Øster Hornum fik sin ny børnehave
Det var en længe næret drøm, der 12. september
2014 endeligt gik i opfyldelse med den officielle
indvielse af den ny børnehave og den samtidigt
foretagne renovering af skolen i Øster Hornum.
Tankerne om et samlet “Børneunivers” i byen
går op ad ti år tilbage, og er nu efter et langt
tilløb blevet også en fysisk realitet ved at skole
og børnehave er i samme hus og under samme
pædagogiske ledelse.
Der pyntes op med flag inden indvielsen
Selve byggeriet har taget præcist et år, idet første spadestik til byggeriet blev taget i silende
regn i september 2013 af formanden for BørneUnge-udvalget Anders Norup.

Flag ved den ny indgang fra Birkehøjvej

Torben Rune byder velkommen

Den gamle børnehave blev på grund af massive
problemer med skimmelsvamp i tagkonstruktionen fraflyttet allerede i januar 2013 og børnene
genhuset i trange lokaler på ”Gården”. Takket
være stor overbærenhed fra børn, forældre og
personale er det lykkedes at drive en trods alt
velfungerende institution i de forløbne halvandet år.
Også skolen har været under pres under byggeriet, idet man ved skoleårets start august 2013
samlede undervisningen i skolens ”gamle fløj”,
som udgør knap halvdelen af den normale plads.
Det var derfor med stor fornøjelse, at man i løbet af foråret 2014 igen kunne rykke undervisningen ind i de nyrenoverede lokaler i den “nye
fløj”. Straks efter sommerferien i år kunne børnehavebørnene flytte fra de midlertidige lokaler
på “Gården” til den ny børnehave, hvor det efter
alle udsagn fremgår at forholdene er noget nær
det ideelle.
Formand for Børne- Unge-udvalget Anders Norup holdt den officielle indvielsestale, hvori han
omtalte den lange forhistorie for Øster Hornum
Børneunivers. Han omtalte hvordan tankerne for
år tilbage på lokalt plan spirede frem og om de
praktiske og politiske overvejelser, der førte
frem til et organisatorisk og fysisk Børneunivers
i stedet for en renovering eller nybygning af
byens børnehave på dens gamle adresse. Afslutningsvis udbragtes et trefoldigt leve for Øster
Hornum Børneunivers.

Formand for Børne-Unge-udvalget holder indvielsestalen

Stine Thidemann Faber, der
var bestyrelsesformand under
hele tilblivelsesfasen af Børneuniverset, talte herefter. Hun
holdt sin tale i eventyrets form.
Om fortidens trange tider og de
uendelige rækker af forhindringer for at realisere drømmen om det store Børneunivers. Selv heksen fik hun indflettet i sin tale, uden dog at
sætte navn på. Som afslutning
på talen klippede hun og Anders Norup det røde bånd til
den ny børnehave.
Anders Norup

Stine Thidemann Faber
Herefter var der kager og drinks til de mange
fremmødte samt fremvisning af børnehavens
lokaler og de nyrenoverede lokaler i skoledelen.
Efter fyraften var bestyrelsen vært for en fest for
institutionens børn, forældre og personale, hvor
der var gang i grillen og underholdning for børn
og voksne.

Det røde bånd er klippet

Kager og drinks til alle

Som en del af arrangementet blev Troels Møller
Christensen, der fra 1. oktober står i spidsen for
Øster Hornum Børneunivers, præsenteret.

Troels Møller Christensen foran den ny børnehave
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