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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

En ”uhellige” treenighed der består af de tre 

søjler i Grønbjerg, Julefesten, Brugsen og 

Grønbjerg Friskole, er af Guruen udnævnt til 

de bærende søjler i vort lokalsamfund. 

Og bryder én af dem sammen er det måske 

ligesom en malkestol på to ben - den er me-

get ustabil. 

Men jeg har en tendens til at tage denne 

sammenligning fra den humoristiske side. 

Men alligevel...  

»Den, som kun tager spøg for spøg og alvor 

kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet 

begge dele dårligt« 

Kloge mennesker påstår at såfremt et lokal-

samfund mister det kæreste de ejer, det være 

sig en indkøbsmulighed, en skole, en julebal, 

så går samfundet til grunde, såfremt man ik-

ke finder på noget andet, der kan gøre lokal-

samfundet attraktivt. 

Grønbjerg har gennem tiden haft flere kultu-

rer, der har gjort lokalsamfundet attraktivt. 

På et tidspunkt havde vi en bager, der var 

landskendt for sit kaffebord. Vi har haft fod-

bolden, der har gjort Grønbjerg landskendt, 

vi har haft gymnastikken, hvor det er vrimlet 

til med unge mennesker fra endog en meget 

stor radius. Vi ved at folk har valgt at bosæt-

te sig i Grønbjerg, fordi der var en skole, og 

der skal såmænd også nok være dem, der har 

bosat sig her, fordi der både var skole og 

indkøbsmulighed.  

Jeg vil godt vove den påstand, at der nok 

skal blive ved med at være kræfter i Grøn-

bjerg, der skal få lokalsamfundet til at over-

leve. 

Hvis vi skal vende tilbage til Guruens tre 

uhellige søjler, så er juleballet sløjfet, og 

Brugsen har været lukningstruet i flere om-

gange og, faren er stadig overhængende. Til-

bage har vi den Grundtvig-koldske Friskole. 

Kan den være så god og interessant, at den 

kan være i stand til holde lokalsamfundet 

kørende. Lige nu er der noget der tyder på 

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:  
vestjyskBANK 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. 

det. Med en tilgang på 27 elever fra august 

måned i år har skolen haft en vækst siden 

den åbnede til den tid for tre år siden på ikke 

mindre end 51%. 

Med den tilgang der ikke alle stammer fra 

Grønbjerg, kunne man jo forledes til at om-

døbe Grønbjerg Friskole til Friskolen i 

Grønbjerg. Men hvor farligt/godt vil det væ-

re? Hvor farligt/godt vil sådan en tilgang 

være for sognet? 

Vil det være med til at fremmedgøre vores 

skole i vores egen sogn. Vil det gøre skolen 

til en institution i sognet, ligesom Brejning-

gård Efterskole ligger i Spjald, Dejbjerlund 

Efterskole ligger i Dejbjerg osv. osv. Vil det 

være med til at skaffe flere tilflyttere til 

Grønbjerg? Vil det være nok til, at lokalsam-

fundet vil overleve? 

Spørgsmålene er mange, og vil den måske 

tilbageblevne søjle have så godt et funda-

ment, der er så solidt, at den kan holde hele 

vort lokalsamfund oprejst og så solidt for-

ankret, at den ikke lige så stille smuldrer 

hen?   –mb  

Deadline for nr. 110 er  

Lørdag d. 30. april 2011 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 18. maj 2011 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Knud Christensen  
 
 97 38 10 02 

 

Her fredag den 4. marts 
ligger der stadig sne og jor-

den er frossen. Sådan har 

det nu næsten været i 4 må-

neder, så nu glæder vi os 

alle til at det bliver forår, 

hvor alt grønnes og begyn-

der at gro.  

 

For byrådet kører strukturdebatten på hø-
jeste gear, der bliver afholdt 6 dialogmøder 

med borgerne. Jeg håber virkelig der vil 

komme mange gode forslag på bordet, så det 

kan lykkes at få lavet en plan for skole- og 

ældreområdet, som kan holde flere år ud i 

fremtiden. Jeg har fuld forståelse for den fru-

stration det må gi´, på de skoler og institutio-

ner, når man med jævne mellemrum ikke 

aner om man er købt eller solgt. Det må kun-

ne mærkes i Grønbjerg, at den strukturdebat 

der foregår nu, ikke kommer til at berører 

jer. Det har I været igennem og kan nu kon-

centrere jer om at forsætte arbejdet med at 

udvikle jeres friskole, der jo er i en rivende 

udvikling.  

I min verden handler det her ikke kun om 

økonomi, men har ligeså meget med faglig-

hed at gøre. Noget af det vi helt sikker kom-

mer til at diskutere er, hvornår er en skole 

for lille til at der kan skabes et godt fagligt 

undervisningsmiljø. Er det 30, 50, 70 eller 

100 elever. Jeg ved det ikke og det er nok 

også umulig at give et endegyldigt svar på, 

men kommer de prognoser som er udarbej-

det over befolkningsudviklingen i landdi-

strikterne til at holde stik, er der nogle skoler 

som vil blive meget små. Lad os håbe at det 

lykkes at vende den udvikling så der bliver 

ved med at være liv på landet.  

 

Som formand for energirådet er jeg også 

blevet valgt som formand for Bioenergi 

Vest. Det er et selskab der skal stå for udvik-

lingen og etableringen af den biogas satsning 

som kommunen er i gang med. Det er menin-

gen at der skal bygges mange små biogasan-

læg som bliver forbundet med en gasledning 

der kan fører biogassen rundt til kommunens 

varmeværker eller hen til en opgraderings 
station der opgraderer biogassen til naturgas. 

Et af de helt store problemer er at økono-
mien i at lave biogas har været meget dårlig, 

men med det nye energioplæg har regeringen 

valgt at hæve strømprisen produceret på bio-

gas med ca. 25%, og med  nogle bedre etab-

leringstilskud ser det betydelig bedre ud. Li-

ge nu er vi meget spændte, da det er lige op 

over, at vi måske bliver bevilget 10 millioner 

kr. fra en erhvervsudviklingsfond. Noget vi 

har arbejdet på det sidste halve år, så det bli-

ver spændende om det lykkes. Projektet er 

det første af sin art her i landet.  

Når jeg vender tilbage næste gang håber 

jeg virkelig at græsset gror, blomsterne 

springer ud og fuglene synger. Vinteren har 

været lang så foråret er meget velkommen.� 
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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: Heidi Kjær 32559555 

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 

NaturMusen: Klaus Wolff 97384066 

Nr. Omme: Graver kontor 25323358 

Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Runestenen Mogens Ballegaard 97384332 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene: Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Heidi Kjær 32559555 

Støtteforen. 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 
 

Offentlig transport: www.midttrafik.dk  
 DSB: 70 13 14 15  

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 
 
 
Kirkebil: 
Tlf.: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  

Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 
 
Bogbussen 
Mandag: 1700 - 1735 

Tlf.: 51 24 54 94 
 
 
vestjyskBANK 
Videbæk 
Ma ti on 10 - 16 
Torsdag 10 - 16 
Fredag 10 - 16 
Tlf.: 97 17 13 33 

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: 
Åben efter aftale 
Mob: 72 58 24 96 
Eller 114 
 
Ringkøbing politi tlf. 96 
14 14 48 
 
Hunde- og Kattefoder 
Asger Andreasen 
Kjærgårdsvej 8 
Tlf.:20 14 12 58 
Bedst efter 16 

LLLL  Serv i cemedde le lser  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 

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

Vagtlægen i regionen:  70 11 31 31 Alarmcentralen: - -112  Politi: - 114 
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 MARTS Side   Side 

MA 7 Dagen tiltaget med 4t 21m  10  LØ 9   

TI 8   SØ 10  Kirke 9 (AH)  

ON 9   MA 11  15  

TO 10   TI 12 Temauge GF / Shoppetur til Idom 11 

FR 11 Gymnastikopvisning  ON 13   

LØ 12 Badmintonturnering Jagtforen. Træn.   TO 14 Friskole generalfors. /Jagtforen. tr 9 

SØ 13 Badmintonturnering Kirke ingen  FR 15   

MA 14 Søren Gade 11  LØ 16   

TI 15   SØ 17 Palmesøndag Kirke ingen  

ON 16   MA 18 Påskeferie GF 16  

TO 17 Jagtfor. Træning / Vandværk General 37 TI 19   

FR 18   ON 20 Jagtforen. Pokalskydning  

LØ 19 Jagtforen. træning  TO 21 Skærtorsdag  Kirke 19.30  

SØ 20  Kirke 9  FR 22 Langfredag Kirke 10.30  

MA 21  12  LØ 23   

TI 22 Generalforsamling Brugsen 31 SØ 24 Påskedag Kirke 9  

ON 23 Bestyrelsens forældremøde Friskole 37 MA 25 2. Påskedag         Kirke ingen 17  

TO 24   TI 26   

FR 25   ON 27   

LØ 26 Jagtforen. træning  TO 28 Jagtforen. træning  

SØ 27     Sommertid beg. Kirke 10.30  FR 29   

MA 28 Vinterbadm slutter 13  LØ 30 Runestenen Deadline  

TI 29    MAJ  

ON 30 Tyrkisk mad Døtrene 6 - 11 SØ 1  Kirke ingen  

TO 31   MA 2  18  

 APRIL  TI 3 Jagtforen. riffelskydning  

FR 1   ON 4 Befrielsen   

LØ 2 Jagtforen. træning  TO 5 Jagtfor. Træning/Musikskolen i kirke 34 

SØ 3 Kræftens bekæmpelse Kirke 9 35 FR 6   

MA 4  14  LØ 7   

TI 5   SØ 8  Kirke 10.30   

ON 6 Jagtforen. Jagtfilm GF kl. 19  MA 9 Generalforsamling Arkivet 19 19 

TO 7 Jagtforen. træning  TI 10   

FR 8   ON 11   Dagen tiltaget med 9t 21m  
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Heldigvis er vi nu så langt henne i kalende-

ren, at det snart skulle begynde at smage lidt 

af forår, - i hvert fald mere end midtvejs i 

vinteren, - som forsidemotivet kunne antyde! 

Så kan vi se tilbage på en vinter, hvor føret 

på vejene til tider, i lighed med frosne vand-

rør m.v., har givet udfordringer og ekstra ar-

bejde. Når dette er sagt, har vinteren også 

budt på en stemningsfyldt hvid jul, såvel 

som landskabet har 

budt på flotte moti-

ver. Forsidebilledet 

er hentet i Hoverdal 

Plantage. Her er der 

altid motiver at hen-

te, uanset om ind-

trykkene prenter sig 

på nethinden, eller 

man medbringer sit 

kamera. � 

���� Forsiden i 2011 

 
Ved: Gravers Kjærgaard 

  Gravers Kjærgaard 

Tyrkisk mad 
 

Så er det tid til ny inspiration i køkkenet! 
 

Onsdag d. 30. marts kl. 19 i SFO-køkkenet på Grønbjerg Friskole 
 

Denne gang er det Beyhan Dogan Nielsen der vil introducere os til sin 
madkultur. Hun vil lave tyrkiske retter, fortælle undervejs og endelig er 

der små smagsprøver på det tilberedte med lidt at drikke til. 
 

Tilmelding på liste i Brugsen eller tlf.22 33 09 05 (evt. sms)  
senest d. 25. marts 

 
Alle er meget velkomne 

 
Pris for medlemmer kr. 50,- Pris for ikke medlemmer kr. 75,- 

 
Med venlig hilsen - Margrethes Døtre 
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Er det min kirke? 
Da minikonfirmanderne i sidste uge var på 

vej ned for at se kirken, spurgte en af dem 

præsten: 

 "Er kirken også min kirke?"  

Og det selvfølgelige svar var "Ja". 

Nr. Omme kirke er vores alle sammens kir-

ke, og det skal tages helt bogstaveligt. 

 

Kirken som del af lokalsamfundet 
Derfor er vi i menighedsrådet meget glade 

for, at der er så mange enkeltpersoner og for-

���� Nogle tanker om En Folkekirke 
 
 
Ved: Menighedsrådsformand Else Pedersen 

eninger, som ser kirken som en del af det liv, 

der leves og de aktiviteter, der tilrettelægges. 

 

Tager nogen patent på kirken? 
Et møde på provstiplan for nylig afslørede, 

at sådan er det ikke i alle sogne. 

Mange steder er de kirkelige aktiviteter for 

en stor del, eller udelukkende, udsprunget 

fra de kirkelige foreninger og retninger. 

Det er der ikke noget galt i, så længe der og-

så er plads til andre tiltag. Og at der ikke ta-

ges patent på kirken fra bestemte grupper el-

ler retninger.  

For hvordan kan kirken så være en folkekir-

ke, altså være kirke for os alle sammen? 

 

Tak til lokalsamfundet 
Derfor en stor tak for jeres engagement, der 

forhåbentlig er med til at få så mange som 

muligt til at kunne sige, at Nr. Omme Kirke 

også er deres kirke. 

At vi har en rigtig folkekirke. � 

Konfirmation Nr. Omme Kirke  
St. Bededag fredag den 20. maj kl. 10.00 

 
Andreas Merrild Rasmussen Algade 34 Grønbjerg 
Catja Kristine Olesen Svinget 2,1 Grønbjerg 
Cecilie Marie Nielsen Grønbjergvej 27 Abildå 
Emilie Bagge Pedersen Rundingen 16 Grønbjerg 
Emma Mc Evoy Kjær Ommegårdvej 3 Grønbjerg, 
Jonas Husted Sønderby Algade 1 Grønbjerg 
Jonna Søndergaard Berger Ørnhøjvej 17 Grønbjerg 
Julius Lægsgaard Lock Spåbækvej 1 Ørnhøj 
Kathrine Østergaard Hansen Algade 74 Grønbjerg 
Maggi Overgaard Søndervang 12 Ørnhøj 
Maja Liv Jørgensen Ørnhøjvej 30 Grønbjerg 
Mathias Alexander Jensen Algade 65 Grønbjerg 
Mikkel Berthold Hansen Grønbjergvej 3 Torsted  
Rikke Tang Meiner Kjærgardsvej 2 Grønbjerg 
Søren Lægaard Berthelsen Holstebrovej 26 Grønbjerg 
Theis Thesbjerg Jensen Algade 17 Grønbjerg 
Tina Vestergard Hansen Algade 73 Grønbjerg 
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BRUGSEN 
 

”Danmark er en stor brugsforening” prokla-

merede Palle Lauring dengang TV var i sort-

hvid, og Danmarks Radio havde monopol. 

Det kunne der jo være noget om dengang. 

Nu rejser proklamationen det modsatte 

spørgsmål – når brugsforeningen lukker ned, 

lukker Danmark så også ned? 

Den sunde fornuft siger, at hvis den uhellige 

anden søjle i Grønbjerg også braser sammen, 

så hænger det hele på den sidste søjle – sko-

len. Når den første uhellige søjle – Juleballet 

åbenbart er afskaffet, så er der i stedet grund 

til at styrke de to andre. 

Det mener  
Guruen  
fra  

Grønbjerg 
 - om... 

Hvad skal der så til, for at Brugsen kan blive 

en sund forretning og ikke årligt skal kaste 

sig ud i en mere eller mindre halsløs red-

ningsplan? Svaret er simpelt – du skal hand-

le i Brugsen! Og gør man ikke det – ja så er 

der ingen grund til at have en Brugs i Grøn-

bjerg. Vi lever jo i et frit samfund, og der er 

derfor ingen grund til at se skævt til dem i 

Grønbjerg, som ikke handler i Brugsen. Til 

gengæld så gider Guruen ikke høre beklagel-

ser fra dem, som ikke handler i Brugsen, 

hvis den lukker. Den kortsigtede konsekvens 

er, at huspriserne vil falde med tocifrede 

procenter. Er man i tvivl, om man pt. er tek-

nisk solvent, så er det helt sikkert, at det er 

man ikke, hvis der ikke er en dagligvarebu-

tik i Grønbjerg. 

Dermed også sagt at ”manglende omsæt-

ning” ikke skyldes høje priser, manglende 

vareudbud eller dårlig betjening. Guruen sy-

nes ikke, priserne er urimelige, og han kan 

stort set dække sit daglige forbrug. Tilmed er 

betjeningen venlig med en uddeler, der 

springer for kunderne og en masse friske pi-

ger! Måske skulle den enkelte rette blikket 

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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mod madspildet i sin egen husholdning, 

som talrige undersøgelser viser ligger på 

25-35 %. Det kan selv priserne i Brugsen 

ikke konkurrere med. Og der vil blive mere 

plads til naturen, når der skal dyrkes min-

dre jord til fødevarer. 

Man kan så spørge sig selv, om der er et 

markedsgrundlag for en Brugs eller en an-

den dagligvarebutik i Grønbjerg, når der er 

butikscentre nok at handle i i miles om-

kreds, og alle har en bil, som kan køre der-

til. En omsætning på 7½ mio. kr. er dog 

noget for en familievirksomhed. For en 

mælkeproducent svarer det til en omsæt-

ning fra 150-200 malkekøer, og det kan det 

også være svært at leve af. Især hvis man 

har investeret 40 mio. kr. i ”butikken”. Så 

er det alligevel billigere at købe Brugsen! 

At der trænges til nytænkning, synes åben-

bart. Guruen vil derfor opfordre bestyrelse/

generalforsamling til at sælge Brugsen til 

en driftig indvandrerfamilie! Hvorfor det? 

Jo i 70’erne reddede indvandrerfamilier – 

dengang kaldte vi dem fremmearbejdere! - 

de små dagligvarebutikker i København og 

andre provinsbyer ved at købe og omdanne 

dem til døgnkiosker. Ved hjælp af spar-

sommelighed, flid og det højt besungne fa-

miliesammenhold kunne de overleve, og 

der var altid et medlem af børneflokken, 

som kunne betjene kunderne. Gode borger-

lige dyder som flertallet af sognets venstre-

vælgere sætter stor pris på. 

Det kunne blive alle tiders med en immi-

grantbutik i Grønbjerg. Optimisme vil aflø-

se det årlige Oxfordmøde i Brugsen. Vi vil 

få et endnu mere eksotisk vareudbud til ri-

melige priser, og en masse børn, som kan 

sikre grundlaget for den tredje uhellige søj-

le – den grundtvig-koldske Friskole i Grøn-

bjerg! � 

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  - 
Samt reparation.  

    

Grønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg Friskole    
 

Ordinær generalforsamling 
 

Torsdag d. 14. april kl. 19.00  

Grønbjerg Friskole 
 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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���� Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2011 

Efter gudstjenesten i kirken var tøndeslagerne i Multisalen igen i år inddelt i fire kategorier:  0 - 3 år, 

4 - 6 år,  0. - 3. klasse, og  4. kl. + . 

Der var ca. 175 til arrangementet på en festlig dag med mange festklædte børn. Det morsomme var 

dog at der var flere deltager ”udefra”.  Bl.a. var flere af Friskolens elever fra de omkringliggende 

sogne mødt op. Det er naturligvis kongen med den største krone. 

4 - 6 år : - Konge: Halfdan Tang - Dronning: - Laura 
Kjerulff - Bedst udklædte: Jonas Dyrberg  

0 år - 3 år: - Konge: Maja Sørensen - Dronning: Mie 
Juelsgaard  - Bedst udklædte: Smilla Brinch Johansen 

helt til venstre 

0. - 3. kl.: - Konge: Nina Kirk - Dronning: Sara Kirk - 
Bedst udklædte: Freja Sandal - men det er ikke nemt at 

se!! 

4. kl. + : Konge: Henriette Berthelsen - Dronning: - 
Kristine Hjorthus - Bedst udklædte: - Kathrine Kirk 

bag lågen 
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Så blev det afsløret: Guruen møde op til årets fastelavnsfest iført hat og 

briller, men han var dog ikke til sinds at indrømme at han var den ”ægte 

Grønbjergs Guru”  
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���� Lærer Anders Chr. Vestergaard  
 

Rigsdagen havde for lang tid siden, nedsat et 

udvalg, der skulle afgive en betænkning an-

gående nye baneanlæg. Jeg mener at det var 

i vinteren 1907 08, at den kom, og i den blev 

der foreslået en bane fra Troldhede til Ulf-

borg og en fra Ringkøbing til Aulum, med 

krydsningsstation i Nr. Omme. Desuden en 

bane fra Skjern over Videbæk til Skive. Det 

kan ellers nok være, at der blev travlhed i al-

le de interesserede Sogne. I Nørre Omme 

Skole blev der holdt et møde om, hvorledes 

det bedst kunne ordnes for Nr. Ommes ved-

kommende, og jeg tror nok, det var Mathias 

Bjerg, der var så beskeden at foreslå, at vi 

skulle arbejde på at få en hovedstation i sog-

nets midte og så en i alle fire verdenshjørne, 

også i Sognet. Det kom ikke til at gå så flot 

til. I folketinget blev udvalgets forslag angå-

ende disse baner, der alle skulle være stats-

baner vedtaget, men i Landstinget blev det 

skåret ned til en privatbane fra Ringkøbing 

over Hover (ikke Brejning) til Nr. Omme og 

en statsbane fra Skjern til Videbæk. Ved alle 

behandlinger var det umuligt, at få Landstin-

get til at gå videre, og så blev det, der var til-

bage ophøjet til lov.  

Nu blev det Brejning, som måtte kæmpe for 

at få banen gennem Brejning med station i 

Spjald. Et stort møde blev afholdt på hotel 

Ringkøbing, under byfoged Finsens ledelse, 

og her blev det vedtaget, at det skulle gøres 

Ministeriet klart, at banen fik de bedste be-

tingelser for at klare sig, når Brejning kom 

med, og at, i det hele taget kunne Brejning 

ikke udelukkes.  

Det blev dernæst pointeret, at det gjaldt om 

at handle hurtigt. I øjeblikket var pengene 

der, men hvis andre kom foran, kunne vi 

komme til at vente flere år. Staten anslog ba-

neanlægget til. 1.200.000 kr. Deraf ville sta-

ten yde 2/3 altså 800 tusinde, Nr. Omme og 

Brejning hver 100 tusinde, de sidste 200 tu-

sinde, fordeles mellem Hover, Ølstrup, No 

og Ringkøbing. I hvert sogn valgtes et ud-

valg, for at fremme foretagendet. I udvalget i 

Nr. Omme, blev Laurids Sinkjær og jeg 

valgt for den sydlige del. Vi kunne måske 

nok få nogen indflydelse på, hvor stationen 

skulle lægges, men i den tro havde vi også 

en uenighed, som godt kunne slå det hele i 

stykker for os.  

Kodal og Sinkjær, Grøntoft, Pøl osv. ville 

have banelinjen øst om Nørre Omme bakker, 

med station i Gl. Grønbjerg, kunne de ikke 

få det således at de kunne se toget, på deres 

vej til stationen med, ville de ikke stemme 

for at Sognerådet måtte bevilge de 100 tusin-

de til banen. Skråstrup og Spåbæk og Nørhe-

de ville have dens endestation så langt i vest 

som muligt for tørvefabrikationens skyld, og 

Askov og Overgård og Halkjær og alle i det 

nordligste hjørne af Sognet ville have den 

ved Nedergård, og i al den splid erklærede 



Sognerådet, at de ikke ville gå med til at bevilge de man-

ge penge med mindre, et solidt flertal stemte for det ved 

et sognemøde, og så kunne det endda have sine vanske-

ligheder for der var uenighed om sagen inden for selve 

Sognerådet. En eftermiddag gik Ole Skibild og jeg til Pe-

der Søndergaard, den af sinkjærene og kodalerne valgte 

Sognerådsmedlem. Vi var næppe kommet ind, før hans 

broder Laurids Sinkjær kom ind, satte sig bredt for bord-

enden, mens Ole og jeg sad ved den anden ende af Bor-

det, og nu duelleredes der over hele bordets længde i lan-

ge baner. Peder sagde ikke noget, han sad på en bænk 

ved siden af Bordet, han var en stilfærdig og fornuftig 

mand, og jeg tror nu, at vor gang til ham ikke var uden 

betydning. Så blev der indbudt til sognemøde i Grønbjerg 

forsamlingshus om, hvorvidt Sognerådet skulle gå med til 

det store banelån. Til mødet kom også mænd fra Brej-

ning, Hover, Ølstrup, thi mødet kunne få betydning for 

banen i sin helhed. Så brød alle bitre ord ud, så det var ik-

ke let at se, hvorledes det ville ende, men der skulle jo 

stemmes om to ting, nemlig hvor stationen skulle ligge, 

og om de 100 tusinde skulle bevilges. Mange ville, at der 

skulle stemmes først om det første, men Sognerådet holdt 

fast på, at der skulle stemmes først om det sidste, og det 

var umådelig fornuftig, men det vakte forbitrelse hos 

dem, som ikke kunne se sagen i sin helhed, men kun så 

på deres særinteresse, og derfor ville først have bestemt, 

hvor stationen skulle ligge. ”Herrebarn, hvor skal vi kun-

ne forrente og afbetale 100 tusinde” råbte Anton Halkjær, 

Bertel Bertelsen, Nygård sagde, at enhver der havde pen-

ge, ville tage fra Sognet ”a ver da a vil!” 

Forhenværende Sognerådsmedlem, Kristen Overgård, der 

ville have stationen lagt ved hans hjem, eller i alt fald ved 

Nedergård, så sig om i flokken, hvor han stod, og sagde 

”Ja så ved vi, hvad vi har at gøre!” Jeg var klar over, at 

det var en betydningsfuld afstemning, der nu skulle fore-

tages. Jeg havde derfor forberedt mig lidt på hjemmefra, 

hvad der burde siges, og jeg tror, at jeg fik det rigtige 

sagt. Jens Jørgensen har takket mig mange gange for min 

tale, han var ejer af Lervanggård og en station ved hans 

gård ville forøge gårdens værdi umådelig. Der blev i alt 

fald så stille derefter, kun nogle få spredte bemærkninger, 

og så fandt afstemningen sted ved håndsoprækning!! og 

der blevet et stort flertal for at bevilge pengene, trods alt 

ville flertallet have banen. Den næste afstemning blev til 

fordel for Grønbjerg og vest så langt mod vest som mu-

ligt for Peder Spåbæks (nu Mourids).  

Byfoged og borgmester Finsen, Ringkøbing, arbejdede så 
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energisk, at banen kom med blandt de aller-

første. Så vidt jeg husker, var det midt i 

sommeren 1909, at en linje blev afstukket 

vest om Omme Bakker til Grønbjerg og der-

fra retningen af Kr. P. Jensens (nu Viggo 

Jensen). Udvalget for hele baneforetagendet 

med borgmesteren som formand antog nu in-

geniør Rump, og den afspejlede linje blev 

gået efter og fik en østligere retning fra 

Grønbjerg, idet Rump fandt agrene vest for 

Peder Spåbæks gård som velegnede til stati-

onsplads, og til Peder sagde han, at her ville 

blive en stor by, det kunne Peder ikke tro. 

”Jo, ved en endestation bliver der altid en 

stor by”. Peder så mere end tilfreds ud, tænk 

alle de byggegrunde, der kunne sælges for-

uden det store banegårdsterræn. Men staten 

blev den største aktionærer, og den ville og-

så have en finger med, og så kom den store 

besigtigelseskommission, der bestod af en 

kongelig kommissarius med mange titler, et 

par rigsdagsmænd, en sekretær og flere. Som 

medlem af sogneudvalget var jeg med den 

forrige gang og nu igen. Flere interesserede 

sluttede sig til, så skaren blev større og stør-

re. 

Alt gik vel, til vi kom til pladsen for endesta-

tionen, da blev Rump spurgt, om banen en-

gang kunne føres videre herfra til Holstebro. 

Nej det var vanskeligt, erklærede ban. 

En bane må ikke ende således, at den ikke 

kan føres videre, mente kommissarius. Nu 

fik Anton Halkjær munden på gled. Der var 

længere øst på en glimrende plads, hvorfra 

banen kunne føres videre. Ja den ville de da 

se, og så trak hele sværmen til Halkjær, og 

tilbage stod Peder Spåbæk forfærdelig skuf-

fet. Han havde endda købt en kasse bajersk 

øl, så han kunne beværte hele flokken. Da vi 

kom til Halkjær, var Kristen Overgård endnu 

ikke tilfreds, han ville jo have stationen ved 

Nedergård, og han forklarede landstings-

mand Broberg (så vidt jeg husker), at der var 

jo begyndt en by. Lad os gå hen og se på den 

foreslog landstingsmanden. Så gik de og et 

par stykker til for at se på sagen. Jeg ynkede 

næsten Kr. Overgaard, for der lå kun et par 

meget tarvelige småhuse. Inde i Halkjærs 

storstue førtes forhandlingerne og derinde 

havde ikke enhver adgang. Vil de have stati-

onen til at ligge her, må De tage aktier i ba-

nen, lød det, og Anton Halkjær tog for 5.000 

kr. Der er andre end Dem der får store forde-

le af at stationen kommer til at ligge her, og 

Mathias Andersen meldte sig og tog aktier 

for 500 kr, men så var der ikke flere der ville. 

Mathias, kom ud med tindrende øjne, og jeg 

tror, at han altid tænkte sig, at det var ham, 

som havde reddet situationen. Så forsvandt 

den store besigtigelseskommission og de fle-

ste andre, men tilbage blev de fra Spåbæk, 

Bjergslægten og de længere vest fra, og de 

var alle rasende. Laurids Sinkjær og jeg blev 

også for at få det hele med. Anton Halkjær 

kom ud, han var selvfølgelig klar over stem-

ningen, han stillede sig så op med ryggen 

mod stuehusets østgavl, mens fjenden slog 

kreds om ham, men ingen sagde noget til 

ham, men derimod fløj det med skarpe og 

halvvejs fornærmende bemærkninger som 

kastevåben imellem dem. Omside rømmede 

Anton sig på sin bekendte måde og spurgte, 

om det var venner eller fjender, han havde 

om sig. Intet svar, men skydningen fortsatte, 

men da Anton ikke sagde mere gik de og An-

ton sagde så: ”Lad os gå ind og drikke en ba-

jer på dette her.” 

Vinteren 1909 - 10 begyndtes forarbejdet fle-

re steder, her i Spåbæk sommeren 1910 an-

lagdes dæmningen over vor mark, og 1911 

byggedes stationerne efter arkitekt Plesners 

tegning, og sveller og skinner anbragt osv. 

Imedens havde ekspropriationen været her. 

Man kom ind og så fik man at vide, hvad der 

var tiltænkt vedkommende som vederlag for 

jord og ulempe. Jeg tror nok det var 600 kr. 

man tilbød mig, og det tog jeg imod. Enkelte 

nægtede, men det almindelige var vist, at de 

ikke vandt synderligt derved.  

 
...fortsættes i næste nr. 
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Som deltagende ved Brugsens ”møde-

mellem-hylderne” for nyligt, kan jeg ikke la-

de være med at tænke på, hvad der vil ske 

med vores samfund, hvis vi mister attraktio-

nerne i byen. 

Vi, Skolen og Brugsen hører sammen, og vi 

har alle brug for hinanden. 

 

Det siges, at Brugsen er for dyrt at handle i - 

hmm… det har jeg egentlig også altid synes, 

men efter at vi her i huset helt at have om-

lagt vores indkøbsvaner, er vores udgifter til 

dagligvare indkøb faktisk faldet. 

Jeg har i mange år arbejdet udenbys og dag-

ligt kørt forbi masser af varehuse og dis-

count-butikker. Til og fra arbejde vendte jeg 

lige ind forbi - for det var jo alt for dyrt at 

handle det hele der hjemme i Brugsen !!!!  

Nu holder bilen hjemme hver dag, da jeg har 

fået arbejde her i byen. Vi har nu i flere må-

neder KUN handlet i Brugsen, og en gen-

nemgang af indkøbene viser, at vi rent fak-

tisk sparer penge ved KUN at handle i Brug-

sen. Vi får ikke alle de irriterende impulsind-

køb med hjem hver dag, men køber kun det 

���� Derfor handler VI i Brugsen... 
 
 
Ved: Lone Holdesen 

vi netop står og mangler. Desuden er mæng-

den af varer der er blevet for gammel faldet, 

netop fordi vi ikke går på stor-indkøb og kø-

ber vilde mængder. Vi smider simpelthen ik-

ke alle de ting ud, som vi gjorde tidligere.  

Vores forbrug er faldet med ca. 1000 kr. om 

Vi har brug for Brugsen - Brugsen har brug for os ! 

Vi har brug for Skolen - og Skolen har brug for os ! 

Brugsen har brug for Skolen - og Skolen har brug for Brugsen ! 

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 

murer@jenskirk.com 
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måneden. 1000 kr.- Det lyder næsten for 
godt til at være sandt. Men prøv selv! 
 
Hvis der er noget vi mangler i husholdnin-
gen, og som vi ikke lige kan finde på hylder-
ne i Brugsen, kan vi ALTID spørge persona-
let. De gør alt for at skaffe, det vi mangler.  
Og er det ikke muligt at få det, kører vi da 
også til nabobyen og henter det. Men ALT 
andet køber vi lokalt.  
Jeg hører folk sige: ”vi vil hellere hente 
frugt i ABC for der koster det kun kr.19,95 
for 10 stykker frugt.” Brugsens pris er kr. 
25,00. Men helt ærligt, hvem tænker: 
”Pokkers, nu er jeg i gang med at spise en 
banan som jeg har betalt 50 øre ”for meget 
for”.????” 
Eller også kører folk i Bilka for at spare et 
par kroner på 2 kg mel.  
Hvis vi prøver at regne på, hvad man sparer, 
hvis vi fx laver 100 boller ud af de 2 kg mel, 
så er det vist ikke køreturen værd?  
 

Jeg vil opfordre alle til at gå på udkig i vo-
res dejlige Brugs, og lægge mærke til alle de 
Discount-varer der i virkeligheden findes - 
lige her hvor vi bor. Gå efter de blå stjerner 
(X-tra varer), så kommer du i hvert fald ikke 
til at betale mere for dine varer, end du gør 
andre steder. 
 
Vores Brugs er jo ikke bare dagligvarer, 
men også  
• Den Lille Lokale Bank  
• Posthuset  
• Det Lille Apotek  
• ”Gavekasse-administrator”  
• Tips og Lotto  
• Skolemælkleverandør  
• Blomster-butik……. 
 
Kan vi undvære alt det?  
Jeg kan bestemt ikke. 
Èn for alle - og Alle for én! � 

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00 
 

www.delaval.dk  

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
 

Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes 
 

Mandag d. 9. 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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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg 
 

torsdag den 12. maj 2011  
 

Grønbjerg Forsamlingshus kl. 19.00 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling for nedenstående foreninger 
 
Fælles oplæg v/ Klaus Tang 
 
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne 
 
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger 
 
Generalforsamling  
Margrethes Døtre / Pia Kristiansen 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg GUF / Klaus Tang 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg ungdomsklub / Børge Jensen 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg Sogneforening / Heidi Kjær  
 
Grønbjerg - 2000 / Heidi Kjær  
 
Kulinarisk indslag ved Margrethes Døtre 
 
Underholdende indslag ved: 
Olav Lisby der synger Elvis sange og fortæller om baggrunden  
 
Olav Lisby har specialiseret sig i denne fantastiske historie, som er den eneste af sin slags i Dan-

mark. I et show får publikum historien om knægten fra Tupelo, der i halvtresserne revolutionerede 

både musikken og ungdomskulturen. Publikum får naturligvis en masse dejlige Elvis sange, men 

også en masse viden om ”the king of rock´n roll”, både forsiden og bagsiden af medaljen. Olav 

synger selv alle sangene med sin store Elvis stemme og er ikke udklædt, men er historiefortælle-

ren der kigger i bakspejlet her godt 30 år efter Elvis´død  

 
 
Med venlig hilsen  
De deltagende foreninger 

Underholdningen ved Olav Lisby er sponsoreret af: 
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De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt 14 dage in-
den generalforsamlingen. 
 
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde: 

• Beretning fra foreningen 

• Regnskab fra foreningen (i enkelte tilfælde foreløbigt regnskab) 

• Oversigt over bestyrelsesmedlemmer 

• Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg  

• Angivelse af om man modtager genvalg 

• Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen 

• Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg 
 
Beretningerne: 
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra forenin-
gerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål. 
 
Regnskaberne: 
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfordrin-
ger til at stille spørgsmål. 
 
Stemmesedler 
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemmesedler 
i forskellige farver og nuancer til den pågældende forening 
 
Valg: 
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskelligt farvede stemmesedler 
 
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer, 
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse.  
Men hvad medlemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til. 
 
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.  
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op til 
denne anden fælles generalforsamling i Grønbjerg. 
 
Er man ikke medlem af én af de deltagende foreninger, kan man blot komme al-
ligevel for at nyde begivenhederne og høre om alle de gode aktiviteter i Grøn-
bjerg…. 
 

….og få en fantastisk oplevelse med  
Olav Lisby og Elvis Presley 
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Nicolai Munksgaard Asmussen tidligere 

Algade 36, har stået i lære som murer hos 

Murer Jens Kirk, Holmgårdsvej i 3 år og 9 

måneder. 

Svendebrevet blev erhvervet sidste år i sep-

tember med en sølvmedalje der gav adgang 

til DM for lærlinge. Dette mesterskab blev 

afviklet i Odense i slutningen af januar i år 

og Nicolai blev Danmarksmester i faget. 

 

Det næste er så at stile mod verdensmester-

skaberne der afholdes i London i oktober 

måned 2011. 

Men inden skal der gøres klar og der skal 

øves og øves og øves.  

���� Så gælder det verdensmesterskabet 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Den første øvelse fandt sted i Hjørring i slut-

ningen af februar. 

Den næste øvelse går ud på at mure på Ho-

vedbanegården i København ”undre uret” 

8. og 9. marts.  

Denne øvelse er et led i udskilningsløbet idet 

der konkurreres mellem nr. 1, 2 og 3 fra dan-

marksmesterskaberne. Dertil skal siges at 

Nicolai har forbedret sine chancer idet nr. 2 

er sprunget fra. Så der er kun Nicolai og nr. 

3 tilbage til at mure i København.  

Udtagelsesøvelsen på Københavns Hoved-

banegård er naturligvis under publikums be-

vågenhed og skal dermed virke som stress-

faktor for ungersvendene. Men foruden mu-

Nicolai Munksgaard Asmussen med diplomet for vundet VM for murerlærlinge foran DM opgaverne. 

Man kan lige ane hatten og lidt af næsen på en muret portræt af H.C. Andersen  
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rerkvalifikationerne ser dommerne også på 

faktorer som engelskkundskaber, hvem tror 

de på kan gå hele vejen - almene kvalifikati-

oner - altså hvem af de to har mest x-faktor. 

Og som tidligere udtalt af Nicolai så tror han 

på sig selv og sejren indtil andet er bevist. 

 

Onsdag den 9. bliver én af de to udtaget til 
deltagelse i VM der finder sted i London i 

oktober måned 2011.  

Inden da deltager vinderen fra København -   

og igen lyser selvsikkerheden ud af Nicolai 

der siger:  

”Når jeg så er færdig i København skal jeg 

deltage i Irlandsmesterskaberne på lige 

fod med murelærlingene derovre. Selvfølge-

lig kan jeg godt blive nr. et derovre, men jeg 

kan som dansker ikke vinde i Irland.”  

 

Skal du så bruge din ferie på at deltage i dis-

se øvelser og mesterskaber? 

 

Nej det er således at man kommer på 

”Fagforeningskursus” og udvalget der står 

for den danske deltagelse har fået sponsora-

ter som supplerer bidraget fra fagforeningen 

således at jeg ikke mister noget økonomisk 

ved at deltage i alle øvelserne og konkurren-

cerne, men spændende bliver det tilføjer Ni-

colai. 

 

Vejen til VM i Murerfaget er sådan her: 

 
1. Udtaget til deltagelse i lokal mesterska-

bet af lærerne 

2. Svendeprøven - september 2010 

3. Regions mesterskaber 

4. Træning til DM 

5. DM - januar 2011 

6. Træning til Hovedbanegården i Køben-

havn (Hjørring) 

7. Hovedbanegården i København - marts 

2011 

8. Irlands mesterskabet 

9. Måske træning til Nordisk-mesterskab 

10. Måske Nordisk-mesterskab 

11. Tre ugers træning til VM 

12. VM i London oktober 2011  

 

Onsdag den 9. marts: 
Nicolai vandt i København og er nu klar til 

VM i Murerfaget  � 
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I annoncen stod der ”NaturMusen” og endda 

en oversættelse der sagde Natur og Musik. 

”Hold da op”, tænkte jeg da jeg så annoncen. 

Det passer som fod i hose til mig.  

Det var det der gjorde at Klaus Fuglsang 

Wolff, 36 år gammel, søgte den ledige stil-

ling i Grønbjerg Friskoles Børnehave, Natur-

Musen.  

Da samtalerne var overstået, stod Klaus til-

bage som den nye Afdelingsleder i Natur-

Musen med startdato den 1. marts. 

 

Klaus Wolff er oprindelig fra Haderup og 

har taget studentereksamen fra Holstebro 

Gymnasium og efter uddannelsen på Holste-

bro Pædagogseminarium (som det hed den-

gang) i 2002, fik han ansættelse i Skave bør-

nehave og SFO. En integreret institution 

med fritidshjem og børnehave. Klaus var i 

praktik derude og som han siger:  

”Så må jeg jo have gjort så godt et indtryk, 

at de gerne ville beholde mig, jeg blev i 

hvert fald ringet op af lederen, der spurgte, 

om jeg ville derud, og så blev jeg der i ni år, 

hvor jeg primært har taget mig af aldersgrup-

pen 7 - 12 år i Fritidshjemmet, men har også 

været i børnehaven. 

 

Årsagen til skiftet til den ”frie skoleverden” 

skal findes i de snærende bånd der efterhån-

den strammer mere og mere i de kommunale 

institutioner med besparelser år efter år og 

mere og mere kontrol og den til dels rutine-

prægede hverdag og så naturligvis de mulig-

heder, som han ser i at være leder i en fribør-

nehave. 

 

���� Klaus Wolff 
 

 
Ved: Mogens Ballegaard 

Klaus glæder sig virkelig meget til at kom-

me i gang med at bygge videre på den 

”kanon gode” børnehave og SFO, der findes 

her i Grønbjerg.  

 

Og hvordan vil du så gøre det? 

 

Der vil jeg gerne vende tilbage til annoncen, 

hvor der stod NaturMusen. Naturen er netop 

det, jeg har dyrket meget. I min fritid er jeg 

kredsleder for den lille FDF kreds i Haderup, 

og i det regi er vi jo næsten altid i kontakt 

med naturen, og den kontakt til og med natu-

ren vil jeg overføre på NaturMusen her i 

Grønbjerg. 

Vi har jo fantastiske muligheder i og med, at 

vi har vores egen skov. 

 

 

Afdelingsleder Klaus Wolff 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

• Store brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net 
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Jeg vil tage børnene med ud i skoven, hvor 

vi kan udforske naturen, bruge naturens rum, 

kigge under bladene og træerne, lade børne-

ne løbe, og også ”løbe væk”, bevæge sig og 

være måske lidt mere larmende end man 

”skal” være indenfor i børnehaven. Finder vi 

en død ræv eller et andet dyr på vejen derud 

eller i skoven, vil vi snitte den/t op ”pelse 

den”, og se hvad der er inden i. Børn er helt 

vilde med den slags. Og så er der det plus 

ved naturen, at den har den forunderlige ind-

flydelse på børn, at de glemmer, hvis man 

hjemmefra har været lidt uvenner, og måske  

lige så godt, de er så dejlig trætte, når de har 

været derude i naturen, om det så er i vores 

egen skov, med bussen til stranden, hunde-

skoven eller fjorden. Og vi skal lære at re-

spektere naturen og hvad der er derude.  

Lige i øjeblikket er der udedage mandag og 

torsdag, og det vil jeg så se, hvordan vi kan 

bygge videre på. 

 

Med hensyn til sang og musik vil jeg ger-

ne, at det bliver en helt naturlig del af hver-

dagen. I min fritid spiller jeg keyboard i et 

danseband, men i pædagogsammenhæng fo-

retrækker jeg guitaren, og vi skal have ”en 

daglig sang”. I sfo regi har jeg tidligere væ-

ret med til at få børnene med til ”Børne-

Grand Prix”. Så der er muligheder, og jeg er 

også i stand til at byde ind med noget her. 

 

Men ellers mener jeg også, at børnene skal 

finde ud af, at deres hænder kan bruges til 

mange forskellige kreative ting. Børnene kan 

sagtens lære at behandle sav, hammer, økse 

og dolk. Og ikke mindst at behandle værktø-

jerne ordentlig have respekt for det værktøj 

det nu engang er og passe på det.  

 

Rent pædagogisk har jeg en indgangsvinkel 

der benævnes ”den anerkendende pædago-

gik” der kort fortalt og i almindelig tale kan 

forstås, som at man respekterer børnenes og 

forældrenes forskelligheder og deres selv-

stændighed, og at vi ikke ser ens på tingene, 

men alligevel respekterer det enkelte individ. 

Og ikke mindst respekterer den enkelte for-

ælders måde at opdrage sine børn på, selvom 

man ikke er enig i fremgangsmåden. 

 

Sluttelig vil jeg sige, at det er fantastisk, at 

komme ud i en sådan lille by og se hvilke 

aktiviteter og hvilket liv og de muligheder 

der er her. Det er jo helt fantastisk, at vi har 

egen bus, sikken en frihed, har egen skov, 

flere store rum hvor vi kan udfolde os.  

Nu bliver min fornemmeste opgave, at ud-

nytte de resurser der er til stede i børnehave 

og sfo de rigtige steder og til de rigtige opga-

ver. 

 

Privat bor jeg i Sørvad sammen med Berit 

der også er pædagog. � 

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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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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Der blev afholdt generalforsamling den 28. 

januar i klubbens lokaler. 

 

Formanden udtrykte sin tilfredshed med det 

forgangne år; et par medlemmer er forsvun-

det og et par nye kommet til. Medlemstallet 

er på 33.  

I sommer blev der etableret en skillevæg 

mellem siddepladser til rygere og billardbor-

dene, der blev indkøbt nye borde at sidde 

ved, og der er også blevet anskaffet et køle-

skab.  

Udover det er der blevet foretaget ændringer 

i køkkensektionen, så den nye øl/

sodavandsautomat og afsætningsmuligheder-

ne er blevet indpasset, og der er blevet lavet 

hylder til vores private billardkøer. - Alt i alt 

ting, som klubbens medlemmer er yderst til-

fredse med, måske derfor har klubben været 

meget velbesøgt. 

Der var genvalg til bestyrelsen, og den ser 

således ud: Niels Erik Jakobsen (formand), 

Wilfred Pedersen (kasserer), Bent Christen-

���� Grønbjerg Billardklub 
 
 
Ved: Henning Møller foto: Karl Geil, Videbæk 

sen (sekretær). 

Jan Jakobsen og Tom Kristensen. 

 

Turneringerne 

I år har vi 8 hold i holdturneringen - det stør-

ste antal i klubbens historie. 

Udover det er 16 mand med i en turnering, 

kaldet "double". - Der er klassemesterskaber, 

og der er ungdomsturnering. 

Fire damer har lige tilmeldt sig "Laydies 

Cup" i Troldhede. 

Næsten ingen af turneringerne er dog afslut-

tet endnu, men det kan med sikkerhed siges, 

at vores pensionist 1-hold bliver vinder i de-

res gruppe. 

De turneringer, der er afsluttet er klasseme-

sterskaberne i kl. E og ungdomsturneringen. 

Og her fik Grønbjerg Billardklub et par flot-

te placeringer. 

I klasse E vandt Kasper Jakobsen guld, mens 

ungdomsturneringens sølvmedalje blev vun-

det af Dennis Mathiasen. � Dennis Mathiasen med sølvmedaljen 

vundet i ungdomsturneringen 

Kasper Jakobsen med guldmedaljen i 

klasse E rækken 
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Hele ugen inden vinterferien står på Grøn-

bjerg Friskole i Dramaets tegn.  

Denne gang "gik det ud over" Sebastians 

Jernbyrd. Forstået på den måde at Sebastians 

Musical Jernbyrd danner rammerne og ud-

gangspunktet for den forestilling, der blev 

opført to gange torsdagen inden vinterferien. 

Om formiddagen for de der ikke kunne om 

aftenen (jeg observerede også tidligere ele-

ver der var troppet op på lægterne) og om af-

tenen primært for forældrene og søskende. 

De unge mennesker (skoleeleverne) er i stor 

udstrækning med til selv at lave forestillin-

gen. Skrive teksterne, fremstille kulisser, og 

selv kreere dragter og andre rekvisitter til fo-

restillingen. Naturligvis med lærer og ledere 

som supervisorer, som det hedder på moder-

ne dansk.  

Historien omhandler perioden fra år 850-960 

som dækker overgangen fra vikingetid til 

kristendom. Og med Sebastian bag den mu-

sikalske styrepind er der jo lagt op til en su-

���� Jernbyrd i Grønbjerg Friskole 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

blim musikoplevelse. At eleverne så selv er 

med til at skrive teksterne og få nogle mo-

derne og nutidige aspekter med ind i forestil-

lingen gør oplevelsen endnu sjovere. 

Jeg ved ikke hvad det er der gør det, men jeg 

synes at de unge mennesker "kommer mere 

ud over rampen", der er mere x-faktor over 

eleverne end der har været tidligere. Måske 

er det musicalformen der virker på eleverne, 

måske er eleverne mere frigjorte i dag end 

førhen, måske er det de trygge rammer der 

giver eleverne mere frihed i deres udtryk. 

Jeg ved det ikke, men en fornøjelse er det at 

overvære. Og der er jo adgang for alle. Så 

det er en god ide at sætte et par formiddags-

timer af næste år, torsdagen inden vinterferi-

en. Og så er der også kaffe og småkager. 

Sebastian har skrevet den oprindelige fore-

stillingen på opfordring fra Folkekirkens 

Skoletjeneste som et tilbud til Folkeskolerne, 

men Friskolerne må vel også lukrere lidt på 

Folkeskolens materiale. � 
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HVAD ER DER SKE SIDEN SIDST ? 

 

En engageret bestyrelse 

Nu har Grønbjerg Friskole og Naturmusen 

eksisteret i to et halvt år og det går vist bedre 

end nogen havde turde håbe på. Jeg har sid-

det med i forældrerådet for Naturmusen og 

derved også været en del af bestyrelsen på 

friskolen. At være en del at en gruppe, der er 

så engageret omkring skolen er en fornøjel-

se, alle brænder for at give vores børn det 

bedste her i livet – nemlig en god børnehave 

og efterfølgende en god skole. 

 

Bestyrelsesarbejdet og den lange proces 

Er det besværligt at sidde i forældrerådet for 

Naturmusen, eller måske krævende og hårdt 

at være med i bestyrelsen? Nærmere en ud-

fordring og spændende at kunne være med 

til at udvikle noget så vigtigt som en børne-

have og en skole.  Der er mange ting og op-

gaver at tage stilling til, der er gode diskus-

sioner og alt bliver vendt og drejet, helst en 

ekstra gang, for at være helt sikre på, at vi 

træffer de rigtige beslutninger i bestyrelsen.  

 

Fremtidens skole! 

Vi har snakket meget om, hvordan vi gerne 

vil skolen skal være i fremtiden, en lang pro-

ces som er spændende at se om det også en-

der der, hvor vi håber den skal.  Nogle pro-

cesser kan være lange, f.eks. når vi snakker 

muligheder for byggeri ved børnehaven og 

sfo, kan der så blive andre muligheder for 

skolen eller kræver det også byggeri?  Det er 

en lang proces for bestyrelsen, i samarbejde 

med personalet, at finde frem til hvad der 

ønskes, hvad der reelt er brug for og hvor-

dan økonomien i sidste ende har det med 

f.eks. byggeplaner.  

 

 

 

���� Grønbjerg Friskole 
 
 
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse 

Bestyrelsesansvaret 

For som bestyrelse er det vigtigt, at vi hele ti-

den husker på, at det er os der har det over-

ordnede ansvar for at økonomien har det 

godt. Vi er valgt af forældrene og skal derfor 

være vores ansvar bevidst, når vi træffer be-

slutninger. Men samtidig skal vi også være 

med til at udvikle og se alle de muligheder 

der er for vores børn både i børnehaven og på 

skolen. Det er spændende og udfordrende, for 

hvornår ved man at det er den helt rigtige be-

slutning der er truffet? 

 

Orienteringsmødet i marts 

Vi vil rigtig gerne fortælle forældrene om vo-

res planer for skolen og Naturmusen og der-

for holder vi et informationsmøde, hvor vi vil 

komme med vores tanker og planer, for 

Grønbjerg Friskole onsdag d. 23. marts. Vi 

håber på stort fremmøde, så vi kan få en god 

og konstruktiv dialog omkring vores skole. 

 

Rettidig omhu og tilgang af nye elever 

I dag hvor der lukkes flere og flere små sko-

ler i de mindre samfund rundt i vores kom-

mune, tror jeg, at vi skal være glade for, at vi 

var med i den ”første” runde af skoleluknin-

ger og at vi samtidig havde en meget engage-

ret forældregruppe, der allerede inden luknin-

gen arbejdede på at køre en friskole i stilling. 

Godt vi ikke blev en lille skole med børn fra 

0. til 3. klasse som kommunen nu har meldt 

ud som en mulighed. Men i stedet for er der 

her i Grønbjerg en fantastisk friskole i udvik-

ling, som gør sig bemærket på den gode må-

de i området omkring Grønbjerg. Så bemær-

ket at der efter sommerferien starter 22 nye 

børn fra Vindområdet fordelt på alle klasse-

trin og 14 børn rykker fra Naturmusen og 

over til 0. klasse. Dertil skal nævnes at 9 for-

lader skolen efter 8. klasse, men det er trods 

alt en fremgang på ikke mindre end 27 børn. 

Det er en kæmpe udfordring for skolens per-

sonale, som vi ved de, i fællesskab, kan løfte 

og udvikle til noget godt. � 
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Hej alle skønne tøser, piger, kvinder, koner osv.!Hej alle skønne tøser, piger, kvinder, koner osv.!Hej alle skønne tøser, piger, kvinder, koner osv.!Hej alle skønne tøser, piger, kvinder, koner osv.!    
 

Vi indbyder hermed til tøsetur 2011  
i år tager vi til Humlumlejren 

(se www.humlumlejren.dk) 

 
Tag med og få en fantastisk oplevelse!  

En weekend fuld af  : 
 

fællesskab  fællesskab  fællesskab  fællesskab  ---- afslapning  afslapning  afslapning  afslapning ---- skøre indslag  skøre indslag  skøre indslag  skøre indslag ----   kendte og ukendte ansigter   kendte og ukendte ansigter   kendte og ukendte ansigter   kendte og ukendte ansigter    
sang sang sang sang ---- musik  musik  musik  musik ---- lange gåture  lange gåture  lange gåture  lange gåture ---- dybe seriøse samtaler (!)  dybe seriøse samtaler (!)  dybe seriøse samtaler (!)  dybe seriøse samtaler (!) ---- frihed  frihed  frihed  frihed ---- fred  fred  fred  fred ---- god mad god mad god mad god mad    

en god bog en god bog en god bog en god bog ---- en svømmetur  en svømmetur  en svømmetur  en svømmetur ---- grineflip  grineflip  grineflip  grineflip ---- middagslur middagslur middagslur middagslur    
…..og meget meget andet godt!…..og meget meget andet godt!…..og meget meget andet godt!…..og meget meget andet godt!    

 

I år afholdes turen  
fredag til søndag d. 9. – 11. september 

 
Prisen for overnatning, mad, øl, vin og vand  

hele weekenden er 500,-. 
(Hvis du kun har mulighed for at deltage én dag, er prisen 300,-) 

 
Tilmelding:    
Mail til: heidi.brinch.hansen@mvb.net 
 
Betaling: 
Reg.– kt.: 7670 - 4401134 - Heidi Brinch Hansen - mrk. humlum  
Sidste tilmelding er onsdag d. 1. juni 2011 
 
(Når vi nærmer os weekenden i september, vil I modtage nærmere infor-
mationer.) 
 
Tag naboen, søsteren, mosteren, veninden under armen og få en fed ople-Tag naboen, søsteren, mosteren, veninden under armen og få en fed ople-Tag naboen, søsteren, mosteren, veninden under armen og få en fed ople-Tag naboen, søsteren, mosteren, veninden under armen og få en fed ople-
velse! Vi glæder os rigtig meget til at se jer allevelse! Vi glæder os rigtig meget til at se jer allevelse! Vi glæder os rigtig meget til at se jer allevelse! Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle    
 
 
Med venlig hilsen    
Connie, Heidi Kjær, Elsebeth og Heidi Brinch    
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Man må sige nytårsbal, det gamle julebal, 
blev fejret med maner i år. Vi syntes det er 
positivt, at juleballet er blevet flyttet til midt 
i januar, da juledagene er en ”stor gå i by 
dag” for mange unge. 
 
Vi blev enige om, at vi ville have nogle flere 
mennesker med i år, og gerne unge menne-
sker, så derfor oprettede vi en begivenhed på 
facebook, så budskabet blev spredt ud – og 
det må man da sige lykkedes. Carina som 
kommer udenbys fra er positivt overrasket 
over, at vi kan stable sådan en fest på bene-
ne, og at vi kan tiltrække så mange unge 
mennesker. Carina syntes man blev taget rig-
tig godt imod, og er klar på nytårsbal næste 
år igen. Vi er begge enige om, at musikken 

���� Nytårsbal i Grønbjerg 
 
 
Ved: Michela og Carina 

var alle tiders og det var super fedt, at se så 
mange på dansegulvet. Nogle savnede nogle 
flere ældre, som fx forældre, da de syntes det 
var hyggeligt at snakke og danse med dem. 
Så vi håber på lige så stor opbakning næste 
år hvis ikke større med en masse festklare 
unge og forældre. Alt i alt har vi kun fået po-
sitivt respons fra de, som vi har snakket med 
efterfølgende. GODT GÅET GRØNBJERG! 
Det var super fedt, at folk var med på, at hol-
de en god fest i lille Grønbjerg. Vi glæder os 
i hvert fald til næste år, og håber på folk vil 
komme igen. Vi havde det i hvert fald super 
sjovt.  
Glade festhilsner 
Michela Kjeldgaard & Carina Poulsen � 

Michela Kjeldgaard (tidl. Algade 4A) og Carina 
Poulsen var ovenud tilfredse med nytårsballet. 
Carina Var ikke tilstede ved fotograferingen  

Alt i el-installationer 
Industri Landbrug Bolig 

ØRNHØJ ELØRNHØJ ELØRNHØJ ELØRNHØJ EL    

97 38 60 9397 38 60 9397 38 60 9397 38 60 93    
 

 

 

 

Søndervang 3 
6973 Ørnhøj 
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Så er kampen igen indledt for at bevare vo-

res dagligvarebutik. Vi mødtes primo febru-

ar mellem hylderne. 

Den store fokus er omsætning, omsætning, 

omsætning. 

For at få en tilfredsstillende omsætning skal 

vi hele tiden fokusere på priser og på udvalg. 

 

Vi fik nogle gode ideer fra de fremmødte – 

alle er sendt rundt med Runestenen. 

Blandt ideerne arbejder vi videre med at 

nedsætte en markedsføringsgruppe. Gruppen 

har til formål at skabe fokus på gode tilbud 

og liv i Brugsen. 

 

Brugsen tog straks den gode ide op med bil-

lige bleer – men måske har vi valgt et 

”forkert mærke” – for det har ikke indtil vi-

dere været en salgssucces.  – Men vi opgiver 

ikke så let og om kort tid vil vi søge testfa-

milier, der får en pakke bleer udleveret – 

mod at beskrive deres vurdering. - 

 

I vil også opleve at vi hver torsdag vil kom-

me med et ”knaldtilbud” . 

Nogle gange vil den blive annonceret – an-

dre gange må I selv komme ind i Brugsen 

for at kigge og opleve. 

Det er også værd at bemærke at vi har fået 

ny blomsterleverandør – Krogs Blomster – 

og det er en stor fornøjelse at se det stor ud-

valg af både forårsbebudere og flotte buket-

ter 

 

Generalforsamlingen bliver igen i år den 

22. marts 2011 i Forsamlingshuset. Da vi har 

Brugsens fremtid på dagsordnen, er det me-

get vigtigt at møde op. Billetterne kan afhen-

tes i Brugsen.  Brugsen er vært ved et lille 

traktement. 

Jens Kristian Christensen, John Asmussen 

og Minna Kjeldgaard er på valg. 

 

Brugsen vil også gerne takke Valhalla for 

det bidrag salget af træhytter gav. 

 

Formidlingen 
Såfremt der er enkelte der ikke modtager/ 

har modtaget nyhedsmail i et stykke tid, har 

ønsker om at komme med på nyheds- og til-

budslisten, bedes man rette henvendelse til 

LokalBrugsen i Grønbjerg, der så vil formid-

le mailadressen videre - det kan ske på 

 

Tlf: 97 38 40 42 eller på mail 

05143@coop.dk 

 

Alle andre er naturligvis også velkomne til 

at komme med på listen over modtagere af 

nyhedsmail med tilbud fra LokalBrugsen.  

Vi ses i Brugsen - byens og egnens service-

butik.  � 

���� Nyt fra LokalBrugsen 
 
Ved: Bestyrelsen for LokalBrugsen Grønbjerg 

Klinik for sundhed og velvære 
 

 

 

 

 

Zoneterapi ���� Massage ���� Laserterapi 

Elektroterapi ���� D-tox spa 
 

Gavekort udstedes 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33 
www.klinikforsundhed.dk 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

 

Knogleskørhed … 

… er blevet en folkesygdom. I de sidste 20-

30 år er hyppigheden af sammenfald i ryg-

gen hos både mænd og kvinder blevet mere 

end tredoblet.  

Knoglerne bliver skøre pga. vores livsstil.  

Vi rører os for lidt, spiser forkert og ryger og 

drikker for meget alkohol.  

Det er kvinder, der er mest udsatte, især efter 

overgangsalderen, pga. ændringer i hormon-

balancen. 

Knoglerne styrkes ved sund, varieret kost in-

deholdende kalk og D-vitamin, motion og - 

for mennesker under 60 år - solbadning. For 

at undgå risiko for hudkræft skal man starte 

langsomt med solbadningen og undgå at 

overdrive. 

Hvis man bliver gammel nok, kan knogle-

skørhed ikke undgås helt. Det er så en fordel 

at forebygge fald, f.eks. ved at træne balan-

cen (altså igen motion) og undgå løse tæpper 

i hjemmet. Sæt oldebørnene til at hænge gar-

diner op!  

Man kan også få puder til at sætte på hofter-

ne, som kan forebygge knoglebrud, hvis man 

alligevel falder. 

En halv times daglig gåtur styrker knoglerne, 

øger muskelkraften og forbedrer balancen. 
� 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 

Tirsdag d. 22. marts kl. 19.30 
 

Grønbjerg Festhus 
 

Generalforsamling med bl.a. fremtiden for  
LokalBrugsen i Grønbjerg 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Torsdag den 5. maj kl. 19.30 arrangerer 

Grønbjerg-Spjald Musikskole og Nr. Omme 

Menighedsråd en forårskoncert i Nr. Omme 

Kirke.  

Det er elever fra musikskolen, der viser de-

res kunnen – nu i Kirkens rum, som jo også 

er meget spændende som koncertsal.  

Underviser Charlotte Møller Nielsen, som 

selv også er organist ser frem til at hendes 

elever får en anderledes oplevelse af at spille 

i det gamle rum.  

 

Jeg kender selv oplevelsen af, hvordan for-

skellige rum påvirker musikkens væsen, ud-

���� Musikskolen låner Nr. Omme Kirke  
 

 
Ved: Menighedsrådet 

taler hun, og derfor glæder det mig at vi 

kunne få denne aftale på plads.  

 

Hun fortsætter:  

Vi har naturligvis afstemt repertoiret, så vi 

ikke kommer til at spille mod det religiøse 

rum.  

Sognepræst Ole Rasmussen er enig i, at kir-

kerummet gør noget særligt ved én, når man 

skal være på der, og han er sikker på, at det 

vil give eleverne en god erfaring og mod på 

mere. Nu håber vi bare på, at mange vil del-

tage på kirkebænkene, så der er et publikum 

at spille for, siger han.  � 

Elvis er på programmet  
til den fælles generalforsamling 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Næsten alle kommer i berøring med én der har kræft 
 

Igen i år vil der i Grønbjerg være mulighed for at give et bidrag til  
Kræftens Bekæmpelse 

 
Naturligvis under forudsætning af at der er en lille flok,  

som vil gå en tur med ”raslebøssen” 
 

Landsindsamlingen er søndag den 3. april. 
Har du lyst at være med som indsamler, hører vi gerne fra dig. 

 
Venlig hilsen 
Hanne og Gravers Kjærgaard – 97 38 40 94 
hanne@kjaergaardsvej10.dk - gravers@kjaergaardsvej10.dk  

 

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 

Oplev Olav Lisby der synger Elvis til 

fælles generalforsamling 
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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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Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

i Grønbjerg Vandværk 
 

Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19:00 

Algade 60, 1. sal. 
 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Valg til bestyrelse 

5. Valg af revisor 

6. Eventuelt 
Bestyrelsen 

Nr. Pileflet! 
 
Årets Nr. Sommerskole vil blive præget at pil.  
 

Sommerskolen vil som sædvanligt blive afholdt  
første mandag/tirsdag i sommerferien. 

Aldersgruppen er nuværende 2. klasse og op!  
 
Inge Kjær har lovet at hjælpe os, så der venter os et par spændende dage. 
Nærmere info vil komme via Runestensmailen og Friskolen. 
  
Nr. Omme Menighedsråd 

Grønbjerg Friskoles bestyrelseGrønbjerg Friskoles bestyrelseGrønbjerg Friskoles bestyrelseGrønbjerg Friskoles bestyrelse    
 
 

Forældremøde  
onsdag den 23. marts kl. 19-21 

 

Strategier og handlingsplaner for Grønbjerg Friskole 
 
Mødet afholdes i Multirummet på Friskolen. 
 
De bedste forårshilsner fra 
Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole 
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Anna Mosgaard Jensen sov den 25. februar 

2011 stille ind på Rindum Plejehjem, 92 år 

gammel, og blev den 4. marts begravet fra 

Nørre Omme Kirke.  

Anna Mosgaard var en rigtig grønbjergpige, 

idet hun for knap 93 år siden, den 26. maj 

1918, blev født på gården Bakkely, nu 

Holstebrovej 27, som datter af Karoline og 

Johannes Mosgaard Petersen. Og næsten he-

le tiden siden da har hun opholdt sig og væ-

ret bosat her i Grønbjerg. 

Et længere 90-års interview med Anna Mos-

gaard Jensen kan ses i Runestenen nummer 

92. 

Som ung var Anna skiftevis ude at tjene og 

karl / pige derhjemme på gården hos foræl-

drene. 

I 1944 blev hun i Nørre Omme Kirke gift 

med Kristian Th. Jensen fra Sønder Omme, 

som var gravemester i brunkulslejerne i 

Spaabæk. Deres første tid som ægtepar boe-

de de i en lejlighed i Ørnhøj, hvor deres før-

ste 5 børn blev født. Herefter sad de til leje 

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

hos hendes forældre i Grønbjerg, hvor 

yngstebarnet, Ebbe, kom til verden. Og hu-

set på Ørnhøjvej blev bygget. Her blev Anna 

blev boende, indtil hun i december måned 

blev syg og skiftevis opholdt sig på hospita-

let og på plejehjems-aflastning. Den sidste 

tid har hun været fast beboer på Rindum Ple-

jehjem. 

Anna, denne dejlige, smukke gamle kone, 

har op i sin høje alder kunnet nyde den gunst 

at være sin families absolut elskede midt-

punkt. Ikke en dag gik til ende uden at en el-

ler anden fra hendes store familie kom og 

kikkede indenfor. Meget forståeligt, at det 

holdt de af. 

Fra nu af må de og vi alle undvære den glæ-

de, at se hende flittigt pusle om blomsterne i 

sin ret store have. 

Anna efterlader sig 6 børn, svigerbørn, man-

ge børnebørn og oldebørn – og et enkelt tip-

oldebarn. 

Eli bor i Klovborg, Erling i Sdr. Felding, El-

se i Ringkøbing og Eigil, Eva og Ebbe i 

Grønbjerg. 

Æret være Anna Mosgaard Jensen´s minde!  
� 

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
a

m
m

el
b

yv
e

j 



39 

Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2011 
 

 

Priser (inkl. moms): 
Fast afgift: .....................................................................800,00 kr. 
Kubikmeterpris.................................................................. 3,75 kr. 
Statsafgift pr. m3 ............................................................... 6,25 kr. 

 
Tilslutningsafgift: 
Tilslutning inden for byzone......................................... 10.000,00 kr. 
Tilslutning uden for byzone ......................................... 43.750,00 kr. 
Begge er eksklusiv reetablering 

 
Vandledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:  
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.  
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller 
www.rsforsyning.dk 

 
Betaling: 
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september. 
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsendes. 
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen. 

 
Rykker, selvaflæsningskort: .............................................. 81,25 kr. 
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort):..............................337,50 kr. 
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter):...................125,00 kr. 
Lukkegebyr:...................................................................375,00 kr. 
Oplukkegebyr:................................................................468,75 kr. 
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ............................. 81,50 kr. 
Kontrol af måler (på eksternt værksted): Efter regning 

 
Årsopgørelse: 
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det fore-
gående år. 

 
Måleaflæsning: 
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæs-
ningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet 

 
Flytning: 
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning. 
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug. 

 
Alle priser er inkl. moms. 



 

Gravers Kjærgaard har også været en tur ved Ringkøbing fjord og dokumenteret dette 10-års første 

isskruninger. Ringkøbing kirke og fjernvarmeskorstenen ses i baggrunden. 
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