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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

Så blev det forår og generalforsamlingernes 

tid er begyndt. 

Det præger også dette nummer, idet Frisko-

lens Generalforsamling omfatter tre møder 

med fire valg. Og så er det således, at både 

bestyrelse og ledere aflægger beretning. Det 

fylder temmelig mange sider, men man kan 

her på bedste vis orientere sig om året i 

Grønbjerg Friskole.  

Den tilsynsførendes beretning kan man læse 

på www.groenbjerg-friskole.dk, og den er 

også nok et par minutter eller tre værd at 

beskæftige sig med. 

 

For at det ikke skal gå op i Friskole det hele 

så... 

 

Nye tiltag i Grønbjerg 

2010 bliver året hvor der sker nye ting i 

Grønbjerg. Vi har alle sammen netop fået 

”Generalforsamlingsfolderen” ind ad døren,  

og når du læser dette, er den Fælles Gene-

ralforsamling netop overstået. Alle refera-

terne har du måske læst. Det betyder at næ-

ste nummer ikke indeholder referater af ge-

neralforsamlingerne, men vil omfatte tem-

melig mange nye bestyrelser, billeder af de 

nye bestyrelser og dermed også mange nav-

ne på de valgte bestyrelsesmedlemmerne. 

Fælles-Generalforsamlings-tiltaget åbner 

måske for muligheden for et øget samarbej-

de de involverede foreningerne imellem og 

måske endda udvide kredsen.  

Vi kan tage initiativet med at få Torben 

Egeberg her til Grønbjerg for at fortælle om 

de udgravninger, der er foregået ved rens-

ningsanlægget og måske en konstatering af, 

at det var i Grønbjerg man kunne finde den 

første vandmølle i Danmark.  

I den forbindelse kunne nævnes mindst fire  

foreninger i Sognet, der i vedtægterne har 

ordet kultur eller kulturel eller lignende for-

mer i forbindelse med fællesskaber for be-

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Bank:  
Ringkøbing Bank 7650 - 2686793 

 
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk 
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke 
et ”nej tak” ! 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

boerne i sognet.  

Fælles Generalforsamlings initiativet lader 

også skinne igennem, at det på trods af at 

tiltaget har været længe under vejs viser, at 

der stadig er liv i Gamle Grønbjerg. 

Lad os også her vise at vi er et foregangs-

sogn.  

  

Forsiden….. 

Igen i dette nummer skal/kan man nyde 

godt af Finn Krogh Jørgensens fotografiske 

evner, som de kommer til udtryk på forsi-

den. 

Hvordan man vil tolke/forstå/se på billedet, 

er naturligvis op til den enkelte; at lægge de 

symboler i billedet som man nu engang ly-

ster og behager. God fornøjelse med tanker-

ne. 

Alle der har lyst kan naturligvis bidrage til 

forsiden i år, som hedder ”Runestenens 

Kreative Forsideår”. Vi kan naturligvis ikke 

garantere, at billedet kommer på. Hvis der 

er flere om buddet, så vil der naturligvis fo-

regå et uretfærdigt og autoritært valg.  

Deadline for nr. 105 er  

lørdag d. 26. juni 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 14. juli 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Knud Christensen  
 
 97 38 10 02 

 

Endelig blev det forår og 

alt grønnes og begynder at 

gro. Og vi går en dejlig tid 

i møde. 

Mit indlæg denne gang vil 

jeg starte med tre linjer af 

en forårssang der passer 

utrolig godt på byrådsar-

bejdet lige nu. 

 

Det er forår. Alting klippes ned. 

Der beskæres i buskadser og budgetter. 

Slut med fordums fede ødselhed. 

 

Ringkøbing Skjern kommune står sammen 

med en lang række af ligestillede kommu-

ner i en meget svær økonomisk situation. 

Derfor har byrådet bedt medarbejderne 

komme med input til hvordan man kan 

fremskaffe et muligheds katalog på i alt 100 

millioner kr. Et tiltag der er blevet rigtig 

godt modtaget blandt medarbejderne. Det 

bliver meget spændende at se hvad der 

kommer af forslag.  

For mit eget vedkommende har det været 

noget af en overraskelse at opdage, hvor 

fastlåst en kommune som Ringkøbing 

Skjern er i et lavt serviceniveau. Som gen-

nemsnit index ca. 95. Serviceniveauet bli-

ver sammenlignet på forbrug af kr. pr bor-

ger. Jeg er ikke af den opfattelse at servicen 

over for den enkelte borger har været dårli-

gere, men at man har haft tradition for at de 

siddende byråd og medarbejderne har været 

gode til at gøre det hele lidt bedre end gen-

nemsnittet. Vi bor trods alt i Vestjylland. 

Når så der sker det der er sket, over de sid-

ste år, at der er bestemte områder hvor ud-

gifterne stiger drastisk, især på områder 

hvor kommunen ikke har den store indfly-

delse, da det er lovbestemt, hvilke ydelser 

der skal ydes. Der bliver lige så stille flere 

og flere ældre, samtidig kommer finanskri-

sen og regeringen siger nul vækst. Så skal 

det blive svært. For mit eget vedkommende 

håber jeg at der kan indgås en aftale med 

kommunernes landsforening, der indebær at 

de kommuner der har en meget lav skatte-

procent, sammen med et lavt serviceniveau, 

får lov til at sætte skatten op uden straf. Alle 

må da kunne forstå, at det er noget nemmere 

at gå fra index 105 til 100, som fra index 95 

til 90. da man der har høstet alle de lavt 

hængende frugter. 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse: John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Knud Christensen, Spjald 97381002 

Dagplejerep: Inger Kjeldgaard 97384335 

Margrethes døtre Pia Kristiansen 22168409 

Flagalle: Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen 23265890 

Grønbjerg Friskole Bst. Jørgen Rasmussen 98485452 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Tom Kristensen 28495404 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen: Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

NaturMusen: Doddy Møller Bach 97384066 

Nr. Omme: Graver kontor 25323358 

Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene: Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Heidi Kjær 32559555 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Ungdomsklubben: Børge Jensen 97384186 

Vandværket: Peter Freund Juelsgaard 97382627 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1700  Søn- og helligdage kl. 1700 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk  
Rutebilernes informationscentral:  
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -------------------------- 97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ------------------------------- 97 35 06 77 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
Tlf.: 97 38 40 50 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til Peter Freund 
Juelsgaard 
Tlf.: 97 38 26 27 
 
Fodpleje: 
v/Gitte Led  
Kjærgårdsvej 8 
Grønbjerg 
Træffes bedst 15 - 19 
Tlf. 40 36 12 58 

Kirkebil: 
Tlf.: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 
 
Bogbussen 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 
 
 
vestjyskBANK - Spjald 
Ma ti on 10 - 16 
Torsdag 10 - 16 
Fredag 10 - 16 
Tlf.: 97 38 12 22 

Brugsen: 
Åben alle dage  
800 - 1900 
Dog undtaget Juledag 
og Nytårsdag 
 
Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 
800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
Tlf.: 97 38 40 42 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Landbobanken Spjald: 
Man ti on 930 - 1600 
Torsdag: 930 - 1730 
Fredag  930 - 1630 
Tlf.: 97 38 18 00 
 
Politiet i Videbæk: 
Man og ons 1200 - 1300 
Tors 1500  - 1700  
Fre og tir  Lukket 
Tlf. 97 17 14 48 
 
Ringkøbing politi tlf. 
96 14 14 48 
 
Hunde- og Kattefoder 
Asger Andreasen 
Kjærgårdsvej 8 
Tlf.:20 14 12 58 
Bedst efter 16 

LLLL  Se rv i cemedde le lse r  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 

Servicecenter Videbæk 
Dyrvigsvej 9 
6920 Videbæk 

Åbningstid 
Man-onsdag kl. 9.30-15.00 
Torsdag kl. 9.30-16.45 
Fredag kl.  9.30-13.00 

Telefontid 
Man-onsdag kl.  8.00-15.30 
Torsdag kl.  8.00-17.00 
Fredag kl.  8.00-13.30 

Vagtlægen i regionen:  70 11 31 31 Alarmcentralen:--------- 112 
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 MAJ Side   Side 

MA 10  Dagen tiltaget med 9t 42m 19  LØ 12   

TI 11     SØ 13  Kirke 9.00  

ON 12   MA 14  24  

TO 13 Jagtforeningen - Kr. Himmelfart 42 TI 15   

FR 14   ON 16   

LØ 15   TO 17 Jagtforeningen  

SØ 16  Kirke ingen   FR 18   

MA 17  20  LØ 19 Havekredsen 46 

TI 18 Havekredsen  46 SØ 20  Kirke ingen  

ON 19   MA 21 Jagtforeningen - Holdskydning 25  

TO 20 Jagtforeningen    TI 22   

FR 21   ON 23 Sankt Hans Sogneforeningen 41 

LØ 22   TO 24 Dimission 8. kl. Grønbjerg Friskole  

SØ 23 Pinsedag Kirke 9.00  FR 25 Hovedrengøring Friskolen  

MA 24 2. pinsedag - Kirke 10.30 21 42 LØ 26 Runestenens Deadline   

TI 25 Åben præmie skydning  SØ 27  Kirke 10.30  

ON 26 General Lokalhistorisk Arkiv 30 MA 28 Nr. Sommerskole 26 42 

TO 27 Jagtforeningen - Holdskydning  TI 29 Nr. Sommerskole 42 

FR 28   ON 30   

LØ 29    JULI  

SØ 30  Kirke 10.30  TO 1 Jagtforeningen   

MA 31  22  FR 2   

 JUNI  LØ 3   

TI 1   SØ 4  Kirke ingen  

ON 2 Havekredsen 46 MA 5  27  

TO 3 Jagtforeningen  TI 6   

FR 4 Tons&Tuml - Menighedsr. Udflugt 25 43  ON 7   

LØ 5    TO 8   

SØ 6  Kirke ingen  FR 9   

MA 7  23  LØ 10   

TI 8   SØ 11  Kirke 9.00 (GN)  

ON 9   MA 12  28  

TO 10 Jagtforeningen  TI 13   

FR 11   ON 14  Dagen aftaget med 1t 4m   
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Fortsat fra side 3..... 
 

Men uanset hvordan de forhandlinger en-

der, kan vi alle godt belave os på, at næste 

års budget ikke kan komme til at hænge 

sammen uden, at der vil ske en service for-

ringelse på visse områder.  Vi må fremad-

rettet acceptere at udgifter og ting som 

kommunen har taget sig af, må borgerne 

selv ordne. Det bliver bestemt ikke nemt, da 

vi vel alle har det sådan, at har vi først fået 

en ydelse betalt, så føler vi at vi har vundet 

ret til at det fortsætter, og har svært ved at 

acceptere en ændring. Men sådan vil det 

blive i fremtiden. 

Der fik jeg lige en solstrejf ind af vinduet, 

så nu må det være nok omkring budget og 

nul vækst. Jeg vil afslutte med de to sidste 

linjer af forårssangen 
 

Men når forårssolen skinner. 

Lever jeg. � 

Bagerste række fra venstre:  

Pastor Ole Rasmussen, Michael Kokholm, Emma Kjærgaard Kristensen, Andreas Lauridsen, Mads 

Juelsgaard, Daniel Jensen og Nicolaj Kviesgaard 
 

Forrest fra venstre: Jonas Hjorthus Kristensen, Mikkel Hessellund Lauritsen, Magnus Risom Chri-

stensen, Marius Therkildsen og Joas Nielsen. 
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Friskole og Brugs 
- lever i sus og dus! 

På brugsens Generalforsamling i marts må-

ned fremkom der forslag om at ændre de 

nuværende ”Nej til butiksdød” skilte på 

byportene, i og med at nu gik det den rigti-

ge vej og at man skulle se positivt på tinge-

ne. 

Konkurrencen blev hurtigt udskrevet og der 

er kommet mange svar ind. Men kan der 

komme flere og er det ”rigtige” slogan duk-

ket op blandt de indsendte - det vil vi gerne 

have jer på banen med. Enten med kom-

mentarer eller også med flere eller nye for-

slag. Det er vigtig at vi får det ”rigtige” til 

���� Slogan Konkurrence 
 
 
Ved: Brugsens Bestyrelse 

at stå på vore byporte, det er vigtigt at vi 

signalerer det ”rigtige” ud til gennemfarts-

bilisterne og til sognets egen befolkning. 

Sloganet skal være kort og fyndigt og sig-

nalere det modsatte af ”Nej til butiksdød”.  

Og så er det jo også Grønbjerg Brugs vi 

fokuserer på. 

Send kommentarer, ændringsforslag, nye 

forslag til: 

ja@gaiawood.com 

 

senest den 15 maj. 

 

Herunder kan du se de indkomne forslag  

Grønbjerg - byen hvor ALT kan ske! 

Vi har bjerg og dal, 
derfor handler vi lokal  

Er du overfor Brugsen loyal, 
- så handler du lokal  

Hvis du handler lokal, 
har vi Friskole og sal  

Jeg fatter ikke en meter,  
hvorfor handler du ikke hos Jens-Peder. 

Her handler vi i brugsen -  
det gavner os alle. 

Brug Brugsen - det gavner os alle 

Længe leve Brugsen 

Det er HER det sker! 

Én for alle - og alle for én! 

Grønbjerg - byen hvor ALT er muligt! 

Sejre kommer og går, 
men handle lokal består 

Ja til butiks livet 

Vild med brugsen! 

Lokal Brugsen Grønbjerg - her handler vi 

Ja til en levende brugsforening 

Vi siger JA til BRUGSEN 

Grønbjerg står også sammen om BRUGSEN 

Her går det godt - BRUGSEN overlever 

Vi bevarer Brugsen! 

Grønbjerg står sammen om Brugsen! 

Brugsen overlever, fordi Grønbjerg vil! 

Besøg Grønbjerg Shopping Center  

Lokalt er godt  

BRUGSEN  
Byens Bedste Butik 

Brugsen lever 

Ja - til liv i Brugsen 

Grønbjerg støtter Brugsen – det gir liv 
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Bestyrelsens beretning  

 

Konstituering og aktiviteter 

I marts måned 2009 havde vi generalfor-

samling, og efter generalforsamlingen kon-

stituerede vi os med: Formand Ole Berthel-

sen, Næstformand Mogens Ballegaard, Kas-

serer Lisbeth Sand, Sekretær Dorthe Tra-

berg Hansen, Sanne Therkildsen, Jørgen 

Rasmussen og Helle Harhorn. 

Heraf er Dorthe og Helle valgt ind fra Na-

turMusen. 

Dorte Larsen blev valgt ind i bestyrelsen, 

men valgte kort tid efter at trække sig, og i 

stedet kom Jørgen Rasmussen ind som sup-

pleant. 

I årets løb har vi haft 10 møder. Vi har væ-

ret på bestyrelses-arbejds-weekend og har 

holdt eksterne møder om strategi- og hand-

leplaner, samt holdt møde med personale-

gruppen. Der er ligeledes afholdt møder 

med sponsorer, som bl.a. har medført, at vi 

har fået aktive tavler til alle klasseværelser. 

 

Forældreaktiviteter 

Der har været meget høj aktivitet på skolen 

i det forløbne år, ikke mindst når vi ser på 

det arbejde, som forældrene har deltaget i. 

Langt den største del af det arbejde er koor-

dineret af den eksterne arbejdsgruppe, som 

består af Peter Juelsgaard, Jørgen Bank og 

Jens Kirk.  

Det har bl.a. drejet sig om:  

Renovering af SFO med Wii-rum, Bibliote-

ket omdannet til Multirum, fortællerum, 

samlingsrum osv. osv. (så troede vi, at vi 

havde fået et rum, hvor vi alle kunne være). 

På selve arbejdslørdagen blev der bl.a. skif-

tet træværk, malet både ude og inde, rens-

ning af tage og meget, meget andet, som 

også Støtteforeningens Green Team har del-

taget i. Derud over er der lavet, Hoppepude 

og Flagstang.  

���� Grønbjerg Friskoles Generalforsamling 
 
Ved: Bestyrelsen 

Grønbjerg Friskoles generalforsamling indledtes med et par musikalske indslag, som de fremmødte 

forældrene følger med stor interesse. 
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Vi er meget taknemmelige for det store ar-
bejde og engagement, der er lagt i de store 
projekter - så tusinde tak til alle, for dette 
store stykke arbejde der vidner om, at det er 
vores Friskole. 
 
Ekstern arbejdskraft 

Vi føler, at vi trækker meget store veksler 
på forældrene. Derfor har vi valgt også at få 
udført arbejde af lokale håndværkere. Vi 
synes, det er naturligt at fordele arbejdet 
mellem de håndværkere, som har reklame-
skilte på bussen og dermed sponsorerer 
Grønbjerg Friskole. 
Arbejdet består af - Muldtoilet i skoven - 
Hytten i skoven - Renovering af gymnastik-
salen, som stadigvæk er i gang. 
 
Idegrundlag og politik 

Hele bestyrelsen har været på arbejdsweek-
end i sommerhus. Her fik vi givet idegrund-
laget et servicetjek, og følgende politikker 
er blevet udarbejdet eller revideret: 
Rygepolitik - Par politik - Sund skole - 
Sorgplan - Synlig IT politik. 
I oktober måned havde vi et fælles møde 
med pædagoger og lærere. Formålet med 
mødet var at orienterer fra bestyrelsen bl.a. 
med hensyn til bestyrelsens holdninger om 
og til Grønbjerg Friskole og naturligvis ud-
fordre hinanden på en god måde - spar-
ringsmøde om man vil. Vi drøftede bl.a. 
bygningsmæssige visioner og behov for 
Grønbjerg Friskole. Den sidste time brugte 

vi i grupper, hvor vi i grupperne fremkom 
med de ting/forhold, som vi mente at vi er 
gode til. 
Ud over de officielle bestyrelsesmøder, har 
bestyrelsen arbejdet med strategi- og hand-
leplan, der skal række 2 - 3, måske flere, år 
frem i tiden.  
Disse planer indeholder bygningsmæssige 
forbedringer for skole og NaturMusen, var-
me- og energibesparende foranstaltninger, 
hvordan overlever vi som friskole, hvordan 
kommunikerer vi vore budskaber ud til en 
bredere kreds, for at få flere børn til sognet/
skolen osv. osv.  
Én af vore sponsorer har fremstillet tegnin-
ger, der skulle tilgodese NaturMusen og 
skabe bedre plads til ledere, personale, børn 
og give en mere fornuftig glid i hverdagen. 
Disse tegninger indgår nu i vores strategi-
plan. Planen skal færdiggøres af den nye 
bestyrelse, før den kan offentliggøres. 
 
Udviklingstendenser 

Én af de store beslutninger som blev taget 
lige før generalforsamlingen sidste år og 
som trådte i kraft lige efter sommerferien 
2009, var etablering af 8. klasse. Et tiltag 
som hele tiden skal følges og udvikles. 
I det forløbne år har der været nedsat et ud-
valg, der skulle arbejde med fordeling af 
forældrebetalingen. Vi har ikke fundet det 
relevant at lave om på forældrebetalin-
gensmodellen. 
Vi har også nedsat et PR-udvalg, der skal 

 

Robot plæneklippere og Robot Støvsuger- forhandling  
Stauning Silo - Sønderkjærsvej 18 - Grønbjerg    

97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Robot plæneklipper  
Robot støvsuger 

Udnyt din fritid optimalt - lad robotterne klare plænen og støvsugningen 
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arbejde med kommunikation udadtil - pri-

mært for at øge kendskabet til vor gode 

skole. 

 

Økonomi  
Vi har taget lån hjem for at kunne betale 

Ringkøbing-Skjern Kommune for grund og 

bygningerne. 

Af økonomiske sponsorer har vi haft: 

10-4 – Anneberg A/S - GaiaWood - Grøn-

bjerg Brugs - Ide Huse - Murerfirmaet Jens 

Kirk - Spjald Bo - Tømrermester Hakon 

Pøhl - Valhalla - Ørnhøj El. 

Igen i år har støtteforeningen bidraget med 

støtte, som vil fremgå af Peter Lindegaards 

beretning. 

Et andet tiltag er John Asmussens garage-

salg fra Grønbjerg Møbelindustri, der gav 

anledning til, at vi kunne skaffe os et nyt 

sæt bærbare PCer til skolen.  

Vi vil gerne takke både sponsor og støtte-

foreningen for jeres bidrag. I er med til at 

gøre tingene lettere og en hel del sjovere, 

tusind tak.  

 

Undervisningsministeriet stiller krav. 

Skolen er forpligtet til at udfærdige lejekon-

trakt på samtlige udlejninger. Det er for at 

sikre, at statsmidlerne kun bruges til skole-

drift. 

Det har medført, at det tidligere 

”Multisalsudvalg” er nedlagt, og forenin-

gerne lejer sig ind ved friskolen, og efter-

følgende kan de søge lokaleskud i lighed 

med alle andre foreninger i kommunen og 

efter gældende regler. Det medfører, at der 

kommer større beløb ind i lejeindtægter 

fremover. Tingene er først faldet på plads 

her i 2010, så i regnskabet figurerer kun det 

budgetterede beløb, men den ekstra lejeind-

tægt fra 2009 kommer med i 2010 regnska-

bet.  

Da Grønbjerg Friskole er forældrenes har 

bestyrelsen udarbejdet en oversigt over pri-

ser for udlejning af Skolens lokaler, der ta-

ge hensyn til dette ejerskab. Forældrekred-

sen er de forældre der har børn i Grønbjerg 

Friskole. Skolekredsen er de forældre der 

har børn i Naturmusen, samt de personer 

der har indløst medlemskab til Grønbjerg 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70  -  Biltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78  -  Biltlf: 40 14 42 78 

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 

Priser på leje af Grønbjerg Friskoles lokaler i overskydende timer. 

  Foreninger o.l. Skolekreds Forældrekreds 

  kr./time kr./time kr./dag kr./time kr./dag 

Multisal 250 100 400 50 200 

Gymnastiksal 150 75 300 40 160 

Multirum 100 0 0 0 0 
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Friskoles Skolekreds. 

Se prislisten på foregående side. 

Frie nøgler: 

Kan købes af privatpersoner med adgang til 

Multisalen / gymnastiksalens frie tider for 

1000 kr./år 

Kan købes af foreninger o.l. til Multirum-

met til 500 kr./år - Her bookes tiderne ved 

Grønbjerg Friskole. 

 

Kommunikationen til forældre og om-

verdenen 

I ”gamle dage” - før Friskolen - var kom-

munikationskanalen Runestenen og Skole-

bladet, der hver især kommer/kom hver an-

den måned. 

I dag hvor vi har fået en Friskole, kan tinge-

ne ske meget hurtigt - der bliver taget be-

slutninger i en fart, som ikke kunne finde 

sted i en folkeskole. 

Det giver så anledning til at spekulere på, 

om de tidligere kommunikationskanaler er 

tilstrækkelige. 

Vi har valgt, at orienteringen sker gennem 

Skoleleder Peter Lindegaards fredagsbrev, 

der udsendes til alle forældrene og som og-

så kommer i e-mailversionen ”Runestenen 

orienterer” hver søndag. 

Men er det tilstrækkeligt? – Det vil vi gerne 

have reaktioner på. 

 

Med nervøsitet for at have forbigået nogen - 

siger vi rigtig mange tak for det store arbej-

de og den indsats, I har ydet for at få vores 

Friskole til at køre på skinner. 

En tak skal også lyde til Peter og Doddy for 

jeres store engagement, der giver en afsmit-

tende effekt til hele personalegruppen - tak 

til alle I andre på lønningslisten. I har hver 

især gjort jeres til at Grønbjerg Friskole er 

blevet en succes. 

Og til sidst en stor tak til bestyrelseskolle-

gaerne for samarbejdet i det forgangne år. 

 

Valg til bestyrelsen 

Ud af bestyrelsen gik Ole Berthelsen og 

Lisbeth Sand, og på valg var også Mogens 

Ballegaard 

Ind kom Tine Lund-Nielsen og Nicolaj We-

lander Vestergaard, medens Mogens Balle-

gaard blev genvalgt. 

Ved et senere konstituerende møde kom be-

styrelsen til at se således ud: 

Bestyrelsesformand: Jørgen Rasmussen 

Næstformand: Mogens Ballegaard 

Kasserer: Sanne Therkildsen 

Sekretær: Helle Harhorn 

Og øvrige medlemmer:  

Tine Lund Nielsen, Nikolaj Welander Ve-

stergaard og Trine Sønderby 

Heraf er Helle Harhorn og trine Sønderby 

valgt ind fra NaturMusen. 

 

Friskolens tilsynsførende er Lone Astrup 

Sørensen valgt for de næste to år. � 
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Grønbjerg Vandværk har i dag 282 med-
lemmer. De 282 medlemmer har i løbet af 
året brugt 53.625 m3 vand, hvilket, temme-
lig præcist, er den samme mængde som i 
2008. Det giver et gennemsnitligt døgnfor-
brug på 147 m3 vand svarende til cirka 0,5 
m3 vand pr. husstand. Til sammenligning 
havde Ålborg i 2007 et døgnforbrug på 
17.614 m3 vand. Der er cirka 164.000 ind-
byggere i Ålborg, så hver indbygger bruger 
i gennemsnit 0,1 m3 i døgnet. Køer og grise 
er nok ikke så udbredte i Ålborg, som de er 
i Grønbjerg! 
 
Vi pumper reelt lidt mere råvand op end 
vi afregner i forhold til forbrugerne. For-
skellen mellem mængden af råvand og vand 
brugt af forbrugerne skyldes dels, at vi bru-
ger vand til at skylle filtrene med, og dels at 
vi har et svind i ledningsnettet. Svindet har i 
mange år ligget faretruende tæt på 10% 
Kommer vi over 10% skal der betales straf-
afgift. I 2009 var svindet faldet til 2,3 % 
hvilket er meget glædeligt. Årsagen hertil 
skyldes, at vi har fundet og repareret et par 
lækager i årets løb.  
 
Grønbjerg Vandværk blev i 2007 renove-
ret. Denne renovering har betydet, at vores 
el-forbrug er faldet markant, grundet mere 
effektive pumper. I 2007 fik vi også øget 
vores forsyningssikkerhed, da vi fik endnu 
en boring. Vi har nu 2 uafhængige boringer, 
der begge lever fint op til kvalitetskravene. 
Vandet fra den nye boring har dog en lidt 
anderledes sammensætning af mineraler.  
 
Dette forhold betød, at vi hin søndag i ef-
teråret løb tør for vand. Transportpumpen 
fra risletårent til vandværket stod af. Et leje 
satte sig, og så er det begrænset, hvor meget 
vand der kommer videre. Årsagen hertil er 
vandet fra den nye boring. Pumpen er nu 

���� Grønbjerg Vandværks årsberetning 
 
 
Ved: Per Hessellund Lauritsen 

skiftet og vi har renoveret den gamle pum-
pe, så vi nu har en reservepumpe.  
 
Udover, at vi alle manglede vand i nogle 
timer, så generede stoppet nogle forbrugere 
i tiden efter. Vandrørene tømmes naturlig-
vis, når der ikke pumpes vand ud fra vand-
værket. Når rørene så fyldes igen, slås der 
aflejringer løs, som får vandet til at se rød-
ligt eller brunligt ud. Luftlommer i rørene 
kan også få vandet til at se mælkehvidt ud. 
Vi beklager de gener, som uheldet medfør-
te. Vi har nu fået flere kanaler på vores on-
line overvågning af vandværket, hvilket 
gør, at lignende driftsstop kan opdages tidli-
gere, end det var tilfældet i efteråret.  
 
Lige før årsskiftet mistede vi, alt for tid-
ligt, vores bestyrelsesmedlem Egon Kristi-
ansen. Egon døde en af de sidste dage i 
2009. Med sit humør, interesse og engage-
ment vil Egon blive savnet i bestyrelsen.  
Egon var samtidigt også ham, der leverede 
traktor til nødgeneratoren. Vi kunne have 
ladet traktorførerhvervet følge med trakto-
ren til dennes nye ejer. Den nye ejer er dog 
ikke medlem af vandværket og han har haft 
travlt med at lade skolebussen køre ind i 
traktoren, så det kunne ikke lade sig gøre. 
Derfor er vi gået tilbage til traditionen med, 
at det er ejeren af Præstegården, der bestri-
der jobbet.  
 
Økonomisk set har vi haft et mindre over-
skud i 2009 på 7.584 kr. Dette samtidigt 
med, at vi har afskrevet vores investering 
med 55.000 kr. På den baggrund har besty-
relsen besluttet, at vandafgiften til Grøn-
bjerg Vandværk for 2010 holdes på samme 
niveau, som i 2008. Det betyder, at vandet 
fortsat koster 3,75 kr. pr. m3 (inkl. moms) 
og fastafgiften er på 800 kr. (inkl. moms).  
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Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk 

er heldigvis fortsat i top. Som tidligere of-

fentliggjort i Runestenen, så ligger alle 

målinger i 2009 fint i forhold til kvalitets-

kravene.  

 

Hvad skal der så ske i årets løb? 

Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det 

kommende år bliver et stille år for Grøn-

bjerg Vandværk. Det lykkes ikke altid. 

Det lykkes heller ikke i 2010. Vi skal i 

gang med at skifte cirka en tredjedel af 

vores vandmålere, så vi kan være sikre på, 

at de fortsat måler præcist. Ørnhøj - Grøn-

bjerg Kraftvarmeværk har beslutte at in-

stallere lækageovervågning hos alle deres 

kunder. Dimsen, som de installerer, kan 

også bruges til at spore vand-lækager i 

private hjem. Vi kan derfor tilbyde, at når 

vandmålerne alligevel skal skiftes, så in-

stallerer vi lækageovervågning. Mere her-

om senere.  

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og 

Johannes for deres indsats i årets løb. En 

tak skal også lyde til Spjald Fjernvarme 

for det gode samarbejde, vi igen i 2009 

havde.  � 

Fra venstre er det Driftsleder Johannes Mikkelsen og bestyrelsen Per Hessellund 

Lauritsen, Peter Juelsgaard og nyvalgt til bestyrelsen Jesper Bagge. 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale fra 9 - 17  

alle hverdage undtagen lørdag 
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���� Lærer Anders Chr. Vestergaard  
 

Foråret 1887 købte Ole Skibild og hustru, 

Marie, øster Holmgård, men flyttede ikke 

ind før i efteråret, disse to gode mennesker 

kom til at høre til vore allerbedste venner, 

og mange gode og fornøjelige timer tilbrag-

te vi sammen i hinandens hjem. Vi var der-

for ikke glade ved at de solgte gården i 

1911 og flyttede til Rindom året efter. Vel 

besøgte vi dem tit, men det var nu ikke det 

samme som før. Nu er Ole død, jul 1938, og 

Marie er 78 år og meget tunghør. 

Samme år som Ole Skibilds, altså 1887, 

købte Jens Knudsen den mindre ejendom, 

Nørgård. Han og hans hustru Kathrine blev 

også vor, allerbedste venner og vore trofa-

ste naboer i lyse eller mørke tider til deres 

død, og de to fulgtes ad i døden og blev be-

gravet samme dag og endelig kom samme 

år 1887 smed Andreas Kristensen. I to år 

smedede han i Jens Knudsens ejendom, 

men så byggede han hus med smedje 1889 

på Ommegårds mark, og han og hans hustru 

Trine var vor nærmeste nabo indtil 1906, da 

flyttede Andreas som enkemand til Grøn-

bjerg, og i ham og hans første og anden hu-

stru har vi haft gode venner. I denne forbin-

delse må jeg nævne Kristen Kristensen og 

hustru Dorthea, første forpagterfolk siden 

fra 1906 ejer af Nr. Omme præstegård. 

Dem kom vi også meget sammen med og 

har haft mange gode stunder sammen med 

dem, thi vi følte, at de så gerne ville glæde 

os ved enhver lejlighed. I 1896 blev Ole 

Konradsens datter Konradline gift med Pe-

der Pedersen fra Skjern. Han var en dygtig 

og klog mand med en skarp forstand værd 

at tage en dyst med enten det så gælder lan-

dets eller sognets politik. Han var en ærlig 

mand, det vil sige, at han sagde altid, hvad 

han mente, enten man syntes om det eller 

ikke. Han døde 1932 som sognerådsfor-

mand, anerkendt som en stor dygtighed på 

dette område. I alle de år var vi vist til hans 

fødselsdag 4. juledag. Disse nævnte mænd 

var dygtige og kom til at bidrage hver sit, til 

fremdriften i Nr. Omme, men vi nævner 

dem først og fremmest, fordi vi i disse hjem 

havde gode venner og kom der ofte, og de 

hos os, men nu er der kun to gamle og skrø-

belige enker tilbage af dem. Vester Holm-

gård solgte Hans Kr. Holmgårds til Lorens 

Pedersen, Rindom 1909 for 24.000 kr., få år 

efter blev der solgt jord og mose fra den 

gård for ca. 50 – 60 måske mere tusinde kr. 

og derefter solgt til P. Korsholm i 1923 for 

40 tusind kr. Øster Holmgård solgtes to år 

efter og kostede 26.500 kr. den tjentes der 

også store penge på siden. 

I 1888 var Sinkjær, Kodal og Grønbjerg 

gårde, Ommegård, Holmgårde, Præstegår-

den, Klidsbjerg og Kiddal, med til som an-

delshavere at starte Andelsmejeri i Brejning 

ved Spjaldgård, det var så af hensyn til Om-

me, men også til Hover, at mejeriet blev 



lagt så langt mod nord i Brejning. Alle blev forpligtet til 

at levere mælk i 10 år, altså ind til 1899. Før den tid be-

gyndte man at røre på sig i Nr. Omme, man ville selv 

have et mejeri, men hvorledes skulle der blive enighed 

om den ting. De der var med til Brejning, var vel tilfreds 

der, mange havde anskaffet sig en håndcentrifuge, det 

blev en stor og unyttig bekostning, når vi fik et mejeri, 

men alle de andre, altså det store flertal ville have et me-

jeri, og ingen turde benægte at et mejeri i sognet kunne 

få stor betydning for sognets udvikling. Altså holdt man 

møder efter møder om tingen, og det viste sig at der var 

mange dygtige og skarpe debattører i Nr. Omme, og ofte 

tog man så hårdt på hinanden, at jeg tænkte, at nu er dis-

se mænd da vist grundig uvenner, men nej når slaget var 

forbi, så var de det samme over for hinanden som før, og 

jeg har tit beundret dem fordi de kunne holde sig så ude-

lukkende til sagen og holde personen udenfor. Kodal og 

Sinkjær ville have mejeriet på Mogens Østergårds ejen-

dom ved Landevejen, det kunne Askov gårdene gå med 

til, når man lagde det længere mod nord i nærheden af 

Pøhl bæk, Kjærgård kunne gå med til at lægge det ved 

B. Christensens nye købmandsforretning i Grønbjerg og 

Skråstrup og Nørhede ville have den lagt på Jens Thom-

sens ejendom i Spåbæk, pladsen var udset nord for Jens 

Thomsens, og en eftermiddag, da det egentlig skulle be-

stemmes, stod der en vældig bråvallaslag i Jens Thom-

sens lade, jeg var tilstede, jeg var i grunden altid med, 

for det var vældig interessant at følge sagens gang, der 

syntes at være stemning for Jens Thomsens jord, men da 

der manglede mange øst fra, blev det dog bestemt, at der 

inden der begyndtes på noget, skulle være et afgørende 

møde i skolen. Jeg forstod godt nok, at når Kjærgård og 

Holmgård, Grønbjerg, Ommegård tilsyneladende ville 

gå med til et mejeri i Spåbæk, så var det fordi de tænkte, 

at Kodal og Sinkjær så da hellere ville gå med til plad-

sen hos købmandsstedet. Beregningen slog til. Mogens 

Østergård ville naturligvis gerne have haft Mejeriet på 

hans mark, og han gav dem øst fra aftensmad og snaps 

og puns, og han forklarede dem at mejeriet burde ligge 

ved landevejen. Det hjalp ikke, Kodal, Sinkjær, Grøn-

toft, Pøhl gav efter og Spåbæk ligeså, da de fik løfte om 

en ny vej fra Grønbjerg til Spåbæk, Spåbækvejen. Nu 

stod flertallet af de største mælkeleverandører i sognet 

enige, og så måtte de andre, dersom de ville med, bøje 

sig, men det gjorde de ikke uden at ”knurre”, men jeg 

tror ikke, at det var lykkedes at få mejeriet lagt der, der-

som ikke B. Christensen i 1897 havde bygget sin køb-

16 
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mandsgård der hvor den nu ligger. Jeg tæn-

ker mig, at mejeriet ville været blevet byg-

get et sted mellem Mogens Østergårds og 

Pøhl bæk, og der ville muligvis byen blevet, 

og stationen, måske den eneste i Nr. Omme, 

og måske der så heller ikke var bleven mere 

end et mejeri. Der blev foretaget en indteg-

ning af køer til Grønbjerg mejeri, og så godt 

som alle i sognet gik med og derefter blev 

der holdt stiftende generalforsamling i Nr. 

Omme Skole, og vedtægter vedtages og en 

bestyrelse blev valgt, og den første opgave 

var at bygge mejeriet, gøre lån og finde en 

dygtig mejeribestyrer og meget andet. Kri-

stian Kjærgaard, Frederik Klink, Murer 

Møller, Møller Nielsen og jeg valgtes. Me-

jeriet blev bygget med beboelseslejlighed i 

samme bygning til bestyreren. Den første 

mejeribestyrer blev Sønderbæk, der siden 

blev forflyttet til Ryslinge, Nibe, Holbæk, 

Esbjerg, og Køge, men til sidst blev han, 

proprietær ved Horsens, og der gik han bag 

ud af dansen. Efterhånden opstod der en 

stor fare for det nye mejeri, der kunne ikke 

skaffes vand nok, der var en brønd på ca. 60 

alen, og der blev gjort forsøg på at uddybe 

den, men det kunne ikke gøres, det var for 

farligt et arbejde. Så der skulle bores, og i 

en betydelig dybde kom man til vand, men 

der var temmelig lidt, og der boredes vide-

re, men man kom ikke til mere vand, så der 

var ikke andet at gøre end prøve på at træk-

ke røret op, så det kom i forbindelse med 

vandlaget, man var gået forbi. En donkraft 

blev spændt på, og fire Mand spændt for, 

deriblandt Peder Søgård, medens bestyrel-

sen så til i største spænding, da med et giver 

det et stød, der slynger de ”fire” ud til sider-

ne - røret var sprunget heldigvis ½ alen 

over brøndens bund, røret blev samlet med 

en muffe, og nu var der ingen anden vej end 

nedad, så langt man kunne komme, men 

traf man så ikke vand, hvad så. Bestyrelsen 

og mange med os var i største spænding, 

men mange i den nordlige del af Sognet ho-

verede, og én sagde højt ved en begravelse 

ved middagsbordet hvad mange tænkte: A 

vil ønsk, at der aldrig kommer vand ”øver i 

æ brønd”. Til sidst erklærede boremesteren, 

at kommer der ikke vand i morgen, måtte 

han opgive det, men næste morgen kom de 

til masse af vand under stor tryk, og spæn-

dingen var udløst, og glæde og begejstring 

trådte i stedet hos alle, der havde gode øn-

sker for Grønbjerg mejeris fremtid. Ved ge-

neralforsamlingen 1901, nægtede jeg at tage 

mod genvalg, men blev i stedet for valgt til 

revisor, og den post beholdt jeg til 1931. 

Generalforsamlingen var ofte rene spetak-

kelmøder, thi den nordlige del kunne ikke 

blive fortrolig med at søge mejeriet i Grøn-

bjerg, og da så det blev bestemt, at der skul-

le være jernbanestation i Ørnhøj, skilte de 

sig fra og byggede et mejeri ved stationen, 

og Fjaldene skilte sig også fra og byggede 

selv et lille mejeri, så var der tre mejerier i 

Nr. Omme, dog dele af Torsted og Vind le-

verede mælk til Grønbjerg og Ørnhøj, og 

Tiphede gårdene leverede til Fjaldene. I ti-

dens løb tænkte jeg, at mælkemængden er 

tre - fire gange større nu end ved starten. Si-

den da alle i Kodal og Sinkjær gik med, ud-

videdes bestyrelsen med Peder Søndergård 

og møller, Søren Degn Nielsen. 

Som mejeribestyrer Sønderbæks efterfølger 

valgtes Søndergård. Han blev sygekassens 

formand i mange år, blev til sidst valgt ind i 

sognerådet og blev sognerådsformand, men 

døde i julen 1936, af en ondartet blodman-

gel. Han var en dygtig og hjertensgod mand, 

som jeg har haft umådelig meget sammen 

med som revisor for sygekassen og for kom-

munen i flere år. Ham længes jeg tit efter, 

og han var så fornøjelig at diskutere politik 

med, fordi han var en lun og vittig radikal. 

Mine medrevisorer var i mange år henholds-

vis Svend Kr. Svendsen og Laurids Sinkjær. 
  

 

fortsættes i næste nr. 
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Med en større tilslutning end de foregående 
år aflagde formanden for Lokalbrugsen i 
Grønbjerg beretningen.  
Året bød på flere aktiviteter og nyheder og 
den vigtigste har helt afgjort været installa-
tion af Bake Off.  
Men uanset nyheder og aktiviteter var vi ik-
ke i stand til at vende den faldende omsæt-
ning, før vi fik….. 
 
Indkaldt til borgermødet i oktober måned, 
hvor der blev stillet det helt klar spørgsmål 
– er det afvikling eller er det udvikling?  

Svaret var heldigvis udvikling og med 
mange rigtig gode tilbud hver uge – flere 
varer på hylderne – frivillig hjælpere – kun-
der der opretter kundekonti ved at forudbe-
tale – udvidet åbningstid mv. er det lykke-
des af få omsætningen op med ca. 14%.  
Denne omsætningsfremgang sammenholdt 
med en stærk omkostningskontrol vil give 
berettigelse for en dagligvarebutik i Grøn-
bjerg.  
 
Vi holder i dag vore kunder orienteret 
via internettet – så både de gode tilbud og 
oversigten over ugens omsætning meldes 

���� LokalBrugsens Generalforsamling 2010 
 
Ved: Bestyrelsen for LokalBrugsen Grønbjerg 

Fra venstre er det Jesper Bagge, John Asmussen, Ivan Mortensen, Minna Kjeldgaard og Jens Kristi-
an Christensen 
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ud på e-mail.  

Optimismen er i behold og i 2010 vil vi ud-

vide lagerkapaciteten, så arbejdsforholdene 

bliver forbedret.  

Så formanden rettede en stor tak til kunder-

ne for deres støtte – uden dem er dagligva-

rebutikken lukket.  

Vi nåede desværre kun at få 2 gode måne-

der i 2009 og derfor viste regnskabet et un-

derskud på ca. 100.000.  

 

Til bestyrelsen var Birthe Christiansen og 

Ivan Mortensen på valg. Birthe Christian-

sen ønskede ikke genvalg, og fik en stor tak 

for indsatsen gennem årene i Brugsens be-

styrelse.  

Ivan Mortensen blev genvalgt og som nyt 

medlem indtrådte Jesper Bagger og Per 

Klose blev suppleant.  

 

Bestyrelsen består ud over de to ovennævn-

te af John Asmussen, Jens Kristian Chri-

stensen og Minna Kjeldgaard.  

 

Under kaffen var der underholdning ved 

forstander for Brejninggård Efterskole – 

Alan Larsen, der fortalte levende om sit liv 

og de valg han har gjort i livet frem til nu.  

Han kunne ligeledes krydre underholdnin-

gen med den ændring han mener de unge 

har været igennem fra han var ung til i dag.  
� 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 

Få nyheder og gode tilbud sendt lige til din PC  

mail til 05143@coop.dk  

så er du med på nyhedsmailen  

fra LokalBrugsen Grønbjerg  
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Baggrunden: 

Carina Thomsen og Claus Christensen hed-

der de to unge mennesker, som er flyttet ind 

på Sønderkjærsvej 21. 

 

De byttede bopæl med Kjeld, idet de havde 

et hus i Ørnhøj, som de gerne ville sælge, 

og Kjeld havde stedet her, som han gerne 

ville af med. De fortæller, at de var meget 

interesserede i den dejlige beliggenhed ud 

til skoven, men at de ikke ville sige endeligt 

ja til købet, før de havde solgt deres eget 

hus. Efter nogen venten uden at det var lyk-

kedes at komme af med hverken det ene el-

ler det andet bosted, blev de enige om at 

bytte. 

���� Carina og Claus, Sønderkjærsvej  
 
 
Ved: Grete Tange 

De fortæller, at de er meget glade for ste-

det, og at de nyder omgivelserne i fulde 

drag. De føler sig også vel modtaget og er 

allerede blevet taget med i fællesskabet på 

Sønderkjærsvej. Og der var hjælp at hente 

hos naboerne, da der var høj sne i vinter, og 

det er dejligt. 

 

Om sig selv fortæller de endvidere: 

Claus fortæller:  

”Jeg er 34 år, født i Vind, hvor jeg boede 

indtil jeg var 17 år, derefter flyttede jeg til 

Ørnhøj senere Sørvad og tilbage til Ørnhøj, 

hvorefter jeg flyttede herud. Jeg er uddan-

net landmand, men arbejder nu på Vestas i 

Lem. Der startede jeg for 9 år siden som 
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formbygger. Det er der, hvor vingerne til 

møllerne bliver udformet og fremstillet. Ef-

ter nogen tid der kom jeg ind på lageret, og 

siden kom jeg til at stå for al specialtrans-

port af vinger og andet udstyr, og der er jeg 

stadigvæk. 

Jeg er den, der bestiller alle biler og skibe, 

så transporten til de forskellige steder i ver-

den, som Vestas leverer til, kan foregå så 

gnidningsfrit som muligt. Efter at have sør-

get for at få tingene om bord i transportmid-

lerne, flyver jeg ud og er med til at sørge 

for transporten i de lande, hvor de skal hen. 

Der modtager jeg så leverancen og følger 

den hen til den fabrik, hvor den skal bruges. 

Der kan være fragtmæssige problemer, som 

jeg skal tage mig af, eller der kan være pro-

blemer med myndighederne, som også er 

mit arbejdsområde. 

 

Jeg har mange samarbejdspartnere både 

i Danmark og i udlandet, og det er vigtigt, 

at jeg kan få tingene til at glide, så der ikke 

opstår skader på leverancen eller unødige 

forsinkelser. Forhandlingssproget er en-

gelsk, som der kan være nogle problemer 

med – især i Kina. Jeg er ofte af sted men 

sjældent længere end en uge ad gangen, og 

rejserne går til Kina, Italien og USA, hvor 

Vestas’ møller kører. 

Jeg har et meget frit arbejdsområde, og jeg 

føler, at jeg har rigtig godt hånd i hanke 

med tingene, fordi jeg selv er startet med at 

være med til at lave dem, så jeg er meget 

glad for jobbet.” 

 

Carina fortæller:  
”Jeg er 23 år og kommer oprindelig fra 

Hvide Sande. Derefter har jeg boet i Oks-

bøl, Esbjerg og Nr. Nebel. Min baggrund 

er, at jeg har taget HF, været lastvognsme-

kaniker, og så ville jeg lige ind på Vestas 

for at tjene nogle penge, men der er jeg sta-

dig efter 2½ år, og det befinder jeg mig 

godt med. Jeg arbejder i samme afdeling, 

som Claus startede i. Mit arbejde består i at 

være med til at udforme de forme, som vin-

gerne bliver lavet i, og den største af dem 

vejer ca. 46 tons, så det er store elementer, 

vi er med til at bygge, men ved udformnin-

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Priser ved leje af huset: 
Sal ungdomsfester mv. - under opsyn af forældre  kr. 2500,- 
Hverdage (man - tor) kr. 1000,- 
Weekends (fre - søn) samt hellig/mærkedage kr. 1800,- 
 
Køkken ved spisning kr.   500,- 
Køkken ved kaffebord kr.   300,- 

Borde og stole lejes ud af huset: 
Borde 18,- kr. pr. stk.  
Stole 7,- kr. pr. stk. 
Stole gl. 5,- kr. pr. stk. 
Service 15,- kr. pr kuvert 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  

Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:    
    

Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90    
                 Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16     

Obligatorisk slutrengøring kr. 500,- 

Der kan arrangeres kaffebord til en fast kuvertpris - kontakt ovenstående 
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gen er selv de mindste forskydninger af vi-

tal betydning. Opbygningen foregår næsten 

udelukkende ved håndarbejde, og når den er 

færdig, kan den bruges til 1500 – 2000 af-

tryk.  

Formen starter som en blok, og på den op-

bygges netop den vinge, som vi nu er gang 

med at producere. Det er vigtigt, at man er 

meget omhyggelig, for selv den mindste fejl 

vil kunne ødelægge helheden. 

I min afdeling er vi 65, og vi er ved at an-

sætte 20 – 30 personer mere, for netop nu er 

der virkelig meget at lave. Som alle ved, er 

det ikke så lang tid siden, at der blev afske-

diget folk, men nu snurrer hjulene igen hur-

tigt. Vi ved aldrig, hvordan det går, men når 

vi har travlt, må vi somme tider tage nogle 

lange vagter. 

Vi håber, at den danske regering vil gøre 

noget for at der kan blive ved med at være 

en vindindustri herhjemme, for der står an-

dre lande parat, hvis det bliver for besvær-

ligt her.” 

 

Hvad bruges resten af tiden til? 

Om huset fortæller de, at de har indrettet 

loftet til beboelse, idet de har lavet 4 værel-

ser og en stor opholdsstue ovenpå. Det har 

de brug for, når Claus’ drenge på 5 og 15 år 

kommer i hver anden weekend. Den store 

går nu på Staby Efterskole, og det er han 

meget glad for. Den lille skal starte i børne-

haveklassen i Sørvad efter sommerferien. 

Claus fortæller, at han kender til Grøn-

bjerg, fordi hans farfar og farmor har boet 

her. Han har også mange jagtkammerater, 

som bor her. I det hele taget er jagt en me-

get vigtig fritidsinteresse for ham, hvilket 

også fremgår af udsmykningen af stuen, 

hvor der er gevirer og opsatse i mange for-

skellige størrelse og udformninger. Der er 

også vildsvinetænder, hvis ejere er nedlagt i 

Polen. 

Claus går også til flugtskydning i Ørnhøj, 

og der har han lovet at hjælpe til, når han er 

hjemme. 

 

Carinas store interesse er ridning, og hun 

har redet siden hun var barn, og da var det 

dansk varmblod. Det regner hun ikke med 

at få igen, men hun vil meget gerne have 

nogle små islænderheste, som kan gå ude 

hele året. Det er der plads til, for der er 4½ 

ha. jord, der hører til ejendommen. 

Claus kunne godt tænke sig at bruge noget 

af jorden til at plante mere skov. 

De vil ikke love, at de bliver her fremover, 

men de afviser det heller ikke. 

 

Med den udmelding siger jeg tak for snak-

ken og kaffen. � 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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Da Landbobankens afdeling i Grønbjerg 

lukkede, blev der talt om, at bygningen må-

ske kunne egne sig til billardlokaler.  

 

Klubben har i flere år haft ønsker om et 

tredje bord, samt at få skærmet spilleborde-

ne af med en glasvæg, så tilskuerne kunne 

sidde, følge med i spillet og snakke sam-

men, uden at forstyrre spillerne. I dette rum 

skulle det også være tilladt at ryge. - Dette 

er en indretning af billardklubben, de fleste 

af unionens klubber efterhånden har. 

 

Bestyrelsen var til møde i banken og fik et 

acceptabelt tilbud og var faktisk parat til at 

handle. Men efter at bankinventaret var 

fjernet, viste mere nøjagtige opmålinger, at 

lokalet ikke kunne rumme de ønsker, klub-

ben havde - derfor blev købet droppet. 

For at kunne få lavet selve området om-

kring billardbordene røg/"støj"- fri med den 

før nævnte glasvæg, vil der her i sommer-

sæsonen blive lavet en mindre forandring af 

den nuværende klub; men et tredje bord bli-

ver der ikke plads til. 

 

Vintersæsonen er nu forbi. Aktiviteten 

blandt medlemmerne har været god, og 

klubben har klaret sig ret pænt. 

ca. 25 har deltaget i Vestjysk Billard Uni-

ons (VBU) hold- og enkeltmands-

turneringer. 

 

Vi havde 6 hold med i holdturneringen 

• Grønbjerg 3 blev vinder i Serie 2, kreds 

1.  

• Grønbjerg 5 blev vinder i serie 3, kreds 

1. 

• Grønbjerg 1, 2, 4 og pensionistholdet fik 

en placering ca. midt i. 

  

I VBUs duble (som også kaldes Tenax) var 

14 hold fra hele unionen tilmeldt - Grøn-

bjerg stillede med 4 hold! 

Finalen, som blev spillet i Grønbjerg, blev 

vundet af Kaj Pedersen og Jørn Rasmussen, 

mens Niels Erik - og Jan Jacobsen blev nr. 

3. 

 

Lokalt har vi haft en pokalskomager-

turnering, som blev vundet af Tom Kristen-

sen. 

 

Men alt i alt kan man sige, at Grønbjerg 

Billardklub har haft en rigtig god sæson. 

Og billardsporten er jo en sport for alle, og 

det skal da nævnes, at medlemmernes alder 

går fra 13 til 89 år.  

Dog må vi sige, at vore kvindelige medlem-

mer er noget usynlige. I andre klubber er 

der mange aktive kvindelige medlemmer, 

og det er det charmerende ved at spille i 

VBUs turneringer, at man ved aldrig, om 

man skal dyste med en knægt på 14 år eller 

en gæv kone på 75. 

Men som sagt, det er en sport for alle, og I 

er alle er velkomne til at kikke ind på alle 

tidspunkter - er der lys i klubben, er der og-

så folk. 

En god chance skulle være onsdag aften her 

i sommersæsonen - det er træningsaftenen 

for at holde formen nogenlunde ved lige. 

Vi håber at se rigtig mange - besøget er helt 

uforpligtende! 

Man kan finde VBUs hjemmeside på nettet. 
� 

���� Grønbjerg Billardklub 
 
 
Ved: Henning B. Møller 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 
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Mål og evaluering 
NaturMusen har i dag eksisteret i 1½ år. 

Det har været et år, hvor institutionen har 

skullet tilpasse sig det nye koncept, med 

friskoleånden som det bærende element. 

Friskoleånden handler for mig om, at livs-

glæde og arbejdsglæde går hånd i hånd, 

hvor den enkelte engagerer sig så meget, at 

man med sit engagement og gode humør 

beriges i hverdagen og hvor der ikke er 

langt fra tanke til handling. Det vil sige, at 

stedet skal emme af kreativitet, engage-

ment, fortælling og et godt humør.  

 

Vores værdisæt er udstukket af bestyrelsen 

og omhandler udvikling af børnenes sociale 

kompetencer, leg, værksteder med proces-

sen i centrum, sundhed og hygiejne, bro-

bygning til skoledelen, stimulering af bør-

nenes sproglige nysgerrighed  

Dette værdisæt forsøger vi at leve op til i 

hverdagen 

Navnet NaturMusen er sammensat af orde-

ne "Natur og Musik". I vores hverdag væg-

tes udeliv, sundhed, sang, musik, historie-

fortælling og leg højt. Legen anser vi som 

et middel til bearbejdelse af børnenes virke-

lighed. 

I vores aktiviteter og værksteder er det pro-

cessen, der er i centrum. 

Vi ønsker at inspirere og udvikle børnene, 

så de bliver selvhjulpne og kan knytte ven-

skaber.  

NaturMusen skal være et godt sted at være 

for børn, forældre og personale, hvor trivsel 

og livsglæde er et must. 

Vi tror på, at et godt børnehaveliv danner 

rammen for fremtidens læring og livsopfat-

telse. En god børnehave, som inddrager 

børn i sociale, kreative og kulturelle færdig-

heder, styrker dem til at blive et åbent og 

tillidsfuldt menneske med gå-på-mod.  

 

Udedage 
Hverdagen hos os danner ramme for en sjov 

og udviklende barndom i relation med an-

dre i et anerkendende miljø. Fra foråret til 

vinteren sætter ind er mandag og torsdag 

ude-dage, hvor vi helst vil være i skoven. 

Under særlige omstændigheder kan vi væl-

ge at lave ture ud af huset, tage på bibliotek, 

besøge andre børnehaver, virksomheder, 

være på Grunden, ved fjorden, i nærmiljøet 

eller hvad man som personale synes er vig-

tigt for børnene at opleve. 

 

Sampasning 
I dagligdagen er der sampasning i yderti-

merne. Børnene møder i Myretuen. Kl. 7.30 

går skolebørnene i SFO-en for at blive 

sendt i skole. Om eftermiddagen er alle bør-

nehavebørnene samlet i Myretuen og sidst 

på eftermiddagen, ca. kl. 16, er der sam-

pasning enten i Myretuen eller i SFO-en. 

Når skolen holder ferie, har vi sampasning 

med hele børnegruppen. Dvs. de børn fra 

Sfo og børnehave, som har behov for pas-

ning, samles i børnehaven til fællespasning.  

 

De grundlæggende værdier i det lærende 

miljø er fortsat den dialektiske pædagogik, 

hvor anerkendelse og ressourcetænkning 

omkring det enkelte barn vægtes højt. I vo-

res hverdag har vi valgt at se på det lærende 

miljø, vores rum, legen, udforskning af om-

rådet og det at være i samspil med andre. 

 

Læreplaner 
Vores læreplaner blev udarbejdet marts 

2009, hvor vi gennemgik samtlige 6 temaer, 

som læreplanerne skal indeholde:  

Krop og bevægelse, Naturen og naturfæno-

mener, Sprog, Sociale kompetencer, Kultu-

relle udtryksformer og værdier, Barnets al-

sidige personlige udvikling 

De 6 elementer indgår ofte på kryds og 

���� NaturMusens Lederberetning 
 
Ved: Doddy Møller Bach 
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tværs i en given aktivitet, som f.eks.: En 

dag i skoven. 

Uddybning af de 6 temaer, kan ses på vores 

hjemmeside. 

 

Dokumentation 

Dokumentation af det pædagogiske arbejde 

er foregået dels gennem skriftlige nyheds-

breve, Videbæk Spjald ugeavis, på tavler, i 

årskalendere og gennem barnets bog. 

Mundtligt er det sket direkte til forældrene, 

på forældremøder og blandt kollegaer. Vi-

suelt ved fotos, udstillinger og dekoration. 

Refleksion og evaluering er udelukket for-

gået i og blandt personalet. De har reflekte-

ret og evalueret over, om målet var nået ud 

fra det der var ønsket og lovet, i forhold til 

det lærende miljø. Denne refleksion og eva-

luering er foregået stuevis efter projektet.  

 

Projekter 

I årets løb har vi selv arrangeret projekter 

eller deltaget i nogle, som er blevet arrange-

ret af andre.  

Egne projekter har bl.a. været  

Natur-tur til Bundsbæk Mølle, Dramauge 

”den lille Prins” sammen med skolen, vi har 

fulgt livet i vores fuglekasse med web-

camera og senere oplevet massakre i fugle-

kassen, besøg hos Gert og Bente for at se på 

kaninunger og mink. Bedsteforældredag, 

Projekt håndvask, Høstfest, Flytning af frø-

er hos Anne Ellegaard, Besøg af sporhun-

den Simba, NaturMusen har indspillet sin 

egen musik-cd, lygtefest, Julen med sine 

traditioner, Fastelavnsfest, Førstehjælp, 

hvor børn lærer at ringe 112 mm. Påskefro-

kost. 

Andre projekter:  

Om teatret i Ringkøbing, Kirkens fødsels-

dag, Grøn skovnisse på Bundsbæk Mølle, 

Besøg af det rullende bibliotek 

 

Førskolebørn  

Humlebierne er en lille gruppe på 8 børn, 

som hver formiddag opholder sig i Sfo’en. 

Tons og TummelTons og TummelTons og TummelTons og Tummel    
 

Grønbjerg GUF vil gerne gentage succesen fra sidste år. 
 

Vi inviterer alle der har lyst til lidt sjov og motion op på det grønne 
område 
 

Fredag den 4. juni kl. 17:00Fredag den 4. juni kl. 17:00Fredag den 4. juni kl. 17:00Fredag den 4. juni kl. 17:00    
 

Medbring din aftensmad. Efter vi har været aktive er der tændt op i 
grillen. Der kan købes øl, vand og is. 
 

Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op. 
 

Alle er velkomne. Aftenen er for børn, unge og derover.. 
 

Hilsen Grønbjerg GUF 
Ved spørgsmål – kontakt Trevor, Elsebeth eller Connie. 
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Der arbejdes primær med den sociale ud-
vikling, hvor der sættes ord på egne og an-
dres følelser og krav og med modning til 
overgangen til skolen. Vi arbejder med sko-
lerelaterede opgaver, Trin for Trin som er 
læring i sociale færdigheder og der laves 
projekter. 
 
Traditioner 

Flere af årets traditioner fremgår af oven-
nævnte projekter. 
Årets gang følges på legepladsen, i skoven, 
ved sø, fjord, Vesterhavet og andre gode 
natursteder.  
Teater, film og bøger har vi haft i samarbej-
de med bogbussen. 
Gymnastiksalen bruger vi ofte mandag for-
middag, og leger sjove lege med faldskærm 
eller redskaber. 
Fødselsdage har vi mange af, og de fejres 
med fest og glæde enten i børnehaven eller 
også tager vi på besøg hjemme hos barnet.  
 
Frugt/brødordning 

Vores Frugt- og brødordning har været ude 
i stormvejr. Set med personalets øjne har en 

velfungerende ordning ændret sig til at væ-
re en acceptabel ordning. Tidligere var det 
hvert enkelt barn der skulle medbringe frugt 
og brød efter tur. Vi fik dengang mange for-
skellige varianter i frugt/brød, som pirrede 
børnenes smagsløg. Denne ordning er nu 
overgået til Brugsen, som leverer frugt og 
rugbrød. Ganske kort tid efter at Brugsen 
havde overtaget leveringen, oplevede vi, at 
børn ikke mere spiste brød og de gav udtryk 
for, at de savnede de hjemmebagte grovbol-
ler. Derfor har vi besluttet at lave bagedage 
3 x ugentligt i børnehaven. Alle deltager i 
ordningen som pt. koster kr. 100,- pr. barn 
pr. måned.  
 
Hjemmeside 

Vi oplever ind imellem at nogen har hacket 
hjemmesiden. Det gør, at billedgalleriet ind 
imellem forsvinder. 
 
Børnetallet i NaturMusen og SFO 

I dag er der 28 børnehavebørn og 38 SFO-
børn. Vi har 8 førskolebørn, som forlader os 
til august.  
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Personaleforhold 

I børnehaven og Sfo-en er der 4 uddannede 

pædagoger og 4 ikke-uddannede pædago-

ger. 

Når vi har haft brug for en vikar, har vi 

trukket på Birgit Skytte eller forsøgt at hen-

te hjælp fra vores pasningsbank. 

Yvonne Iversen er kommet tilbage efter 

endt orlov. Vi har haft en 3-måneders pæ-

dagogstuderende i praktik fra CVU Holste-

bro. Vi har sagt farvel til et par flex-

medarbejdere. Vi har haft nogle i jobtræ-

ning, som typisk er hos os 12 uger. Derud-

over har vi unge fra folkeskolen og ung-

domsskolen.i praktik af 1 uges varighed. 

Personaleudviklingen har bestået af kursus, 

hvor 4 personer har været på naturkurser af-

holdt af Grønne Spirer.  

Hele personalegruppen deltager hvert forår 

i et fællesarrangement mellem Herborg, 

Velling, Grønbjerg og Ulfborg. Her har per-

sonalet deltaget i inspirationskursus i Blom-

stergården i Vorgod, og vi har haft et 5 ti-

mers forløb, som blev afholdt her på GF.  

 

Institutionens rammer 

Vores hus er ikke egnet til at rumme 28 

børn. Derfor forsøger vi at fordele os så 

godt som muligt.  

Mange forhold trænger til en opgradering 

og en kærlig hånd for at sige det mildt. 

 

Udviklingstendenser 

I arbejdet med vores læreplaner bruger vi 

en model der hedder SMTTE.  

S - står for sammenhæng eller status. Hvad 

er udgangspunktet og hvad er rammerne? 

M - står for mål. Hvad er det jeg/vi vil op-

nå? 

T - står for tiltag. Hvad skal skabe ændrin-

ger? Hvad kræver det? Hvad skal sættes i 

gang? Hvem tager ansvar? 

T- står for tegn. Hvilke tegn viser, at målet 

nærmes/er nået? 

E – står for evaluering - Hvem, hvad, hvor-

når, hvordan evalueres… 

Vores fokuspunkt er i år udeliv. Vi har 

valgt at blive medlem af Grønne Spirer. For 

at opnå grønt flag, er det meningen vi skal 

arbejde i dybden med et enkelt projekt. I det 

forgangne år har vi valgt emnet med fugle.  

Næste års emne er blade, træer og hvad der 

ellers sker i udelivet.  

Vi vil værne om vores kerneydelse” børne-

ne”, i en tid hvor mange trækker i os.  

Vi vil arbejde med, hvordan vi undgår en 

stresset hverdag blandt børn og personale. 

I fællesskab med Grønbjerg Friskole skal 

der udarbejdes en handleplan for overgan-

gen til skolestart.  

Vores Sfo har gennemgået en kraftig reno-

vering der gør, at den er blevet optimeret, 

så det er et sjovt og spændende sted at væ-

re. Vi har her indrettet wii rum. Lokalerne 

er blevet lyse og venlige.  

IT brugen udvides i takt med at personalet 

bliver mere fortrolig med den elektroniske 

verden.  

 

Behov her og nu og i fremtiden. 
Vores ønske er at blive bygningsmæssigt 

koblet sammen med skolen. Få fælles ind-

gang, tidssvarende garderobe, tidssvarende 

børnetoilet med hejse/sænke pusleplads, ad-

skilt rengøringsrum med vaskemaskine/

tørretumbler og dør der kan låses, større le-

gestue, ny gulvbelægning hvor det trænger.  

En bygningsmæssig sammenkobling med 

skolen vil give stor mulighed for sam-

pasning af børn i børnehave og SFO. Dette 

giver igen mulighed for større effektivise-

ring. � 

OpmærksomOpmærksomOpmærksomOpmærksomhed hed hed hed     

på min fødselsdag på min fødselsdag på min fødselsdag på min fødselsdag     

frabedes venligst.frabedes venligst.frabedes venligst.frabedes venligst.    
    

Ingrid KirkIngrid KirkIngrid KirkIngrid Kirk    
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 
 

Sundhed og psyke 
 

Sundhedsstyrelsen har for nylig udgivet en 

rapport om mental sundhed, og den viser, at 

folk ikke har det dårligere psykisk nu end 

for ti år siden. Det er lidt overraskende i be-

tragtning af al den snak, der har været om 

stres, depression og forbrug af lykkepiller. 

Det er altså ikke blevet værre, men det er 

heller ikke blevet bedre. 

 

Næsten hver tiende dansker har det så 

svært, at det er et psykisk problem, og der 

er en overvægt blandt kvinder, især blandt 

piger fra 18 til 24 år, hvor 18 % har det dår-

ligt. Når man tæller alle med, drejer det sig 

om en halv million i alt.  

Det betyder ikke, at alle har det så dårligt, 

at de skal i behandling, men risikoen for at 

udvikle både psykisk og fysisk sygdom er 

større på længere sigt, og sundhedsstyrelsen 

vil se på, hvordan man kan lave nogle sund-

hedsfremmende tiltag for at forebygge den-

ne udvikling, men hvad gør man selv i ven-

tetiden? 

 

Det helt enkle, men nogle gange alligevel 

svære, er at leve et regelmæssigt liv uden de 

store udskejelser og dyrke lidt motion regel-

mæssigt og passe sengetider og spisetider. 

For ca. 150 år siden sagde en englænder det 

på den måde.  

 

"Har du ikke tid til at dyrke motion nu, skal 

du afsætte tid til sygdom senere.”  � 
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Selv om der findes meget i arkivet, så tror 
vi, at der stadig ligger meget mere rundt i 
skufferne, som vi meget gerne vil opbevare 
for jer enten rent fysisk eller også elektro-
nisk.  
Alt materiale bliver efterhånden overført til 
Landets Lokalhistoriske søgedatabase Arki-
bas. 
Kontakt en fra bestyrelsen om nærmere op-
lysning. 
 
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv indeholder 
samlinger af bl.a.: 
Folketællinger - Kirkebøger - Skøder - Ma-
trikuleringer - Billeder - Aftægtsprotokoller    
- Jordbøger - Panteobligationer - Skolepro-
tokoller - Skifter - Gamle kort - Regnskaber 
- Bøger om ca. 5000 gårde i amtet - For-
eningsprotokoller -  
alt dette og mange andre oplysninger om 
Grønbjergs historie og de folk der har boet 
her, kan du finde i arkivet.  
Mange billeder om huse, gårde og menne-
sker.  
 

Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv  

Bliv medlem af Lokalhistorisk Arkiv og 
støt arbejdet med at samle og formidle 
Grønbjergs historie. 

���� Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
 
 
Ved: Johannes Kirk 

Enkelt medlemskab  20 kr. 
Husstandsmedlemskab  30 kr. 
 
Kontingentet modtages af 
Bestyrelsen 
 
Johannes Kirk 
Bymarken 8, Tlf.: 97 38 40 20 
 
Mogens Ballegaard,  
Sønderkjærsvej 9 Tlf.: 97 38 43 32 
 
Erna Madsen 
Byskellet 42, Spjald Tlf.: 97 38 42 97  
 
Hans Erik Hansen,  
Kastanjeallé 1, Tlf.: 97 38 40 38 
 
Klaus Jensen 
Holstebrovej 20, Tlf.: 97 38 42 47 
 
 
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv 
Medlemskort 2010 gælder når betaling har 
fundet sted, og navnet påført medlemslister-
ne eller når beløbet er overført til bankkon-
to 7670-7489540 � 

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
 

Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes 
 

Tirsdag d. 25. maj kl. 19.30 
i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole 

 

Med venlig hilsenbestyrelsen 
 

Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv 
Åben for alle - aftal tid 
tlf. 97 38 40 20 eller 97 38 43 32 
mail adr.:  johanneskirk@gmail.com 
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Vinder af spørgeskema-konkurrencen – 

Sogneforeningens fremtid. 

 

Sogneforeningen vil gerne sige tusind tak 
til de mennesker, der har taget sig tid til at 

give os lidt respons på, hvordan man tror og 

synes, sogneforeningen ser ud i fremtiden. 

Vi har fået mange gode svar, og vi vil kom-

me ind på nogle af de svar, der kom. 

 

Et af spørgsmålene lød således:  

Hvad ønsker du, sogneforeningen gør for 

dig? 
 

Her var svarene meget forskellige, men det 

der gik igen, var, at sogneforeningen enten 

skulle bevares, som den er i dag - evt. med 

færre medlemmer, men med ”frivillige 

hjælpere” til de arrangementer, foreningen 

afholder - her mener man, at sogneforenin-

gen skal stå for julebal, som bliver til ny-

tårsbal, fastelavn, sommerfest (sammen 

med øvrige foreninger), juleudsmykning, 

byportene, blomster i byen, torvet og bæn-

kene. Alt det som 

foreningen står 

for i dag.  

Af nye forslag til 

tiltag kan bl.a. 

nævnes foredrag 

(her kan nævnes 

vikinge-foredrag 

den 4. maj), nyt-

årskoncert, fod-

bold på stor-

skærm. 

 

Skal sogneforen-

ingen slås sam-

men med andre 
foreninger? Nog-

le mener, at for-

eningen fint kun-

ne slås sammen med andre foreninger – det 

er ofte de samme personer, som ”går igen” i 

foreningerne, og ved at slå nogle af forenin-

gerne sammen, er der flere ”hænder” til at 

arbejde for sagen og man slår 2 fluer med et 

smæk.  

 

Noget af det som gik igen i de fleste svar, 

var vores juleudsmykning med juletræer og 

lys, der var tændt om aftenen og tidlig mor-

gen. Det har givet god respons, og vi vil 

selvfølgelig sørge for, at det bliver lige så 

godt næste år, og der vil være julelys og ju-

letræer længere tid end sidste år – måske 

helt til den næstsidste dag i året.  

 

Sogneforeningen havde udlovet en kurv 

fyldt med lækkerier fra LokalBrugsen til en 

værdi á kr. 500,-. På vort sidste bestyrelses-

møde var Søren lykkens gudinde, og med 

bind for øjnene trak han en vinder, og det 

blev Jytte Nilausen - hjertelig tillykke til 

Jytte - vi håber, kurven bragte lykke i ”det 

lille hjem”.� 

���� Sogneforeningens Spørgeskema-konkurrence 
 
Ved: Tine Lund-Nielsen 
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Årets gang…. 
Det er 2010 og friskolen har snart fungeret i 

2 år, hvordan er det så forløbet og hvad er 

status.  

Efter generalforsamling i marts sidste år gik 

vi i gang med at bygge vores skovhytte. På 

kort tid stod den færdig, og vi kunne tage 

den i brug. Den faste ugentlige skovdag 

havde nu et hus at være i. Det er blevet rig-

tig godt og et stort aktiv for skolen. 

Ideen og tanken om at vores børn skal røre 

sig, og vi skal være en sund skole, fik vi og-

så muligheden for at føre ud i livet, da en 

stor hoppepude blev en realitet, og den bli-

ver brugt. 

 

...og indretninger 
Asbestlofter og ny SFO kom til at hænge 

sammen. Ved hårdt arbejde og en massiv 

indsats fra jer forældre blev der bare gået til 

hånde. Resultat: en funklende ny SFO i flot-

te rammer. Dette er naturligvis også blevet 

udnyttet til at optimere indholdet i SFO´en 

og få det skrevet ned. Et børnemøde er også 

blevet et af resultaterne, ganske i tråd med 

friskolens elevmøde. Biblioteket blev flyttet 

over på skolen, og igen trådte de frivillige i 

���� Lederberetning Grønbjerg Friskole 
 
 
Ved: Peter Lindegaard 

karakter og forvandlede det gamle bibliotek 

til et flot lyst Multirum. Vi er rigtig glade 

for rummet og bruger det hver dag, samti-

dig fornemmer jeg, at det øvrige Grønbjerg 

også er meget glade for rummet og bruger 

det flittigt. Eneste problem nu er, at vi ikke 

kan være der, derfor gymnastiksalen. 

På skolen fik vi indrettet biblioteket, og in-

de i hjørnet fik vi det gamle sure køkken 

væk og erstattede det med en læse/

fortællerkrog. Det er blevet godt og bøgerne 

inspirerer dagligt til vores læsemorgener.  

Arbejdslørdagen inden ferien satte skik på 

de sidste ting. SFO-gangen blev malet og et 

par klasseværelser blev også shinet op. Nu 

var vi klar til at gå på sommerferie, og kun-

ne glæde os til at tage de nye lokaler i brug. 

Det blev dog også lige til en afslutnings-

sommerfest i skolegården. Masser af under-

holdning og to fede grise. Vi fik mange po-

sitive tilkendegivelser på den aften, så mon 

ikke det kunne gå hen og udvikle sig til en 

tradition. Nu til sommer skal vi jo holde di-

missionsfest for vores 8. klasse. 

Foråret 09 blev også brugt til at lægge det 

nye skema. 

 

Torsted Auto- og Traktorværksted  
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/ Jørgen Falk Nielsen 

 
Jeg tilbyder:  
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere 
Tilbudspris på bil til syn 

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
 

 20 års erfaring 

G
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Efterårstravlhed 
Efteråret skulle vise sig at blive rigtig travlt. 

Ture ud af huset med bussen og en meget 

velkørende skovskole skabte travlhed hos 

lærerne, der hele tiden skulle tænke i nye 

baner. Det er faktisk en stor opgave hele ti-

den, at skulle forholde sig til noget nyt. Ele-

verne har fået rigtig meget med sig, og tæn-

ker man på alle turene set i forhold til en 

traditionel folkeskole, så havde det aldrig 

kunnet lade sig gøre. Forleden var jeg på in-

ternettet og læste om indskolingen i en fol-

keskole her i nærheden: ”en gang om året 

tager vi cyklen eller en bus og bevæger os 

ud i det grønne” en gang ud af 200 skoleda-

ge. Vi har muligheden for at skabe sam-

menhængen mellem teori og praksis, vi skal 

være der hvor tingene sker eller er sket. 

En super Københavnertur fik 8. klasse, og 

da de lige var kommet hjem, røg de med på 

en overnatningstur sammen med den øvrige 

skole. 

 

Temauge og vinter 
Temaugen om sundhed inden efterårsferien 

bød på fælles morgenmad og løbetur hver 

dag. Det var fantastisk at sidde sammen alle 

sammen og spise morgenmad, det var fæl-

lesskab. Umiddelbart efter efterårsferien be-

gyndte Anne som Camillas barselsvikar og 

Camilla fødte en lille pige. 

Vinteren nærmede sig og det samme gjorde 

det ”dårlige vejr”. Et sponsormøde blev 

holdt og vupti så havde Grønbjerg Friskole 

aktive tavler i alle klasseværelser – fanta-

stisk og man mangler ind imellem ord, tak 

er et fattigt ord, men alligevel tak skal I ha´ 

alle sammen, det er bare noget vi kan bru-

ge. Nu venter der udviklingstid sat af til ar-

bejdet med disse tavler. Apropos ud-

viklingstid så skulle jeg måske lige nævne, 

at vi lærerflokken også var af sted på u-tid. 

Denne gang skulle vi ud og klatre i træer. 

Selerne på og så op at ringe på en klokke og 

ned igen, se det var fedt og en god udfor-

dring, som helt sikkert kan bruges til noget.  

Så kom januar og den hårde vinter bed sig 

fast.  

Bussen glider på en glat vej. Ingen bus i 4 – 

6 uger, men at skulle ud at leje en i de uger 

Pasningsbank 
 

NaturMusen har nu været i gang i knap 2 år. Ret hurtigt fik vi oprettet en pasningsbank 

af frivillige, som ville/kunne træde til, så snart vi i NaturMusen havde brug for hjælp et 

par timer. Nogle fra pasningsbanken har været her mere end andre.  

Da livet forandrer sig på mange måder, mener jeg, det er på tide at få revideret denne 

pasningsbank. 

 

Derfor:  

Er du ung/ældre og har du lyst/tid til at blive en del af pasningsbanken?  

Så skriv en mail til - info@naturmusen.dk 

eller ring til NaturMusen 97 38 40 66 og meld dig til.  

Du har selvfølgelig altid mulighed for at sige fra ved henvendelse, hvis du er optaget 

den dag vi evt. ringer.  

 

Med venlig hilsen 

Doddy Møller Bach 

NaturMusen 
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ville være alt for dyrt og blot gå ud over 

forældrene. Buschauffører I har ydet en stor 

indsats i denne kolde vinter – trods kulden 

har især vores morgenchauffør ikke haft 

svært ved at holde varmen har jeg ladet mig 

fortælle. 

Januar bød også på dramauge. Den gamle 

bibelhistorie Josef og hans 11 brødre blev 

fortalt til fortælling og senere opført som 

skuespil. Forrygende uge og det gik vel 

egentlig heller ik´ så ring endda. 

Og nu er vi så her, og hvor er det så. Status 

lige nu og fremover. 

 

Lokalesituationen 

Lokaler: I forbindelse med at 8. klasse er 

blevet en realitet på friskolen, har vi fået 

pladsproblemer. Vi mangler helt konkret et 

stort fællesrum, hvor alle kan være, men 

hvor vi også bare kan være halvdelen. Initi-

ativet omkring renoveringen af gymnastik-

salen blev taget kort efter jul, da vi så mu-

ligheden for at få nye lofter, for nogle pen-

ge vi fik forærende. Der var mulighed for at 

spare penge på varmekontoen, og når vi nu 

gik i gang, kunne vi så ikke lige så godt gø-

re det færdig. Det har vi så valgt at gøre, og 

det er ikke for nye lån eller taget fra den li-

kvide beholdning. Vi glæder os vanvittig 

meget til at se det færdige resultat og tage 

det i brug som vores nye fællesrum og store 

klasseværelse. Samtidig får vi besøg af alle 

jer den 26. maj til forældreaften med fore-

drag, der skal vi også være her. Den 10. ju-

ni holder vi fælles friskoledag for persona-

lerne på de andre friskoler hvor vi skal høre 

om læringsstile, der skal vi også være her.  

 

8. klasse - teenagere - faglighed 

8. klasse - hvordan er det så gået med den?  

Vi har pludselig fået vaskeægte teenagere i 

huset, noget vi skal vænne os til, og det skal 

I forældre måske også. De ter sig ganske 

fint og er helt klart med til at sætte kulør på 

dagligdagen. Om de udfordres fagligt – ja 

det gør de, det er jeg ikke i tvivl om. Men 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 
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hvad er faglighed, er det bare at kunne sin 

tabel og kunne stave til ”undervisningsdif-

ferentiering” - nej faglighed er meget mere 

end det. Social kompetence er uhyre vigtig, 

at kunne tage ansvar, at være bevidst om 

andres ve og vel, at vide at fællesskabet er 

en vigtig størrelse, at kunne dyrke idræt 

med glæde og begejstring, at ville stå frem 

på scenen til dramaugen, at være på sam-

menlagt 5 dages lejrtur, at have projektuge 

med afsluttende fremlæggelser for forældre 

og lærere, at turde at sætte sig i en kajak og 

sejle ud på fjorden, at rejse sig op i forsam-

linger og tilkendegive sin mening - alt det 

er også faglighed. De unge mennesker har 

mod på livet, de er glade og trygge og de 

næste 70 år ligger foran fødderne på dem, 

jeg tror de er helt klar til at tage udfordrin-

gen op, også efter 8 klasse på Grønbjerg 

Friskole. Slutteligt om 8. klasse vil jeg sige, 

at vi naturligvis vil udvikle på vores første 

år, og der er nogle ting, som vi gerne vil op-

timere, bl.a. samarbejdet med andre 8. klas-

ser. 

 

Anskaffelser og arbejdstilpasning 

A pro pos vores 7. og 8. klasser så har vi 

netop bestilt 30 nye stole og borde, fået op-

timeret vores it-område med nye ac-

cespoints og server - ”lige et stort tak til dig 

Finn for bare altid at være der, når alle an-

dre ude i den store verden blander sig i vo-

res hverdag” – alt sammen bevilliget af vo-

res meget aktive støtteforening – tusind tak 

til jer. 

Rent praktisk har det været nødvendigt at 

tænke anderledes og lave en anden kon-

struktion af vores pedeltid. Vi har måttet 

opsige aftalen med Spjald skole om at have 

Anders hos os halvdelen af tiden, hvilket 

betyder at Anders nu får fuld til i Spjald. 

Karsten Pedersen, der indtil nu har været 

vores vikar i pasningsdelen, skal fremover 

køre bus morgen og eftermiddag, passe 

børn i SFO´en og resten af tiden lave pedel-

arbejde. 

I børnehaven har vi måttet tilpasse persona-

let efter det faldende børnetal. Vi har derfor 

været nødsaget til at opsige en medarbejder 

i NaturMusen. 

 

Visionsplan 

Bestyrelse har fremlagt en visions- og stra-

tegiplan, som de har et ønske om skal im-

plementeres i friskolens dagligdag. Super 

godt og nødvendigt initiativ, da det på en 

friskole er vigtigt, at bestyrelsen er aktiv og 

vil noget med deres skole. 

 

Niveau - alder og  

projektorienteret undervisning 

I forbindelse med planlægningen af næste 

skoleår, går vi med tanker om bl.a. fagdage. 

Vi vil gerne i højere grad tage hensyn til 

elevernes niveau frem for at se på alder. 

Samtidig vil vi gerne have eleverne mere på 

banen i undervisningen – det kunne bl.a. 

være i form af projektorienteret undervis-

ning, hvor eleverne selv skal tage initiativ, 

ansvar og lærerne træder i en mere ydmyg 

rolle som vejleder. En friskole i området ar-

bejder meget projektorienteret i den ældste 

gruppe, og de får bl.a. ros fra det nærliggen-

de gymnasium. Deres elever er gode til ar-

bejdsformen og er ofte dem der tager fra. 

Langt de fleste arbejdspladser i dag kræver 

engageret medarbejdere, der kan holde sig 

selv i gang, men også medarbejdere der 

tænker innovativt og kreativt, og som kan 

samarbejde – det vil bl.a. den projektorien-

terede undervisning tage højde for, mere 

om vores tanker den 26. maj. 

 

Hvordan udvikler vi os? 

Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at vi 

skal være et godt alternativ til folkeskolen, 

det kræver udvikling og engagement. Hve-

debrødsdagene er ovre, og nu venter det 

hårde arbejde, hørte jeg forleden. Det hårde 

arbejde har nu egentlig været der hele tiden, 

og jeg håber, at vi alle fortsat vil vælge at 

fokusere på det der lykkes, og ikke bruge 

alt for meget tid på det der ikke lykkes. I 

huset prøver vi at få alle til at fokusere på 
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det positive, og jeg tror det er rigtig vigtigt, 

at vi alle holder det for øje. Dermed ikke 

sagt at kritik ikke er i orden. Vi udvikler os 

også ved at møde konstruktiv kritik, og jeg 

synes, at rigtig mange er blevet gode til at 

tage telefonen og ringe til os for at få evt. 

misforståelser afklaret – det er i det felt og i 

den dialog vi kommer frem ad den positive 

vej – tillid er altafgørende for vores samar-

bejde, og det er vigtigt at I får læst skolens 

fredagsbrev. 

 

Succes? 
Er friskolen en succes? Det kommer jo nok 

an på hvordan man måler succes, og det vil 

jeg lade andre vurdere. For mig er det altaf-

gørende, at jeg dagligt mødes af et glad per-

sonale og frem for alt børn, store som små, 

der holder af at komme i skole. 

Vi har haft besøg fra Vind, og de vil høre, 

om det er muligt selv at starte en friskole. 

De spurgte os, fordi de mente, at vi var 

kommet rigtig godt fra start. Da de tog af 

sted, var de meget begejstret, for det de så 

hos os. Endvidere får vi besøg af en anden 

gammel friskole, der godt kunne tænke sig 

at høre om vores hverdag, og et par af de 

andre friskoler i området har taget ideen om 

et elevmøde til sig. Det er for mig også vig-

tige parametre at forholde sig til. 

 

Tak til alle 
Til slut vil jeg gerne sige en kæmpe stort 

tak til hele personalet for jeres måde at være 

på sammen med ungerne. Anerkendende og 

vedkommende voksne er hvad der er brug 

for i dag, og det er I. 

Tak for et godt samarbejde med revisoren, 
Doddy du gør det fremragende selv om det 

ind imellem er hårdt. Til jer Lisbeth, Dorthe 

og Ole der forlader bestyrelsen er det en lil-

le smule svært at sige farvel, men det er jo 

vilkårene, I har dæleme ikke ligget på den 

lade side – tusind tak for samarbejdet. 

Tusind tak til jer tovholdere og alle I andre 

der ydede et kæmpe stykke arbejde i forbin-

delse med renovering og arbejdslørdage. 

Endnu en gang kom tingene i stand med fri-

villige hænder – Tusind tak.� 

…..og bagefter var der kagebænk og lidt kaffe!! 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Torsdag den 25. marts sluttede foreningen 

denne sæsons foredragsrække af med et me-

get vellykket arrangement, hvortil vi havde 

inviteret forhenværende formand for Folke-

tinget, Christian Mejdahl, til at komme og 

fortælle om sit interessante liv som land-

mand på Løgstøregnen, lokalpolitiker, 

folketingsmand og sin tid som Folketingets 

formand. 

Denne jævne, beskedne mand gjorde med 

sin fortælling indtryk på de 70 mennesker, 

der var troppet op i Grønbjerg Forsamlings-

hus den aften. Alle fik noget med sig hjem, 

og flere var da også lige henne og trykke 

foredragsholderen i hånden og takke for en 

god aften. 

Manden, som blev født på Færøerne i 1939, 

og som næsten lige ud fra spejdersangbogen 

udtrykte sig således omkring sit valg af 

livsgerning, ”Sæt dig et mål, lad det signes 

af Gud”. Målet var at ha´si eint (sit eget) 

landbrug, før han blev 25 år. Målet blev nå-

et, og en kone og fire børn blev der også til 

færingen Christian Mejdahl, foruden en 

indholdsrig tilværelse i det nordjyske og på 

Borgen. I dag er hans dage delt op på hver-

vene som husbond- far- bedstefar- morgen-

medhjælp på familiehjemmet, som en søn 

nu driver, og sidst, men ikke mindst på fo-

redragsvirksomhed. 

Absolut inspirerende og interessant! 

 

Vi takker for god tilslutning til vore arran-

gementer, et bak op, som inspirerer os til at 

lægge os i selen for at skabe et spændende 

nyt program for 2010- 2011. 

 

Dog, sæsonen er ikke slut endnu, vi ser hen 

til en spændende udflugt, som jeg vil opfor-

dre os til, at vi får os meldt til, før bestyrel-

sen må aflyse på grund af manglende til-

slutning. Og man så må stå der og ærgre sig 

over, at det hele ikke bli´r til noget!!! � 

���� Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Christian Mejdahl og formand for Kultur og Samvær Ingrid Kirk i passiar under kaffen 
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Året der er gået i forældrerådet i Naturmu-
sen 2009/2010 
I forældrerådet sidder vi tre forældre, Jea-
nette Kjerulff, Dorthe Trabjerg Hansen og 
Helle Harhorn Vendelbo, sammen med Af-
delingsleder Doddy Møller Bach og Bodil 
som er personalerepræsen-tant. 
Vi holder seks møder om året, hvor vi ven-
der mange store og små ting som vedrører 
børnehaven, børn og personale. 
Noget af det som vi har brugt mest tid på er 
madordning, frugt- og brødordning, og vi 
har været omkring lærerplaner og de pæda-
gogiske overvejelser som personalet gør sig 
i Naturmusen.  
 
Madordningen:  
Politisk blev det bestemt, at alle daginstitu-
tioner, fra 1. januar 2010, skulle tilbyde alle 
måltider til børnene. En dyr beslutning som 
der ikke fulgte penge med til ud i kommu-
nerne og dermed heller ikke til institutioner-
ne. Tiden til at tilberede mad, indkøb og op-
rydning skulle altså tages ud af de persona-
letimer, som allerede er i børnehaven. I Na-
turmusen er køkkenet endvidere ikke ind-
rettet til at lave mad i. På landsplan blev der 
en voldsom debat om, om madordningen 
skulle gennemføres eller udsættes. Den blev 
udsat til 1. januar 2011. Samtidig er beslut-
ningen om madordning lagt ud i kommu-
nerne, og Ringkøbing-Skjern kommune har 
ikke pålagt institutionerne at gennemføre 
denne madordning. 
Derfor har vi i forældrerådet besluttet at 
droppe den. Det er der flere grunde til. Vi 
syntes ikke, at der skal gås på kompromis 
med kvaliteten af mad, men det vil blive 
dyrt for den enkelte familie, og personalets 
timer skulle pludselig bruges på mad og ik-
ke på aktiviteter med vore børn. 
Det er sådan, at hvis nogen ønsker en mad-
ordning i Naturmusen, skal vi tilbyde det. 

���� Forældrerådet i NaturMusens beretning 
 
 
Ved: De forældrevalgte i forældrerådet 

Men det vi hører fra personalet er, at alle 
børn har sunde, varierede og indbydende 
madpakker med hjemme fra, som de glæder 
sig til at spise. 
Ved at indføre en madordning vil vi også 
fratage forældrene, det ansvar det er, at sør-
ge for egne børns madpakker og dermed de-
res sundhed. 
 
Frugt- og brødordningen:  
Det første år skiftedes alle børn/forældre til 
at medbringe frugt og brød. Det betød me-
get for børnene, at det var lige præcis dem, 
der havde med til alle de andre. Snakken 
der hjemme om hvad de syntes, der skulle 
med og måske hjælpe med at tilberede det.  
Efter kraftige opfordringer, fra nogle foræl-
dre, om at lade ordningen gå tilbage til 
brugsen, så de leverer både frugt og brød 
hver dag, blev indført inden jul. Det har 
kørt i nogle måneder, og vi har taget det op 
flere gange, for at finde den bedste løsning, 
både rent ernæringsmæssigt, personalemæs-
sigt og økonomisk. Brugsen leverede mest 
franskbrød, som ikke mætter ret meget, og 
nogle børn kan spise mange stykker. Er der 
rugbrød på bordet, er der ikke den store af-
sætning. Derfor besluttede vi i januar, at 
personalet i to måneder skulle prøve at bage 
nogle gange om ugen, og så supplere med 

Klinik for sundhed og velvære 
 

 

 

 

 

Zoneterapi ���� Massage 

Elektroterapi ���� D-tox spa 
 

Gavekort udstedes 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk 
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brød fra brugsen. Det er altid spændende, at 

skulle finde nye rutiner, når der bliver fore-

slået, at der skal puttes mere ind i hverda-

gen, men I, personalet, har taget godt i mod 

forslaget, og er bare gået i gang med hjem-

mebag, det er dejligt for vore børn. 

Denne ordning kan risikere at blive ændret 

efter sommerferien, da personalesituationen 

der bliver anderledes. 

Med levering af varerne fra brugsen, følger 

der også mere administrativt arbejde med, 

hvilket er vigtigt at holde så langt nede som 

muligt, så tiden ikke går fra vore børn. 

 

Lærerplaner 

Et andet fast punkt på dagsordnen er lærer-

planer og personalets arbejde med dem. 

Lærerplaner er lovbestemt, og er med til at 

sikre at personalet når omkring alle udvik-

lingsområder, som er: 

Sociale kompetencer, krop og bevægelse, 

sproglige kompetencer, naturen og naturfæ-

nomener, kulturelle udtryksformer og alsi-

dig personlig udvikling. 

Vi hører om aktiviteterne som foregår i hu-

set og de pædagogiske overvejelser, der lig-

ger bag. Det er et forum, hvor det er ok, at 

vi som forældre stiller spørgsmål og kom-

mer med forslag til hverdagen. Vi har en 

rigtig god dialog, ikke bare en sludder for 

en sladder om hverdagen, men vi er med til 

at have fokus på udvikling og forandringer. 

 

Sidst i februar var der en fredag eftermid-

dag, hvor vi fik lov til at passe jeres børn, 

idet personalet skulle holde et kursus, sam-

men med andre frie børnehaver. Dejligt at 

opleve jeres børn i en helt almindelig hver-

dag, det vil vi gerne gøre igen en anden 

gang. 

 

Parkering ved cykelskuret 

En anden ting som vi blandt andet har drøf-

tet på vores forældrerådsmøde, er parkering 

ved cykelskuret. Nu er det tid til, at cykler-

ne kommer frem af sneen igen, og for at 

undgå farlige situationer for børnene er det 

vigtigt, at alle der kommer til NaturMusen i 

bil, bruger den store parkeringsplads ved 

Multisalen, også selvom vi skal HELT op i 

børnehaven. Så det vil vi på det kraftigste 

opfordre jer alle sammen til. Find nogle at 

følges med om morgenen, så kan I også nå 

at få en snak…og turen virker ikke så lang, 

når man er i godt selskab. 

 

Lad os høre fra jer! 

En sidste ting som jeg vil nævner er: Har I 

spørgsmål til os i forældrerådet, er I altid 

velkommen til at komme til os, så vil vi 

svare det bedste vi kan. Eller bare en god 

ide, som I synes, vi skal tage op, så hører vi 

gerne fra jer. 

 

Tak til Dorthe 

Som det sidste vil vi, der er tilbage i foræl-

drerådet efter denne generalforsamling ger-

ne sige Dorthe en stor tak for hendes kæm-

pe indsats i friskolens bestyrelse og foræl-

drerådet. Uden dig var vi ikke kommet så 

godt i gang med børnehaven. Når vi har ar-

bejdet med dette projekt omkring børneha-

ven, har vi andre ikke været i tvivl om, at 

det her var noget du brændte for, og er no-

get som du har fundet spændende. Du skal 

bare vide, at du altid er velkommen igen… 

Alberte din yngste datter skal jo også i bør-

nehave engang. � 
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I efteråret 2009 fik jeg en sms, der bad mig 

reservere lørdag d. 13 marts 2010. Kl. 16.45 

skulle vi mødes udenfor biografen i Her-

ning.  

Og der var de så, næsten alle!  

Martin, Stephan, Kent, Jette og så mig, El-

len. René var der ikke, han var blevet for-

hindret.  

 

Ja hvem er vi så?! Det vil jeg gerne fortæl-

le. For knap 25 år siden startede vi 6 børn i 

børnehaveklasse på Grønbjerg Skole. I an-

den klasse var der så to der holdte, men hel-

digvis kom der 2 nye til, så vi blev ved med 

at være 6 elever. Trods vores forskellighe-

der, så har vi formået at bevare lidt kontakt, 

nogen mere end andre, gennem årene. Da vi 

mødtes i Herning var det 8 år siden vi sidst 

���� Børnehaveklassen Årgang ca. 1985 
 
 
Ved: Ellen Skytte Lund 

var samlet alle sammen. Der sker lidt på 8 

år!! 

For at starte et sted, så starter jeg med René, 

som de andre vidste lidt om. Han har en 

gård ved Vind, er gift og har fået et barn. 

Stephan bor i Orten ved Varde, sammen 

med sin kæreste Rikke. De venter barn til 

august. Stephan arbejder ved KP i Spjald. 

Kent arbejder også ved KP i Spjald, men 

bor ved Stauning sammen med sin kone Li-

sa. De har ingen børn, endnu. Martin bor i 

Kolding med sin kæreste Ulla. Han arbejder 

i Aabenraa som tøjsælger. Så er der Jette. 

Hun bor i Idom med sin kæreste Kenneth. 

De har Anders på 1½ år. Jette arbejder ved 

Harald Nyborg i Holstebro. Jeg selv er gift 

med Henrik, og bor på en gård ved Resen. 

Jeg er selvstændig frisør og har 4 børn. 

Fra venstre er det Stephan B. Pedersen (Algade 50), Kent L. Nielsen (Holstebrovej 12), Martin S. 

Pedersen (Algade 70), Ellen S. Lund (Kjærgårdsvej 14) Jette T. Pedersen (Algade 20).  

Ikke til stede: Rene Vestergaard (Ørnhøjvej 28) 
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Selvom vi alle er flyttet fra Grønbjerg, så er 

det trods alt der vi 6 fik vores start sammen. 

Vi havde en rigtig dejlig aften sammen i 

Herning. Spiste, bowlede og ikke mindst 

snakkede! For at runde dette af, så har jeg i 

skrivende stund temmelig ondt i venstre 

balle af at bowle. Men det er det hele værd, 

for jeg vandt! Ja altså ikke fordi det betyder 

så meget for mig, men det gør det for ham 

der blev nr. 2. Men hvem det er, forbliver 

vores hemmelighed, ikk Martin? � 

Sct. Hans 2010 
 

Traditionen tro fejres Sct. Hans igen i år på det grønne område ved sportspladsen 
 

Onsdag den 23. juni  
 

kl. 18.30 er grillen klar  
Vi sælger pølser, øl, vin og vand i baren til fornuftige priser. 

 

kl. 19.30 båltale v/”Surprise” 
 

kl. ca. 20.00 tændes bålet. 
 

kl. 22.00 tak for i aften. 
 

Sogneforeningen opstiller igen i år en kontingentbod. 
Vi modtager gerne indmeldelse og kontanter straks  

– men det vil også være muligt at få udleveret et girokort. 
Der udtrækkes præmier blandt dem, som indmelder sig denne aften! 

 

På gensyn - Sogneforeningen 

Torsdag d. 28. januar havde jagtforeningen 

generalforsamling. Dagsordenen ifølge ved-

tægterne. Eigil Skytte vælges som dirigent. 

Formanden aflægger sin beretning om for-

eningens virke det sidste år og bagefter er 

kassereren på banen med regnskabet. 

Thorbjörn går ud af bestyrelsen, ny mand i 

bestyrelsen bliver Olav Therkildsen. Jørgen 

Bank genvælges til bestyrelsen og formand. 

Per Klose bliver suppleant. Der var ingen 

indkommende forslag. Olav vælges også til 

at fortsætte i Sandbækjagterne. Under evt. 

snakkes der om at gå på jagt i den nuværen-

de vejrsituation.  

mvh. Jagtgeneralen � 

���� Grønbjerg Jagtforening 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Nu er det blevet forår! 

Solen og de grønne bøge bryder frem, og vi 

får lyst til at være ude.  

Derfor vil vi lige minde jer om, at vi byder 

vi på endnu en Pinsegudstjeneste i det grøn-

ne. 

Igen i år har vi fået lov til at slå os ned un-

der Anne og Erik Ellegaards smukke, gamle 

bøgetræer. 

Her vil der være en stol at sidde på og en 

præst at lytte til. Kirkeorgelet vil være ud-

skiftet med et keyboard, og når vi kigger 

op, vil vi se grønne hvælvinger. 

Efter gudstjenesten vil der være mulighed 

���� Menighedsrådets arrangementer 
 
 
Ved: Menighedsrådet 

Kristi Himmelfartsdag, den 13. maj  
er der gudstjeneste i Nr. Omme Kirke kl. 9.00.  

Til denne gudstjeneste vil der være afslutning med årets minikonfirmander 
 

Pinsegudstjeneste i det grønne 

2. Pinsedag - den 24. maj kl. 10.30 
Ørnhøjvej 25, Grønbjerg 

for en kop kaffe og et stykke kage. I år har 

vi valgt, at det skal koste 10 kroner, som ry-

ger direkte i kollektkassen og videre til FDF 

i Ørnhøj. 

Der er lagt op til en smuk formiddag, som 

kan begynde med en gåtur ud til Anne og 

Erik. 

Vi går fra Ørnhøj Kirke kl. 9.30 og kl.10.00 

fra Grønbjerg Friskole. 

Man kan også tage bilen - det vigtigste er, 

at I kommer, for den slags skal opleves i 

godt selskab! 

Menighedsrådene i Ørnhøj og Nr. Omme� 

Nr. Sommerskole 
 

Igen i år satser vi på Nr. Sommerskole i vores konfirmandstue i Grønbjerg. 

Vi har afsat den 28. - 29. juni - de to første dage i skolernes sommerferie. 
 

Altså, samme tid og samme sted som sidste år - og vores aktiviteter vil også være i 

samme stil, som de foregående år. 

I hører nærmere, når tiden nærmer sig - invitationen bliver delt ud på friskolen. 

Murermes ter  Jens  K i rk  
 
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 

Ring og forhør nærmere 
 

Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald 
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08 

tinaogjenskirk@mail.dk 
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Nu er Menighedsrådenes udflugt for alle. 
 

Turen går til Herning, hvor vi skal besøge 

TEKO, som er Skandinaviens største de-

sign- og businessskole inden for mode- og 

livsstilsbranchen. 

Dernæst vil vi besøge kunstmuseet Heart, 

hvor vi også vil få vores kaffe. 

HEART Herning Museum of Contemporary 

Art åbnede den 9. september 2009 i en helt 

ny bygning tegnet af den amerikanske arki-

tekt Steven Holl. 

Samlingen har udgangspunkt i dansk og in-

ternational konceptuel og eksperimerende 

kunst fra 1930'erne og frem til i dag. En 

central kunstner i museets samling er den 

italienske kunstner Piero Manzoni. 

Der vil blive et besøg i en endnu ikke be-

stemt kirke, hvorefter vi skal have aftens-

mad. 

 

Menighedsrådene for Nr. Omme og Ørnhøj
� 

Vi har i år arrangeret udflugt  
 

fredag den 4. juni. 
 

Der er afgang fra Ørnen i Ørnhøj kl.12.20 

og fra P-pladsen ved Brugsen i Grønbjerg kl.12.30. 
 

Vi forventer at være hjemme ca. kl. 21. 

Prisen er 200 kr. pr. person uden drikkevarer til aftensmaden. 

Beløbet opkræves i bussen. 

Tilmelding senest den 30. maj til Else Pedersen 97 38 43 73 eller 20 49 89 31 

eller Ulla Skødeberg 97 38 60 10. 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 
 

Gunnar Langhoff, Askovvej 21, Abildå, 

døde den 26. februar 2010 på Sygehuset i 

Herning og blev onsdag den 3. marts begra-

vet fra Nørre Omme Kirke. 

Gunnar Langhoff var søn af Marie og Chri-

stian Langhoff og blev født i Nr. Omme i 

1942 i en større børneflok. Senere flyttede 

han med sine forældre til Hover, og det blev 

her, han havde sin barne- og ungdomstid. 

Gunnar Langhoff forblev ugift og han er-

nærede sig ved forskelligt forefaldende ar-

bejde, som han kunne klare med det hel-

bred, som han nu engang havde, efter ved 

en ulykke at have fået en ben protege. Med 

plæneslåmaskinen og med kreaturklipperen 

gjordes god fyldest, hvor der var bud efter 

Gunnar! 

Af hans søskendeflok er kun en søster, Si-

ne, tilbage. 

Æret være Gunnar Langhoffs minde! 

 

Esther Mikkelsen, tidligere Algade 12, er 

død på plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern 

den 10. marts 2010, 93 år gammel og blev 

d. 13. marts begravet fra Nr. Omme Kirke. 

Esther Mikkelsen blev født på en gård i 

Skråstrup i Ørnhøj i 1916 og voksede op 

som et af de mellemste i en børneflok på 

14. 

Efter konfirmationen kom hun ud at tjene, 

blandt andet havde hun en plads i Hee, hvor 

hun kom til at kende naboens karl, Laurids 

Bramstrup Mikkelsen fra Grønbjerg. De to 

blev så godt kendt med hinanden, at de gif-

tede sig i 1938. De begyndte deres ægte-

skab/samarbejde med at være karl/pige hos 

hans forældre i Kjærgård. Senere fik de dog 

deres eget på en ejendom i Brejning, Pe-

tersminde, hvor de to ældste børn blev født. 

Endnu senere- i 1945- flyttede de hjem til 

Kjærgård og overtog hans forældres gård, 

som de dygtigt drev med alsidigt landbrug i 

mange år. Her kom deres 2 døtre også til 

verden. 

I Kjærgård fik Esther og Laurids Mikkelsen 

deres livsgerning, og her fik deres fire børn 

en god start på livet. Esther var en dygtig 

landhusmor, som også tog del i gårdens 

drift foruden at passe hus og have. 

I 1983 solgte de gården og byggede huset 

på Algade, hvor de sammen fik 24 gode år. 

Nu blev der så tid til noget af det, der ikke 

før havde været muligt for dem, som f. eks. 

rejser. En del minderige rejser blev det til 

rundt på Kontinentet. 

Esther og Laurids måtte for ca. 3 år siden 

tage ophold på Klokkebjerg grundet syg-

dom og almindelig svaghed, og her mistede 

Esther sin mand for et par år siden. Endnu 

en stor sorg skulle hun som mor bære, da 

hendes yngste, datteren Maja, måtte bukke 

under for sin kræftsygdom for et halvt år si-

den. 

Esther Mikkelsen efterlader sig sønnerne 

Henning og Henry, som bor henholdsvis i 

No og Stauning og datteren Carla, som bor i 

Ølstrup. Her udover en stor flok svigerbørn, 

børnebørn, og oldebørn. 

Æret være hendes minde! � 

Dialekter 
 

Ikke alle grønbjergboere er født her i sognet.  

Men hvor finder vi én  

fra Vendsyssel - fra Himmerland - Randersegnen - Fyn - Sjælland - København - 

Bornholm - en rigtig sønderjyde - eller måske én fra Sydhavsøerne? 
 

Er du én af dem, og behersker du egnens dialekt, hører jeg gerne fra dig  

Ingrid Kirk - 97 38 40 20 



45 

En længe ønsket og tiltrængt renovering af 

parkeringspladsen ved kirken er lige nu ved 

at blive gjort færdig. 

Da sneen efter 3 måneder trak sig, blev det 

igen synligt, at parkeringspladsen var i en 

rigtig dårlig stand. Vi glædede os over, at 

provstiudvalget til anlægsbudgettet i år, 

havde bevilliget penge til en renoveringen.  

Det er faktisk 14 år siden vi søgte første 

gang, og siden har vi forsøgt igen med jæv-

ne mellemrum, så udholdenhed belønnes. 

Vi har haft en kirkegårdskonsulent, som er 

landskabsarkitekt til at komme med gode 

forslag og ideer, herefter var vi rundt nogle 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Else k. Pedersen 

steder, for at se andre nyrenoverede parke-

ringspladser, belægninger m.m. 

Med den markering af, hvor man skal par-

kere, skulle der kunne parkere mindst lige 

så mange som før, og det er jo hovedfor-

målet. 

Græskanterne og de store sten skal hindre, 

at lastvogne og lignende parkerer eller 

vender ind på parkeringspladsen, det kan 

en næsten hvilken som helst belægning 

nemlig ikke holde til. 

Vi forventer også, at det vil se rigtig pænt 

ud, når græskanterne er vokset til, det 

grønne bl.a. op mod stendiget. Det skulle 

fremhæve den flotte stensætning. 

Men bedøm nu selv, næste gang I kommer 

til eller forbi kirken.� 

Den nyrenoverede kirkeplads aftenen før konfirmationefredagen 

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00 
 

www.delaval.dk  
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Tirsdag den 18. maj kl. 18.45. Havevandring hos Hardy og Lone Kri-
stensen, Muldbjergvej 9, i Spjald. 
Vi besøger haven hos Lones Havedesign. Dernæst ser vi hendes værk-

stedsbutik, hvor hun laver buketter, bordpynt, tilplantninger m.m. Til slut 

nyder vi vores medbragte kaffe i haven.  

Deltagerpris: 30 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer. 

 

Onsdag den 2. juni til søndag den 6. juni. Havetur til Sydsverige og Øland.  
En tur, der efter sigende, skulle være helt fantastisk. Tilmelding fra den 7.februar 

kl.8.00 til den 25. februar til Grethe Opstrup, tlf. 97 33 32 92. 

 

Lørdag den 19. juni kl. 12.30 – 17.00. Åbne haver i Ørnhøj.  
Jonna og Finn Hansen, Mosevænget 30.  Haven er en landbohave med stort naturare-
al til. Især forhaven er særlig smuk med store stensætninger, der passer godt ind i land-

skabet. Der er mange frugttræer og nogle forholdsvis nye Rhododendronbede i skoven. 

En meget smuk have. 

 

Jytte og Christian Kofoed, Skovbrynet 10. En spændende byhave, der dog munder 
ud i naturen omkring Ørnhøj. Haven supplerer det specielle halmhus, og man bliver 

næsten i tvivl, om man er inde eller ude.  

Deltagerpris pr. have: 10 kr. som opkræves i haverne. 
Annoncesponsor 

Det gør mig glad!! 
 

At åbne PCen og se at der på e-mailen står - 

”Hvis vindretningen ændrer sig, vil det være en god ide at få vasketøjet 

ind, da der bliver kørt gylle i morgen” 

 

Denne vinter var der andre gode mænd der reddede familien flere gange 

fra snemasserne - både i bilen - og også så vi kunne komme hjemmefra 

 

Tak i gæve mennesker for hjælp 

 

Familien Engestoft-Ballegaard, Sønderkjærsvej 
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VIKINGEN ER LØS 

LokalBrugsen i Grønbjerg gør meget for at holde omkostningerne nede. Har 

for nylig åbenbart fjernet momsen på visse typer frugt - der sælges nu sorte 

bananer til 1 kr. stykket. 

Enhver flække med respekt for sig selv har et trafikreguleret kryds.  

Her i Grønbjerg begynder vi i det små med et ”Torontoanlæg” - hvorfra navnet 

så end stammer - Er det fordi der er to eller er det Canadisk? 

Fra vores udsendte medarbejder i Hamborg forlyder det, at 4 løbere fra Grøn-

bjerg der deltog i Hamborg Maraton, netop har gennemført den 42,195 km 

lange maratondistance i fin tid og kom næsten samlet i mål.  

”Hvordan kunne i gennemføre det meget krævende løb”? 

”Vi” - lyder det samstemmende fra de fire løbere, der på trods af den netop 

gennemførte distance sagtens og uden besvær kunne svare, - ”har, på trods af 

at vi har fulgt en anden kendt Grønbjergsløbers strategi om lav træningsinten-

sitet op til løbet, gennemført løbet i fineste stil og er kommet ind i de fine tider 

3 timer og 86 minutter”. 



 

Annoncesponsor: 

 

    

Butikstorvet i Grønbjerg 

Håndkøb og afhentning af receptmedicin  

Lokalbrugsen sparer dig for  
mange unødige kilometer  

Tænk så mange muligheder i én butik! 
 

Lokalbrugsen - din servicebutik 

alle former for tips og lotto - 

Sende og hente pakker - Frimærker  mv.  

”Hæveautomat”  
Når du lige står og mangler lidt kontanter 

Dagligvarer -  
til både de store og de små indkøb 
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