kunne lege, danse og bevæge sig og om at kunne 

drømme – og alt det vi har sunget, om vil vi gerne bygge ind i murerne på dette dejlige sted – og det skulle hermed være gjort. Og tak for det! 

Lige som Ib vil vi gerne ønske jer, håndværkere, entreprenører og rådgivere, tillykke! Vi vil gerne sige jer tak: tak for godt arbejde, tak for godt 

samarbejde – og tak for den rettidige omhu, som I udviser i jeres daglige arbejde. Her i skole og børnehave har vi værdierne: dialog, udvikling, respekt, 

inkluderende og anerkendende. Det er værdier som er i spil hver dag, og det er værdier der er tænkt ind i byggeriet. I bygningerne… jeg havde ikke 

drømt om, at de også vil kunne være i spil i det daglige samspil og samarbejde med jer – og det på trods af ”muren”, der er rejst omkring 

byggepladsen. Her siger vi til hinanden ”Sammen finder vi ud af det!” – Og det er det, vi gør her i Hejnsvig. Det er ganske enestående og er 

overordentlig interessant og bemærkelsesværdig, at der er sammenhæng mellem projekt, proces og produkt. – I er gode til at begå jer i det særlige 

liv, der er i en lille by, i en skole og SFO, I er gode til at blive beundret, når I arbejder, I er gode til både børn og voksne – og I er dygtige til jeres 

håndværk. Det sætter vi stor pris på! 

Jeg vil også gerne sige jer tak for de mange gode lyde, I frembringer i jeres daglige arbejde. Vi har glædet os til dem i flere år… og holder os nu fast i, at 

det er gode lyde, der vidner om aktivitet og fremdrift i vores/skolens/byens projekt. 



Unikke bygninger i et unikt univers er ved at tage form i et samspil mellem unikke mennesker! Det er fantastisk at være en del af, vi nyder at være en 

del af projektet, følger slaget gang med stor interesse og glæder os! Vi glæder os til det nye år, hvor vi skal tage alt det nye i brug! Vi glæder os til her 

bliver fyldt af glade børn, unge og voksne fra by og land. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med jer, borgere, om at udvikle dette fantastiske 

sted her midt i Hejnsvig! 

Kranerne har nu løftet det sidste modul på plads og afslutningsvis synes jeg, vi skal råbe et hurra for at fejre 

denne festlige begivenhed – nemlig rejsegildet på hal og børnehave i Hejnsvig. 

 

Lad os råbe et trefoldigt hurra for de mennesker, der har rejst denne hal og børnehave 

Hurra, Hurra. Hurra! 

 

 


