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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

Vandet i Grønbjerg 

Nu har vi fået klarhed for, at der i Grønbjerg 

kommer mest vand ovenfra set på landsplan. 

Det er i og for sig godt nok, hvis ellers land-

mændene kan udnytte den resurse, familier-

ne kan få tørret sit tøj (ellers kan man jo be-

tale sig fra det ved at lade tørretumbleren  

køre nogle omgange) og vi kan komme no-

genlunde tørskoet omkring og i Brugsen. 

 

Udnyttelse af regnvandet 

Mange en haveejer kan ellers også udnytte 

den store regnmængde ved opsamling og så 

senere sprede det ud i drivhuse eller anvende 

det til anden blomstervanding. Eller måske 

endnu bedre opsamle det, filtrere blade og 

andre småting fra og benytte det til udskyl-

ning i toilettet eller andre steder hvor det er 

muligt. 

Det vand der kommer ovenfra, er noget godt 

blødt vand, som ikke sætter kalk, dog kan 

der være andre forurenende elementer i 

regnvandet. 

At udnytte det ovenfra kommende vand kan 

give en lille besparelse på budgettet, og jeg 

tror ikke, at Grønbjerg Vandværk ville kun-

ne registrere nedgangen i vandforbruget, 

med mindre, at rigtig mange begyndte at be-

nytte denne alternative leverandør. 

 

Hvad er vand egentlig for en størrelse 

Bortset fra de mennesker der bliver særdeles 

meget ramt af nedbøren i form af oversvøm-

mede kældre, eller land- og havemanden, 

der mangler vand i de tørre perioder, er van-

det sikkert en noget upåagtet størrelse. Vi 

ved at det bare er der, og det er en naturlig 

ting. Vi burde måske skønne på det, spare på 

det eller benytte det med omtanke og så må-

ske være glad for den meter regn, der kom-

mer over Grønbjerg årligt.  

I øvrigt er vand en underlig ting. Ikke fordi 

at det er livsnødvendig, selvom rumforskere 
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altid forsøger at spore vand på de forskellige 

planeter de komme i nærheden af. Heller ik-

ke fordi det har tre faser ligesom alle andre 

grundstoffer, fast (is), flydende og damp-

form. Nok heller ikke fordi det består af to 

brint atomer og en enkelt ilt atom, H2O. Men 

måske snare fordi at det vejer mest, et kg pr. 

liter, ved plus fire grader, og at det fylder 

mere når det fryser og når det koger 

(sprængte vandrør om vinteren og vandet der 

”koger over” hvis man har fyldt kedlen helt 

til randen). Det betyder at is er lettere end 

vand og derfor flyder ovenpå. Det hele ved 

vi af erfaring, men nogle ved måske ikke 

hvorfor. 

 

Det med temperaturen 

Når vand størkner til is, er det nul grader, og 

når det koger er det 100 grader (ved atmo-

sfæretryk). Eller rettere, man har taget ud-

gangspunkt i vands tilstandsformer og siger, 

at når vandet fryser, så er temperaturen nul 

grader Celsius, og når det koger er det 100 

grader Celsius. Amerikanere har defineret 

temperaturskalaen på en anden måde.   –mb  

Deadline for nr. 113 er  

Lørdag d. 2. oktober 2011 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 16. november 2011 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Knud Christensen 97 38 10 02 
 

 
Høsten 2011 
Her den 10. september er 

høsten næsten i hus, en lang 

og besværlig høst hvor stort 

set alt kornet  skal tørres, 

med de udgifter det medfø-

rer. Samtidig må vi erkende, at vi her i Vest-

jylland har været heldig, at det stort set er 

lykkedes at bjerge høsten. Det er forfærde-

ligt for de landmænd i andre egne af landet, 

der har en stor del af deres korn til nærmest 

at stå under vand, uden mulighed for at få 

det høstet.  

 

Valget til Folketinget 
Så blev valget endelig udskrevet, det bliver 

dejlig at få det overstået, så folketinget igen 

kan komme i arbejdstøjet. En ting er sikkert, 

at lige meget om det bliver rød eller blå blok 

der vinder valget, står den på besparelse i 

fremtiden. Sagt på en anden måde, den dan-

ske befolknings forventninger til hvad det 

offentlige tager sig af, bliver man nød til at 

få en anden holdning til og accepterer, at der 

er flere områder, hvor man må klare sig selv. 

 

Kreaturslagteriet 
Med hensyn til placeringen af kreaturslagte-

riet gik det jo, som man næsten kunne for-

vente, at den kom til at ligge tæt ved en mo-

torvej. Det fortæller endnu engang, hvor vig-

tig det er for Vestjylland, at vi får vores in-

frastruktur opgraderet.  

 

Budgetseminar 
Midt i august havde vi vores budgetseminar, 

hvor 25 af byrådets 29 medlemmer blev eni-

ge om et meget - meget stramt budget. Det 

er klart, at når kommunen skal betale 90 mil-

lioner kr. tilbage vedrørende selvbudgette-

ringen i 2009, samtidig med at der kommer 

en efterregulering på beskæftigelsesområdet, 

som på grund af nogle meget indviklede om-

regningsfaktorer koster kommunen 45 milli-

oner, at det sætter kommunens likviditet un-

der voldsom pres. I sådan en situation er det 

speciel dejligt, at der er stor enighed om bud-

gettet for 2012, som medfører at der tages 

upopulære, men nødvendige beslutninger. 

Engang imellem er man simpelthen nød til at 

sige til sig selv, husk det er en bunden opga-

ve du er sat til at løse, når man selv har det 

skidt med nogle af beslutningerne. 

 

Kandidater på tinge 
Til slut vil jeg håbe, at når engang stemmer-

ne er gjort op, at der så er nogle af kandida-

terne her fra Vestjylland der har opnået valg. 

Jeg mener, det er meget vigtigt, at der er 

nogle, uanset partifarver, der kan bringe de 

specielle udfordringer, vi har her i området, 

med over i folketinget. 

Indholdsfortegnelse 
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Støtteforen. Friskole Grete Tange 97384284 
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 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

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

Læge H. Thomsen 
Manipulation  
efter aftale 
Tirsdag og onsdag 9 – 12 
Torsdag 14 - 17 
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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 SEPTEMBER Side   Side 

MA 12 Åben-skoledag Dagen aftaget med 5t 3m 37  LØ 15   

TI 13 Tilmelding vinterbadminton 19.30  SØ 16   Kirke ingen  

ON 14   MA 17 Ef 42  

TO 15 Klubaften GUk  TI 18 ter  

FR 16   ON 19 års  

LØ 17   TO 20 fe  

SØ 18 Fernisering i kirken Kirke 10.30 21 FR 21 rie -      

MA 19  38  LØ 22   

TI 20   SØ 23  Kirke 9  

ON 21   MA 24  43  

TO 22 Majslabyrint GUk 11 TI 25 Palle Eriksen i Læsekredsen  29 

FR 23   ON 26 Åben-skoledag  

LØ 24 Åben hus – Grønbjerg Friskole  TO 27   

SØ 25 Høstgudstjeneste Kirke 14  12 FR 28   

MA 26  39  LØ 29 Deadline Runestenen  

TI 27 Gymnastik og badminton ...  SØ 30  Sommertid ender   Kirke 1030  

ON 28 ...begynder...  MA 31 Løgsætning So 44  

TO 29 ...denne uge   NOVEMBER  

FR 30 Hyttetur GUk 11 TI 1   

 OKTOBER  ON 2   

LØ 1 Hyttetur GUk 11 TO 3 Klubaften GUk  

SØ 2 Hyttetur GUk Kirke ingen  11 FR 4   

MA 3  40  LØ 5   

TI 4   SØ 6  Alle Hlg. Kirke 10.30  10 

ON 5   MA 7 Tilmelding Juledeko 45  

TO 6 Klubaften GUk  TI 8   

FR 7   ON 9 Romankaravanen til Grønbjerg 29 

LØ 8 Arbejdslørdag GF  TO 10 Klubaften GUk  Mortensaften  

SØ 9 Gudstjeneste for 4-årige Kirke 10.30 13 FR 11   

MA 10 Temauge GF 41  LØ 12 Husk Vejviser med tlf. m.m.  

TI 11 Ud af Gb skole KS  35 SØ 13  Kirke ingen  

ON 12   MA 14 Juledekorationer Ha / MD 46 32 

TO 13 - Klubaften GUk  TI 15   

FR 14 Skolernes motionsdag  ON 16  Dagen aftaget med 9t42m  
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Grønbjerg IF siger mange tak for den store 

opbakning til gadefodbold i forbindelse med 

sommerfesten. Det var rart at se så mange 

glade grønbjergborgere i år.  

Vi håber at I havde en ligeså god dag som 

os. Da der var mange, der skulle udenbys 

den weekend, kunne vi trods alt samle seks 

hold. Dertil skal siges, at mange af dem som 

kiggede forbi, også fik en kamp eller to i be-

nene. Der var mange tætte kampe og en god 

kampgejst, og efter et par kampe kunne vi 

se, at der blev taget meget hensyn til børne-

ne. Det satte vi stor pris på. Så kunne alle al-

dersgrupper være med, også dem der bare 

stod på banen.  

���� Gadefodbold 
 

 
Ved: Bestyrelsen GIF 

Finalen stod mellem Nisserne og Damerne. 

Det blev en herrefight som faldt ud til Nis-

sernes fordel, da de vandt en nervepirrende 

straffesparkskonkurrence. 

Der var ligeså meget spænding om at være 

bedst udklædt. Der stod Nisserne og Damer-

ne igen over for hinanden. Igen trak Nisserne 

sig sejrrigt ud. Man kan jo ikke stå for Nisser 

i August måned. De manglede egentlig kun 

en maskot der hed Rudolf. 

  

Vi vil også gerne sige mange tak til Elsebeth 

for hendes indsats som træner for pigerne i u-

11 rækken.  � 

Stående fra venstre (uden at det har politisk betydning) Malene, Jesper, Trevor, Peter og Margit 

Siddende fra venstre: Emma, Christiane, Rikke, Thea, Nina og Clara 

Liggende: Anna  
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Hvis man vil dyrke avl og have sine Labra-

dorhunde registreret, må man have et ken-

nelnavn. 

Det fik Iver og Eva Sørensen, Sønderkjærs-

vej 14, Grønbjerg i 2003, selvom deres før-

ste hund blev købt i 2000. 

Iver og Eva var ikke ukendt med Labrador, 

idet de havde overtaget familiens Labrador, 

da de flyttede ind på Ivers barndomshjem på 

Sønderkjærsvej. 

Effie, ”Labrador Formel 1”, som den første 

indkøbte hund hed, kom fra en kennel i Hol-

stebro og kunne en del mere end den gamle 

de havde, og det fik Iver til at interessere sig 

for jagtopdræt af Labradorhvalpe, selvom 

Kennel Grønbjerg er et familieforetagende. 

Iver er af den opfattelse, at en hund først 

skal lære at adlyde, før man kan begynde at 

træne forskellige discipliner. Det være sig 

jagt, apportering, søgning og hvilke discipli-

ner en hund nu er mest velegnet til. 

Som jagthund er Labrador fremragende, selv 

om mange benytter en Labrador som fami-

liehund, som den også er velegnet til. 

���� Narkohunde fra Grønbjerg 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Et udpluk fra Wikipedia - den frie Ency-

klopædi: 
Labradoren stammer oprindeligt fra øen New-

foundland i Canada, hvor man krydsede forskelli-

ge vandapporterende hunde medNewfoundlænde-

ren, for at få en noget lettere, men stadig arbejd-

som og stabil, arbejdshund. Oprindeligt blev de 

kaldt "St. John's Water Dog", "St. John's 

Dog" (efter øens hovedstad, St. John) eller 

"Lesser Newfoundland Dog". Navnet Labrador fik 

de først efter at være blevet bragt til England i lø-

bet af 1800-tallet.  

Labrador retrieveren er en godmodig og alsidig 

race, som særligt er kendetegnet ved dens rolige 

og menneskekærlige sind, at den er forholdsvis 

smidig og adræt, og er særlig god til at svømme. 

Labrador retrieveren er velegnet som familiehund 

og er kendt for at være glad for børn og venlig 

mod fremmede, og for at være god til at omgås 

andre hunde og komme godt ud af det med andre 

kæledyr. 

Labradoren er samtidig lydhør og arbejdsom, og i 

stand til at yde en stor og stabil indsats i arbejds-

situationen. Den kræver derfor en del aktivering 

og motion for at fungere optimalt. 

Labradoren anvendes pga. sin alsidighed, lærevil-

Iver med efterkommere af Effie (yderst til venstre) 
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lighed og kvalitet som arbejdshund til en lang 

række funktioner: som jagthund (særligt til vand-

apportering af fugle), tjenestehund for politi og 

redningstjeneste, samt som servicehund for blin-

de og handicappede. 

Labrador retrieveren har generelt set færre ad-

færdsproblemer end stort set alle andre hundera-

cer i Danmark. Særligt problemer med aggressi-

on mod børn og frygt for fremmede ses yderst 

sjældent hos labradoren, sammenlignet med an-

dre hunderacer. 

 
Træningsarbejdet 

For at få begyndt rigtig på træningen af hun-
dene gik Iver til forskellige prøver, uden 
hund, for at se, hvad de skulle igennem. 
Derefter begyndte Iver selv at træne hunde-
ne til disse prøver, alt afhængig af hvad de-
res forskellige hunde havde af egenskaber. 
Effie har fået fem kuld hvalpe, hvilket bety-
der at der er 40 efterkommere af Effie. Hval-
pene bliver passet til de er 8 uger gamle, 
hvor de skulle være klar til træning. Den ly-
dighedstræning de har været igennem bety-
der jo, at Iver selv havde nogle kommandoer 
til hundene. Alle disse kommandoer får en 
potentiel køber med som en lille parlør, såle-
des at de nye ejere ikke skal til at lære hun-
den et nyt sprog. 
 
Narkohunde fra Kennel Grønbjerg 

Én af efterkommerne efter Effie hedder Bess 
som har fået 4 kuld i alt 36 hvalpe. 
Hvalpene kan familien let få afsat, og der 
går Grønbjerglabradorer rundt i hele landet. 
Lige fra Bornholm, flere på Sjælland og Fyn 
og en del i Nord- og Sydjylland og så en del 
her i naboområderne. 
For at komme ud med budskabet om alle 
disse Labradorhvalpe, oprettede Iver og Eva 
en hjemmeside om Kennel Grønbjerg. 
Umiddelbart efter at Kennel Grønbjergs 
hjemmeside var op at køre, ringede politiet, 
der ellers har faste leverandører til deres nar-
kohunde. 
Der kom en betjent, der gerne ville se hele 
kuldet, uanset at Iver havde afsat de fleste 
fra kuldet. Betjenten havde bemærket, at der 

var en meget selvstændig hund blandt kuldet. 
Politiet kom igen, nu med en trænet narko-
hundefører. Kuldet bestod af flere hvalpe, der 
kunne bruges alle sammen. Betjentene så 
hundene an og fandt én der var særdeles nys-
gerrig og oppe alle steder, og betjentene drog 
af med den de syntes bedst om. Hvalpen skal 
så igennem en måned prøve alt mulig for-
skelligt. Toge, busser, cykler, biler, trafik, he-
ste, støj, og mange andre dagligdags foreteel-
ser. Herefter skal hunden træne sine søge-
egenskaber. Her bytter betjentene narko for 
at hundene kan prøve forskellige slags. Hun-
dene skal endvidere til en psykeprøve lige-
som sundhedstesten skal bestås. Psykeprøven 
bestod ”Ivers tæve” med topkarakter. Efter et 
halvt år kunne tæven finde narko, og efter et 
år skal den så til en ny prøve, og det venter  
Iver og Eva spændt på. 
 
Jagthundene 

Labradorerne fra Kennel Grønbjerg har vun-
det flere jagtrelaterede- og markprøver. Der 
bliver ikke opdrættet familiehunde på Kenne-
len, men da Labrador retrieverne er så om-
gængelige, er det ikke noget problem. 
Som en krølle på historien fortæller Iver, at 
tidligere Landbrugskommissær og nuværen-
de eksportambassadør Marianne Fischer Boel 
har hørt om kennelen og været ude for at se 
på Kennelens avlshunde. � 
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Nu ved vi det! Det er fordi vi er den vådeste 

plet i hele Danmark. Det er det der er skyld i 

det hele. 

Grønbjerg får 1020 mm regn om året i et 

gennemsnit over ti år. Det er over en meter 

regn på hver plet i hele Grønbjerg, selvom 

det er ude ved Anna Led det bliver målt, 

men vi bliver vel nødt til at være solidarisk 

med Anna Led som bor på Kjærgårdsvej 6, 

næsten så langt ude mod vest som man kan 

komme i Grønbjerg. 

Anna Led har i øvrigt målt nedbør for mete-

orologisk institut i Danmark (DMI) i næsten 

40 år. Men nu er hun blevet fyret, ikke fordi 

hun ikke målte præcis nok, men fordi man 

har etablere et satellitbaseret målesystem. 

Det har kørt i et år parallelt med at Anna 

Led har målt manuelt. Og man har konstate-

ret at satellitsystemet er godt nok. Men som 

���� Nu ved vi hvorfor! 

 
Ved: Mogens Ballegaard 

Mellem to byger lykkedes det for fotografen, at 

få Anna Led med ud i haven hvor den satellitba-

serede målestation er placeret. Som man dog kan 

ane, har Anna gummistøvler på, for som vi blev 

enige om, så er det da godt, at den meter vand der 

kommer om året forsvinder igen. 

Skrumlet som DMI ville have stillet op midt i 

Annas gårdsplads er forsynet med solceller såle-

des at den er ”selvforsynende”. Anna nedlagde 

dog en protest over for placeringen - for hvor skal 

alle de besøgende så parkere?  

Nævnes skal det også, at hele herligheden koster 

ca. 40.000,- kr., men hvis man vil berige sig med 

en satellitbaseret målestation, skal man have 

svært grej med for ”raketten” er temmelig godt 

forankret til undergrunden.  

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 

Anna Led siger, så er jordlejen den samme 

som altid, men jeg er fri for at komme op 

hver morgen tidlig og måle nedbør. 

Men tilbage til det med at det hele er vejrets 

skyld (de siger at det er på grund af den jy-

ske højderyg, men det er måske godt at der 

er udsigt til at vi skal have skiftet regering (i 

skrivende stund) – den får jo skyld for så 
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den, men husk regntøj og paraply”. 

Nu skal jeg ærlig indrømme at jeg har ladet 

mig inspirere til dette indlæg af en artikel i 

Politiken, men det er trods alt DMI og Anna 

Led der har foretaget målingerne, og måske 

skulle området ha været taget op tidligere 

med den nedbørsmængde vi har haft denne 

sommer.  

Vil man se Anna og den gode gammeldags 

målestation kan man se den på 

www.groenbjerg.dk - ”Vejret i Grønbjerg” i 

venstre side.   � 

meget). At det hele er vejrets skyld, er sim-

pelt hen ikke uden grund, for vi får næsten 

dobbelt så meget nedbør som de tørreste ste-

der i Danmark, som ligger øst for Storebælt. 

Men med Grønbjergsk find-på-somhed og 

entusiasme skal det jo udnyttes på en positiv 

måde. Vi skal måske til at lægge om til ris-

produktion, skaffe regntøjsproducenter til 

byen for ikke at tale om paraplyfremstilling. 

Og hvis alle disse tiltag ikke rigtig vil fange 

an, kan vi da simpelt hen reklamere med, at 

vi har Danmarks vådeste plet ”kom og se 

Alle Helgens-gudstjeneste i Nr. Omme Kirke  

søndag den 6. november kl. 10.30 
 

Alle Helgens-gudstjenesten er det tidspunkt, hvor vi på en særlig måde mindes de, som er 

gået bort. Under gudstjenesten vil navnene på de, som er døde i det forløbne år blive læst 

op. 
 

Kirken er åben en times tid før gudstjenesten, det kan tændes et lys, skrives en bøn og der 

vil være tid og plads til at mindes. 

I våbenhuset er der en kop kaffe og mulighed for stille samtale. 
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Sæson 2011 –2012 
 

Ungdomsklubben glæder sig til endnu en sæson,  
med masser af sjove aktiviteter. 

 
 Torsdag d.8.september er gratis for alle som går i 5. klasse. 
Denne aften vil vi gøre noget særligt for alle i 5. klasse. 

 
• Klubben er åben hver torsdag fra kl.19 – 22:00. 
 Alle børn der går i 5. 6. 7. 8. eller 9. klasse og bor i 
 Danmark må komme i Grønbjerg ungdomsklub. 
 
• Vi skal på hyttetur d.30. sept. til d.2. okt. 
 
• Vi skal udforske en majslabyrint. 
 

• Vi skal i Baboon City, lave bolsjer til jul og meget 
mere !!!         

 
• Er du frisk ??? 
 
• 5 voksne er tilknyttet klubben, som ligger på 

Frydensdalsvej 4 i Grønbjerg. Det koster 200 kr. for hele 
sæsonen. Det koster 30 kr pr gang, men du spare mange 
penge over hele sæsonen, hvis du vælger at blive medlem. 
Spørgsmål til Børge Jensen på tlf: 23 68 76 06 eller Tina 
Kirk på tlf: 97 38 46 00 

 
• Ungdomsklubbens planlagte aktiviteter finder du i 

Grønbjergs aktivitetskalenderen.  
• Spørg i klubben om vores Ungdomsklubfolder og 

aktivitetskalenderen. 



12 

Høstgudstjenesten i Nr. Omme Kirke bliver 

i år forhåbentligt ikke i Nr. Omme Kirke, 

idet vi forsøger at etablere en halmkirke på 

marken overfor kirken, hvor vi vil være, 

hvis blot det ikke giver sig til at regne.  

Det er søndag den 25. september kl. 14.00, 

og i stil med de tidligere år, opfordres alle til 

at deltage ved at medbringe høstgaver til 

gudstjenesten. Det være sig ting fra marken, 

haven og køkkenet, men så sandelig også 

andre områder af livet. Eftersom Gud har 

skabt og sat hele universet i gang, tror vi, at 

det i sidste ende også er ham, der sørger for 

os. Vi har i vores del af verden overflod nok, 

vi kan bidrage med, så vi tror, det bliver en 

flot høstgave, vi kan give ham til tak. Som 

de tidligere år, vil gaverne efter gudstjene-

sten blive solgt til højstbydende (... så det er 

måske også en god ide at have lidt kontanter 

med i øvrigt ...). 

���� Halmkirke i Nr. Omme 
 

 
Ved: Sognepræst Ole Rasmussen 

Ved redaktionens afslutning var bygning af halm-

kirken endnu ikke påbegyndt, derimod stod kirken 

foran en nykalkning. 
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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 

Ved samme lejlighed vil vi præsentere et 

større indsamlingsprojekt, vi vil lægge vægt 

på i de kommende år. Inspireret af FN’s 

2015-mål om at afskaffe fattigdom, har vi 

valgt at gøre vores lille del ved Nr. Omme 

Kirke. Vores vestlige verden har i mange år 

udbyttet den tredje verden, så balancen er 

skæv, og vi har en særlig forpligtelse til at 

hjælpe med at vende det billede.  

Derfor vil høstgaven gå ubeskåret til et pro-

jekt der hedder PULS. Det er lokale folk her 

fra egnen, som har et arbejde i Tanzania, og 

flere fra Grønbjerg har allerede været i for-

bindelse med Elly Vesterager, som står for 

projektet. Læs mere om PULS på 

www.ulandshjaelp.dk, og kom til høstguds-

tjenesten for at takke Gud, høre lidt om 

PULS, give en gave og være med til at gøre 

en konkret indsats for mennesker, der har det 

svært. Det er jo det, Kirkens budskab udfor-

drer os til hver dag. � 

 
• 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 / mogens@mvb.net 

GRØNBJERG  

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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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 40 51 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale. 

Tirsdag og onsdag 9 – 12 

Torsdag 14 - 17 
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���� Lærer Anders Chr. Vestergaard  
 

I 1907 byggede jeg en lille lade med tværa-

gerum - det var et fejlgreb. 

I 1923 byggede jeg den nuværende lade og 

1927 den øvrige gård, og endelig i 1931 byg-

gede vi ”Havehuset”. 

Den 3. november sen aften i regn og storm 

tog vi bolig der, begge trætte og næsten ud-

slidte, men næste morgen tog Laurids, Gre-

the, Mourids og vi til Lyngby, og dagen efter 

til Laurids og Dinas bryllup i Hillerød, altså 

den 5. november, - efter et ophold i Lyngby 

tog vi tilbage til ”Havehuset”, der blev mit 

fjerde hjem i Nr. Omme og forresten også 

mors. Det var altså slut nu med os som 

”Landmænd”, ja, for mor har haft sin part 

fuldt ud af arbejdet. Men jeg var jo kommet 

her for at være lærer, Kirkesanger og proto-

kollen skulle jeg sammen med præsten føre 

for hele Sognet. Få har vist haft så let ved i 

en lang årrække som jeg, at være kirkesan-

ger. Så godt som aldrig svigtede min stemme 

mig hverken i skolen eller i kirken.  

Den 1. januar 1920 blev vi og børnene, 

Knud og Louise og faster Stine, Tvislund, 

indbudt til fest i forsamlingshusets sal i an-

ledning af at jeg da havde været lærer i Nr. 

Omme i 25. år. Det blev en uforglemmelig 

festaften for os. Venlige ansigter og kun go-

de kære ansigter mødte vi. Et guldur og 

guldkæde (uret 470 kr. kæde 90 kr.), blev 

overrakt mig, (allerede om morgenen var 

sognets lærer med Steffensen, Askov, som 

ordfører kommet med en stor sølvfrugtskål) 

fra beboerne, og et drikkebæger af sølv fra 

skolekommissionen, og et mindre sølvbæger 

fra dyrlæge Mads Raunsbjerg. Der blev sun-

get meget og talt meget, og ved sådan lejlig-

hed bliver kun det lyseste glædeligste og 

bedste ved ens gerning bragt frem. Selv måt-

te jeg frem og takke, og det havde jeg let 

ved, thi vi har, mor og mig, kun mødt god-

hed og overbærenhed, og jeg kan huske at 

jeg sagde, at jeg troede nok jeg, kendte både 

mine fordele og mangler, de sidste havde jeg 

vel nok selv følt mest, men én ting turde jeg 

sige, jeg har gjort hvad jeg kunne, det mener 

jeg den dag i dag, men det er jo ikke altid, at 

det slår til.  

Den 24. juli kunne mor og jeg holde sølv-

bryllup. Det var hårdt for tiden! Temperatu-

ren i dagene før 32 - 330 C i skyggen, selve 

dage 32 gr., men det blev en dejlig dag for 

mor og mig. Vor kok var Peder Brøde. En 

udsøgt frokost til de først ankomne gæster, 

gudstjeneste med altergang, pastor Jørgen-

sen holdt skrifttalen og pastor Magnusson 

prædikede. Kl. 5 middag til ca. 250 i et stort 

telt, der optog næsten hele legepladsen i sko-

len. Mange kostbare gaver blev givet. Kolle-

gaer længere henne fra kom og deltog, tele-

grammer og breve, sang og taler. Også ved 

den lejlighed blev der gjort meget for at glæ-



de os. Aftenen efter ligeså megen ungdom til aftensmad 
og dans i den lyse varme sommer. Da ungdommen var 
forsvundet trak jeg køerne ud, prøvede på at hvile lidt, 
sang i kirken, det var søndag, og om eftermiddagen, hav-
de vi endnu de sidste gæster, men da aftenen kom, var 
der to uendelig lykkelige og uendelig trætte, mor og jeg 
som gik til ro. Natten før sølvbrylluppet, fik mor et vold-
somt smerteanfald i underlivet, tænk om mor skulle blive 
syg af varme og overanstrengelse, det gik efterhånden 
over, og bagefter var vi trætte og taknemlige. Af de man-
ge gaver skal kun nævnes et kostbart spisestel, et gulv-
tæppe, krystalskål, maleri (Frederiks hospitals Materiel-
gård) fra Magnussons og meget andet.  
Af præster i vor Ommetid har vi kun haft Magnusson, 
Kaj Jørgensen og Bang, som alle blev vore venner og 
som vi har haft usigelig meget godt sammen med dem og 
deres, altså fru Magnusson, fru Scheel, (husbestyrerinde 
for Jørgensen) og Bangs Mor og frk. Engberg, 
(husbestyrerinde for Bang) nu gift med en Fuldmægtig i 
Kirkeministeriet. 
Af provster har der været Vilstrup, Borris, en god og 
jævn Mand, Viggo Hjortved Pedersen, Ringkøbing, han 
var yngre, men hørte i højere grad fortiden til end Vil-
strup, han var ikke afholdt af lærerne, egentlig var han al-
tid flink over for mig. Provst Kristensen, Ulfborg, er en 
fuldstændig modsætning til Pedersen, jævn og lige til og 
afholdt af alle. Biskopper: Ja, Gøthzche har jeg omtalt, 
Gabriel Koch, har jeg haft tre gange på visitats. Én gang 
skulle jeg som ældste lære møde med alle ældste klasser i 
Nr. Omme i Brejning Kirke, og Lund Brejning ligeledes. 
Jeg var ikke glad for hvervet, men biskoppen forsikrede 
at jeg var kommet godt fra det. En anden gang i min sko-
le med mine egne børn, det var rart, og endelig en gang i 
forsamlingshuset. Koch ville gerne undersøge, hvad man 
var for en person uden at, vedkommende blev klar over 
det, men han var også almindelig afholdt. Siden har jeg 
ikke haft Bispevisitats. Foråret 1926 talte jeg med provst 
Kristensen om at søge min afsked. Det ville han ikke hø-
re tale om, men jeg holdt fast ved min bestemmelse jeg 
var opslidt, kunne næsten ikke tåle at stå, og hverken hø-
re eller se godt mere. Jeg rejste så til Vejle til en specia-
list i øresygdomme for at få en attest, den fik jeg og jeg 
sendte så en ansøgning ind om at få min afsked den 1. 
september 1927 med tilladelse til at holde en hjælpelærer 
i vinteren 26-27. Dette fik jeg lov til og antog seminarist 
Johannes Korsholm. Det blev en munter vinter, den sidste 
i skolen med Korsholm og Jensen og vore børn, der alle 
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tre var hjemme, det endte med Marie og Ei-

varts bryllup den.13. april, som omtalt før, 

og hvor har der været meget i den skolestue: 

3 bryllupper: Henrik Jensens, Johannes Kri-

stensens, Møballes, ja og allerførst lærer 

Gravers Kjærgaards.  

3 sølvbryllupper: Præstegårdens, Omgårds, 

og vort eget. 

3 begravelser og 3. konfirmationer, plus en 

lang rækker aftenskoleafslutninger, juletræs-

fester, m. m. 

Nu var det slut. En anstrengende sommer, så 

var gården bygget, og sidst i august 1927 

flyttede vi til Ommelund og var nu gård-

mandsfolk i fire år. Dog endnu en fest er der 

at notere, den 2. september 1927 holdtes der 

atter fest for os i forsamlingshuset. Gaven 

var 12 sølv spiseskeer og en potageske af 

sølv. Det var ligesom der var mere vemod 

over denne aften, ja, forbi, forbi. Nu er vi 

heller ikke i gården nu har vi boet i 

”Havehuset” i snart 8. år. Her føler vi os nu 

hjemme, og også her har vi oplevet meget, ja 

mere end vi ventede, da vi flyttede hertil. Nu 

skrive jeg på sidste blad, meget har jeg vra-

get, som egentlig kan være interessant nok 

for mor og mig, men næppe sidenhen i tiden.  

 

Havehuset den 21. februar 1939. 

 

Magdalene og Anders Chr. Vestergaard. 

 

Det var slut for Anders Chr. Vestergaards 

erindringer fra sin tid i Nr. Omme. En tid 

hvor der var en fantastisk udvikling i vort 

sogn. 

I næste nummer vil vi tage fat på Niels Peder 

Svendsens fortælling om hvorfor Nr. Omme 

sogn blev delt i to hvor den nordlige del gik 

til Trehøje Kommune og den sydlige del gik 

til Videbæk Kommune ved kommunalrefor-

men i 1970. � 

 

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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I anledning af 2 gange 90- års fødselsdag 
 

"Selvom jeg har været frimodig nok til at 

sætte I to stævne i den enes hjem, vil jeg da 

gerne tillade mig at byde jer begge, Niels 

Christian Nielsen og Thorvald Sørensen, 

velkommen til en lille snak omkring de sidst 

forløbne 90 år. 

Allerførst stort tillykke med, at I har opnået 

så høj en alder- og stadig fungerer, som I nu 

gør". 

 

Nu sidder de så her, overfor hinanden, med 

Edith Sørensens nybryggede kaffe i kopper-

ne, Niels Christian Nielsen, (Chr. Milter th.) 

og Thorvald Sørensen (Thorvald tv.). 

De er skam mødt op i fint dress og repræ-

senterer flot, at man også i alderdommen 

kan klæ´ sig som noble herrer!!! 

Før vi kommer ind på vores samtale, må vi 

lige ha´ præsenteret d´herrer, som har det til-

fælles, at de begge er født i det Herrens år 

1921, og at de har drevet landbrug her i 

Grønbjerg i en lang årrække. 

���� To gange 90-års fødselsdag 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Først Chr. Milter, - han er trods alt ældst: 

Han blev født i Langmose (Kjærgårdsvej 8) i 

Grønbjerg den 13. april 1921 og voksede op 

her sammen med sine søskende. 

Moderen, Nielsine, kom fra Hanning, og fa-

deren, Milter Chr. Nielsen, var født i Hvin-

gel. Parret havde allerede i 1916 overtaget 

Langmose, men ingen af dem blev så gamle 

i gårde, da Milter som ret ung mistede livet 

ved en ulykkelig hændelse på gården, og 

hans kone, året efter at dette skete, døde af 

kræft. 

Derfor blev det sønnen, Chr. Milter, der måt-

te drive gården videre. Kun 22 år gammel 

overtog han i 1942 skødet på Langmose. Et 

par år senere blev han gift med Gerda... 

De drev sammen gården til 1971, hvor den 

blev overladt til datteren Birthe og sviger-

sønnen Anton Jensen. 

Gerda og Chr. Milter lod så bygge den hvide 

villa på Grønnegade 4 og fik her mange go-

de år, indtil de solgte og flyttede til en min-

dre bolig på Stadionvej i Spjald. Chr. Milter 

holder stadig meget af "sit sogn", og har ofte 



19 

 

været set her som cyklist. De senere år på 

den tohjulede, men nu (har fruen fået gen-

nemtrumfet) - nu er du blevet gammel nok 

til en trehjulet, så den blev lige indviet her i 

juli måned! 

Så ses vi nok igen, når vejret er til det... 

 

Dernæst Thorvald, som også lige har nået at 

få en lille én på øjet, og dermed er frisk til en 

dyst med Chr. Milter. 

Han blev født den 4. september i gården 

Hjelm i Hover af forældrene, Magdalene og 

Jesper Sørensen. De flyttede senere til Øl-

strup, hvor børneflokken øgedes og efterhån-

den kom til at tælle 11. Så her i Ølstrup vok-

sede Thorvald op - og fik sin ungdomstid 

her. 

Thorvald giftede sig med Edith fra Muld-

bjerg i 1950, i hvilket år de også overtog 

ejendommen Bakkely på (nu) Sønderkjærs-

vej 14. 

Her bor nu deres søn, Ivar, med sin familie. 

Edith og Thorvald flyttede herfra til Algade 

22, hvor de boede i mange år. 

Deres nuværende adresse er Kastanjealle 8. 

 

Et gensyn 

Thorvald: Du tjent da i Ølstrup i de ung daw, 

ka a howsk, Christian! 

Chr. Milter: Ja, det er ret nok, - i Husted - ja 

- men da var du der da et´, men a howsker 

godt manne af de søskend´. 

Thorvald: Nej-j, det war vist den oer, te a 

tjent i Sønderjylland, men derfor full´ a allie-

vel godt mej i, hwa der foregik hjemm i Øl-

strup. 

 

Så nu har de to gamle bondemænd fået hilst 

rigtigt på hinanden, og snakken går herefter 

om løst og fast - om gamle dage - og om det, 

der foregår lige nu, - om dengang man på 

Chr. Milters skolevej kørte mælk fra land-

mændene i Torsted til Grønbjerg Andelsme-

jeri- men stoppede igen, fordi der var en 

bedre vej- uden skærver- til Ørnhøj mejeri- 

osv.--osv.--  

Men mest om deres fortid ved landbruget.- 

Og hvad dette vedrørte! 

 

Deres plads i Samfundet 
Hvad med I to, kan vi kalde jer for ekshus-

mænd eller -gårdmænd? 

Thorvald: A war husmand da - ja, for søvren 

da, det war et så stor en stej vi håd`. 

Te å begønd mej håd´ vi bode køer å swin, 

men da vi så sku te å investeje i en mjælk-

tank ved alle ejendomm, så såt vi æ køer ud` 

å drøw et mæ jenne griss,- å så begøndt a os-

se å arbe ud. A fik arbed` ved Søren Knud-

sen, den firma, der legger lerninger i æ juer, 

du ved. 

Ja. å så war a osse med den stomphåle dejn 

ud å sortere kartofler. (Det med den 

"stomphåle" kræver vist lige en forklaring = 

en betegnelse, man kunne komme på at bru-

ge på en mand, hvis kone havde en højere 

stilling end ham i samfundet!) 

 

 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.  
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Chr. Milter: Du ka koll´ mæ for landmand - 

å for Chr. Milter, det hår de altie kålden mæ. 

Vi håd´ da godt nok møj jurd, men møj å et 

war jo hie å et i drøwt. 

Nej, det havde I vel ikke meget ud af, det 

skul´ da lige være for tyttebærrene, der hav-

de I tit en god avl, mindes jeg. 

Chr.Milter: Ja, uha da, dem håd´ æ kwonner 

møj ud af, men a tøt no, det war nøj pel-

værk. 

Thorvald: Ja, og a ka´ howsk, te de var nøj 

en ku blyw så ujens om, hvis en ve en uheld 

kom ind øwer hweranners skjeller, jen ku jo 

blyw udsåt for å sku´ avlever det hele ijen 

eller fo dem sprej for alle vind´. 

Chr. Milter: Ja, det howsker a godt, men det 

tøt a no war nøj pjat, sjæl om en goe tyttbæ-

ravl ku skjæp godt i en koen hinner hushold-

ningspong, vi ku sæll dem i æ Brugsforening 

- det war jo ree pæng en håd der! 

Thorvald: Ja for saen da, a glemmer et, a 

kam ind te æ nabos, hvor de håd´ en hel 

zink-ballifull ståen te å sæel! 

 

Landbruget 

Christian, var du ikke en af de første her i 

sognet, som selv havde en mejetærsker? 

Thorvald Sørensen (tv) og Chr. Milter Nielsen til 

sommerfesten med gadefodbold i 2004 
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Chr Milter: Jow, jo vi war vist nok jen a de 

føest ejendomm,- vi kjøwt jen sammen med 

Johannes Lundsgaard, ja, sån en maskin´war 

en stur lettels i æ høst. 

Jow, der er godt nok ske´e møj indenfor æ 

landbrug den ti, vi hår wan ve æ. Det er hel 

utrolig. 

Vi var 111 leverandører te æ mejeri, da vi 

war flest, no er der val kun en 3- 4 gord´ der 

hår malkkøer her i Grønbjerg. Men der er jo 

nok lisså manne køer - eller fler´, allerjen 

om o æ mel´hee´ står der wal er halanden-

hunner. Jow - det ser sær ue - men det er jo 

æ uevilkling! 

Thorvald: Ja, det er goe, te de ka fo æ past 

det´ hele! 

Chr. Milter: Jo, det er klår, de for æ passe´, 

det er de nøj te, dem der hår landbrug i daw, 

ejsen ka de et arbed´ mæ æ.. 

Det lyder som om, at I var tilfredse og glade 

for den tid, I har drevet landbrug. 

Thorvald: Ja, for søvren da! 

Chr. Milter: A troer, vi hår løwwe i en goe 

ti´, det hår da vist kun gon fremar i den ti´ te 

vi hår wan ve æ. Det var strenger i æ trerve-

re å før ino - i wor forællers ti´ - der i æ krig-

sor`. 

A ve om folk, der mot ha henstand mæ djer 

gjæld te æ pengeinstitutter for å klår´ æ. 

Men de war såmmen da osse ret human æ 

banker. 

A ku såmen osse godt ha undt mi foræller å 

ha håd nowwe bejje daw. Mi far bløw i si 

valmajtsdaw sparket ihjel af en hest, å æ or 

atter døe mi mor a kræft. 

Det var en hord ti! Da war æ, te Gerda å mæ 

tog øver å drøw æ vier. 

Thorvald: Det er ve å vær nowwe or sinn, 

hwa Christen? 

 
Soldatertiden 
På det her tidspunkt havde I da været i kon-

gens klæ´r ? 

Chr. Milter: Nej, a nåj slet et å kom ind, a 

håd godt nok wan o session og war bløwwen 

tåen te kystartellerist, men da a sku mør´, 

war æ tyskere kommen i æ land, å de håd´ et 

brug for mæ`! 

Thorvald: Lissådan her, a bløw osse tåen, 

men der war kun jen a wor hold der kom 

ind. 

Chr. Milter.: "Sjov nok" så bløw mi far osse 

tåen te æ kystartelleri. Men det war jo under 

1. verdenskrig. Han bløw indkalt te æ sik-

ringsstyrker, 2 uger atter han war bløwwen 

gywt, å her lo han så ind´ i 16 moneer. I all´ 

den ti gik mi mor jenne derhjem å past æ 

Långmoes´ - hel aljenne. Det hår såmen wan 

en swær ti for hind, det hår et wan sjov! 

 

Familien 
Chr. Milter og Thorvald er enige om, at de 

er ret priviligerede, når det drejer sig om fa-

milie. 

Edith og Thorvald har syv børn og 14 bør-

nebørn. Chr. Milter og Gerda har dog "kun" 

5 børn, men hele sytten børnebørn.--  

Men når vi kommer til oldebørn, så kan 

Thorvald slet ikke klare sig med de 14 stk., 

han kan præstere. Chr. M. slår ham her med 

hele 33! 

Et overgivende accept fra Thorvald: "Det 

war da ligodt møj nok. Men de er døwti da, 

det er de, dem vi hår, prøw li å se den måleri 

Årets kunstudstilling i kirken  
 

Overskriften på udstillingen er ”Genbrug”. Vi har været rundt i de nærmeste genbrugsbu-

tikker, og her har vi lånt forskellige religiøse billeder, som bliver udstillet i kirken. 
 

Fernisering i Nr. Omme Kirke - Søndag, den 18. september 10.30 
 

Kom og se en anderledes kunstudstilling. Hvis du skulle falde for et af kunstværkerne, er 

der mulighed for at købe det, når udstillingen slutter den 6. november. 
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der o æ væg, det er Meretes dætter, der hår 
målt den. Den er vi glåe ve, Edith å mæ. Te 
å begøn mej tøt vi, der var for møj swåt å rø, 
men no ka vi godt li en". 
Chr. Milter: Å for mi vedkommende, hvis du 
tøws, du ka fo et mej, så vel a gjan, at du lig´ 
nævner, te vor baen virkelig hår betyee møj 
for Gerda å mæ her o vor gammel daw. Det 
er hel utrolig, hwa de hår gjor for wos å tåen 
sig av, det vill a gjan, der der ka blyw plads 
te! 
Endnu et samtykkende bud fra Thorvald! - 
"Ja, å de hår nøj å law allesammen!" 
I kan regne med, at det skal der nok blive 

plads til. 
 

Konerne 

I har da vist også været svært heldige med 

koner, I to? De er jo stadig raske og velfun-

gerende og kan også svare for jer, om det 

sku være. 

 

Thorvald: Ja for søvren, det hår da wan æ 
hall´ å æ, hwa sku en da ha´gjor uden. Edith 
hår past det herhjemm, mens a hår wan o ar-
bed, ja det er hel utrolig, hwa hun ka øver-
komm. Å så hår hun ve æ si af ledet møj 
gymnastik. Sidst gång ve æ gymnastikfor-
enings 75- ors jubilæum. Uha - a howsker te 
a va lig så a røst øver hel mi krop, da hun 
sku ind te opvisning mæ hinner koenhold. Å 
det hel uden grund, for hun kom da bar så 
godt fra æ! 

 

Du er nogen gange blevet kaldt "Kjelle 

Thorvald" - et navn, som ikke var helt misvi-

sende, da du udadtil virkede glad og fuld af 

latter og humør - som om du ingen bekymri-

ger havde overhovedet? 

Thorvald: Nej for søvren, det tro da pokker, 
a ku jo sajtens mæ såen en koen. 
 
Gamle naboer 

Efter et øjebliks eftertænksomhed, til de 

gamle dage i Sønderkjær - måske? 

Chr. Milter: Hwa-a- war der et nøj om, te I 
war naboer te Ywer å Ann´ nowwe or? 
Thorvald: Jow, det war vi da, de boed jo 
herom i det, vi kålt for Fandens Slot. Det 
war en lille fatte stej mæ en par køer. De 
war godt tefress mæ djer lille ejendom, men 
det bløw dem wal møj te sist. 
Chr. Milter: Ja, de hænn ve den stej, men da 
de et ku mer, da ka a howsk, te a kjor dem o 
"æ hjæm". De grær såmmen æ heel vej begg 
tow, så hord wa æ ve dem å kom derfræ. 
Men det war nøj råer folk, det war æ - sam-
stemmes der. 
Dengång da war æ dem, der war de gammel, 
å wos, der war de ong! 
 

Drillerier 
Sku` det ikke være en tår kaffe-- eller et 

jordbær mere? Ved ordet jordbær dukker 

der et minde frem hos Chr. Milter: 

"omm, da mi bror å mæ, vi kjor te Ølstrup o 

Kultur og Samvær 
 

Torsdag den 17. november kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole  
 

En personlig og hudløs ærlig historie om alkoholisme! 
Forstander i Laugesens Have, Søren Elbæk, fortæller om sit liv med dødsensfar-

lig druk i det skjulte- og om sin redning i elvte time. 
 

Kaffepause midt på aftenen - med foreningens generalforsamling 
På valg er Herdis Tang. 
Alle er meget velkommen. 

Tilmelding senest onsdag d. 16. november i Brugsen eller tlf.: 97 38 40 20 
Med venlig hilsen bestyrelsen.... 
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vor knallerter for å plok en spand jordbær, 

"og om", hvordan de næsten war sølte før vi 

vænd´ hjem mæ dem". 

Thorvald: Ha- ha ha. I hår vol kjor hel vild å 

tåwle mæ dem! 

 

Glæde over livet 

Det ligesom skinner igennem, at I stadig har 

et godt liv her, hvor der ikke er så mange 

pligter mere. 

Thorvald: Ja for søvren da!!! 

Hvad mon I laver i jeres "fritid", jeg kan da 

tænke mig, at I stadig har gang i noget? 

Chr. Milter: Jow, a spiller da billard en par 

gång om æ ugg om o æ Plejehjem. 

A er stadig medlem å æ klub her i Grøn-

bjerg, men a hår et wan så møj derøver her i 

or, forde a et val majter å cykel æ tur mer´. 

Men no, hvor a hår fåt mi trehjulee, så kom-

mer a nok ijen. A er forresten da vist æres-

medlem herøver, det blywer en automatisk, 

hvis en løver så læng, te en blywer firs. Jow 

å så spiller a da osse kort en gång i æ ugg i æ 

Fritidscenter mæ nowwe kanutter. Det gor 

der da nøj ti´ mej! 

Thorvald fortæller, at han ikke er så aktiv 

mere, men en tur med rollatoren rundt om 

plænen en gang imellem blir det da til. Tu-

ren med spadserestokken ud ad Ørnhøjvej er 

lagt på hylden. 

Jo, alderen taget i betragtning har de det 

godt, gutterne her. Og de bor godt, det kan 

jeg skrive under på. 

Du, Chr. Milter havde en god dag den 13. 

april. Thorvald får sikkert en lige så god dag 

den 4. september! 

Thorvald: Ja for søvren da, det ska de no nok 

sørre for! 

Begge oldefædre er meget optaget af deres 

familier og fortæller med stolthed i stemmen 

om deres imponerende afkomsflok. 

 

Begge har de oldebørn her i Grønbjerg Fri-

skole, så det går jo bare derudad! 

Tak for samtalen og Tillykke fra Runeste-

nen!  � 

Fra fredagsbrevet skrevet af Peter Lindegaard 

efter forældremødet den 25. august. 

 

Tusind tak for sidst. Det er helt fantastisk, at se 

den opbakning I giver os ved at være så flot 

repræsenteret. 

I nyhederne her til morgen var skolerne endnu 

engang på programmet. På mange skoler skal 

lærerne undervise en time mere om ugen, men 

ikke til glæde for børnene, nej for at man und-

går nyansættelser. Dvs. børnene får ikke flere 

timer, men stadig må nøjes med minimums-

timetal. Børne- og ungdomsudvalgsformand i 

Fredericia bliver direkte spurgt om, det hand-

ler om økonomi, og her er svaret ja. Tre lejr-

skoler bliver skåret ned til to i løbet af et helt 

grundskoleforløb, elevsamtalerne ned til en 

osv. Vi skærer også i vores elevsamtaler, vi 

tænker også i andre løsninger, men den store 

forskel er, at vi tager udgangspunkt i pædago-

gikken, og i hvordan vi på bedst mulig måde 

skaber god indlæring, og derefter ser vi hvad 

der er penge til - ideerne skal komme først, el-

lers tror jeg man bremser al initiativ og lyst til 

udvikling. 

De kommunale skoler bliver nødsaget til at 

handle ud fra nedskæringer og økonomi, og 

det tror jeg ikke skaber megen lyst til nytænk-

ning, nyskabelse og innovation blandt perso-

nalet. 

At I møder så talstærkt op tyder på opbakning 

til os og jeres egne børn. Vi ved alle , at trivsel 

er højt prioriteret for overhovedet at lære. God 

trivsel kommer også af et godt samarbejde på 

alle fronter, det er her fællesskabet omkring 

skolen bliver så vigtigt. Aftenen i går giver os, 

der er ansat på skolen, lysten til at yde endnu 

mere og virkelig skabe den bedste friskole. Jeg 

tror, at politikerne skulle komme ud på Grøn-

bjerg Friskole og se hvordan man driver en 

god, innovativ og udviklende skole, for min-

dre midler end det koster at drive en folkesko-

le. Det handler om mennesker frem for alt.  � 

���� Nyt fra Friskolen 
 
Ved: Peter Lindegaard 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

 

Stamceller 
Behandlingen er blevet aktuel, fordi en klink 

i Ukraine tilbyder stamcellebehandling mod 

sukkersyge - mod en god betaling. Det er ik-

ke bevist, at behandlingen hjælper, og ved 

forsøg på mus fik 10-15% kræft. Nogle har 

følt, de har fået det bedre, men problemet 

ved type 1 sukkersyge er, at der bliver dan-

net antistoffer mod de celler i bugspytkirt-

len, som laver insulin. Hvis denne proces ik-

ke stoppes, er det begrænset, hvad man har 

vundet. 

 

Stamcelleforskning 
I de senere år er der blevet forsket meget i 

stamceller, som er en celletype, der endnu 

ikke har udspecialiseret sig, og man ser store 

muligheder i dem. F.eks. forventer man at 

kunne opnå at behandle demens ved at er-

statte tabte hjerneceller, men man mangler 

endnu meget viden om at kunne håndtere 

cellerne, så de udvikler sig i den retning, 

man ønsker. 

Stamcellerne har jo netop ikke en specifik 

funktion. For at behandle sukkersyge skal 

man først lave dem til beta-celler i bugspyt-

kirtlen, og dernæst skal man stoppe dannel-

sen af antistoffer. Samtidig skal man undgå 

at lave ulykker, som f.eks. kræft. 

 

Udnyt det sikre 
Det er forståeligt, at man griber efter et 

halmstrå, hvis man er meget syg, men det er 

klogt at udnytte de sikre behandlinger bedst 

muligt, inden man kaster sig ud i noget tvivl-

somt.   � 

4-årige i kirke 

 

Er det 4 år siden, at dit barn blev døbt? Hvis det er tilfældet skulle I gerne modtage en invi-

tation til 

Gudstjeneste, søndag, den 9. oktober kl. 10.30 

 

Denne gudstjeneste vil være for alle, men med specielt fokus på de børn, som blev døbt for 

4 år siden. Børnene vil få deres egen bibel og Ole vil sikkert fortælle en historie fra Biblen! 

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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Forståeligt at Revyholdet havde forbudt adgang for unge under 14 år. Afslutningssangen og et musi-

kalsk indslag var nok de eneste stuerene indslag i revyen. Fra venstre er det Tommy Kjeldgaard guitar, 

Gert kristensen, Thomas Dyrberg, Peder Juelsgaard, Trobadur Troelsen og H.C. Birkebæk. Instruktø-

rer: Dorthe Liv og Erik Øster. 

Vandkamp med brandslanger. Børnene kunne 

ikke holde slangerne så der var voksne på 

hvert hold. Alle deltagerne blev godt våde 

denne relativt kolde augustaften. 

 

Kartoffelløb med tungen lige i munden og 

tommelfingeren (hos nogle af deltagerne) godt 

plantet ovenpå kartoflen (hvilket vist er for-

budt). 

 

Selvom det ene hold i finalen ved gadefodbol-

den var et ”damehold”, var det trods alt en 

”herrefight”, som beskrevet i indlægget fra 

Grønbjerg IF. 
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Program for Kultur og Samvær 2011 - 2012 
 

Tirsdag d. 11. oktober 2011 kl. 19.00 på Friskolen. 
Ud af Grønbjerg skole - og hvad så? 

Jordemoder Ragna Lauridsen, Stavanger, fortæller om sit liv. - "Er man som fødende i Rag-

nas varetægt, er man i trygge hænder, har man hørt nordmænd sige". 

 

Torsdag d. 17. november 2011 kl. 19.00 på Friskolen. 
En personlig og hudløs ærlig historie om alkoholisme. Forstander i Laugesens Have, Søren 

Elbæk, fortæller om et liv med dødsens farlig druk i det skjulte og om sin redning i elvte 

time. - I Kaffepausen afholder foreningen sin generalforsamling. 

 

Tirsdag d. 20. december kl. 19.00 i Konfirmandstuen. 
Afvikles den traditionelle førjule-hyggeaften med julesang - kage/godter - julefortælling og 

raflespil. - Tag gerne en lille pakke med til spillet. 

 

Tirsdag d. 10. januar 2012 kl. 19.30 på Friskolen. 
En festlig aften med sang, musik og fortælling med Peter Lindegaard og H.P. Ravn. 

 

Fredag d. 27. januar kl. 18.30 i Forsamlingshuset. 
Fællesspisning  -  Se opslag og tilmeldeliste i Brugsen. K&S - MD - Me. 

 

Torsdag 2. februar kl. 19.00 på Friskolen. 
Flugten fra det krigshærgede Bosnien 1992 - 20 år efter - hvordan nu? 

Tidligere Grønbjergborger Enes Begovic, Ringkøbing, fortæller. 

 

Torsdag d. 1. marts kl. 19.00 på Friskolen. 
ET LIV I FRIHED - efter 33 år som Jehovas Vidner 

Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et nyt liv i frihed! 

Fotograf Jette Seidenschnur, Grindsted beretter. 

 

Tirsdag d. 27. marts kl. ? i Konfirmandstuen med Elly Vestager. 
Kultur og Samvær er medindbydere til et møde med Menighedsrådet. 

Projekt Ulandshjælp til selvhjælp - kaldet PULS. (Se annonce senere). 

 

Maj / juni 2012 
Foreningen påtænker en bustur rundt i Ringkøbing-Skjern kommune med forhenværende 

borgmester Torben Nørregaard som chauffør og fortæller.-- Se senere! 

 

Ved alle arrangementer er der kaffepause midt på aftenen. 

Alle er hjertelig velkommen til et nyt år med spændende og interessante emner.  

Entre og kaffe: 50 kr.  Med venlig hilsen bestyrelsen. 
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Flagning 
 

”Flagning” blev ét af aftenens punkter ved 

sidste menighedsrådsmøde. Et møde, hvor 

både rådet og personale var til stede. Her fik 

vi en god snak om, hvordan flaget skulle 

bruges i forbindelse med begravelser og bi-

sættelser. 

I Nr. Omme Kirke forbliver flaget på halv 

stang efter ceremonien, men mange steder 

hejses flaget på hel stang umiddelbart efter 

ceremonien. 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Sognepræst Ole Rasmussen 

Betyder et flag på hel ikke fest? Kan man 

tillade sig det, når man sørger? Svaret fandt 

vi på Danmarks-Samfundets hjemmeside: 

 

”Ved begravelser og bisættelser flager 

man på halv stang, indtil kisten er sat i 

jorden eller rustvognen er kørt fra kirken. 

Derefter hejses flaget på hel stang. 

 

Halv stang symboliserer sorgen, og når 

flaget sættes på hel stang, symboliserer 

det Jesu opstandelse”. 

 

Ja, der er altså en god grund til at hejse fla-

get efter en begravelse. Så det vil vi gøre 

ved Nr. Omme Kirke fra nu af! � 

Kultur og samfunds udflugt d. 11. august. 

 

Med Viggo som chauffør på bussen, og med 

sangbøgerne fremme, kørte vi ad små, og for 

de fleste, ukendte veje, til Søndergaards ha-

ve i Skræ, hvor vi fik kaffe og dejlig kringle 

og lagkage, som bestyrelsen havde med-

bragt.Efter at have set den store have fortsat-

���� Udflugt med Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Hans Christensen 

te vi ad smukke veje gennem Silkeborg, Gl. 

Ry - Vrads til Kibæk, hvor vi på hotellet fik 

serveret koteletter og is. 

Mætte og veltilfredse gik turen herefter 

hjemad, efter en god og oplevelsesrig dag. 

Tak til bestyrelsen for en god og veltilrette-

lagt tur � 

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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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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Jeg har før nævnt, at der i Hoverdal plantage 

kan hentes gode motiver med kamera, øjet 

og sanser i øvrigt. På denne tid af året, hvor 

svampesæsonen er på sit højeste, kan der li-

geledes hentes ”kræs” for ganen.  

Det skal dog nævnes, at forsidemotivet næp-

pe er af den spiselige slags!  Arten kender 

jeg ikke, - kan blot konstatere at det ikke er 

en rørhat – ej heller 

kantarel. Her i hjem-

met har vi hvert år 

planer om, at fordybe 

os i svamperiget til 

næste år, - ligeledes i 

år.  

Hermed ønskes Rune-

stenens læsere et godt 

efterår.� 

���� Forsiden i 2011 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

  Gravers Kjærgaard 

Læsekredsens 15-års jubilæum festligholdes 
 

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30 i ”Det gamle bibliotek” på Grønbjerg Friskole 
Palle Eriksen fortæller om sin bog ”Stjerner af sten”. 
 

Onsdag den 9. november kl. 19.30 i ”Det gamle bibliotek” på Grønbjerg Friskole 
 

Romankaravanen kommer til Grønbjerg med forfatteren Trisse Gejl 
Mød Trisse Gejl der er aktuel med romanen ”Siden blev det for 
pænt”.  
Hun vil fortælle om sit forfatterskab med udgangspunkt i de sene-
ste romaner, Patriarken, Skjul og Siden blev det for pænt 
 

Billetter af 75,- kr. kan købes på biblioteket i bogbussen eller ved 
indgangen. 
 

En let forfriskning kan købes. 
 

Grønbjerg Læsekreds og Bibliotekerne i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Af øvrige forfattere i Romankaravanens arrangement kan bl.a. nævnes Leif Davidsen, Jørgen Leth og 
Helle Helle. 

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 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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MOBIL ETIK 

 
Mobiltelefonen eller blot ”mobilen” er det 

21. århundredes sutteklud til menneskehe-

den. Nogle gange skulle man tro, at den var 

vokset ud af øret! Alle genkender billedet af 

CV Jørgensens velklædte ”Computer Char-

lie”  type  med det fjerne blik og mobilen 

klistret ind til øret småmumlende midt i en 

stor transaktion. Mon han er lykkelig? 

 

Guruen husker tydeligt sin første mobil fra 

begyndelsen af 90’er i forrige årtusind. Mo-

bil var en overdrivelse. Det var en slæbbar 

satan, som blev ombygget til en fast monte-

ret telefon i bilen. Så var man i fred udenfor 

bilen! Så fulgte håndholdte mobiler som 

kunne tages ud af koblingen i bilen med en 

mikrofon som lignede hovedet på en svane-

øgle. Antennen forsvandt, kameraet kom til, 

tasterne blev endnu en gang minimeret og 

freden forsvandt, når man kunne tage mobi-

len med sig overalt. Heldigvis kan man jo slå 

den fra – det er dog ikke alle som har fundet 

denne betydningsfulde ikon/tast/knap på sut-

tekluden. 

 

Guruen kender også til de pinlige episoder, 

der følger af, når man ikke slukker for mobi-

len. Hvem har ikke oplevet, at dyret totalt 

overrumplende begynder at afspille et fanta-

stisk stykke ganske hørligt musik eller oftest 

muzak? Hvorefter man febrilsk fumler efter 

chat-knoglen enten for at slukke den øjeblik-

keligt. Eller for ganske upåvirket at svare på 

opkaldet.  

Det mener  
Guruen  
fra  

Grønbjerg 
 - om... 

Der kan jo være grunde. Af dem som gu-

ruen finder acceptable er dødsfald i nærme-

ste familie eller lignende. Hele forsamlin-

gens dagsorden afbrydes – en del sender 

strenge blikke – den anden del tænker ”Godt 

det ikke var mig” – og leder nu selv febrilsk 

efter dyret for at tjekke, om det er aflivet for 

støjsignaler.  

 

Almindelig dannelse kræver, at man sæd-

vanligvis slukker for mobilen til møder eller 

i undervisningssituationer. Telefonsvareren 

kan jo aflyttes i pauserne, hvis der er forhold 

som kræver som og indgriben.  

Ligeså slemt er det, når mødedeltagere sid-

der og sms’er eller mailer med sin pen på 

”Think-Paden” eller, hvad der nu er moder-

ne. Direktøren i den fine habit som sidder i 

en paneldiskussion og sms’er –

teenagerpigen i sørøverbeklædning der med 

fjerne øjne i undervisningen diskret sidder 

og kigger ned under bordet for at lave fin-

gergymnastik – alle utilbørlige optrædener 

overfor deres omgivelser. Det er topmålet af 



31 

fravær, og et signal til omverdenen at ”Mig 

er vigtigere end dig”. Betegnelsen er dårlig 

etik. God mobil etik er at tage hensyn til sine 

omgivelser. Det gælder om at være nærva-

rende til møder og i undervisningen. Det gi-

ver det bedste udbytte for alle. Glimtvise ud-

fald fra deltagerne ødelægger mødets og un-

dervisningens rytme til skade for beslutnin-

ger og indlæring.  

 

Mobilen har i de sidste 20 år gjort, at alt 

foregår meget hurtigere. Samtalelængde og 

beslutningshastigheden er eksploderet. Gu-

ruen skal undlade at kommentere kvaliteten 

heraf.  

 

Det kan måske overraske læseren, at guru-

en ønsker sig en Smartphone i julegave. 

Hvorfor nu det? Jo den kombinerer mobil, 

fax, kamera, internet, mail, GPS og hvad 

ved jeg – er der noget, den ikke kan bortset 

fra at printe og køre bil? Og det er vel kun et 

spørgsmål om år, som er det vel også muligt.  

 

Da guruen var venstreorienteret og ung, 
læste han en fremtidsroman af amerikaneren 

Margo Pierce. Den udkom i 1982 og var i 

bogstaveligste forstand en kollektiv roman. I 

kollektivet var alle menighedsmedlemmerne 

udstyret med et ur, hvor man både kunne 

snakke sammen med ens medkumpaner og 

samtidig se dem på uret. Og så kunne man 

oven i købet se farve-TV! Sidstnævnte funk-

tion virkede dog af mindre betydning – ryg-

numrene på fodboldspillerne ville jo blive 

ulæselige. Men det at hele kollektivet kunne 

kommunikere sammen i hinandens åsyn lige 

meget hvor man var i verden – det var en 

fantastisk vision som ville noget. I dag er vi-

sionen indfriet. Hele verden kan kommuni-

kere med hinanden hele tiden og det giver 

fantastiske muligheder i alle livets facetter, 

at hele verden er blevet et stort kollektiv. 

Det hilser Guruen bare velkommen. Men når 

alt bliver kollektivt uden ansvar, så kommer 

der situationer hvor mobilen er et tveægget 

sværd. Den giver frihed for undertrykte fol-

kefærd, fordi de kan kommunikere deres 

budskab ud med en mobil og den giver ufri-

hed, når man ikke magter at slukke for den.  

 

Mobilen kan både være en befrier som i 

Mellemøsten og en tyran i arbejdet eller fa-

milielivet. Hvad var det arabiske forår blevet 

til uden mobil(itet)? Sande historier om che-

fer der fyrer medarbejder via mobilopkald 

eller sms besked, må betegnes som dårlig 

etik. Børnehaveklassebarnet der uafbrudt 

snakker med sine veninder på børneværelset 

og jeg skal komme efter jer med eksempler 

fra mobilens indgriben i familiens hverdag.  

Guruen må dog indrømme, at også han har 

brugt mobilen til ufine tricks i enkelte kneb-

ne situationer. I julekalenderdagene ville den 

mindste ikke i seng. Men så ringede jule-

manden til far og sagde at sønnike skulle gå 

i seng og sove nu, så han kunne være frisk 

til juleklip i Myreturen næste dag. Barnet 

gik i seng, og farmand Guru var lykkelig for 

den moderne teknologis muligheder! 

 

Til sidst en salut til de værste mobil ueti-

kere – de mobilskvadrende bilister! Hun el-

ler han indtager de nederste trin på samfun-

dets prestige stige - lavere end rygerne og på 

trin med spritbilisterne. Det er ikke blot 

uetisk men direkte uansvarligt at være til fa-

re for alle i trafikken, når man ukoncentreret 

sidder og snakker i mobilen med højst en 

hånd på rattet. Har man råd til mobil og bil, 

så har man også råd til et håndfrit sæt. For 

wos andres skyld - Basta! Guruen møder 

dem desværre overalt – også på vejene i Nr. 

Omme sogn. Men de er selvfølgelig udenbys 

fra!? 

 

Vi trænger til en ny tids Emma Gad, som 

vil skrive en bog om god skik og brug af 

mobiltelefon. Så vil guruen ydmygt afvente 

om det hjælper, men forinden købe en or-

dentlig stak eksemplarer, så der er nok at gi-

ve af som en venlig ment gave til familien 

og alle vennerne i Grønbjerg og omegn!   � 
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PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2011-2012 
 

 
Inspiration til juledekorationer 
Mandag den 14. november kl. 19: Grønbjerg Friskoles tidligere gymnastiksal 
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration og nye idéer. Margit Nielsen, Kroghs Blomster i 
Spjald vil demonstrere. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran, mos m.m. Arrangementet afholdes i samarbejde 
med Haveforeningen.  
Der serveres kaffe og kage. - Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding til Pia.albaek@gmail.com  eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 7. november 
 
Julemarked - Lørdag den 26. november 10 - 17 i Grønbjerg Forsamlingshus 
I den forbindelse søges udstillere/sælgere, der kunne tænke sig en stand på markedet i Forsamlingshuset. En stand vil 
være et bord (ca. 80x160) og prisen for deltagelse er 100 kr. pr. bord. 
Vi håber på stor deltagelse. Henvendelse kan ske på mail til thelle@mvb.net eller på tlf. 22 56 19 82 efter kl. 17.  
Frist 29. oktober 
 
Voksentur til København og Tivoli 
Er udsat til 2012 - men absolut ikke glemt 
 
Fællesspisning 
Fredag den 27. januar kl. 18.30: I samarbejde med menighedsrådet og Kultur og Samvær laver vi dejlig mad. 
Tag naboen med. - Nærmere information senere. 
 
Dip og dildo 
Fredag den 24. februar kl. 19: Skolens Multirum. 
Kun for kvinder. Kom og se sexet undertøj og legetøj. Mulighed for at købe. 
Der serveres chips, DIP og vin. 
Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding til Henriette.qvist@mvb.net eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 17. februar 
 
Mad med inspiration 
Fredag den 23. marts kl. 19.00: Skolens gymnastiksal. 
Efter den store succes sidste gang følger vi op. Denne gang med Alma Kovacevic fra Bosnien. Der vil være smagsprøver, 
som Alma tilbereder denne aften. 
Drikkevarer kan købes til ok priser. 
Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding til jjssn@hotmail.com eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 16. marts 
 
Smykkeaften 
Onsdag den 18. april kl. 19: Skolens Multirum. 
Marianne Thelle Nielsen vil igen vise og give idéer til smykkefremstilling. Fremstil dit eget armbånd eller måske 
øreudsmykning? Materialer kan købes, men medbring gerne egne materialer og værktøj. 
Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding til thelle@mvb.net eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 11. april. 
 
Medlemskab af Margrethes Døtre kan ske ved indbetaling af kontingent - 100 kr. på konto 7670-1948889. 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 



33 

 

Samtale med Mogens Ballegaard i anledning 

af udgivelse af bogen ”Ballegaard”. 

 

Den 19. september udkom Mogens’ bog om 

hans forældre. Den udkom netop den dag, 

fordi det da var 67 år siden, at det danske 

politi blev taget af tyskerne. Hvorfor det be-

tyder noget, vil fremgå af interviewet. 

 

Hvorfor begyndte du at skrive den? 
Jeg begyndte at skrive den, fordi de oplevel-

ser, som min far havde i fangenskabet i 

Tyskland ikke skulle glemmes. Jeg mener, 

det er vigtigt, at det bliver fortalt, at danske 

mænd og kvinder blev ydmyget og fornedret 

i sådan en grad, som trodser enhver beskri-

velse. Min far var en af de 2000 betjente, der 

blev taget den 19. september 1944. Man 

kunne håbe, at man ved at læse bogen får øj-

���� Bogen ”Ballegaard” 
 
 
Ved: Grete Tange 

nene op for, at en sådan gru aldrig mere må 

finde sted. 

 

Hvornår begyndte du på dette projekt? 
Jeg begyndte allerede i 1993, hvor jeg havde 

nogle samtaler med min far, som jeg optog 

på bånd. På dem fortæller han om nogle af 

de forfærdelige oplevelser, som han havde 

dernede. Disse bånd har jeg så skrevet af 

gennem årene, når jeg fik tid. I begyndelsen 

var det meningen, at det skulle være ene og 

alene til familien, så den vidste, hvad der 

var foregået i de tyske koncentrationslejre, 

men da jeg først var kommet i gang, be-

gyndte min far at fortælle om sin barndom, 

skolegang og hans vej ind i politiet, samt de 

aktiviteter som han deltog i, i modstandsbe-

vægelsen, så det syntes jeg også skulle med. 

Endelig et kort afsnit om mine forældres liv 

efter 1945. 

 

 

Foto: Finn Krogh Jørgensen ©  
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Da jeg var kommet i gang, følte jeg, at det 

var vigtigt også at fortælle om min mors liv, 

mens min far var interneret. Hun gik jo her-

hjemme og vidste ikke, hvor han var, og 

hvordan han havde det, for hun hørte ingen-

ting i lange perioder, og når der endelig kom 

brev, var det blevet censureret af tyskerne. 

Det gjorde det ikke lettere for hende, at hun 

havde et par tvillinger, og at hun ventede 

mig. Alle disse ting bad jeg hende derfor om 

at fortælle, så man kunne få et indtryk af li-

vet for familien hjemme i Danmark. 

 

Hvilke kilder har du brugt? 
Jeg har brugt det, som mine forældre har for-

talt mig og deres brevveksling. Komiteen for 

Internerede Danske Polititjenestemænd er en 

anden kilde, som jeg har brugt. Den kunne 

nemlig - i nogen grad via Røde Kors - for-

tælle noget om, hvordan det gik i Tyskland, 

og ”komiteen” sendte 14 breve til min mor i 

de knap otte måneder, hvor min far var inter-

neret. Disse breve måtte ikke offentliggøres, 

men det fremgik af dem, hvor de internerede 

var, hvilke pakker der måtte sendes til dem 

og en smule om, hvad der skete med dem. 

Disse breve er også med i bogen. 

 

En anden kilde er et interview i Dagbladet 

den 6. juni 1945, hvor min far fortæller om 

det, som han har været igennem, og det, han 

der fortæller, svarer nøje til det, som han for-

tæller næsten 50 år efter til mig. Derfor tror 

jeg, at det han var vidne til, prentede sig så 

dybt i hukommelsen, at det glemte han al-

drig. Af den grund og fordi jeg har læst an-

dres beretninger, tror jeg, at hans beretning 

er i overensstemmelse med de forhold der 

herskede. 

 

Til sidst har jeg fået en af min fars kollegaer 

til at fortælle, hvordan min far var som be-

tjent, når der skulle opklares sager, og hvor-

dan han behandlede mistænkte. 

 

Hvordan har du samarbejdet disse kilder? 
Fra starten skrev jeg de forskellige oplysnin-

ger i hver sin afdeling: Min far for sig, min 

mor for sig osv., men forlæggeren mener, at 

de burde mikses, så man hører, hvad der 

sker hos familien i Danmark og umiddelbart 

derefter, hvad der foregår hos de internerede 

i Tyskland, så begivenhederne foregår i kro-

nologisk rækkefølge. Det har været et stort 

arbejde, og det var lidt af en overvindelse 

for mig at skulle ændre på det oprindelige 

projekt, for jeg syntes, det var at gøre vold 

på mit manuskript. Nu da det er gjort, kan 

jeg godt se, at det er den rigtige måde, at gø-

re det på, for hele bogen bliver mere læse-

venlig ved det. 

 

Hvordan har du afgjort, hvad der skulle 

med, og hvad der skulle udelades? 
Jeg har været meget tro mod de oplysninger, 

som jeg har fået via samtalerne, og jeg har 

også ment, at det skulle være mine forældres 

historie, som de har fortalt. Derfor har jeg 

ment, at alt væsentligt skulle med, og det er 

det. Mine forældre har måske fortalt noget 

andet til mig, end de ville have fortalt til en 

journalist, men jeg føler ikke, at jeg har gået 

dem for nær, så de har følt sig udleveret. Al-

ligevel ville min mor blive ked af, at den op-

rindelige bog skulle læses af andre end fami-

lien. Så selvom der er kommet mange opfor-

dringer om at udgive bogen, så bliver den 

først udgivet nu, efter både min fars og min 

mors død.  

 

Har du haft nogen sparringspartnere? 
Nej, jeg har alene skrevet den første bog til 

familien, og den omarbejdning, som nu er 

kommet på gaden, har jeg også selv skrevet 

efter samtaler med udgiveren. Min bror har 

dog læst korrektur, så nogle formuleringerne 

er blevet rettet. Men med hensyn til sproget 

har jeg ladet både min fars og mors fortælle-

måde gå igen i beretningen. 

 

Har du fået overraskelser af positiv eller 

negativ art under arbejdet? 
Nej, de fleste ting, som der bliver fortalt om, 

havde jeg faktisk hørt min far fortælle om 
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ved middagsbordet da vi var børn, men et 

billede, som stod stærkt for min far var, da 

han var i Buchenwald, hvor han gik op til 

krematoriet og så de stabler af lig, der lå for-

an porten. Han var ikke nede i torturkælde-

ren, der var nedenunder krematoriet.  

I forhold til andre, specielt jøderne, blev de 

danske betjente behandlet nogenlunde godt. 

Han har dog fortalt om, hvordan de var 

”indkvarteret”, hvor 10 mand skulle sove på 

280 cm brede hylder, hvilket betød, at de 

havde 28 cm hver. Derfor var det nødven-

digt, at de skulle vende sig på en gang. De 

kunne heller ikke stå på gulvet på en gang, 

så når de skulle spise, måtte nogle ligge på 

sovehylderne. 

 

Hvordan har du arbejdet på bogen? 
Jeg husker ikke nøjagtigt hvordan, men sam-

talerne med min far og mor begyndte som 

sagt i 1993, men først i 2007 gjorde jeg en 

kraftig indsats for at få den første bog gjort 

færdig. I 2001 har jeg dog besøgt min fars 

svoger på Fyn, hvor han har fortalt noget, 

som også er gengivet, så på det tidspunkt har 

jeg også arbejdet på den. 

I øvrigt mener jeg ikke, at der er nogen af de 

mennesker, der bliver nævnt ved navn, som 

kan føle sig forurettet over det, der blive for-

talt om dem. 

Har det været besværet værd? 
Det har overhovedet ikke været et besvær, 

tværtimod. Jeg har været enormt glad for at 

lave den. Det har været vigtigt for mig at 

fortælle det både af hensyn til selve de histo-

riske begivenheder og overfor min familie. 

Jeg har faktisk glædet mig, hver gang jeg 

har haft tid til at arbejde på den, og jeg synes 

også, at jeg er kommet nærmere på mine 

forældre igennem den.  

Det skal også nævnes, at min kone Helle har 

været meget generøs over for mig når jeg 

har arbejdet med de to sæt bøger.  

 

Hvad håber du, der kommer ud af denne 

udgivelse? 
Jeg håber den bliver solgt, for jeg synes det 

er vigtigt, at andre får indblik i de begiven-

heder, som er omtalt både under krigen og 

derefter. Især giver den et indblik i, hvordan 

det har været at være et almindeligt menne-

ske under de forhold, som krigen skabte. 

 

Som fortalt udkom bogen den 19. septem-

ber, og den kan nu købes i boghandlen eller 

lånes på biblioteket. 

Se evt. www.ballegaard.dk � 

Kultur og Samvær 
 

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole 

 

Ud af Grønbjerg Skole og hvad så? 
 

Ragna Lauridsen er datter af Grethe og Sv. Erik Lauridsen, Bymarken 7 
Ragna er uddannet jordemoder og arbejder som sådan i Norge. 

Familien, med hendes norske mand og tre børn bor i en forstad til Stavanger. 
Hun kommer og fortæller om sit liv fra skoletiden og indtil nu. 

 
Kaffepause midt på aftenen - alle er hjertelig velkommen! 

Tilmelding senest onsdag d. 12. oktober i Brugsen eller tlf.: 97 38 40 20 
Med venlig hilsen bestyrelsen.... 
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Det gamle træ, o, lad det stå, - indtil det dør af ælde. - Så mange ting det husker på, - hvad 

kan det ikke melde. - Vi det så fuldt med blomster så, - de friske grene hælde. - Det gamle 

træ, o, lad det stå, - det må I ikke fælde! 

Sådan skrev H.C. Andersen omkring 1851, og sandt at sige så kan træet på billedet sikkert 

fortælle saftige historier om begivenheder og folk, der kom forbi, selvom dets grene ikke 

stak indenfor i de rødmalede gemakker. 

En helt anden historie er det, at en lidet forskønnende bygning i Grønbjerg nu endelig er jæv-

net med jorden, selvom gode folk i Grønbjerg har forsøgt at købe den på tvangsauktion med 

nedrivning for øje. –mb 

Så blev Grønbjerg sidste og måske eneste forlystelsessted jævnet med jorden 
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Grønbjerg læsekreds’ 15 års jubilæums sæ-

son er blevet skudt i gang med et meget inte-

ressant arrangement med over 20 deltagere. 

Bibliotekar Dorthe Bruun Pedersen kom for-

bi og gav et spændende oplæg til den næste 

periodes læsning i klubben. 

 

Hun begyndte med at fortælle, at hun først 

og fremmest havde valgt de bøger, som hun 

ville omtale, fordi hun godt selv kunne lide 

dem, men også fordi hun mente, at der efter-

følgende ville være grobund for engageret 

debat. Hun gennemgik derpå 7 bøger – alle 

af udenlandsk herkomst – og fortalte lidt om 

forfatterne. Derpå refererede hun meget kort 

lidt af indholdet og sluttede med at begrun-

de, hvorfor hun netop havde taget den bog 

med. 

 

Efter hendes oplæg var der lidt snak om det 

���� Grønbjerg Læsekreds’ 15-års jubilæum 
 
 
Ved: Grete Tange 

og om det at læse bøger i læseklub. Hun for-

talte i den forbindelse, at der er mere end 30 

læseklubber i Ringkøbing-Skjern Kommune 

samtidig med, at hun gjorde lidt reklame for 

Romankaravanen og andre tiltag, som Bibli-

oteket stod bag. 

 

Apropos Romankaravanen så kommer den til 

Grønbjerg den 9. november, hvor forfatteren 

Trisse Gejl vil fortælle om sit forfatterskab. 

Af den grund er læsekredsen naturligvis gået 

i gang med at læse hendes bøger, så den kan 

være velforberedt til besøget. 

 

Læseklubben planlægger i øvrigt besøg af 

flere forfattere i løbet af vinteren.  

 

Den vellykkede aften sluttede med et mindre 

traktement og gennemgang af Trisse Gejls 

bog: Skjul.� 

Bibliotekar Dorthe Bruun Pedersen fortæller om én af sine bøger. I forgrunden til højre et lille udsnit af 

de ca. 150 bøger som læsekredsen har haft på programmet i løbet af de 15 år 
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Atter en sommerferie; endnu en gang NR. 

sOMMErskole. 

Hvad skal vi finde på? 

Men kan det nu også lade sig gøre?  

Gider børnene at lave noget i deres ferie? 

Mon der kommer nogen drenge i år? 

 

JA, JA og JA! - Fantastisk dejligt. 

I år skulle vi prøve at flette pil. 

Inge Kjær er jo ret erfaren på dette felt og 

heldigvis havde hun lyst til at bruge lidt af 

sin ferie på at lærer os, hvordan man kan la-

ve noget spændende i pil.  

For at mærke hvordan det var at flette med 

pil, og lære at binde 2 pil sammen, startede 

vi alle sammen med at lave et kors. Nogen 

fik hurtigt metoden i fingrene, andre skulle 

lige ha’ det fortalt mindst 3 gange mere 

(undertegnede!), men alle fik et kors med sig 

hjem. 

I tråd med tidligere år var der først et fælles 

projekt. Valget faldt på Jakobs himmelstige 

med de mange engle som vandrer op og ned. 

Vi fik i fællesskab lavet en flot (og høj) sti-

���� Nr.sOMMErskole 2011 
 

 
Ved: Anne Ellegaard 

ge, og derefter flettede alle en engel. Det blev 

til en masse meget smukke og unikke engle, 

som hver har deres egen lille historie. 

Stigen står i kirken og kan gratis beses i dag-

timerne!  

Til sommerfesten vil stigen blive flyttet op i 

teltet og indgå som en del af gudstjenesten. 

Børnene må derefter få deres engle med sig 

hjem. 

Englene og stigen var langt fra NR. sOM-

MErskoles eneste produktion. 

Alle børnene kastede sig ud i diverse kurve, 

fuglefoderboldsholdere, ophæng, bordskåne-

re, spil og ikke mindst orkidé-støttepinde!  

Igen i år har vi haft skønt vejr og gode omgi-

velser. Skønt at kunne være nede ved kirken, 

hos Klaus. 

Vi takker også for lækker forplejning til dem 

som bagte kage, boller og pandekager til os! 

Så lækkert!   Det gjorde NR. sOMMErskole 

endnu bedre! 

Vi voksne var efter disse 2 dage, dejligt træt-

te, men vi har nydt det. 

Det håber vi også alle I børn har. 

Det har ubetinget været en god oplevelse at 

holde NR. sOMMErskole.  

Ses vi til næste år?  � 

Flokken fletter flittig.  Se flere billeder på www.nr-omme.dk/sommerskole.htm 
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Det er nemt, hyggeligt og så ”koster det ikke 

noget”. 

 

Nemt, fordi vi kender butikken, ved hvilke 

varer der er og hvor det står. Vi kan handle 

ind når det passer os og hele familien kan 

deltage. Vi gør både store og små indkøb, og 

ved de små indkøb tager det ikke lang tid. 

I kraft af Trines arbejde er hun i Holstebro 

næsten hver dag og har rig mulighed for at 

handle ind andre steder, men alligevel læg-

ges 90 % af handlen hjemme i Grønbjerg. 

De 10 % er ofte varer som ikke kan købes i 

LokalBrugsen, ved andre specielle behov er 

personalet altid hjælpsomme og bestiller ger-

ne varer hjem. Når bare de ved det et par da-

ge før, kan meget lade sig gøre. 

 

Hver 14. dag får vi øko frugt & grønt kas-

���� Derfor handler VI i Brugsen... 
 
 
Ved: Familien Trine- og Torben Sønderby 

sen fra COOP denne henter vi direkte fra køl 

i butikken. 

Et godt og meget værdifuldt initiativ er op-

rettelsen af friskbagt brød i butikken, det 

nyder vi meget både i hverdagen og weeken-

den. Torben har oplevet at hente rundstyk-

ker, får præcis de 5 han gerne vil have i po-

sen, får sat beløb på konto nr. xx siger 

”farvel og tak” dette alt imens han taler i 

mobiltelefon med en montør- KAN DET 

GØRES NEMMERE? 

 

Hyggeligt, fordi man altid mødes af smil og 

hjælpsomhed. Der er en positiv atmosfære, - 

ikke underligt at personalet flere år i træk er 

tildelt LokalBrugsernes Trivselspris. 

Personalet kender børnene og snakker med 

dem. Børnene synes det er sjovt at komme 

med ind, de hjælper med at handle det sker 

Johannes på armen af Trine, Kristian, Mathias og Torben 
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de er på udkig efter pynt de har lavet i bør-

nehaven Børnene skiftes til at skrive navn 

bag på bonen, putte den i spanden og være 

med i konkurrencen om en lille gave. 

Hyggeligt er det også at mødes med andre 

grønbjergenser, og få en snak om alt det der 

sker i vores lille by. 

 

Det ”koster ikke noget” kræver en forkla-

ring. For i hvilken anden butik kan du hand-

le ind uden kontanter eller kort? Vi er super 

glade for kontoordningen, hvor vi sætter 

penge ind på kontoen efter behov. Det giver 

mulighed for at morfar eller medarbejdere 

kan handle ind uden de enten skal have pen-

ge med eller lægge ud.  

Vi er klar over at nogle varer kan købes bil-

ligere andre steder, men vi synes at GRØN-

BJERG INDKØBSCENTER har så mange 

andre fordele som opvejer dette. Indkøbs-

centeret indeholder bageri, posthus, apotek, 

blomsterbutik, kasino - for de spilleglade, 

tilmeldingssted for sociale og festlige 

events. 

 

DERFOR HANDLER VI I BRUGSEN.  � 

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 
 

 Mere end 20 års erfaring 

G
a

m
m
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b
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e
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Tyrkiske Börek 

40 - 50 små stykker Filodej (kan fås i store 

ruller eller i mindre portioner klar til at rulle 

omkring ingredienserne) 

1 pk. Puck feta (fås i Brugsen) 

1 bdt. persille 

æg eller olie til pensling 

 

Bland hakket persille og hakket feta. 

Læg en lille skefuld på dejen og rul. 

Luk med æg eller olie. 

Pensl og bag i ovnen til gyldne - ca. 15 min. 

ved 200 grader 

 

���� Tyrkisk Madopskrifter 
 
 
Ved: Beyhan Nielsen 

Fyld kan varieres alt efter hvad man har… 

 

Cacik 4 – 6 pers. 

2 agurker 

3 dl græsk yoghurt 

2 fed hvidløg (efter smag) 

salt 

evt. olivenolie  

 

Agurkerne rives og drysses med lidt salt og 

stilles til afdrypning 

Skylles i vand og væden presses fra - evt. i 

et rent klæde 

Blandes med: 

yoghurt og den pressede hvidløg samt lide 

salt 

Evt. lidt olivenolie lige inden servering.  � 
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Lilly Margot Gammelgaard, døde den 26. ju-

ni 2011, 76 år gammel, og blev den 1. juli 

begravet fra Nørre Omme Kirke. 

Lilly blev født og var opvokset i Torsminde. 

Og her, i den storladne natur, trådte hun sine 

barnesko, og kom allerede som 14-årig i ar-

bejde med at passe omstillingen ved telefon-

centralen i Sdr. Nissum. 

Hun fortsatte i sin ungdomstid i lignende 

stillinger, blandt andet i Thyregod, hvor hun 

kom til at kende sin kommende mand, Jør-

gen Gammelgaard. 

De blev gift og slog sig ned i Holstebro, 

hvor de i begyndelsen ernærede sig ved et 

brødudsalg. Også andre jobs har Lilly be-

skæftiget sig med i Holstebro. 

Lilly Gammelgaard var en dygtig pige, som 

fik lært at tage fat. 

At tage fat blev der også brug for, da hun 

samtidig med at have arbejde også blev mor 

til fire børn. Så der var mange daglige gøre-

mål i hjemmet, hvor hun var en god og kær-

lig mor.  

Sorg og modgang undgik Lilly ikke. En 9-

årig søn døde ved en ulykkelig hændelse, og 

hendes mand blev syg. 

Lilly kom i 1970´erne til at arbejde med ren-

gøring på slagteriet i Holstebro. Det var 

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

hårdt arbejde, som tog på kræfterne. Fami-

lielivet led under mandens sygdom, så til 

sidst blev det for meget, og de gik fra hinan-

den. Det var ikke nemme år.  

I forbindelse med sit arbejde på slagteriet 

lærte hun Henning Halkjær at kende. De be-

sluttede at flytte sammen, og siden 1983 har 

de boet i Algade i Grønbjerg. 

Mange års hårdt arbejde tærede på helbre-

det, så i 1991 gik Lilly på pension. Herefter 

fik hun en række gode år i Grønbjerg med 

god tid til familie og venner, ligesom hun 

tog del i arrangementer for pensionister. De 

seneste ti år tog det stadig mere af med hel-

bredet, så hun måtte, grundet Alzheimers al-

derdomsdemens have hjælp til mangt og me-

get. 

I 2007 fik hun ophold på Spjald Plejehjem 

og fik her en god pleje og omsorg. 

Både derhjemme og på plejehjemmet tog 

Henning sig godt og kærligt af hende. 

Henning Halkjær mindes med glæde deres 

mange ture rundt i landet med campingvog-

nen. Også ferierejser til udlandet sammen 

med Henning elskede Lilly. 

Foruden Henning Halkjær efterlader Lilly 

sig 3 børn. Kis og Hans i Holstebro og 

Svend i Odense, svigerbørn samt 6 børne-

børn. 

Æret være Lilly Gammelgaards minde!  � 

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00 
 

www.delaval.dk  
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Nu kan det næsten ikke overraske mere.  

Landsbybarnet fra Grønbjerg, Nicolai 

Munksgaard Asmussen, blev fredag den 12. 

august 2011 nordisk mester for murer. Kon-

kurrencen fandt sted i Finland og Nicolai, 

der er udlært murer hos Jens Kirk i Grøn-

bjerg dystede mod fagfæller fra Sverige og 

Finland. 

Foruden Danmarksmester, Nordisk mester 

fik Nicolai også flest point ved de irske me-

sterskaber. Han kunne dog ikke blive irsk 

mester da Nicolai ikke er irer. 

 

Næste fokuspunkt er nu Verdensmesterska-

berne der finder sted i London i dagene den 

5. - 8. oktober. Her forventes en deltagelse 

på knap 1000 unge håndværkere i forskelli-

ge discipliner fra hele verden. Arrangørerne 

forventer over 150.000 besøgende til denne 

event. 

���� Nordisk mester 
 

 
Ved: Mogens Ballegaard 

Inden det går løs i London er Nicolai en tur i 

Hjørring hvor han er gået i skarp træning un-

der ledelse af landstræner Finn Pedersen, der 

er lærer på skolen i Hjørring. Under trænin-

gen fik erhvervsskolen EUC Nord besøg af 

kronprins Frederik der hilste på danmarks-

mesteren og nordisk mester i murerfaget, Ni-

colai Munksgaard Asmussen.  

Kronprinsen fik også lov til at få en murske i 

hånden og selv prøve faget. 

Iført lysegrå habit og lyseblå skjorte, lykke-

des det kronprinsen at sætte et par mursten 

på plads uden at få cement på tøjet. 

 

Nicolai fortalte kronprinsen, at øvelse gør 

mester. Hvis man træner hver dag kommer 

resultatet.  � 

Herover har Nicolai endnu 1½ time tilbage i de Nordiske Mesterskaber for murer 
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VIKINGEN ER LØS 

I forbindelse med den netop overståede valgkamp og glødelampens endelig kan 

det måske være på sin plads at genopfriske følgende: 

 

Hvor mange fra Venstre skal der til at skifte en 60 watt-pære?  
Ingen. De regner med, at markedskræfterne selv klarer det. 

 

Hvor mange konservative skal der til at skifte en 60 watt-pære? 
To. En til at ringe efter en elektriker og en til at mikse drinks. 

 

Hvor mange socialdemokrater skal der til at skifte en 60 watt-pære? 
Fem. En til at holde el-sparepæren og fire fra vækstpakken til at dreje stigen. 

 

Hvor mange fra Dansk Folkeparti skal der til at skifte en 60 watt-pære?  
Ingen. De vil ikke af med den; den har været en del af dansk kultur i over 100 

år. 

 

Hvor mange fra Liberal Alliance skal der til at skifte en 60 watt-pære? 
Ingen ved det. Selv en glødepære varer længere end Liberal Alliance. 

 

Hvor mange Brøndby-fans skal der til at skifte en 60 watt-pære?  

Fem. En til at holde el-sparepæren op og fire til at drikke øl, indtil værelset 

drejer rundt. 

 

Hvor mange muskelhunde skal der til at skifte en 60 watt-pære? 

En. Men man skal regne med at bruge en hel del 60-watt-pærer på det. 

 

Hvor mange feminister skal der til at skifte en 60 watt-pære? 

Tre. En til at skifte til el-sparepære og to til at snakke om, hvor godt det var 

uden en mand. 

 

Hvor mange fra Politiken skal der til at skifte en 60 watt-pære? 

Otte. En til at sætte el-sparepæren i og syv til at nedsætte en tænketank. 

 

Hvor mange B.S. Christiansen-typer skal der til at skifte en 60 watt-pære? 

Ingen. B.S. Christiansen er ikke bange for at sidde i mørke. 



- Handel lokal det gør vi... 

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - SØNDAG KL. 800 - 1900 

HÅNDKØBSUDSALG OGHÅNDKØBSUDSALG OGHÅNDKØBSUDSALG OGHÅNDKØBSUDSALG OG    
MEDICINUDLEVERINGMEDICINUDLEVERINGMEDICINUDLEVERINGMEDICINUDLEVERING    
FRA: VIDEBÆK APOTEKFRA: VIDEBÆK APOTEKFRA: VIDEBÆK APOTEKFRA: VIDEBÆK APOTEK    

STORT UDVALG I BLOMSTER 
FRA: 

Din servicebutik der næsten har alt ! 
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