Grønhøjgård
25 år
som institution
i
Bramsnæs Kommune

Grønhøjgårds historie.
Grønhøjgårds historie fra fæstegård til moderne
institution i Bramsnæs kommune
Ejby bestod i gammel tid af 16 gårde og en snes
huse, hvor ca. 12 havde jordlodder mellem
strandvejen og fjorden, fra Gudrun Børresensvej
i nord til Pilevej i syd.

Grønhøjgård lå i den vestlige ende af gl. Ejby på
hjørnet af Strædet og Elverdamsvej overfor
Statoil, og var en fæstegård under Ryegård i
1842.
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Ejeren eller fæsteren hed Jørgen Jensen.
Grønhøjgård blev i 1875 udflyttet til sin
nuværende plads, ( der er udhugget årstal og
forbogstaverne på ejeren på den store sten, som
ligger midt på gårdspladsen.) og var kommet i
Jens Peder Sørensens (eller Jørgensens)
ejerskab.
Navnet Grønhøjgård stammer fra en oldtidshøj
som lå lidt vest for gården, hvor Lindevej mødes
med Egevej. Højen blev udgravet i år 1900 og
derefter sløjfet.
Grønhøjgård havde 50 tdr. land og var på den
tid en rimelig stor gård. Der var både ansat
karle og tjenestepiger på gården.
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Efterhånden som tiderne skiftede og Ejby blev
større, blev der behov for at udstykke grunde til
parcelhuse. Dette skete i 1959, hvor det meste
af jorden blev solgt fra til det villakvarter, som i
dag omkranser Grønhøjgård. Gårdens sidste
ejere var Dora og Knud Hansen.
Da Dora og Knud Hansen i 1977 solgte gården
til kommunen, byggede de et hus på Lindevej.
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Kommunen overtager Grønhøjgård.

Bramsnæs kommune overtog Grønhøjgård i
1977, efter mange forhandlinger med ejeren;
prisen blev aftalt til kr. 635.000. Bygningerne
var på i alt 1289,6 kvadratmeter og grundarealet
på matriklen er 12.100,0 kvadratmeter.
Kommunen havde mange planer for den store
gård. En større modernisering af stuehus og
længer blev påbegyndt. Der skulle også have
været bygget et stort nyt bibliotek i en nyopført
fløj ud mod Pilevej. FDF og FPF indretter sig på
1 salen, Bramsnæs sejlklub fik til huse i
værkstedet, hvor de kunne istandsætte deres
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både og laden bliver brugt til opbevaring af
sejlklubbens materiel og joller.
I august 1978 åbnede Bramsnæs kommune
skoleklub i stuehuset på Grønhøjgård. Der var
indskrevet 32 børn i alderen fra seks til ti år.
Skoleklubben blev ledet af Ejnar Strange, som
samtidig
stod
for
indretningen
af
ungdomsklublokalerne i den ene længe.
Skoleklubben fungerede som et fritidshjem
skønt den var underlagt kulturel forvaltning.
Skoleklubben var et tilbud til de børn, hvis
forældre i stigende tal var udearbejdende.
Ejby voksede i disse år. Der blev bygget
parcelhuse på de udstykkede jorde rundt om
byen. Der viste sig snart at være et kolossalt
behov for pasning af børn efter skoletiden, så
der blev brug for flere pladser på Grønhøjgård.
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Grønhøjgård bliver fritidshjem.
I takt med udviklingen får Grønhøjgård hurtigt
status som fritidshjem, og flytter fra Kulturelt
udvalg til Social udvalget. Omkring 1987 er
normeringen oppe på 50 børn i alderen fra 7 til
14 år. Der er stadig et stort behov for
pasningsmuligheder i Ejby området, og der
arbejdes
med
planer
om
at
udvide
fritidshjemmet med yderligere en afdeling.
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Grønhøjgård bliver til Fritidscenter.
I 1992 begynder politikerne at overveje, hvordan
det store pres på institutionerne kan løses. Der
nedsættes
et
forum
bestående
af
forvaltningsfolk, ledere fra både juniorklub,
ungdomsklub,
fritidshjem
og
bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte typer
af pasningstilbud.
Der opnås enighed om at omdanne Grønhøjgård
til et Fritidscenter bestående af fritidshjem,
fritidsklub og ungdomsklub, med tæt forankring
i det lokale foreningsmiljø.
Beslutningen betød, at Grønhøjgård skulle
gennemgå en større bygningsændring, da flere
af længerne og lofterne ikke var indrettet til
andet end høloft.
Der skulle findes løsninger med lokalefællesskab
med FDF/FPF, da de rådede over hele
overetagen i en af længerne. Et af de største
problemer var sejlklubbens brug af værkstedet,
da de tidligere havde brugt lokalerne til
reparation af glasfiberbåde. Denne aktivitet
kunne ikke forenes med, at der samtidig blev
passet børn i bygningen. Der blev indgået aftale
om, at sejlklubben kun benytter lokalerne på
Grønhøjgård
til
opbevaring
af
både
i
vinterhalvåret.
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Efter ombygningen af Grønhøjgård i 1994,
kunne Centret modtage 60 børn i fritidshjem og
25 i fritidsklubben. Dette viste sig imidlertid
hurtigt at være for lidt.
Fritidshjemmet blev opnormeret gennem de
næste år helt frem til 2002, hvor fritidshjemmet
var normeret til 98 fritidshjemsbørn fra
børnehaveklasse til og med 3 klasse.
Fra skoleårets start i år 2003 er fritidshjemmet
normeret til 58 børn, da skoleombygningen har
betydet, at alle børnehaveklasser og 1. klasser
passes på fritidshjemmet Hyllebjerget. Men
allerede inden sommerferien, kan vi se, at vi når
op på 64 børn d. 1/8 2003. Så udviklingen er
stadig,
at der er et stort behov for
fritidshjemspladser.
Fritidsklubben er i en rivende udvikling. Stadig
flere børn og unge ønsker den tryghed det er at
have et sted at samles efter skoletid. I 1994 var
der 25 børn og unge i klubben og i dag er vi
oppe på 110.
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Grønhøjgård bliver brugt af mange institutioner
og foreninger.
Dagplejen har legestue 4 gange om ugen i vores
multisal, USK bruger klublokalerne, bylauget
har hele deres udlåns afdeling stående i laden
sammen med Sejlklubben, endvidere bruger
pensionisterne vores lokaler til hygge og samvær
et par gange om ugen.
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Et frem og tilbage blik.
For 25 år siden var der ikke mange Pizzeriaer
rundt omkring i det ganske land. I dag ligger der
enten en burgerbar eller pizzeria på hvert
gadehjørne. På institutionsområdet har der også
været en rivende udvikling. Hvem havde for 25
år siden forestillet sig, at børn på 10 år ville gå
rundt med en mobiltelefon.
Computer, playstation, DVD, CD afspiller osv. er
også kommet til, og de nye medier er stadig i
udvikling. Vi skal hele tiden forsøge at være med
på vognen, men samtidig holde fast i gamle
traditioner og aktiviteter.
Grønhøjgård er i dag en moderne institution. Vi
har fantastisk gode faciliteter inde og ude.
Personalets kompetencer udvikles hele tiden, så
vi er parate til at håndtere nye trends og
strømninger i et moderne samfund.

Personale , Bestyrelse, Børn og Forældre
ønsker Grønhøjgård tillykke
med de 25 år
Billeder og Materiale venligst udlånt af :
Bente Jensen, ( har boet på Grønhøjgård) Poul Bagger (Oldermand i Ejby Bylaug), Ejnar
Strange ( Grønhøjgårds første leder), Anne Marie Allert.( Vores søde kontakt til arkiverne på
kommunen)
Skrevet af.
Jens Aaholm
Redigering.
Kirsten Gregersen.
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