Troldhede Børnehus.
Når dette skriv til Troldungen kommer ud, er vi meget tæt på
et nyt årsskifte, snart siger vi velkommen til 2019. God jul og
godt nytår til alle.

Hvad er der sket i Troldhede Børnehus siden det sidste nr. af
Troldungen kom ud?
Vi er alle inden for dagtilbud i RKSK kommune i gang med
efteruddannelse. Alt pædagogisk personale skal igennem et
PLC/PLF forløb. Den nye styrkede læreplan er trådt i kraft pr.
1/7-2018. Der er mange nye tiltag, som lige skal ind og finde
rodfæste i huset.

I starten af 2018 fik vi etableret en vuggestue til vores
børnehave/SFO. En vuggestue vi er meget glade og stolte af.
Dygtige pædagoger/medhjælpere, der har et stort kendskab
til denne børnegruppes behov. Det er det enkelte barns behov
for f.eks. søvn, mad m.m. der er i fokus, samtidig vægter vi
også fælles aktiviteter sammen med børnegruppen. Det kan
være højtlæsning (dialogisk læsning) sanglege, kreative
aktiviteter, ture ud af huset m.m. Vi har valgt at indkøbe
barnevogne som tillæg til vores krybber. Vi har mulighed for,
at køre det enkelte barn/eller flere ud af kryberummet, når de
skal sove, så der er mulighed for at sove ude i det fri.

Forældrebestyrelsen har valgt, at lave en forsøgsordning i
vuggestuen, hvor den frivillige forældrevalgte brød/frugt
ordning gælder hele dagen for vuggestuen. Det betyder, at
der ikke skal medbringes madpakker i vuggestuen.

Mindstegruppen er kontinuerligt i gang med at lære de
mindste børn alt det praktiske, der hører med til at være en
del af denne gruppe. Selv prøve at få diverse tøj på, alt fra
jakke, støvler m.m.. En vigtig del er også, at lære børnene at
vente på tur, at tage hensyn/passe på hinanden. De får
udfordret deres motorik, både den fin- og grovmotoriske del i
hverdagen. Der bliver tegnet, klippet og klistret, lavet
perleplader, ture ud af huset, til skoven, legepladsen,
købmanden og andre spændende steder i nærmiljøet. En
gang i ugen, har vi mulighed for, at gå i hallen og bruge den
til diverse aktiviteter. Vi får besøg af musik Peter fra skolen
flere gange om året.

Skovtudserne er ”hele tiden” i gang med at udforske
omverdenen på en eller anden måde. Det kan være med
vores Gadgetkasse: ”Naturens Rige”, som vi har fået. Deri er
der forskellige ting, som kan bruges til det, der lige nu
optager barnet/børnegruppen og understøtte dem i deres
egen nysgerrighed på omverden. Flere af deres projekter
bliver hængt op på væggen, vinduer, eller udstillet på vores
”billedvæg”. Skovtudserne kommer også rundt i vores
nærmiljø. Når muligheden er der, sker det tit med
madpakkerne, som kan nydes i det fri.

Førskolegruppen er vores lege/læringsmiljø inden skolen for
alvor starter. Her stifter børnene bekendtskab med en
legende tilgang til skolens form, her leger/lærer de det, i en
sjov medindragende og demokratisk atmosfære. De bliver
”klædt på” til skolen(livet). De møder i deres tid i
førskolegruppen diverse opgaver som skal løses, ikke mindst
relations kompetencer m.m..

SFO’en er det frirum, der er brug for efter en lang skoledag.
Hvad kan vi så tilbyde trætte børn?
Når de kommer fra skole er de meget sultne, de fleste børn er
med i vores brød/frugtordning. På grund af den længere
skoledag, har vi valgt at gøre det hele klar til, de kommer fra
skole. Derefter er der næsten ”frit valg” på alle hylder, hvad
man har lyst til at lave.
Børnenes kreativitet er meget stor, der er altid et eller andet
de gerne vil. J
I samarbejde med Nr. Vium SFO, har vi besluttet, at vi skal
besøge hinanden på skift flere gange i løbet af året.

Vi har en meget aktiv købmand, som har lavet flere
aktiviteter, som Troldhede Børnehus har været en del af. Vi
blev inviteret over for at lave Halloween græskar op til
halloween aften. Vuggestuen deltog med de ældste børn, de
fik lavet et rigtig fint græskar, som var en del af
udsmykningen, sammen med alle de fine græskar børnehaven
fik skåret. Vi deltager også i Guirlande udsmykningen.

Børnehaven og SFO’en holdt Halloween den 1. november.
Børnehaven om formiddagen og SFO’en om aftenen. En rigtig
”uhyggelig” dag, nok mest i SFO’en.
Vi havde lånt købmandens heks, hun stod ”pænt” og tog
imod, de ”uhyggelige” udklædte børn.
En rigtig dejlig aften med lækkert ”uhyggeligt mad”. Leg på
legepladsen, dans og kåring af de grimmeste/uhyggeligste
udklædninger.
Opsummering af vores renovering af legepladsen. Vi har valgt
redskaber og underentreprenør, nu skal vi snart i gang, start
2019. Det bliver så godt, en rigtig god legeplads, der opfylder
vores ”3 i 1” målgruppe. Vuggestue-børnehave-sfo J
Julen står for døren, med de traditioner vi har.
Juletur den første lørdag i december, som forældrebestyrelsen
står for.
SFO’en tager på juletur til Herning Centeret. (Måske
november??)
I december mdr. er der besøg af drillenissen,
julegaveudtrækning, drillenissen kommer med ”hjem” på
besøg
Orla kommer og synger sammen med børnene, inden vi
slutter året af med julegudstjeneste i kirken, efterfulgt af
risengrød, når vi er tilbage i Troldhede Børnehus.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Venlig hilsen Troldhede Børnehus J

Skolen, november 2018
Vi er nået til en af årets sidste måneder – forstå det, hvem der kan.
Vi har haft et begivenhedsrigt efterår og langt det meste, har man
kunnet få et indblik i enten via Intra, vores hjemmeside eller
Facebook.
Den nye databeskyttelseslov er meget omfattende for os og betyder
også, at vi for eftertiden må begrænse, hvilke billeder vi
offentliggør.
Vi er kommet rigtigt godt i gang med den nye måde, som
forældrene har skullet melde fravær på siden sommerferien – det
kører bare J
Efter næste skoleår kommer der igen en stor ændring i skolens
hverdag: Intra (Personale, Elev- og Forældre) udgår og vi skal til at
vænne os til det spritnye, omfattende system: AULA.
I løbet af foråret 2019 skal personalet gennemgå uddannelsen, så vi
hver især bliver ”klædt rigtigt på” til at tackle de nye systemer.
Det bliver meget spændende og vi melder naturligvis nærmere ud
omkring det hele, når vi ved mere.
Hverdagene flyver af sted med masser af godt og højt humør.
Vi har sløjfet den tidligere lektiecafé – vore elever var simpelthen
fyldt op med viden, når de nåede til lektiecafé sidst på dagen.
Lektiecaféen er siden starten af dette skoleår skiftet ud med
Fordybelse.

I mellemtrinnet har dette initiativ skabt rigtigt glade elever – også
om eftermiddagen, selv om man er træt efter en lang ”arbejdsdag”.
Eleverne er så glade for det nye tiltag og de er vilde med den altid
positive tilgang, Henrik kommer med.
Hver fredag har vi alternative dage, hvor vi laver tema-dage
bestemt efter årstiden eller hvad man har arbejdet med gennem
ugens 4 første dage – tager ud af huset eller har gæsteundervisere.
Disse fredage er så spændende og givende for os og eleverne, at vi
deltager i konkurrencen DM i Skoleudvikling – netop med afsæt i
disse fredage.
Konkurrencen er afhængig af antal ”synes godt om” og delinger på
vores Facebook-side, så der kan vi absolut kun opfordre alle til at
deltage J
I ugen før efterårsferien holdt vi tværsuge, hvor temaet var kost og
motion.
Eleverne var i fuldt vigør på skolen og i hallen med at lave sund
mad og motionere og ind imellem var det tid til afslapning og
relaterede spil, de andre elever havde lavet.
Fredag i tværsugen var Skolernes Motionsdag, hvor vi havde valgt
at støtte Knæk Cancer.
Eleverne kunne vælge mellem at løbe rundt om Kulsøen, at cykle en
given rute rundt om Troldhede eller ”Bike and Run” – 2 går sammen
om en cykel og skiftes hhv. til at cykle og løbe den samme rute
rundt om Troldhede, som cyklisterne valgte.
Der var sponsorstøtte til 85% procent af eleverne og de gav virkelig
ALT, hvad de havde i sig..
De var totalt udmattede, da de kom hjem. Den store indsats
resulterede i, at eleverne i løbet af de 2 timer gik/løb/cyklede kr.
21.300 ind til det gode formål! Det var en helt fantastisk oplevelse,
da Mads fortalte det svimlende høje resultat af indsamlingen – der
gik et kæmpe sus gennem flokken af elever og alle ømme muskler
og kortåndethed var glemt som ved et trylleslagJ

Vi satser på at fortsætte med at støtte Knæk
Cancer-projektet fremover på Skolernes
Motionsdag.

Vores 6. klasse, som skal til Berlin i maj 2019, har startet Berlinboden op efter efterårsferien. Overskuddet fra boden går ind som et
tilskud til omkostningerne ved turen til Berlin.
Eleverne samt en forælder har taget initiativ til at de, der har
mulighed for det, mødes her på skolen i køkkenet i nogle weekends
og bager til boden.
Bagværket ligger i en fryser her på skolen og er lige til at tø.
Ingen glemmer at få bagt eller at få det med hjemmefra – en genial
løsning.
I den sidste uge i oktober var det Halloween og der solgtes
Halloween Specials i boden. Det var et super flot syn at se på
bagværket og pyntningen.

Efter køen at bedømme, var der er stort overskud i boden denne
dag J
Traditionen tro er årets juleklippedag på vej og inden længe spreder
julehyggen sig.
Vi klipper julepynt den 30. november og så er startskuddet til
julemåneden affyret.
Så skal den store og flotte adventskrans atter hænges op og vi
læser julehistorie, synger julesange og alle de andre traditioner, der
også er her på skolen – for til sidst at ønske hinanden en glædelig
jul torsdag den 20. december efter vi har været til julegudstjeneste i
Troldhede Kirke.
Denne specielle dag har vi alle tidligt fri og eleverne, må tage
bussen eller gå hjem eller i SFO, når vi er hjemme på skolen igen.
SÅ er det jul.

Vi vil allerede nu takke alle for 2018, både for lån af jeres skønne
børn og året, som har indebåret store forandringer i skoledagen og
administrationen heraf – vi er alle glade for, at de er faldet positivt
ud.
Vi glæder os til at komme i gang med forberedelserne til næste
skoleårs ændringer - det bliver både udfordrende og meget
spændende!

Nyt fra Troldhede Kultur- og Idrætscenter
Kælderen er nu klar til brug. Hvis nogen har forslag til
aktiviteter i kælderen hører vi gerne nærmere fra jer.

Kommunen
Vi har været til møde med kommunen i Spjald hvor 25 års
reglen blev drøftet. Vi håber på at den bliver afskaffet.
Men det bliver tidligst efter næste valg.
Aktiviteter
Vi har stadig behov for at udvikle nye aktiviteter i hallen.
Det er selvfølgelig et must, at der nogle som har lyst til at
deltage. Vi imødeser jeres forslag til nye aktiviteter og
selvfølgelig jeres opbakning. På forhånd tak.
Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle

Seniorklubben
Torsdag den 24. januar kl. 14.00
Banko og amerikansk lotteri.
Alle er velkomne.
Torsdag den 21. februar kl. 14.00
Laurits Tørnæs, Esbjerg, fortæller
om sit liv.
Alle er velkomne.
Torsdag den 21. marts kl. 14,00
Banko og amerikansk lotteri.
Medbring en pakke af værdi mindst 25 kr.
Alle er velkomne.
Torsdag den 25. april kl. 14,00
Fortællekonen fra heden, Ruth Dein, Skive,
fortæller.
Alle er velkomne.

Troldhede og Omegns Borgerforening
Kræmmer og veterantræf

Lørdag d.15. september havde vi kræmmer og veterantræf. Det var
en fantastisk dag. Solen skinnede og de 250-300 besøgende
hyggede sig sammen med de 26 kræmmer.
En af kræmmerne havde motorcykel med sidevogn med, som var
fyldt med gamle ting til biler mm. Margits garn var meget godt
besøgt. Det er jo meget in at strikke og hækle eller hvad der nu
nørkles med.
Man kunne også købe blomster, grøntsager og voksdug. Ja, hvad
kunne man ikke købe, der var rigtig mange som havde ryddet op i
deres gemmer, som andre kunne få glæde af.
Veterankørerne var kommet til Troldhede. Der var 45-50
forskellige veteranbiler, gammel traktor FordsonSuprdextra,
Gammel folkecampingbus som stod som helt ny og motorcykler fra
lokal veteranklub samt HCC klubben i Herning deltog også med
deres flotte biler.
Borgerforeningen havde travlt med at servicere alle på pladsen. Vi
takker alle for en rigtig god dag.

Den Grønne bande
Fredag den 28. september mødtes den grønne bande igen. Denne gang var
det bl.a. Legepladsen der fik en tur. Vi havde forespurgt på, om ikke der
var familier med børn som kunne tænke sig at deltage i den grønne bande.
Det var koldt, men vi var rigtig glade for at der kom 10 friske personer, ud
af dem var der 2 familier med børn.
Alle børn samt voksne var meget ihærdige. Der blev taget ukrudt op,
hygget med lækker kage, som en af familierne havde med. Børnene fik is
og der var drikkevarer til alle.

Legepladsen
Vi må konstatere, at den store runde bold på legepladsen igen er blevet
skåret i mange steder og kan ikke lappes. Bolden er meget kostbar, den
koster 3.000,00. kr.
Det er nu den 3. bold som sponseres af Peder Madsens røgeri. Vi takker
mange gange for boldene. Men det kan ikke blive ved.

Vi ved desværre ikke hvem som går og skærer i bolden, nogle som er i
besiddelse af en kniv Uha. Det er meget ærgerligt at dette sker. Hvis det
sker igen, så må de, som gør det, bekoste en ny bold. Hvorfor skal nogle
ødelægge legepladsen, så børnene ikke kan lege der?.

Troldhede og Omegns Borgerforening

Borgerforenings årlige bankospil var en stor succes. Der mødte 110
voksne og børn op og vi fik en hyggelig aften. Vi er meget
taknemlige for, at der kommer så mange til vores bankospil. Alan
Rasmussen var opråber. Det gjorde han super godt, tak for det Alan.
Vi takker også alle sponsorer, som har sponseret. Det er Picca, Salon
Dorthe, Troldhede Autoteknik, Min Købmand, It-installation,
Troldebyg, Arla, Troldtekt, Troldebutikken (Troldhede smede),
TGIF, Hansen og Larsen.
Troldebutikken - Tove Kølbæk skal også ha’ en tak, for at vi kunne
få kaffe og kage mm.

Julemarked
Nu er det jul igen. Ja hvor tiden iler.
Søndag d. 2. december kl. 10 er der gudstjeneste i Troldhede kirke.
Derefter går vi med Tamburkorpset gennem byen til Troldhede Hallen.
Mon vi møder julemor og julefar?
Kl. 11.00 slår Troldhede Borgerforening dørene op til årets julemarked. Vi
skal alle, store som små, danse omkring juletræet og hygge og have det
sjovt.
Kræmmere vil være at finde, så der vil være mulighed for at slå en god
handel af.
Der vil komme et program for Julemarked snarest.
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 2. december.

Troldhede Borgerforening
Info.
Som alle har set har vi fået julebelysning gennem hele byen (Dalgasgade,
Sdr. Feldingvej) Vi søgte Lag omkring tilskud til julebelysningen vi var
heldige at få til 17 julebelysnings stik.
Vi søgte også Møllestøtte for Troldhede og Nr. Vium. Der fik vi 15.000,00
kr. MVI maskinfabrik Jens Christian på Industrivej 8, har lavet ringene.
Jens Christian har lagt meget arbejdskraft i projekt julebelysning, samt
sponseret ting til julebelysningen.
Carmen, Annika + søn og Rita har hjulpet med at sætte granranker på
ringene. Vi takker alle for støtte /hjælp til julebelysningen hvis ikke vi
havde haft jeres støtte/hjælp havde vi ikke fået det op.
Vi har været rundt i byen med medlemskort. Vi takker for stor opbakning.
Alt går til arbejdet i Troldhede borgerforening.
Husk Generalforsamlingen. Der skal vi bl.a. have kåret årets bolig. Dette
hører I meget mere om i 2019.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt godt og lykkebringende
Nytår, tak for den store opbakning til vores arrangementer mm.

Minihøjskole
følgende fredage:
26.januar, 22. februar, og 29. marts
Der afholdes minihøjskoledage på ovenstående dage, fra
kl. 9.30 til 11.30 i kirkens lokaler.
Alle er velkommen til en formiddag hvor vi synger, hører
foredrag eller fortællinger, nyder fællesskabet med kaffe
og rundstykke, samt en lille åndelig godbid.

Istandsættelse
Montering
Renovering
Nybyg
Tømmerarbejde efter tilbud eller fast pris.
V/ Jan Carlsen tlf.: 22660304

Januar:
Ma. d. 7.
Ti. d. 8.
On d. 9.
To. d. 10.

Evangelisk alliance bedeuge
Evangelisk alliance bedeuge
Evangelisk alliance bedeuge
Evangelisk alliance bedeuge

Ti. d. 15.

Alle Hjem v. Karlo Brondbjerg Herning, Emne:

Ma. d. 21.
Ti. d. 22.

”Evolution / Skabelse.”
Kredsgeneralforsamling i Troldhede.
Bibelkredse.

Ti. d. 29

kl. 18,00 Emneaften med spisning v. Janne Lillelund
Vejle. Emne: ”gummistøvler, græshopper og kristentro
praksis. Kristnes forvaltningsansvar.”

Februar:
Ti. d. 5.

Alle Hjem v. Frede Agger Skjern.
Emne: ”Høvdingebørn.”

Ti. d. 12.

kl. 18,00 ”Vinterhyggeaften” med spisning

Ti. d. 19.

Møde v. Robert Enevoldsen Holstebro.
Kl. 19.00 Bedemøde.

To. d. 21.

Skriftemålsgudstjeneste i kirken v. Orla Villekjær.

Lø. d. 23.

Bibelundervisningsdag

Ti. d. 26.

Bibelkredse.

Marts:
Ma. d. 4.

Kredsgeneralforsamling Soldatermissionen
v. Karl Højhus Holstebro.

Ti. d. 5.

Bibelkursus i Finderup.

To. d. 7.

Bibelkursus i Hanning.

Ti. d. 12.

Bibelkredse.

Ma. d. 18.

Inspirationsaften.

Fr. d. 22.

Kl. 18.00. Basar ved Herning provstivolontører
Marcus Taulborg & Anton Kiel Kviesgaard.
Fortæller fra Ethiopien.

Ti. d. 26.

Alle Hjem ”Radio Ådalen”

Hvor ikke andet er anført begynder møderne kl. 19.30
Troldhede missionshus: Kirkegade 14, Troldhede
Formand: Marius Christensen 24 93 85 29
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