
 
 
 

Hejnsvig, den 7. maj 2014 
Tale ved 1. spadestik 
 
Velkommen til en stor, stor dag i Hejnsvig! 
Velkommen til jer, politikere; jer, børn og unge; jer, ansatte i Børne- og Ungeuniverset 
Hejnsvig og også velkommen til alle jer, borgere. Det er dejligt, at så mange har lyst til at 
være med til vores lille fest i dag. 
 
Mandag, den 31. marts var skolen samlet i den gamle hal for allersidste gang. Det var lidt 
en mærkelig dag, hvor forventningens glæde til den nye hal blev lidt forstyrret af vemod 
over, at den gamle hal, der har dannet ramme om mange dejlige begivenheder, skulle lade 
livet.  
 
Nu er der gået godt en måned siden vi var samlet i hallen, og i løbet af den måned er den 
gamle hal bid for bid pillet ned og kørt væk. Mange af jer har fulgt det hele på tætteste 
hold, nemlig her ved hegnet, hvor I har kunnet se, hvordan de store maskiner og folkene 
på byggepladsen har knoklet for at blive klar til i dag. 
 
I dag markerer vi så, at den gamle hal er blevet til fortid – og foran os venter en tid, hvor vi 
skal se visioner, forestillinger og ideer tage form og blive til virkelighed. Der har været 
arbejdet ihærdigt i de nedsatte arbejdsgrupper for at tænke ud af boksen, ind i boksen, 
tænke visionært og praktisk – samt tænke stort og småt. Én af overskrifterne i projektet er, 
at ”vi vil være et unikt univers” – og vi skal nu være vidne til, at vi går fra at være en 
børnehave, en skole og en hal til at være et univers. Et univers med højt til loftet, øje for 
mangfoldighed og interesse for sammenhæng og helheder. Herude på byggepladsen kan I 
se børnehave og hal blive bygget, imens arbejdes der målrettet i både børnehave og skole 
med at skabe en fælles fremtid for børnene og de unge, der går i Børne- og 
Ungeuniverset, en fælles fremtid for de ansatte i universet – en fælles fremtid for byens 
univers, der skal være et sted, hvor alle finder glæde ved at være og glæde ved at lære. Et 
sted, hvor vi kan finde hyggen lige som Søren Snegl og Mariehønen Evigglad. 
 
Vi vil gerne sige tak, for at alt dette bliver muligt. TAK! 
 
Marianne Nielsen 
skoleleder 

 

 

 


