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FORORD

Forord
Vinteren nærmer sig med hastige skridt, og udover kulde og mørke betyder det, at mange af os får lysten til at bygge
rede, ikke rede med hø og halm, men i overført betydning. Vi gør rent, indretter os smukt og praktisk sørger vi for, at
reden er hyggelig og rar. Vi indretter os, så reden er funktionel og fyldt med god stemning, og det gør vi, uanset om vi
befinder os i en ydmyg lejebolig eller i et nyrenoveret hus fordi alle har brug for en base. En rede hvor vi kan finde tryghed,
styrke familieliv og fællesskab, lade op og få ny energi. Vores trang til at indrette os dækker over langt mere end bare
overfladisk forbrug. Det stikker dybere. Følelsen af at høre til ruster os til verden udenfor. Giver os lyst og mod til at tage
nye udfordringer op.
Disse tider giver masser af nye udfordringer i forhold til alle de restriktioner vi løbende skal forholde os til. Vi ser ”gamle”
og nystartede tiltag, der med succes introduceres. Her tænker jeg bl.a. på de fælles gåture, som er med til at styrke de
værdifulde fællesskaber. Lad os alle strække os for at hjælpe hinanden med at gøre en indsats for at bakke op omkring
de foreninger, skole og kirkelige arrangementer vi kan gennemføre på sikker vis.
Og hvorfor så al denne snak om redebyggeri? Jo, fordi redebyggeriet i os alle blomstrer til jul. Vi bager, pynter op, laver
god mad og giver gaver. Vi rykker tæt sammen, hygger os, glæder os og sætter fokus på de gode værdier, og det plejer
vi også at gøre med fælles juleafslutning for hele byen. Vi ved desværre endnu ikke hvor vi står med dette arrangement.
Så uanset hvad omdrejningspunktet skal være for din vinter: fantastisk natur, bevægelse, kirkelige arrangementer
aktiviteter for hele familien eller en kombination, så er der mange oplagte aktiviteter at finde i dette blad.
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Anita Hopp
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ARRANGEMENTER

Arrangementer i Ejsing Sogn 2020/2021
DATO

TID

STED/START

ARRANGEMENT

ARRANGØR

Adventsgudstjeneste m. Luciaoptog og juletræstænding

Menighedsråd-Beboerfore.

NOVEMBER
29.

14.00

Kirke-Hallen-Torv

DECEMBER
14.

12.00

Hyggebo

Juleafslutning

Margit Skov

16.

10.30

Kirken

Juleafslutning for Gazellen

Gazellen

18.

09.00

Kirken

Juleafslutning for Ejsing friskole

Friskolen

Friskole

Juleferie

Friskolen

18. - 4/1
20.

10 - 16

Hallen

Nisseløb (bil o løb)

Alle foreninger

20.

19.30

Kirken

Syng julen ind

Menighedsrådet

24.

10.00

Hallen

”Imens vi venter” Børneaktiviteter

EBK

24.

14 & 16

Kirken

Juleaftens gudstjeneste

Menighedsrådet

28.

13.00

Hallen

Badminton og julehygge

EBK

JANUAR
1.

16.00

Kirken/ konf.stuen

Gudstjeneste m. nytårskur

Menighedsrådet

11.

14.00

Hyggebo

Opstart – Mødestedet

Mødestedet

27.

14.00

K-K huset i VP

Fordrag v. præst Lisbeth Filtenborg Lemvig, om Astrid Lindgren Grundtvigs forening

29.

17 - 20

Hallen

Fredagssjov Nerf- Krig

EBK

FEBRUAR
7.

19.30

Kirken

Lysgudstjeneste

Menighedsrådet

14.

14.00

Kirken

Fastelavnsgudstjeneste

Menighedsrådet

Hallen

Jyskmesterskab i bob

Bobklubben

14.
23.

19.30

K-K huset i VP

Generalforsamling. Foredrag v. Casper Wenzel Tornøe
”Tilflytter til Jylland”

Grundtvigs forening

23.

19.30

Hallen

Generalforsamling

EBK

24.

Forsamlingshuset

Generalforsamling

Beboerforening

26.

Forsamlingshuset

Jensen`s bob

Bobklubben

26.

Hallen

Overnatning

EBK - Hallen

MARTS
24.

19.30

K-K huset i VP

Litteraturprofessor Anne-Marie Mai ”Hvad litteraturen gør ved os” Grundtvigs forening

28.

15 - 18

Hallen

Gymnastikopvisning

EBK
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MENIGHEDSRÅDET

Sidste nyt fra
menighedsrådet
Først vil menighedsrådet sige tak til bladudvalget og Mikkel
Veile for det nye Kirke/foreningsblad. Det ser rigtig godt ud,
og vi har fået meget ros fra forskellige. Selvfølgelig er der
nogle ting, der kan gøres bedre. Som det første blad, der er
blevet sat i søen, er det rigtig godt gået. Vi håber, der bliver
lidt mere tid til korrektur læsning denne gang.
NY PRÆST
Søndag d. 21. juni blev Tove Rask Søndergaard valgt som ny
præst til Ejsing sogn og med 45% bistandsforpligtelse til
Sahl og Vinderup. Men først skulle Tove ordineres til præst,
da hun ikke har været præst før.
ORDINATION
Søndag d. 16. august var der ordinations gudstjeneste i
Viborg Domkirke på en af de varmeste sommerdage. Der
var arrangeret buskørsel til Viborg og en del sognebørn
deltog og overværede den festlige gudstjeneste, hvor Tove
blev ordineret til præst. Der var 2 fra de tre menighedsråd:
Ejsing, Sahl og Vinderup, der gik med i procession sammen
med biskop, provst og øvrige præster. Det blev en helt
fantastisk oplevelse. Der var samvær for de indbudte i
Sognehuset lige efter gudstjenesten med traktement og
forskellige indslag.
MENIGHEDSRÅDSVALGET
Tirsdag d. 15. september var der valgforsamlingsmøde i
forsamlingshuset, hvor der var valg til menighedsrådet.
Menighedsrådet orienterede om, hvad der var foregåret i
den valg periode, der snart går på held, og om kommende
arbejds opgaver, som det nye menighedsråd kommer til at
arbejde med.
Det snart afgående menighedsråd er blevet noget reduceret
i antal på det sidste, der er nu kun 3 tilbage, imod et fuld
menighedsråd på 5.
Det lykkedes at få et fuldtallig menighedsråd,
nævnt efter stemmetal:
Erik Bruun-Sørensen
Ingrid Hvass
Jensia Risum
Anna Kirkegaard Sørensen (Hovgaard)
Niels Jacobsen
1. stedfortræder Marie Olesen og 2. Anni Klausholt
Det nye menighedsråd konstituerer sig d. 26. november,
og er klar til første søndag i advent.

PRÆSTEINDSÆTTELSE
Søndag d. 20. september i Ejsing kirke, blev Tove Rask
Søndergaard indsat som ny sognepræst.
Der var kommet ca 70 til den festlige indsættelses
gudstjeneste, hvor Provst Niels Arne Christensen stod for
indsættelsen. Gudstjenesten startede og sluttede med
en flot procession med fanebærere i spidsen efterfulgt af
Provst, Tove og 2 præster fra nabo sognene.
Efter gudstjenesten var der sammenkomst i Hallen, hvor
godt 40 nød en veldækket kaffe buffet, med boller og
æblekage på Corona venlig vis.
Tove Rask Søndergaard blev budt velkommen med flere
indslag, og menighedsrådene fra Sahl, Vinderup og Ejsing
ser frem til et godt samarbejde.
Søndag d. 27. september var der høstgudstjeneste,
kirkegængerne mødte en fint pyntet kirke med forskellige
ting fra mark og have, hvor der blev sagt tak for årets
afgrøde. Efter gudstjeneste blev der serveret sandwich,
kaffe og te uden for.

Erik Bruun-Sørensen
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MENIGHEDSRÅDET

Julen rummer traditioner for alle
sanser – og et glædeligt budskab!
Når dette blad går i trykken, nærmer juletiden sig.
For nogen er det en tid med forventninger og glæde, for andre en tid med vemod og tristhed.
Fællesnævneren for disse er, at julen er en tid med mange traditioner.
Traditioner derhjemme med julepynt, julemad, småkager og dekorationer. Julegaver og gæster.
Traditioner i byerne med juletræ, gran og lys. Traditioner i skolen og børnehaven med klippe og klistre og
julepyntning. Og for de voksne måske en tradition med julefrokost.
Traditioner kan give en fornemmelse af tryghed og stabilitet. Her i slutningen af året 2020 kan der nok
være brug for et element af tryghed og stabilitet. For i år har vi alle oplevet forandringer, som har påvirket
vores hverdag på en række måder. Vi er blevet forstyrret og rystet grundigt med alle de forskellige
restriktioner, som corona-pandemien har medført. Og endda skiftende restriktioner. Så måtte vi ikke
det, så måtte vi alligevel, og så blev der lukket igen.
Forholdsreglerne mod udbredelse af smitte vil påvirke vores traditioner for julen i år. En del af dem vil
kunne beholdes uændrede og andre kan foregå i en ændret version. Nogle traditioner vil sikkert blive
umulige at gennemføre. Lad os glæde os over det, der kan lade sig gøre!
I Asger Pedersens julevise er julens traditioner noget, der både kan ses,
høres og duftes. Og den kan naturligvis også smages!
Bare man bruger sit øre,
så er det let nok at høre
tusind forskellige lyde som lyder af jul.
For
Klokkerne kimer, og masser af damer og mænd
trasker i sneen og nynner ”Velkommen igen”,
og fra hver anden butik
lyder der julemusik,
jo, man kan tydeligt høre det næsten er jul.
Osv.

Også i kirken er der mange traditioner i advents- og juletiden.
Særlige gudstjenester og juleafslutninger og ekstra festlige
gudstjenester, både 1. søndag i advent, juleaftensdag og juledag.
Der er mange gudstjenester på få dage. Og det er der grund til! For der
er meget at fejre, selv i en tid med den tunge skygge fra den verdensomspændende
pandemi. Ja faktisk netop i år kan vi have særligt brug for julens glædelige budskab:
At Himlen steg ned på jorden, så Gud med en barnehånd kunne bevæge verden. Med Jesus fik vi
muligheden for at komme tæt på Gud, så hans fred og kærlighed kan nå os og fylde vore hjerter. Og vi fik
et håb om evigt liv.
For nogle mennesker fremkalder julen vemod og tristhed, det kan være pga. sorg, det kan være pga.
ensomhed eller noget andet. Må julens budskab om kærlighed, fred og håb også nå de mennesker!

Tove Rask Søndergaard
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MENIGHEDSRÅDET

PÅ KIRKEGÅRDEN
Efteråret på kirkegården er altid en tid, hvor der sker meget. Det sidste ukrudt skal væk, sommerblomsterne som
står allerpænest netop nu, skal graves op, så vi kan få gjort klar til at lægge gran på gravene. Bladene begynder også
at falde af og vi gør hvad vi kan for at få det hele til at se pænt ud.
Vi siger hvert år at det bliver da også tidligere og tidligere men det er samme tidspunkt hvert år, nemlig tirsdag i uge
43.
Vi skal jo helst være færdig til første søndag i advent, hvor det nye kirkeår starter. Det er en dejlig tid, så håber vi
vejret viser sig fra sin pæne side.
Vi har været så heldige at vi har haft en praktikant i 4 timer i ugen, nemlig Bente Dahl. Det har vi været glade for.
Efteråret er noget helt særligt, nok den tid jeg holder allermest af.
Så nyd nu dagene, det går så hurtigt.

Glædelig jul og godt nytår
Hilsen Annette

Arrangementer Indre Mission
DECEMBER
Tirsdag d. 1

v. Sognepræst Emanuel Fuglsang, Herning

Lørdag d. 28

Juletræsfest tale v. Bodil Jørgensen

FORMIDDAGSCAFÉ I
KIRKEHUSET VINDERUP

JANUAR
Mandag d. 11

Evangelisk Alliance Bedeuge

Tirsdag d. 12

Evangelisk Alliance Bedeuge

Onsdag d. 13

Evangelisk Alliance Bedeuge

Torsdag d. 14

Evangelisk Alliance Bedeuge

Tirsdag d. 19

Nytårsfest v. Aulumkoret

FEBRUAR
Tirsdag d. 9

Emne Aften: v. Israel Missionen

Kl. 19.30 i Kirke /Kulturhuset hvor ikke andet er nævnt

Alle er velkommen
Venlig hilsen Hans Lund

Tirsdag d. 26 Januar
Tirsdag d. 23 Februar
Kl. 09.30 – 11.00

Alle er velkommen
- Cafe udvalget
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Gudstjenester
29. November

16.00

TS

1. Søndag i advent

DECEMBER

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

6. december

09.00

LU

2. søndag i advent

13. december

10.30

TS

3. søndag i advent

20. december

19.30

TS Syng julen ind

4. søndag i advent

24. december

14.00
16.00

TS NB. Tilmelding
TS NB. Tilmelding

Juleaftensdag

25. december

10.30

TS

Juledag

26. december

-

Der henvises til Vinderup, Handbjerg m.fl.

2. Juledag

27. december

10.30

TS

Julesøndag

JANUAR

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

1. januar

16.00

TS Kransekage

Nytårsdag

3. januar

10.30

TS

Hellig 3 konger

10. januar

19.30

TS Evangelisk alliance bedeuge gudstjeneste

1. søndag efter Hellig 3 konger

17. januar

09.00

NAC

2. søndag efter Hellig 3 konger

24. januar

10.30

TS

Sidste søndag efter Hellig 3 konger

31. januar

-

Ingen gudstjeneste

Septuagesima

FEBRUAR

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

7. februar

19.30

TS Lysgudstjeneste

Seksagesima

14. februar

14.00

TS

Fastelavn

21. februar

09.00

CAH

1. søndag i fasten

28. februar

10.30

TS

2. søndag i fasten

Særlige Gudstjenester
1. SØNDAG I ADVENT KL. 16

Gudstjeneste med Lucia optog, derefter går vi til Hallen og får gløgg og æblerskiver, alt efter hvad
corona tillader. Dernæst går vi i samlet flok til torvet, for at tænde lysene på det store juletræ.

4. SØNDAG I ADVENT KL 19.30

“Syng Julen ind”, hvor vi mødes og synger både gamle og nye julesange og -salmer.

DEN 24. DECEMBER

Menighedsrådet har bestemt at der skal være 2 julegudstjenester kl. 14 og kl. 16, med de covid 19
regler der nu må gælde, og med tilmelding. Menighedsrådet har på nuværende tidspunkt endnu
ikke taget stilling til, hvordan det kommer til at foregå.
- Hold øje med tilmelding på www.ejsingkirke.dk

1. JANUAR NYTÅRSDAG

Gudsjeneste kl. 16 med efterfølgende kransekage og bobler.
Kom og lad os ønsker hinanden et godt Nytår 2021.

SØNDAG D. 7. FEBRUAR

Lysgudstjeneste hvor vi fejre kyndelmisse.

TS: Tove R. Søndergaard – CAH: Camilla Hansen – LU: Lise Uhrskov – VOH: Vagn Ove Høgild – VV: Vilhelm Værge –
NAC: Niels Arne Christensen

Ingen gudstjeneste?
Her har TS bistandsuge for SahlVinderup. Der kan derfor enten
aflyses, konverteres til en hverdagssærgudstjeneste i samme uge, eller
Ejsing menighedsråd kan aftale med en
emeritus at tage 10.30 gudstjenesten i
Sahl-Vinderup.
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Anmeldelser og kirkelig vejledning
FØDSEL
Fødslen anmeldes til kirkekontoret gennem
jordemoderen. Ugifte forældrepar indsender omsorgsog ansvarserklæring (O&A erklæring) Inden 14 dage
digitalt via www.borger.dk
DÅB
Dåb aftales med sognepræsten senest onsdagen før
dåbs søndagen.

VIELSE
Aftales med sognepræsten i god tid.

Kirkelige handlinger
aftales med
sognepræsten forud

BEGRAVELSE
Henvendelse hos sognepræsten.
SAMTALE
Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten,
hvis der er behov for en samtale eller hjemmebesøg.

Stof til næste blad
senest 20. januar til
ebs@dlgnet.dk

Menighedsrådsmedlemmer
Erik Bruun-Sørensen

Ingrid Hvass

Jensia Risum

Mobil: 61 76 84 39
Mail: ebs@dlgnet.dk

Mobil: 22 17 26 17
Mail: ingrid@ingridhvass.dk

Mobil: 20 40 67 51
Mail: jj.risum@gmail.com

Anna Kirkegaard Sørensen
Mobil: 20 71 11 08
Mail: aks56@live.dk

Niels Jacobsen
Mobil: 20 64 68 46
Mail: sanggaard24@hotmail.com

Navne og adresser,
Ejsing sogn og kirke
Sognepræst:

Tove Rask Søndergaard, Tlf: 97446007, Mobil: 30717050

Graver:

Annette Rank Grysbæk, Geddalvej 4, 7830 Vinderup, Tlf: 61768595

Organist:

Natalia Matcovka, Tlf: 24260173

Kasserer (Indtil 29.12.2020):

Allan Nielsen, Mail: gronqvist@mail.dk

Kirkesanger:

Christian Kaastrup-Hansen

Kirkeværge (Indtil 29.12.2020):

Jørgen Risum, Tlf: 23614051

Kordegn:

Jane Dehli, Vinderup Kirke- og kulturhus, Søndergade 31 B, 7830
Vinderup, Tlf: 23232607, Mail: Jadle@km.dk
Træffetider: Tirsdag og fredag kl. 11-13, torsdag kl. 15.00-17.00

Formand:

Erik Bruun-Sørensen, Egebjergvej 29, 7830 Vinderup,
Tlf: 6176 8439, Mail: ebs@dlgnet.dk
Find os på facebook
Ejsing Kirke
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MOK

MOK
Mok- klub er en forkortelse af Kfum og kfuk som står bag børnearbejdet som har
været i Ejsing sogn siden først i 80 erne.
I disse Corona tider mødes vi hver anden mandag aften i konfirmand lokalerne
(samme sted som præstegården) på Vinderupvej. Indtil denne sæson har vi lånt
skolens lokaler og det har forsat selvom det blev til friskole og det har vi været
meget Taknemlige for at have så mange gode faciliter.
Vi er pt. 20 børn og 2 ungleder og 3 voksne leder ( som har været leder i ca. 20 år ).
Vi mødes mandag aftner fra kl. 19 – 20.30 . Vi har mange forskellige aktiviteter på
programmet bl. Kanotur-Lokal stor svævebane- krabbe fisketur – f.eks. løb som
f.eks. Lagkage løb – burgerløb- hot dog løb. Bolsjer fremstilling – Leg i hallen arbejde værksted i sløjd lokaler – besøg hos leder- cykelture – banko spil- rekord
aftner osv.

Vores motto
BØRN OG UNGE SKAL VIDE,
DE KAN TRO PÅ GUD –
OG AT GUD TROR PÅ DEM

nes vegne
r
e
d
e
l
å
P
ausholt
Anni Kl
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Børnehaven Gazellen
BØRNEHAVENS FOKUS PÅ AFFALD OG GENBRUG
Børnehaven samlede før coronanedlukningen en masse genbrugsmaterialer ind. Materialerne skulle bruges til et stort
affald og genbrugsprojekt. Projektet blev søsat med en plan for 7 ugers forskellige aktiviteter. Men som projektet skred
frem, så kom der flere og flere idéer som skulle afprøves. Så projektet kører nu frem til jul.
Målet med projektet er bl.a. at sætte fokus på at mange af de ting vi normalt smider ud, sagtens kan bruges til andre
ting. Vi vil genbruge materialerne i forskellige kreative former og aktiviteter. Derudover så synes vi det er vigtigt at vi
lære børnene om affaldstyper, samt affaldssortering. Alle ting er med til at passe på vores klima.
Vi arbejder med affald og genbrugsmaterialer på mange forskellige måder. Børnene har bl.a. arbejdet med de forskellige
affaldstyper, samlet affald i Ejsing, sorteret affald i stor stil og meget mere. Vi har lavet vores egen lille kompostbunke,
hvor vi følger skraldets udvikling. Det lugter ikke altid godt, når låget løftes af, men det er en del af processen.
Alle børn har øvet sig på sangen ”Fætter mikkel”. Derudover så har de brugt tid på at arbejde
med skraldemusik, hvor de har lavet en musikvæg til legepladsen, lavet trommer af
balloner og dåser, guitar af skoæsker og elastikker, samt regnvejrsrasler af rør og ris.
Til den årlige motionsdag deltog alle vores børn i et skraldeløb, hvor de skulle ud
og hente forskellige typer affald, som lå fordelt på sportspladsen. Affaldet skulle
indsamles og fordeles i de rigtige skraldespande. Efter løbet modtog alle børn
et diplom for deres gode affaldssortering og blev udnævnt til børnehavens
skraldehelte.

LEGEPLADSENS NYE

LÆRINGSMILJØER

Da corona genåbningen endelig kom tilbage i april, besluttede vi
os for at bruge alt den tid vi kunne udenfor, hvilket vores børn har
nydt i stor stil. Der har været leg alle steder. Vi bruger rigtig mange
timer på vores legeplads og har i den forbindelse arbejdet på at få
skabt flere forskellige læringsmiljøer fordelt rundt på legepladsen.
Vi har bl.a. fået en ny lille motorikbane, musikvæg, trafikbane og der
kommer også snart en lille dinosaurpark.
Vi har været rigtig heldige og fået sponsoreret forskellige nye ting
til legepladsen. Sparekassen Vendsyssel har sponsoreret bænke til
vores nye bålsted. Y-mens i Vinderup har sponsoreret et nyt bålsted
og mange af de lokale virksomheder har sponsoreret vores nye
læringstavler, som hænger i hegnet. En stort tak til dem alle for de
nye fine ting, som alle bidrager til at vores børn kan få mange gode
timer på legepladsen i alt slags vejr, hvor både leg og læring er i fokus.
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SFO i Ejsing

SFO´EN I EJSING ER ET FRITIDSTILBUD FOR BØRN
FRA 0. TIL 4. KLASSE BESTÅENDE AF 33 BØRN.
Siden august 2020, har SFO´en været så heldig at få muligheden for at rykke i nye
og større lokaler, nemlig Ejsing-Egebjerg hallen.
Dette har givet børnene mulighed for både, at være aktive ned i hallen og
brænde en masse krudt af, især fodbold, basket og høvdingebold er i høj kurs om
eftermiddagen. Derudover er der mulighed for at sætte sig op i kantinen med
legetøj eller kreative aktiviteter, så som; at tegne, lave perler, elastikarmbånd,
drømmefangere osv.
Vi har, som et nyt tiltag også haft mere fokus på at tilbyde kreative aktiviteter,
hvilket børnene har taget rigtig godt i mod, og engageret sig i. Vores kreative
aktivitet med drømmefangeren satte både kreativitet og fordybelsen i gang,
men gav også anledning til en snak omkring drømme, og om drømmefangers
indvirkning på børns drømme.
Selvom SFO´en er flyttet i hallen, er der stadig fri mulighed til også at bruge
udeområdet. Især hulebygning i træerne, fodbold på fodboldbanen, eller en tur
på cyklen i skolegård vægter børnene stadigt højt.
Det er altså tydeligt at mærke at både børn og voksne nyder at være i SFO´en.
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Formandsberetning
30 september 2020
VELKOMMEN ALLE SAMMEN
Endelig kan vi mødes og holde generalforsamling. Det
har vi ventet på længe, men nu gør vi det, med alle de
forholdsregler der skal til for, at vi kan passe på hinanden.
Sidste skoleår var specielt. Der var ingen der i julen 2019
kunne have forudset hvordan vi ville komme til at slutte
skoleåret af.
Da jeg skulle til at skrive min formandsberetning til i
aften, så sad jeg og læste den forrige igennem, for lige at
se, hvad jeg talte om sidste gang.
Så tænkte jeg, alt er jo anderledes, og så alligevel ik.
Vores Ejsing Friskole værdier og ånd har alligevel formået
at skinne ud imellem alle de nye retningslinjer vi har
skulle vænne os til.
De værdier ligger så dybt i os, at det glemmer vi ikke
bare fordi der kommer en pandemi og vender bøtten på
hovedet.
Tryghed, faglighed og bevægelse det har vi stadig.
Tryghed
Vores børn har klaret alle de nye tiltag rigtig flot, de har
været hurtige til at omstille sig, når der igen er kommet
nye restriktioner, det er fordi de er trygge.
Den trygge base her på skolen, er den samme selvom, der
er mange ting der bliver gjort på en ny måde
Faglighed
Fagligheden er stadig høj, de bliver alle udfordret lige der
hvor de er. Det er vigtigt for bedst mulig læring. Under
nedlukning fik vi alle lært at logge på meet og have online
undervisning. Jeg tænkte, det kan man da ik gøre med
børn, men det kunne man. Og det fungerede som et rigtig
fint alternativ. Når vi derhjemme har talt med familie og
venner om, hvordan de gjorde på deres børn skoler.
Så blev jeg endnu mere glad og stolt over, hvordan I som
lærer har formået at undervise vores børn på en helt ny
måde.
Jeg er så stolt af jer alle sammen og den måde I gik ind til
alt det her på. I er vant til at stå i et lokale sammen med
alle børnene og se dem i øjnene mens I underviser. Og fra
den ene dag til den anden, så var det, det stik modsatte I
havde at gøre med.
Og I glemte ikke fagligheden i det hele.

Godt gået, og jeg tror nok vi er et par stykker eller tre,
der bøjer os i støvet for jer der står med undervisningen
hver dag.
Bevægelse
Bevægelsen er her også stadig, man må heldigvis gerne
stadig løbe på gangene og tage bevægelsen med i
undervisningen. Det er stadig en helt naturlig del af vores
hverdag her på skolen.
Selv bevægelse kan klares på meet. Asger førte an med
en stor terning, hvor vi kunne se hvilke opgaver vi nu
skulle klare. Vi havde en fest med det hjemme hos os.
Så alt i alt, så har alt personalet både her på skolen, i
sfo´en og i Gazellen fundet nye måder at gøre alt det vi
plejer på. Det er en svær opgave, som I hele tiden retter
jer ind efter, hver gang der kommer nye retningslinjer,
men jeg synes I alle har klaret det til UG. Og vi, som
forældre er trygge ved at sende vores børn afsted.
Jeg havde egentlig flere ting jeg gerne ville tale om, men
Julie og jeg er blevet enige om, at vi vil prøve at gøre det
kort, så vi bruger mindst mulig til sammen, sådan som
myndighederne anbefaler.
Derfor vil jeg bare kort slå et slag for valget til
skolebestyrelsen. Der er 3 på valg i år, det er Torsten,
Kristina og Mai. Torsten ønsker genvalg, Kristina og Mai
ønsker at takke af, for denne gang.
Jeg håber der sidder nogle her i aften, som har lyst til
at stille op til bestyrelsen, og give sit besyv med til det
spændende arbejde vi har her i bestyrelsen. Vi er jo med
til at forme hvordan vores skole skal se ud i fremtiden.
Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige en stor
tak til alt personale, elever, forældre, støtteforening og
alle de frivillige for det store stykke arbejde I gør og for
det gode samarbejde vi har. Det sætter vi stor pris på. I
er alle med til at gøre en forskel.
Tak!

13

FRISKOLEN

Generalforsamling.
Skoleleder.
Fint nok med fester! Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen

Corona-skole er stadig et vilkår. Heldigvis asfalterer hele
tiden vi ikke mere mens vi kører. Sammen har vi fået en ny
hverdag og ingen kan fortælle os hvor længe vi skal tænke
Corona-forbehold ind i vores planlægning. Det er et vilkår
både børn og voksne er en del af, og det er blevet en del af
vores nye hverdag, vi stadig holder så meget af.
Vi er nu for alvor kommet i gang med vores overbygning. Vi
har 15 elever i vores 7-8 klasse, og har i den forbindelse lavet
et samarbejde med MRS i Ryde omkring valgfag. Valgfag
er blevet et obligatorisk prøvefag i 8.klasse og her i Ejsing
kan vores store elever vælge i mellem madkunstskab eller
musik som prøvefag. Det er indtil videre et meget positivt
samarbejde og ud over flere valgmuligheder får vores store
elever også udvidet deres cirkler, når de lærer andre unge
mennesker at kende fra Ryde og omegn.

- Dan Turell

Endelig er vi her, dog i en anden form end først planlagt,
men sådan er det lige nu, med meget.
Jeg har kigget på det skriv jeg havde lavet til d. ordinære
generalforsamling der skulle være afholdt d. 25/3 2020.
Temaet var hverdag – og pointen var at vi holder så utrolig
meget af vores hverdag her på Ejsing Friskole. Hverdagen,
hvor vi kører efter skemaet og årsplanen. Vi trives i
forudsigeligheden og med det mener jeg os alle sammen.
Elever og personale har det rigtig godt, når vi ved hvad vi
skal og hvorfor.
Mit skriv handlede også om, hvordan vores år er skruet
sammen med lejrture, fællesspisning, emneuger, musical
og samlinger. Alt det, der gør vores hverdag endnu mere
værdigfuld.
Så kom Corona lock down. En dag af gangen og vi asfalterede
imens vi kørte, uden at vide hvad der kom om hjørnet og
hvor vejen ville ende. En ting blev meget tydeligt, i en lang
periode havde vi ingen hverdag, vi gjorde ingen ting hver
dag. Hver dag gjorde vi noget nyt.

Vores ny-renoverede fysik-lokale står endelig færdigt. Det
er blevet moderniseret, der er blevet indlagt gas og alt hvad
der skal bruges når udskolingen skal undervises i Fysik og
kemi.
2 lærere er blevet uddannet Alkalær-undervisere med
en diplom. Pædagogikken i Alkalær-metoden indeholder
mange helt nye og utraditionelle tanker. Selve navnet
Alkalær er skabt ud fra overbevisningen og erfaringen om
at alle kan lære at læse. Skolen har indkøbt grundmaterialet
og med midler fra Rotary Vinderup, Lions Victoria og
cykelsponsorløb er der blevet samlet ind til at vi siden har
kunne indkøbe flere af de indbydende materialer, både
læsebøger og stavetavler. Med lærernes entusiasme
omkring Alkalær er tiltaget vokset i raketfart. Det er så
skønt når det bliver tydeligt, at vi her på skolen ikke har
langt fra tanke til handling.
Heldigvis har vi med vores dygtige personale både i skole
og børnehave også erfaret at vi ikke har langt fra hverdag til
uforsigelighed hver dag, og tilbage til hverdag. En hverdag
vi trives i og holder af. Det ville være løgn at sige at vi ikke
også savner alt det, vi lige nu må undvære. Jeg tror på, at vi
stille og roligt, måske på et lidt andet måde en før Corona,
får fyldt vores hverdag op med boblende perler(for at blive
lidt ved dan Turells hverdag). F.eks har vi nu lavet en plan for,
at vores fredagsmad nu igen kan komme op at køre. Lidt på
en anden måde, men vi glæder os umådelig
meget til at vores skole igen skal dufte af
S PÅ
ÆT TE
dejlig varm mad, hver fredag.
FORT TE SIDE...
NÆS
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Tusind tak til alle vores frivillige. Maddamer, morgenmadsdamer i børnehaven, vores tålmodige buschauffører, alle jer
der f.eks. troppede op og hjalp med kostumer og rekvisitter til
Peter Pan, jeg kan blive ved.
MINISTERIETS TILSYNS SAMMENFATNING
Baseret på besøgene på skolen med overværelse af
undervisning, samtaler med elever, lærere og ledelse er det
min vurdering at undervisningen og elevernes udbytte af
denne står mål folkeskolen. Det er herudover klart at Ejsing
Friskole udgør en tryg og rar ramme for eleverne og at de
generelt trives med deres kammerater, deres lærere og
deres skole i det hele taget. Der er en god stemning blandt
elever lærere og øvrigt personale, og skolen renoverer
såvel bygninger og lokaler så disse understøtter skolens
pædagogiske udvikling og intentioner Skolen lever op til
kravene om frihed og folkestyre og blandt andet nogen af
de tematikker eleverne arbejder med, og som er udstillet i
klasserum og fællesareal, bærer præg af dette.

KONSTITUERING EFTER GENERALFORSAMLING
D. 30. SEP. 2020
Følgende blev valgt til skolebestyrelsen
Torsten Klith
Simone Scholz
Heidi Thomsen
Efter konstituering ser bestyrelsen således ud:
Formand 		

Rikke Engmark (Forældrekreds)

Næstformand 		

Anders Risum (Forældrekreds)

Referent		

Heidi Thomsen (Forældrekreds)

Medlem			

Torsten Klith (Forældrekreds)

Medlem			

Simone Scholz (Forældrekreds)

Medlem			

Anne Hummelshøj (Skolekreds)

Medlem			

Mogens Vinther (Skolekreds)
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Nyt fra Ejsing Beboerforening

HVEM ER VI?
Kontakt mail: Ejsingbeboerforening@gmail.com

Vi er en forholdsvis ny bestyrelse fra 2020 og har valgt at ryste
posen total og starte på ny.
I 2020 er vi samlet 225 betalende medlemmer. Det er dejligt at se,
hvor stor en opbakning vi får fra jer alle.
Vi brænder for udvikling i Ejsing og omegn, og bakker i stor stil
op omkring det fantastiske samarbejde der er blandt de mange
frivillige. I år har vi især haft fokus på hjertestarter, fornyelses af
grønne områder og vedligeholdelse af Skovlegepladsen.
FRIVILLIGE OG STØTTE
Vi vil gerne sige stor tak til Y-mens Club og Victoria Club der i
2019 gav tilskud til de tre fine flagstænger, der står flot ved Ejsing
byskilt på Vinderupvej. De pynter utrolig meget!
Derudover var Y-mens Club så gavmilde, at de også gav støtte i
2020 til en ny plæneklippe til Skovlegepladsen. Plæneklipperen
købte vi til Ejsing-venlig pris hos TK maskiner.
Skovlegepladsen har også fået nyt legetøj (110 stk.), snobrødspinde,
popcornholder og grillpincet. Vendsyssel bank i Vinderup har
sponsoreret det hele. Vi takker mange gange.
Søndag d. 4. oktober afholdte vi tak-for-hjælpen arrangement
for de mange frivillige, der har hjulpet med at vedligeholde
Skovlegepladsen med bl.a. græsslåning og rengøring af
toiletbygningen. Vi var samlet 20 til arrangementet med
morgenmad og hygge. Endnu en gang vil vi gerne sige stor
tak for jeres frivillige hjælp. Det er SÅ vigtigt at vi passer til
Skovlegepladsen.
Hvis du har lyst til at være en del af det frivillige hold til
vedligeholdelse på Skovlegepladsen (det drejer sig om 1-2 gange
mellem april og oktober). Så kontakt meget gerne Sofie på
28182645.
PROJEKT HJERTESTARTER
Vi har fået ny hjertestarter, som står i et nyt beskyttet varmeskab.
Hjertestarteren kan fremover være samme sted HELE året rundt.
Den er sat op foran Ejsing Friskole ved p-pladsen, så den er let
tilgængelig. I forbindelse med tilslutning af strøm til skabet har
El-plus været behjælpelig. De var endda så søde at gøre det uden
beregning. Vi takker mange gange!

Formand: Mads Møberg gift med Helle. Sammen har vi 3 drenge
Frederik på 15 år august på 12 år og Elias på 5 år. Bor på lauheden.
Næsteformand: Kristina Hause, gift med Brian Thomsen og har tre
børn. Jette på 5 år går børnehaven Gazellen, Christian på 10 år og
Andreas 8 år går i Ejsing Friskole. Jeg har boet i Ejsing i 15 år.
Kasserer: Emma Noe gift med Simon Noe. Vi flyttede til Ejsing
sidste år. Bor ved Råst.
Medlem: Sofie Kilsgaard Olesen, Gift med Claus Kilsgaard Olesen,
sammen har vi Emil som går på friskolen, boet i Ejsing siden 2010.
(Kontaktperson vedr. Skovlegepladsen. Mail: Ejsingskovlegeplads@
gmail.com)
Medlem: Jan Bendtsen gift med Lene Lidegaard Bendtsen har
2 børn Mads på 15 år og Signe på 12 år bor på Lauhede og jeg er
barnefødt i Ejsing.
Medlem: Maarten van Asseldonk gift med Rianne van Berkel. Har
fem børn Lieke(13) Mathijs(12) Thomas(11) Sanne (9) og Lotte(9) alle
på Ejsing Friskole. Flyttede fra Holland til St Sevelsted i 2001.
Medlem: Henrik Ringgaard, gift med Malene. Har tre børn – Lukas 7
år, Laura 4 år og Lærke 3 år. Er barnefødt i Ejsing.

Vi har tidligere på året skrevet på Facebook, om folk havde lyst til
at give et lille tilskud til vores projekt hjertestarter, da den koster
10.000,-. Der er blevet samlet 6150,- ind! Tusind tak! Derudover har
Genfa givet til kende, at de vil give resten af beløbet. Det er helt
utroligt og vi er meget taknemmelige.
BYGGEGRUNDE
Vi har i år haft en tæt dialog med lokalpolitikerne samt
embedsfolk på Holstebro kommune omkring den positive
udvikling i Ejsing. Vi er i tæt samarbejde omkring
muligheden for udstykning af byggegrunde i
forlængelse af Østparken. Derfor har vi
en EFTERLYSNING!
Går du/I med et ønske om at bygge
nyt i Ejsing eller kender nogle der
har, så giv endelig besked til
Mads Møberg 21436847 eller
Kristina Hause 28293166.
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Årets overnatning 2021
ALLE BØRN FRA 5-15 ÅR INVITERES TIL DEN ÅRLIGE
OVERNATNING I EJSING-EGEBJERG HALLEN
Vi skal lege, hygge og smugle penge til Ejsings historiske natløb, og
hvem ved, måske kan vi holde os vågne til den lyse morgen…

HUSKELISTE
Sovepose
Liggeunderlag
Sovedyr

HVORNÅR: Fredag d. 26. februar kl. 17.30 – lørdag d. 27. februar
kl.10.00

Toiletsager

STED: Ejsing-Egebjerg Hallen

Derudover er det er en god idé
med lidt penge til slik, chips
og sodavand, som kan købes i
hallens kiosk

PRIS: kr. 100,-pr. barn (betales ved tilmelding)
TILMELDINGSFRIST: Mandag d. 22. Februar til Anita Hopper i EjsingEgebjerg Hallens kiosk eller via e-mail ejsingegebjerghallen@gmail.
com. Ved tilmelding efter tilmeldingsfrist, vil prisen være kr. 130,Vi glæder os til at se en masse glade børn!

Varmt overtøj

Mobiltelefoner vil blive indsamlet, derfor er
der ingen grund til at tage dem med. Hvis et
barn har brug for at kontakte sine forældre
eller omvendt, vil de voksne hjælpere sørge for
at barnet kan ringe hjem.

Venlig Hilsen
Anita Hopper, Preben Rusbjerg,
& Mette Rocatis Møllnitz
Hallen og EBK

BADMINTON JULEHYGGE
I EJSING EGEBJERG HALLEN
MANDAG D. 28 DECEMBER FRA KL. 13
For alle som har lyst til at få sig rørt midt i alt den
gode julemad.
Vi ser frem til en hyggelig dag

TILMELDING

Preben Rusbjerg
61 74 53 33
PRIS

Voksne: 30,Børn: GRATIS

Hallen og Boldudvalget

SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Gymnastik opvisning
i Ejsing
Søndag d. 28. Marts 2021

OBS!

Vi tager forbehold for
Corona situationen, og
melder yderligere ud,
når vi nærmer os.
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Billeder fra ”aktiv formiddag for alle”
- som seniorudvalget ved EBK har hver torsdag.
Her trænes skuldre og nakke og koncentrationen om spillet bowls
er stor. Vigtigt: Der er dog altid tid til en snak og et godt grin ind
imellem - og ved kaffen.

Billeder fra Lady Fitness
- en aften med Jumping Fitness.
Der vil starte et hold med Jumping Fitness inden jul - følg
med på EBK Facebook side om nærmere oplysninger

EBK Kontaktliste
GYMNASTIK OG FITNESS

FORMAND
Lars Rocatis 		

21 18 15 17

KASSERER
Helle Levring Laursen

23 93 71 92

BOLDUDVALG
Preben Rusbjerg
Henrik Stjernholm
Martin Hallengren
Mogens Vestergård
Kristina Bøje 		
Martin Poulsen 		
Jon Jensen
Viktor Pushnyak

61 54 65 82
40 87 55 16
60 62 08 64
27 21 36 11
40 83 59 10
30 32 72 67

Anita Pedersen 		
Dorthe Rasmussen
Lene Lindgren 		

40 63 21 15
28 40 89 77
22 24 36 63

SENIORUDVALG
Kirsten Marie Pedersen
Maren Katrine Pedersen
Birgit Poulsen 		
Jette Uldal 		
Annemarie Nielsen

25 46 63 94
61 76 84 18
22 54 33 15
30 20 66 39
61 26 64 38
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Haloversigt 2020 - 2021
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

09.30 - 11.30
Aktiv om formiddagen
for alle

09.30 - 11.00
Senior badminton

15.30 - 16.30
”Vild med bold”
børn 3 -5 år

16.30 - 17.30
Forældre - Barn

15.30 - 16.30
Gymnastik abeunger

17.30 - 18.30
Fodbold U11

16.30 - 18.00
Børne Gymnastik

17.00 - 18.00
Fodbold U 8 - 9

17.00 - 18.00
Børne badminton

18.30 - 19.30
Spinning

18.00 - 19.00
Badminton

18.00 - 19.00
Badminton

18.00 - 19.00
Børne badminton

19.30 - 20.30
Lady Fitness

19.00 - 20.00
Floorball

19.00 - 20.00
Badminton

19.00 - 20.00
Fodbold U 14

20.00 - 21.00
Badminton

20.00 - 21.00
Badminton

20.00 - 21.30
Evt. Jumping Fitness

21.00 - 22.00
Badminton

21.00 - 22.00
Badminton

* De tre tider vil blive brugt til ”fredags aktiviteter for børn” et par gange, resten af sæsonen.

NGEMENTER
TIDLIGERE ARRA

I HALLEN ...

16.30 - 17.30
Familieidræt
1 gang om måneden

19.00 - 20.00
Evt. herre - fodbold

*

20.00 - 21.00

*

21.00 - 22.00

*
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Opslagstavlen
ORIENTERING OM FÆLLESHUSET/LANDSBYHUSET EJSING-EGEBJERG
På et projektgruppemøde 11.09.2020 fremlagde Rene Ringgaard de priser, han havde indhentet fra 5 håndværksmestre
samt VVS beregner.
Den samlede pris beløb sig til 6,27 mio. kr.
Hertil kommer honorar til arkitekt og ingeniør, samt materiale til et forstørret depotrum på hallens østside.
Beløbet fra Holstebro kommune, LAG Struer-Holstebro, lån hos Nykredit samt indsamlede midler i sognet, udgør ca.
6,90 mio. kr.
Herudover satser vi på at kunne præstere frivilligt arbejde for 300.000 kr.
På den baggrund var der enighed i projektgruppen om, at det efter alt at dømme var forsvarligt at sætte projektet i
værk.
Dog blev der rejst spørgsmål til specifikke dele af projektet, samt fremsat konkrete forslag til besparelser.
På de spørgsmål og forslag fandt der en afklaring sted 29.09.2020
Men inden arkitekten slippes endelig løs på opgaven med at færdigprojektere samt ansøge om byggetilladelse,
skal vi have en fast pris fra ham, samt den ingeniør der skal foretage beregninger af bærende konstruktioner,
varmetabsberegninger samt brandforanstaltninger.
Det er netop hvad der sker i skrivende stund.
Projektgruppen for Fælleshuset/Landsbyhuset Ejsing-Egebjerg

UDVALG & KONTAKT
Kalenderudvalget
Marie: marieogole@outlook.dk
Maren Katrine: marenkatrinep@gmail.com
Erik: ebs@dlgnet.dk
Ejsing på facebook: Søg på Ejsing
Beboerforeningen: www.ejsing-egebjerg.dk
Formand: Mads Møberg ejsingbeboerforening@gmail.com

Hallen: ejsingegebjerghallen@gmail.com
Formand: Jens Jensen jsj@fibermail.dk
Ejsing kirke: www.ejsingkirke.dk
Formand: Erik Bruun-Sørensen: ebs@dlgnet.dk
Forsamlingshuset: www.ejsingforsamlingshus.dk
Formand: Lars Holte Larsen holte1956@gmail.com
Husudlejer: Birgitte Olesen birgitteogsteen@gmail.com

Ejsing Friskole: www.ejsingfriskole.dk
Skoleleder: Julie Pi Dilling-Jensen jp@ejsingfriskole.dk
Formand: Rikke Engmark engmark@live.dk

Mødestedet v. Margit Skov vinderupvej11@gmail.com

Ejsing boldklub: www.ejsinghallen-ebk.dk
Formand: Lars Rocatis lars@rocatis.com

MOK: Anni Klausholt klausholt@hotmail.dk

Tennisbane udlejning v. Bjarne Jensen bj.brogaard@gmail.
com
Ejsing Vandværk: Mogens Svenstrup post@ejsingvand.dk
Ejsing Varmeværk: Hans Pedersen hp@energimail.dk

HJERTESTARTER
Beboerforeningen har købt ny
hjertestarter, som er isoleret og
kan hænge ude hele året.
Den nye placering er ved Ejsing
Friskoles hovedindgang ud til Gl.
Landevej 22.

Vil du hejse flaget på hjørnet
ved særlige lejligheder?
Så kan du kontakte
Sofie Kilsgaard Olesen
Tlf: 28 18 26 45
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