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President Arne ønsket alle velkommen til kveldens møte hvor vi i dag skulle dele ut Sande Rotarys 
Hederspris for 2018. 
Det var usedvanlig mange pent antrukket rotarianere som var tilstede denne spesielle kvelden hvor 
det også vanket marsipankake til kaffen. 
Presidenten ga så ordet til Odd Ivar som er leder av Omdømmekomiteen som igjen ba Aslaug Bonden 
som leder av Grytebakke Gård komme frem for å motta hedersbeviset. 
 

 
Sande Rotary Klubb tildeler herved 

Grytebakke Gård 
v/ Aslaug Bonden, årets hederspris for 2018. 

``Prisen går til en person eller virksomhet som gjør en særlig samfunnsgagnlig innsats `` 

 
Som begrunnelse for årets utnevnelse vil komiteen fremheve følgende: 
Grytebakke gård har hatt dette fantastiske tilbudet for ungdommer fra vårt distrikt 
sammenhengende siden 2005.  
Gården har tilbud til elever på heltid, tre dager pr uke, to dager pr uke og en dag pr 
uke. Tilbudet gjelder først og fremst elever på barneskoletrinnet som har ulike 
livsutfordringer, men har også elever fra ungdomsskolen.  
Gården tilrettelegger undervisningen i samarbeid med skolen og ut i fra elevens 
forutsetninger. Fokus på praktisk læring som f. eks veie kattunger, måle solsikker, 
veie høy til hestene, se hvordan potetene gror og meitemarken knar jorda, gir gode 
mestringsopplevelser der kompetansemålene implementeres.  
 
Her er naturgitte omgivelser som gir grunnlag for alternativ læring. En ser at kontakt 
med dyr kan ha positiv effekt på mange elever – større ro, selvtillit og selvinnsikt som 
er viktig for å motta læring. Det gis også undervisning i fag ut i fra skolens ønske. God 



dialog med skolen gjør at elevene kan ta med seg det de lærer på gården inn i 
skolesituasjonen.  
Grytebakke gård, som også drives økologisk, opplever at elevene får økt tilhørighet, 
glede, trivsel, mestring og utvikling i sitt liv. 
Sande Rotary er opptatt av alle former for ungdomsarbeid, og den innsats som gjøres 
for disse på Grytebakke Gård passer godt inn i vårt arbeid for ungdommer. 
 
I tillegg til dette hedersbeviset ønsker derfor Sande Rotary og gi et økonomisk bidrag 
til en videreutvikling av de gode tilbudene som Grytebakke Gård står for. 
Her overrekkes en sjekk på 10.000 kroner med et ønske om en videreutvikling av 
tilbudene til beste for ungdommene. 

 
Aslaug ble ganske så overrasket over prisen virksomheten hadde fått og hun takke Sande Rotary 
for hedersbeviset og sjekken som skulle benyttes til beste for ungdommene. 
 

 
 


