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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

Samarbejdet over grænserne 
Forleden kom der en mail ind ad døren, som 

forkyndte at  

”der for 15. år i træk arrangeres teaterfesti-

val for børn i Herning kommune og i år ud-

vides antallet af spillesteder til også at om-

fatte kommunens nordvestligste hjørne.” 

 

Men indledningen til denne mail var som 

følger:  

Da Grønbjerg og Vind siden sommerferien 

har fået en stærkere tilknytning end nogen-

sinde før, finder vi det naturligt at sende 

denne indbydelse til alle jer også. 

 

Sammen med Vind Musikforsyning invite-

res der til to teaterforestillinger i Landsby-

center Vind den første fredag i november – 

d. 4/11. Dørene åbnes kl. 14.00, og der ud-

deles gratis billetter ved indgangen. Kl. 

15.00 spiller Barkentins Teater forestillingen 

”Suttog for børn” fra 1½-4 år og kl. 17.00 

spiller Grønnegade Teater forestillingen 

”Grev Gris” for børn o.a. i alderen 5+.  

 

Ud over disse tilsyneladende festlige fore-

stillinger er der også Fortælletelt, Sminke-

Stue, KaffeCafe for forældre og bedsteforæl-

dre, papfamiliemedlemmer og meget andet.   

Og slutningen på dagen er en gang fælles-

spisning til en 50-er for voksne og det halve 

for børn. Man kan se mere på vindsiden.dk 

 

Men hvad er det lige der sker - sikken en in-

vitation - ikke blot til en festlig kulturel ef-

termiddag, som vi vel nok har svært ved at 

hamle op med her i Grønbjerg (sig Ringkø-

bing-Skjern Kommune), men også til et bre-

dere samarbejde hen over kommunegrænser-

ne til et lokalsamfund der sikkert smægter 

en lige så overset tilværelse som Grønbjerg, 

eller lige som os selv, må etablere en enorm 

vilje til ikke at blive overset og glemt i et 

RUNESTENEN 

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

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
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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. 

udkants-udkant Danmark. 

 

Grønbjerg, grib bolden …. ! 
Find ud af hvor vi kan samarbejde - gode 

gymnastikoplevelser, fodbold for de mindste 

hvor det tilsyneladende kniber med trænere 

her i Grønbjerg, foredrag, Dip og dildo, tøse-

ture, fælles generalforsamling (Holmsland er 

gået i gang). 

Og hvad kan Vind byde ind med - tilsynela-

dende Vind Musikforsyning, men det skulle 

undre mig om ikke disse energiske beboere i 

Vind der tilsyneladende har den samme selv-

opholdelsesdrift som vi har her i Grønbjerg, 

kan byde ind med flere tiltag og arrange-

menter. 

Jeg ved godt at vi ikke ”plejer” at se så langt 

mod nord når der skal samarbejdes på for-

eningsplan, men plejer er død. Og her i 

Grønbjerg har vi et enestående organ Grøn-

bjerg-2000 der kan samle tråde og være 

foregangsforening i en sådan sammenhæng. 

Hermed en opfordring til at komme op af 

stolene og ud på dansegulvet og byd op til 

dans.   –mb  

Deadline for nr. 114 er  

Mandag d. 2. januar 2012 
 

Bladet udkommer 
onsdag d. 18. januar 2012 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Knud Christensen 97 38 10 02 
 

 
November 2011. 

Endnu engang hjertelig til-
lykke til Nicolaj med hans 
verdensmesterskab. Det er 
en utrolig flot præstation 
som jeg netop kom til at 

tænke på i forbindelse med, at jeg deltog i en 
2 dages konference i Ålborg med beskæfti-
gelsesudvalget, hvor et af indlæggene netop 
drejede sig om risikoen ved at der bliver fo-
kuseret så meget på de akademiske uddan-
nelser. Som indlægsholderen beskrev det, er 
vi ved at opbygge et akademiker samfund, 
som ikke vil være bæredygtig i længden. 
Han så hellere at man ændrede fokus og op-
byggede et håndværker samfund (nb: han 
var uddannet murer). Jeg er overbevist om at 
sandheden ligger et sted midt imellem, og 
det er vigtig at det bliver synliggjort, at for et 
samfund skal kunne fungere, er det vigtig at 
der bliver uddannet folk inden for et meget 
bredt felt af arbejdsopgaver og ingen er vig-
tigere end andre. Og her er det helt sikker at 
Nicolais verdensmesterskab er med til at in-
spirere andre unge til at tage en håndværker-
uddannelse. 
 
Ringkøbing Skjern kommune har et projekt 
der hedder at vi skal være selvforsynende 
med vedvarende energi i 2020, hvor nogle af 
hovedtemaerne er vindmøller, biogas og 
energirenovering af huse. Med det projekt 
har vi deltaget i en konkurrence om at blive 
udpeget til Nordisk energikommune. I for-
året lykkedes det at blive en af de tre kom-
muner der blev nomineret fra Danmark. Her 
i efteråret er det så blevet afgjort hvem af de 
i alt 14 kommuner der var nomineret fra hele 
norden der vandt. Fra Danmark blev det Al-
bertslund. Her bagefter kan man godt spørge 
sig selv om, hvad fik vi så ud af det. Ud over 
at det selvfølgelig har været en spændende 

proces, er jeg overbevist om at det er meget 
vigtigt, at vi i en Kommune som Ringkø-
bing-Skjern er meget bevidste om at deltage 
i den slags arrangementer. Det og mange an-
dre ting kan være med til at markedsføre 
kommunen og synliggøre ikke bare i Dan-
mark, men som i det her tilfælde i hele nor-
den. At vi er en kommune hvor der sker no-
get og at vi ikke er bange for at sætte nye ini-
tiativer i gang. 
Vedrørende Vindmøller nærmer man sig ha-
stigt målet der blev sat i temaplanen for 
vindmøller. 
Men samtidig med det, fornemmer man og-
så, at der blandt borgerne i nogle områder af 
vores kommune er ved at opstå en følelse af, 
at nu er der ved at være for mange vindmøl-
ler og at de påvirker landskabet for meget. 
Min personlige holdning er at jeg faktisk sy-
nes at de nye moderne møller virker langt 
mere slanke og mindre forstyrrende i land-
skabsbilledet end de ældre møller. De virker 
meget mere kompakte i deres opbygning.  
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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: Camilla Boesen 51218221 

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 
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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 NOVEMBER Side   Side 

MA 14    Dagen aftaget med 9t 32m 46  LØ 17 Juleafslutning Friskolen  

TI 15   SØ 18  Kirke 9.00  

ON 16   MA 19  51  

TO 17 Søren Elbæk og generalfors. K&S 35 TI 20 Julehygge K&S 35 

FR 18   ON 21   

LØ 19   TO 22 NaturMusen og Dagplejen i Kirke    

SØ 20  Kirke 9 (AH)  FR 23   

MA 21  47  LØ 24  Kirke 14.45 og 23.30  

TI 22   SØ 25 Juledag Kirke ingen  

ON 23    MA 26 2.Juled. - Kirke 10.30 - Musik  52  

TO 24 Grønbjerg julesmykkes denne uge So  TI 27   

FR 25   ON 28   

LØ 26 Julemarked  -  Baboon City GUk 29 TO 29   

SØ 27  Kirke 10.30  FR 30 Juletræer nedtages So  

MA 28  48  LØ 31 Nytårsaften  

TI 29 Udflugt GB-V 39  JANUAR - 2012  

ON 30   SØ 1 Nytårsdag—Vandre 13  Kirke 14  

 DECEMBER  MA 2 Skoledag   Deadline Runestenen 1  

TO 1 Julehyggedag GF - Bolchekog GUk  TI 3   

FR 2   ON 4 Skoledag  

LØ 3    TO  5   

SØ 4  Kirke ingen  FR  6   

MA 5  49  LØ  7   

TI 6 Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail  SØ  8  Kirke ingen  

ON 7 Åben Skoledag GF  MA  9 Tilm. Sang og Musik 2 35 

TO 8 Klubaften GUk   TI  10 Sang og Musik K&S 35 

FR 9   ON  11   

LØ 10 Julefrokost So 6 TO  12   

SØ 11  Kirke 9 (AH)  FR  13   

MA 12  50  LØ  14   

TI 13   SØ  15  Kirke 10.30  

ON 14 Julehygge GBhj. GB-V 39 MA 16  3  

TO 15 Klubaften GUk Julehygge   TI 17    

FR 16   ON 18 Dagen tiltaget med 0t 48m  
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Julefrokost 2011Julefrokost 2011Julefrokost 2011Julefrokost 2011    
 

Det er os en glæde at kunne invitere til årets julefrokost i Grønbjerg forsamlingshus. 

 

Vi fejrer julens komme lørdag d. 10. decemberVi fejrer julens komme lørdag d. 10. decemberVi fejrer julens komme lørdag d. 10. decemberVi fejrer julens komme lørdag d. 10. december    
 

Festen skydes i gang kl. 18.30 med fællesspisning – maden sørger Sanne for! 

 
Fra kl. 21.30 vil der blive mulighed for at svinge træbenet  

til live-musik v. Nissum All Stars. 
 

Prisen for hele aftenen inkl. lækker mad og dejlig musik er 275,- pr. son 
(Hvis man kommer efter spisning er entreprisen kr. 100,-) 

 
Tilmelding og betaling sker ved at indbetale til  

kontonr. 7670 2042625 
(husk navn og antal) 

 
Eller ved direkte betaling hos Joan Nielsen, Algade 10 

Tlf. 97 38 49 41 
 

Tilmelding senest mandag d. 5. december.Tilmelding senest mandag d. 5. december.Tilmelding senest mandag d. 5. december.Tilmelding senest mandag d. 5. december.    
 

Glade  julehilsner 
Sogneforeningen 

 
 

(Alle drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset!) 
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Status 

1/4 af skoleåret 2011/2012 er passeret, og 

det må være tid at gøre status over de sidste 

2 måneder. 

Den 12. august mødte 126 glade og meget 

forventningsfulde skolebørn op til første 

skoledag. 36 nye børn skulle starte på Grøn-

bjerg Friskole. 14 i børnehaveklassen og 22 

nye børn fra Vind ind i forskellige klasser. 

 

Første skoledag snakkede jeg en del om vig-

tigheden af at etablere et stærkt fællesskab 

over hele linjen. Alle børn skulle lære hinan-

den at kende og forældregruppen ligeså. 

Trivsel og tryghed er de vigtigste parametre 

for, at der finder læring sted. Tryghed og 

trivsel opnås ved et stærkt fællesskab. 

 Vi synes virkelig, at de 36 nye børn er kom-

met fantastisk godt ind i fællesskabet. Ofte 

tager man sig selv i at tænke, om det virkelig 

kan passe, at der er gået så kort tid. Eleverne 

smiler, larmer (positivt), knokler, viser initi-

ativ, elsker konkurrencer, griner, løber og alt 

muligt andet, alt sammen noget der er med 

til at indikere, at her trives børnene med sig 

selv og hinanden. Pragtfuldt, at være på en 

skole, hvor man virkelig mærker, at her tri-

����  ”Kvartårsregnskab” 
 
 
Ved: Peter Lindegaard 

ves børnene, de er trygge, og der finder læ-

ring sted. 

Lærerne har gjort en fantastisk indsats i mod-

tagelsen af de nye elever, samtidig med at de 

har været bevidste om, at de "gamle" elever 

også var udfordret. Det kræver, at man er 

omstillingsparat, når der sker så mange æn-

dringer på stort set alle fronter. Vi er udfor-

dret på pladsen, men alle arbejder konstruk-

tivt og med et godt humør. 

Vi håber, at fremtiden vil byde på udvidelse 

af de fysiske rammer..... 

 

Arbejdslørdag 

Arbejdslørdagene handler også om fælles-

skab, og jeg skal da lige hilse at sige, at det 

har været svært ikke at sende en yderst posi-

tiv mail ud i løbet af ugen omkring denne 

dag. Nu kommer det så: TUSIND TUSIND 

TAK for den fantastiske indsats alle jer, der 

var med på dagen, har ydet. Jeg tror, det er 

svært i et fredagsbrev, at beskrive, hvordan 

det er at komme herop mandag efter en ar-

bejdslørdag - det er fantastisk. Jeg har fået 

mange positive tilkendegivelser omkring da-

gen, og måske har vi fundet formen for af-

vikling af disse dage. Tak til det stor arbejde 

udvalget har lavet, og næste gang er jeg over-

bevist om, at vi bliver endnu flere deltagere. 

Det er så vigtigt, at alle bakker positivt op 

omkring friskolen. � 

Den traditionelle ”hilsen-på” den første skoledag i det nye skoleår  
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JULEN 
 

Guruen har altid haft et brændende ønske om 

at være hyperaktuel. Julen er et pletskud i så 

henseende.  

Oprindeligt var julen en hedensk fest lige ef-

ter vintersolhverv, hvor ædegildet og simpel 

druk udgjorde en stor del af festlighederne - 

med efterfølgende forstoppelse og tømmer-

mænd. Det kommer guruen også til at opleve 

i 2011! Og den slags giver omsætning. 

Hvordan skal detailvirksomhederne overleve 

uden juleomsætningen? Og den slags giver 

madspild – men hvad pokker – vi smider jo i 

forvejen 30 % ud! 

 

Den digitale jul 
”Det skete i de dage i november engang, de 

første kataloger satte hyggen i gang”, sang 

McEinar lystigt engang i forrige årtusind. I 

dag kommer ikke alle katalogerne med po-

sten men flere og flere digitalt. Julen er også 

blevet digitaliseret, så du helt kan undgå ju-

leræset på skøjteglatte gader ved at bestille 

dine pakker over nettet derhjemme i ro og 

Det mener  
Guruen  
fra  

Grønbjerg 
 - om... 

mag. Hurra for det! Men hvorfor skal de ka-

taloger komme så tidligt? Og det bliver tidli-

gere og tidligere – og det stopper vel ikke 

førend vi har jul hele året. Vederstyggelig 

tanke. Ud fra en kristen optik burde julen 

først starte 1. adventsdag, men det gør den 

ikke, hvilket understreger, at JULEN™ er 

under total kommerciel kontrol. Og det vil 

ikke ændre sig i Guruens levetid. 

 

Hvornår er det egentlig jul? 
Da kristendommen blev indført for tusind år 

siden, var paven i Rom smart i det 6. år-

hundrede og placerede Jesus fødselsdag d. 

25. december, selvom alle indicer peger på, 

at Jesus blev født om sommeren - år 7 før 

Kristi fødsel! Hvilke hyrder vil ligge ude i 

frostvejr på højsletten ved Betlehem? Det er 

noget andet om sommeren. Herved kunne 

fødselsdagen slås sammen med solhvervsfe-

sterne. Havde paven nu været lidt mere præ-

cis og valgt Skt. Hans, så havde vi fejret jul 

om sommeren, og rensdyrene havde ikke 

haft en chance! Efterhånden fik julen et stør-

re og større kristent indhold, men mange af 

de oprindelige traditioner har overlevet – og 

mange nye føjet til. Julegaver, juletræ, risa-

lamande, luftige rensdyr og det store hit – 

Julemanden!  – alt sammen gavner det om-

sætningen, bruttonationalproduktet, skatte-

grundlaget, aktiekurserne og alle bliver gla-

de. Mon de er lykkelige? 

Hvor meget kristendom er der egentlig tilba-

ge i julen 2011? Det er til at overskue: Me-

get lidt – encifrede procenter, mens penge-

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00 
 

www.delaval.dk  
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strømmen betyder næsten alt. Julen er blot 

blevet en begivenhed, hvor den får fuld 

skrue i forbrugerindustrien. I advents- og ju-

ledagene stiger kirkegangen markant, og d. 

24. december kommer majoriteten af dan-

skerne til julegudstjeneste. Men så tager he-

denskaben over med ædegilder og druk re-

sten af juledagene – helst til Hellig Tre Kon-

gers aften d. 6. januar, hvor de ortodokse 

kristne i øvrigt fejrer Jesus fødselsdag! 

 

Julens budskab 

Julens budskab om fred og at vi skal være 

gode ved hinanden, tiltaler jo alle, uanset 

hvilken religion man har eller ikke har. Alli-

gevel synes Guruen, at det er godt, at der i 

årets sidste uge er tid til at tænke over bud-

skabet, når man som de 95 % af den danske 

befolkning holder fri fra det stressende ar-

bejde. Når julen så er overstået, så er det 

glade budskab glemt. Intolerancen starter så-

mænd allerede 1. juledag for de familier, 

som er tvungen til hinandens selskab og ikke 

kan håndtere det. Så kommer nytårsaften, og 

godt inde i det nye år er vi på normalt niveau 

igen.   

 

Den provinsielle jul 

Set udefra må den ”protestantiske” jul virke 

lidt kedelig. Når man juleaften i fred, ro og 

mag efter midnat ser julegudstjenesten fra 

Peterskirken, så virker den danske jul pro-

vinsiel. Det er der jo ikke noget negativt i 

for os, der har valgt at bo i provinsen. Selv-

om Guruen er betaget af showet fra Rom, 

funderer han over, hvor dybt det stikker. Det 

er jo tanken og i sidste ende handlingen, der 

tæller. 

 

Julens bekymringer 

Julen giver også anledning til mange bekym-

ringer. Ikke alle har råd til at indfri deres 

ambitionsniveau angående julegaverne – el-

ler også overtrækkes kassekreditten! Og er 

vi ikke bekymrede for, hvad julen kommer 

til at koste, så bliver vi bekymrede for, om 

vi nu ”når vi det hele” – underforstået inden 

jul. En meget populær bekymring er, om 

man kan holde vægten?! Her vil Guruen be-

rolige alle gode medborgere i Grønbjerg. 

Der er ingen fare. Æd og drik hvad du lyster 

uden at brække dig! Husk – det er ikke, hvad 

du æder og drikker mellem jul og nytår, der 

er skyld i din overvægt. Men hvad du æder 

og drikker mellem nytår og jul! 

 

Fred og ro 

Guruen er altså grundig træt af den tiltagen-

de kommercialisering i stedet for at kunne 

fejre julen i ro, mag og hygge. Juleballet 

mangler! Guruen må bøje sig for de mange 

som deltog i nytårsballet sidste. Der tog Gu-

ruen fejl. Det er hverken første eller sidste 

gang. Det understreger relevansen af Guru-

ens vigtigste råd: Hvis du vil have succes, så 

hør hvad Guruen siger, og se hvad Guruen 

gør og gør så stik modsat!  

”Det jul, det cool, det nu man hygger sig 

bedst…” – Guruen ønsker alle i Grønbjerg 

en glædelig jul! 

 

PS: Har du glemt det gode julebudskab eller 

det kristne indhold i julen, så kan Guruen 

anbefale at besøge Oles gudstjenester i ju-

len. Måske spiller Ole op til ”Det er jul det 

er cool”? 

 

Guruen lovede at være guru i 2011, og året 

er for Runestenens udgivelser ved at rinde 

ud. 

Mange har i løbet af året gættet på, hvem 

Guruen nu kan være.  

Nu kan man gætte løs. Send en mail til rune-

stenen@runestenen.dk med dit gæt. Der vil 

blive trukket lod mellem de indkomne vin-

dere om en pose lafektkonkris fra Brugsen. 

I næste nummer vil Guruens navn blive rø-

bet og ligeledes vinderen af konkurrencen.   
� 
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Mega tilslutning til arbejdslørdag i Grøn-

bjerg Friskole 

 

Ikke flere tilmeldinger kun frameldinger lød 

det for nogle uger siden i en intern mail til 

de 125 børns forældre på Grønbjerg friskole. 

Og alligevel var over et hundrede forældre 

og lige så mange børn mødt op til årets før-

ste arbejdslørdag ud af de kun to arbejdslør-

dage, der er på skolen om året. 

 

Der blev beskåret i buskadser og ikke så me-

get i budgetter som der synges om i Benny 

Andersen og Poul Dissings sang ”Hyldest til 

foråret”. Men også på andre planer blev der 

ryddet op, malet, vasket gulve, pudset vin-

duer, luget ukrudt, skåret græskanter, sko-

lens tage forberedt til loftisolering og ny tag-

dækning på bålhuset. Og Green-Team var 

trådt i karakter og de mange pensionister, 

som Green Team består af, fik fejet, støvsu-

get efterårsløv op, fjernet græs mellem fliser 

og klippet enkelte tilbageværende hække. 

Solen skinnede, temperaturen var tilpas og 

���� Hvilken opbakning 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

de mange mennesker nød samværet og det 

sociale, som også er en del af Friskolelivet, 

samt fornemmelsen af, at det er bedst og rart 

at løfte i flok. Og selvfølgelig blev der tid til 

en pause hvor al folket kunne vederkvæge 

sig med noget læskedrik af forskellig art. 

I køkkenet rumsterede jærve kvindfolk – for 

det er de nok bedst til – med frikadeller og 

kartoffelsalat, gulerødder og rugbrød og på-

læg til den fælles bespisning som også er et 

led i en arbejdslørdag, der i øvrigt begyndte 

kl. 8.30 med morgenkaffe og rundstykker. 

Og medens de mange forældre knoklede 

uden for, arbejdede bestyrelsen for Friskolen 

bag lukkede døre i multirummet og holdt et 

ekstra langt strategimøde.  � 
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Har tøseturen og honningdepoter noget 

med hinanden at gøre? 
 

Tøseturen i Grønbjerg 2011 gik til Resen-

borg. 

Nanna fra Varde var med, fordi hun er kolle-

ga med én i byen. Og hun inviterede også 

sin søster. Fra Fyn. 

De siger: ”Hvor er det en god idé med en tø-

setur!” Vi kan ikke være mere enige. 

 

Aflysning og så alligevel 
TAK til alle I dejlige kvinder for en super 

skøn tur, hvor ”vi huskede at lægge hon-

ningdepoter ud til os selv”. 

Tak for opbakningen! vi syntes ikke, at det 

var helt enkelt at ”tage over”, når nu det 

etablerede udvalg havde valgt at aflyse tu-

ren. Vi gjorde det alligevel – på andre præ-

misser. Mest fordi det for os er så vigtigt at 

komme af sted og at fastholde denne dejlige 

tradition i vores by. 

 

 

���� Tøseturen 2011 
 
 
Ved: Lone og Henriette, Grønbjerg  

Hvor - Hvornår - Hvem og Hvorfor? 
Turen blev afviklet fra fredag den 9. – søn-

dag den 11. september. 22 havde tilmeldt sig 

og 19 kom af sted. En dejlig og blandet flok 

piger - husmødre - tøser - kvinder og koner. 

Ingen hekse og ingen jomfruer. Alle fra eller 

med forbindelse til Grønbjerg, herunder et 

par indvandrere sydfra. Det var så dejligt, at 

I var med. Æren og fornøjelsen er gengældt. 

Og som én siger, havde gruppen en størrelse 

hvor vi fik snakket med alle. 

Og en anden kan supplere med at sindet er 

ladet op med dejlige indtryk og minder når 

man kommer hjem. 

”Vi glæder os allerede til næste år”, siger 

flere. 

Vores eneste formål med turen var formule-

ret i invitationen: være sammen, lære hinan-

den lidt at kende, nyde samværet, la’ net-

værket gro og ha’ en sjov weekend. 

Rammen var ”Resenborg” spejderhytte, ved 

Kilen udenfor Struer. Fordi den var ledig, og 

billig. 

Det var skøn og varm sensommer, lidt yd-

myge rammer men pragtfulde omgivelser 

med en udsigt der kunne forlænge opholdet 

på terrassen. 
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Vi kørte i egne biler og selv uden GPS fandt 

alle omsider frem. 

 

Bagagen og indkvarteringen 
Bagagen OG alle indkøb skulle slæbes la-a-

a-angt. Næste gang bestiller vi et par picco-

loer og et cateringfirma der leverer til dø-

ren…  For kvinder skal jo nødigt gå ned på 

udstyr – og vi skulle jo nødigt gå ned på ma-

den og rosévinen, forstås… 

Vi havde hytten for os selv i 2 fulde døgn. 

En rigtig hytte var det. Med to 10 personers 

køjerum med køjer på max 160 cm (i læng-

de…) og ét 4 personers til dem med særlige 

behov og frekvenser… 

Og det var rigtige husmødre der gjorde rent 

før afgang søndag, så vi fik rengøringspen-

gene retur. 

 

Gøremål - intet nævnt, intet glemt 
Fredag ved ankomst var der vin på terrassen, 

opdeling i madhold, fordeling af køjer, af-

slapning, strikketøj, sjov, spil og aktiviteter i 

terrænet. Man kan slet ikke lade være. Nå ja, 

og kaffe og hjemmebagt kage til mindst 80 

personer. 

Og en aldeles dejlig stemning af: nu er vi 

her, sammen. Alle meget opsatte på en dej-

lig weekend. 

Den der følelse: ingen planer, nu er vi bare 

her. Fedt! henter du lidt mere kaffe? eller ro-

sévin? 

Og man kan gøre lige hvad man har lyst til – 

og lade være med det man ikke gider. 

Og hvad laver sådan en flok kvinder ellers i 

sådan et par dage - udover at snakke og spi-

se god mad min. 7 - 9  gange? alt muligt! in-

tet nævnt, intet glemt. Og helst ikke for 

mange detaljer. Vi har tavshedspligt… 

Nogen havde tænkt de skulle sove længe om 

morgenen. Det fik de vist ikke ro til. Ingen 

faste sengetider og meget sjov omkring va-

ner - og uvaner. Jo, man lærer meget om 

hinanden, hvis man vover sig ud på sådan en 

hyttetur. 

Og ellers en dejlig blanding af afslapning, 

aktivitet, hygge, ture i det fantastiske områ-

de (og naturligvis ind til Struer og bruge 

penge), snak, sjov og enormt mange grin. 
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Evalueringen 

Efter turen spurgte vi deltagerne 

 

a) hvorfor meldte du dig til tøseturen?    

b) nævn én dejlig oplevelse fra turen. 

 

Og når vi læser svarene, er vi ikke i tvivl om 

turens værdi -  for såvel etablerede, nytilflyt-

tede og tilknyttede kvinder i vores by. Vi har 

forsøgt at begrænse svarene meget, men alle 

havde rigtig meget at sige efter turen. I får 

svarene i stikord. 

 

Ad a) hvorfor meldte du dig til tøseturen?  

...vil gerne være sammen med de andre kvin-

der i min by - dem jeg kender og dem jeg ik-

ke kender, lære nye folk at kende, var med 

første gang sidste år og havde en fantastisk 

oplevelse, har barn i friskolen, få lidt tid til 

mig selv, komme lidt hjemmefra, møde 

kvinderne i min nye hjemby, en fri-weekend, 

være sammen med en masse skønne kvinder, 

snakke med andre end man plejer, opleve 

hinanden i andre omgivelser, ha’ tid til at 

være sammen, fordi det er så sjovt at være 

sammen, hygge, snakke, blev opmuntret og 

fik opbakning til det, det er hyggeligt, man 

kan lave ingenting, mulighed for at være 

sammen på en uhøjtidelig måde hvor man 

selv vælger indhold, tid, motion, samtaleem-

ner efter eget valg, gode erfaringer fra tidli-

gere år, jeg er tilflytter og kunne godt tænke 

mig at kende lidt flere i denne herlige lands-

by, havde hørt så meget godt om turen 

(samvær, mad og drikke...), ønskede at gen-

opleve sidste års saltvandsindsprøjtning, 

havde tårnhøje forventninger til turen og 

gensynet, træffe nye mennesker, det er en 

go’ ide, det holder sammen på byen, det gi-

ver mange nye venner, jeg trængte til det, 

ønsker fællesskabet, interesserer mig for min 

by og dem der bor her. 

 

Konklusion:  
”fantastisk tur!”. ”Det er så vigtigt at lægge 

honningdepoter ud for sig selv i en fortravlet 

hverdag, og tøseturen er et rigtigt honning-

depot, som man kan gå og glæde sig til et 

helt år” (Lis Helles). 

 

Ad b) nævn én dejlig oplevelse fra turen. 

...festmiddagen lørdag aften, fantastisk pak-

kespil, Evas ansigt da hun prøver at gemme 

gaven, grineture, skøn natur, skønne tøser 

der gi’r den max gas, området, udsigten, ro-

en, plads til at være sig selv, dybe snakke, 

tæt kontakt, wellness - skønt - skønt (fik 

flest stemmer…), gåturene, lave mad sam-

men, vaske op sammen, køre en tur, snorke 

sammen, gode indslag under middagene, in-

tet bli’r påduttet - man gør det man har lyst 

til, selskabet, naturen, gåturen rundt om Ki-

len, synkronsnork, Jyttes bratte opvågning 

og hyl ved tordenskrald, fine præmier, sidde 

på terrassen og kigge ud over vandet og 

sludre med hinanden, sove sammen med an-

dre, se folk fra en anden side f.eks. i de sene 

aftentimer, gode minder, sjov og spas, mød-

te tøser jeg ikke havde set før, én lang dejlig 

oplevelse, de befriende grin, gode samtaler 

hvor man selv vælger emnet. 

 

Og så blev der kaldt til sjatfest hos Karen 

Margrethe fredag den 28. oktober – også 

omtalt som forfest til dip og dildo … med 

billeder og gode minder. 

 

TAK for en rigtig dejlig tur til alle. Og tak 

for de meget fine gaver til os to. 

Henriette og Lone.  � 

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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���� Niels Peter Svendsen  
 

Nu indledes Niels Peter Svendsens oplevel-

ser i forbindelse med bl.a. hans arbejde i 

sognerådet og byrådet. Hvorfor Nr. Omme 

sogn blev delt og arbejdet med at få bygget 

en ny skole i Grønbjerg. Beretningen vil 

strække sig over fire til seks numre. 

 

 

”Ad livets lige landevej synes nogle at van-

dre, men kroget synes vejen tit at være for vi 

andre”. 

 

Alle synes vel, de har oplevet en hel del i 

deres liv, når de har fået den gave at blive op 

i årene. Men det er altid et spørgsmål. Har 

man oplevet noget, der kan være af interesse 

for andre. Når jeg har besluttet mig til at 

skrive om mit liv skyldes det væsentligt, at 

jeg fik skylden eller æren for, om man vil, at 

der blev bygget en ny skole i Grønbjerg, og 

at Nr. Omme sogn, som var en kommune, 

blev delt ved kommunalreformen i 1970. 

Angående det sidste gav jeg min gamle ven, 

advokat Rudolf Knudsen, Videbæk, det løf-

te, at jeg skulle offentliggøre begivenheder-

ne der førte til, at Nr. Omme kommune og 

sogn blev delt. Jeg var den eneste, der havde 

deltager i næsten alle de møder, der resulte-

rede i delingen af det sogn, der havde eksi-

steret siden Nr. Omme kirke blev bygget, 

først i begyndelsen af det elvte århundrede. 

Barndom 

Jeg blev født i ”Damgård” den 1. december 

1920, som den yngste af 6 søskende. Jeg kan 

selvfølgelig intet huske fra den tid vi boede 

der. Noget af det som er blevet mig fortalt, 

og som kunne have ændret min fremtid, er 

følgende. 1921 var et meget tørt år, brønden 

blev tør, og der blev gravet en ny, men min 

far fik den absolut ikke gode ide, at stenene i 

den gamle brønd var penge værd, han satte 

en lang stige ned i brønden, og begyndte at 

samle stenene op fra brøndens sider, og re-

sultatet udeblev ikke, brønden styrtede sam-

men over ham. Det var et mirakel, at nogle 

tilkaldte naboer fik ham gravet fri. En begi-

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 



venhed som kunne have ændret fremtiden for min fami-

lie. 

I 1923 flyttede vi til ”Mellem Skræddergård” i Møborg. 

Herfra husker jeg nok især naboens gåseflok med en stor 

gase i spidsen, som nok kunne holde mig væk fra at besø-

ge de næsten jævnaldrende drenge. Også den store Sankt 

Bernhardshund som vi havde husker jeg. Den lå jeg ved 

på gulvet og sov mange gange. Desværre kom betjenten 

fra Vemb på besøg en dag jeg var ene hjemme. Hunden 

forhindrede ham i, at komme ud igen. Hunden blev skudt, 

hvad jeg stadigt finder urimeligt. Den passede jo godt på 

mig. 

 

I 1924 flyttede vi til ”Krog” i Hjerm. Udbygningerne til 

landbruget var brændt ned, og far var både snedker og 

tømrer, men murerarbejdet måtte han leje folk til. 

En episode som jeg husker fra den tid: 

En dag vi var alene hjemme, vi var 6 børn, min bror der 

var næstældst, havde fået en god idé syntes han selv, han 

skruede en elpære af og stak en ledning op i lampestedet 

og forbandt ledningen med dørgrebet, der var af jern. Når 

vi skulle ind i stuen og fik fat i håndtaget, så blev vi mildt 

sagt meget overrasket. Bag efter lovede han min far, at 

det ville han aldrig gøre mere. 

Opførelsen af kostald og lade blev vist nok dyrere end 

beregnet, for et par år efter flyttede vi til en lille ejendom 

i Borbjerg og så blev det håndværket, der skulle skaffe 

brød på bordet. Jeg kom i skole i Borbjerg. Min mor hav-

de med megen møje og besvær lært mig bogstaver og tal, 

så jeg kunne så nogenlunde følge med i undervisningen. 

Længe efter er det sivet ind, at min far syntes, at jeg var 

meget lidt lærenem. I hele min skoletid sad jeg på forre-

ste bænk. De første år vistnok fordi lærerne var klar over, 

at jeg trængte til ekstra hjælp, de sidste år fordi jeg var 

den ældste, og efterhånden var blevet meget lærenem, og-

så når det drejede sig om at finde på gale streger. 

I 1928 flyttede vi til Hvam Mejeriby, men jeg fik lov til 

fortsat at gå i Borbjerg skole, også da vi i 1931 flyttede 

ud på Skivevej. Min far havde nemlig byttet tømrerforret-

ningen med en udlejningsejendom i Haderup, men her 

var ingen tom lejlighed. 

I 1931 købte mine forældre en lille ejendom i Mejrup, der var 

kun 12 tdr. land til, men meget god jord. Der kunne nemt 

holdes en hest og ti kreaturer. Far var godt nok tømrer og 

snedker, men ingen havde råd til at have håndværkere, for 

der var virkeligt krise i landet, næsten en tredjedel af land-

mændene havde en konkurs hængende over ejendommene. 

15 16. november 2011 
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Nogle klarede sig igennem med henstand, 

andre måtte forlade deres hjem. Som et ek-

sempel kan nævnes, min far købte 3 grise 

for 90 kroner. 5 måneder efter lød afregnin-

gen for de 3 grise på 98 kroner. 

 

De sidste par år gik jeg i Vestre skole i Mej-

rup. Det var en skole, hvor de første 3 klas-

ser havde en lærerinde, og de 4 ældste klas-

ser gik hos læreren, således at 4. og 5. klasse 

gik sammen mandag, onsdag og fredag, og 

6. og 7. klasse gik sammen tirsdag, torsdag 

og lørdag. De sidste 3 år i skolen havde jeg 

let ved at følge med i undervisningen, og var 

nok den der klarede sig bedst.  

 

Ungdom 

Efter at jeg var blevet konfirmeret kom lære-

ren og forsøgte at overtale mine forældre til, 

at jeg skulle på seminarium, men dette var 

helt udelukket, det var ikke en økonomisk 

mulighed. 

Desværre blev der heller ikke råd til at kom-

me på efterskole, højskole eller landbrugs-

skole. Men i mangel heraf, gik jeg til aften-

skole. Blandt andet seks vintre i Nørhede 

skole hos lærer Lovmand. Ud over dansk og 

regning fandt Lovmand også på, at en af os, 

12 - 15 elever, skulle indlede et aktuelt em-

ne, som vi så skulle komme med indlæg om. 

En af de første der skulle lægge for, havde 

valgt emnet ”Hvis viljen ikke var, så går alt i 

stå”, men da han havde sagt dette, så gik han 

i stå. At vi andre sad og kiggede forvent-

ningsfulde på ham var for meget. Efter at ha-

ve svedt i 5 minutter opgav han. Vi andre 

havde lært at skrive det ned, vi ville tale om. 

Efter at de andre elever havde provokeret og 

sagt, det tør du ikke tale om, et emne der al-

tid vil være aktuelt for unge, så valgte jeg 

dette: ”Hvordan skal vor livsledsager være”. 

Vi fik da en ret livlig snak den aften, og det 

endte med at lærer Lovmand ville sende mit 

manuskript ind til ”De unges blad” som tryk-

 

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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te mit indlæg uforkortet. Honorar 30 kroner. 

Et halvt år senere fik jeg et ungdomsblad fra 

Vasa, Finlands gamle hovedstad, som havde 

bragt mit foredrag uforkortet. Det indrøm-

mer jeg, at jeg var stolt af. Det var i 1942 da 

hele verden stod i brand, og kort efter Fin-

lands vinterkrig mod Rusland. 

Vi aftenskoleelever fik mange en god di-

skussion om næsten alt mellem himmel og 

jord. Men der skete det, at når der var ind-

ledt et emne kiggede de andre på mig. De 

forventede at jeg skulle begynde snakken, så 

siden har jeg prøvet at tie stille, indtil snak-

ken var i gang. Jeg prøver da, og heldigvis 

forventer ingen, at jeg siger noget ved fami-

liefester. 

 

Krise i 30-erne 

Den alvorlige krise først trediverne blev ef-

terfulgt af nogle ret stabile år med en rimelig 

økonomi for alle. Men så udbrød Anden 

Verdenskrig den 1. september 1939. Tysker-

ne standsede for eksporten til England, men 

de kunne selv aftage alt, hvad Danmark kun-

ne producere. Importen fra England fik de 

også stoppet, især blev der mangel på kul. 

Økonomien blev ikke forringet for den al-

mindelige befolkning.  

 

Anden verdenskrigs udbrud 

Først da tyskerne besatte Danmark kom der 

gang i produktionen af tørv og brunkul, hvil-

ket bevirkede at mange blev beskæftiget ved 

produktionen af brændsel især i Ringkøbing 

Amt 

Min far og jeg gravede også tørv for andre. 

Men tyskerne var jo meget interesseret i, at 

der blev produceret fødevarer, så de fik gen-

nemført, at de karle der var på gårdene skulle 

blive der, for at opretholde produktionen af 

fødevarer. I alle sogne blev nedsat et tre-

mandsudvalg, der skulle kontrollere at ingen 

karle havde forladt landbruget og taget arbej-

de i brunkulslejerne og tørvemoserne. Da jeg 

jo ikke havde forladt landbruget, selv om jeg 

arbejdede i mosen, fik jeg af udvalget en 

skriftlig erklæring på, at jeg måtte køre med 

heste i mosen. Måske den eneste af den slags 

erklæringer, der er blevet udstedt. 

Der er ikke nogen grund til at skrive ret me-

get om den tid efter at tyskerne besatte Dan-

mark den 9. april 1940. Det er der skrevet 

meget om. De tyske soldater opførte sig jo i 

det store og hele ret ordentlige, og at de var 

fjender i et besat land mærkede vi vel ikke så 

meget til de første år. 

Mange arbejdede for Værnemagten og tjente 

gode penge. Først da sabotagen blev hver-

dags begivenheder, som resulterede i, at ty-

skerne overtog det danske militær den 29. 

august i 1943, og senere den. 19. september 

1944 arresterede det danske politi, blev der 

mindre og mindre af de daglige forbrugsva-

rer. Men i det store og hele, kan det da vist 

godt siges, at danskerne førte en vis selvju-

stits med hinanden. 

I 1942 havde vi det værste vinterdøgn Dan-

mark har haft, det stormede og frøs 25 gra-

der. Mange af de mennesker der var ude fik 

forfrysninger. Der kom også et isslag der 

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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ødelagde det meste af vintersæden, og det 

kan føjes til, at mange hjem havde rim på in-

dervæggene i soveværelserne, og i staldene 

frøs gødningen ved dyrene. I 1943 fik jeg 

mæslinger, og den eneste gang i mit liv blev 

fire døgn helt væk for mig. Det tog et par 

måneder at komme på højkant igen, og så 

blev spadserestokken gemt væk. 

Alt var rationeret under krigen, vi snød vel 

lidt alle sammen. Et sted blev der malet mel, 

et andet sted sirup, et tredje sted kartoffel-

mel osv. I efteråret 1944 blev det meget 

småt med petroleum. Vi fik da noget der lig-

nede petroleum, stjålet fra tyskerne, men lidt 

lys gav det, men det sodede fælt. Det var 

svært at se og læse, så der blev spillet en del 

kort og æsel var et af de kortspil der blev be-

nyttet. Tallene på kortene var ret store. 

Den 3. maj kom der ca. 50 meget lavtgående 

flyvende ind over os, hvor de skulle hen 

blev jeg aldrig klar over, men tænkte blot, 

nu sker der snart noget alvorligt. Dagen efter 

hørte vi, at tyskerne havde beslaglagt mange 

lastbiler med chauffører til at køre sydpå. 

Rygterne gik, at de skulle transportere trop-

per fra Tyskland til Danmark, hvor tyskerne 

ville prøve at stoppe de allierede troppers 

fremmarch. At det kunne blive alvorligt var 

ingen i tvivl om. 

Den 4. maj 1945 glemmes ikke af os der op-

levede den aften, kl. syv (nitten) lyttede vist 

næsten alle, til den engelske radios udsen-

delse, og så blev det pludselig sagt, at ty-

skerne havde kapituleret i Vesteuropa og 

dermed også i Danmark. 

Det var en herlig sommeraften, hvor de for-

hadte mørklægningsgardiner blev revet ned, 

og der blev sat lys i vinduerne. Der fulgte 

nogle lyse sommerdage, men også et retsop-

gør, som ramte de små, men helt retfærdigt 

blev det nok ikke. 

 

Selvstædig landmand.  

I foråret 1947 købte jeg ejendommen i 

Skråstrup af mine forældre. Først fik vi in-

stalleret elektricitet. Derefter købte jeg en 

malkemaskine og så en selvbinder i fælles-

skab med naboen. Efter to år købte jeg 9 tdr. 

land mose, som lå lige ved siden af min jord. 

Jeg nåede ikke at få opdyrket mere end 3 tdr. 

land før jeg solgte ejendommen i foråret 

1955. Jeg troede ikke på, at der var en frem-

tid for en mindre ejendom, der var beliggen-

de seks km fra den nærmeste lille by med 

indkøbssteder og jernbane. 

I Grønbjerg var ”Ommegård” blevet averte-

ret til salg. Beliggenheden var god, bygnin-

gerne kun 5 år gamle, jorden regnede jeg for 

nogenlunde god, det var i februar jeg købte, 

men alt så noget forsømt ud, men beliggen-

heden passede mig, så det endte med at jeg 

købte. Prisen ca. 112.000 kr. var nok for høj 

for der fulgte ingen løsøre med, så jeg hørte 

senere, at ingen troede jeg kunne klare mig 

igennem. Økonomien var også ret anstrengt 

de første år, men jeg blev da ejer i 47 år.  � 
 

...fortsættes i næste nummer 

 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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Grønbjerg Ungdomsklub tog på hyttetur fra 

den 30. september til den 2. oktober.  

Turen gik til Dejbjerggården, hvor 15 unge 

mennesker og 5 leder havde en rigtig god 

tur.  

Cecilie Bagge og Emilie Qvist har skrevet 

om weekenden. 

 

Vi kørte fra klubben ca. kl. 16.30, hvor vi 

kører til Dejbjerggården, hvor vi skal være 

hele weekenden. Da vi kom der ud sloges 

næsten alle om sovepladserne, der var 12  

mands rum, 4 mands rum og indendørs var 2 

mands rum. Efter noget tid var der nogen, 

som skulle lave mad, mens de andre hygge-

de, snakkede, spillede kort og fodbold. Efter 

lang tid skulle vi endelig havde noget at spi-

se, vi fik lasagne og salat. 

Efter vi havde spist fik vi info om aften, 

hvor vi skulle se film og hvornår. Derefter 

gik alle over på deres værelser for at hente 

noget slik, sodavand og dyner. Da alle havde 

hentet det, så vi ”Alle for en” (det er en 

film). Da filmen var færdig kl. 23, fik vi ka-

ge, som Lya havde skåret ud, mens vi så fil-

men. Derefter gik alle over på værelserne for 

at snakke, hygge og spise mere slik og soda-

vand. Lennart kom og sagde, at vi skulle so-

ve kl. 01.00, men der var nogen, der ikke 

sov til tiden, men først sov kl. 06.00 og stod 

op kl. 07.00. 

Lørdag morgen fik vi morgenmad kl. 8.30 til 

9.00. Formiddagen gik med snak og hygge 

på værelserne. Kl. 12.00 fik vi frokost og 

der sad vi i næsten 3 timer, for vi kunne ikke 

være stille i 4 min. (det var Lennarts ide). 

Da vi så endelig måtte komme ud, var der 

nogle, der begyndte at kaste med vand på Je-

sper, fordi han grinede af os, for at vi ikke 

kunne sidde stille i 4 min. (Jesper er en hjæl-

peleder). Efter vandkrigen var der fodbold, 

der var nogle som skulle hjælpe med aftens-

maden, da de var færdig kom de også ud for 

at spille fodbold sammen med os andre. Da 

���� Ungdomsklubbens hyttetur 
 
 
Ved: Cecilie Bagge og Emilie Qvist 

vi havde spillet fodbold gik vi op på værel-

serne, ind til vi skulle mødes og spise kage,  

derefter var der nogle der gik en lang tur 

langs grusvejen. Da vi alle var samlet igen, 

bagte vi snobrød, spillede poker og wii. 

Efter aftensmaden lavede vi modeshow, 

hvor man sminkede dem, som ville være 

med i showet, så de lignede nogle duller, 

næsten alle sammen. Da vi var blevet smin-

ket gik vi modeopvisning. Derefter så vi en 

film med Olsen Banden og spiste kage igen. 

Efter kagen skulle vi i seng, men det var ik-

ke alle som gik i seng som vi fik besked om. 

Om søndagen skulle vi op kl. 8.00 og spise 

morgenmad. Bagefter skulle vi pakke og 

rydde op i hele lejren også uden for. Kl. 

10.00 blev vi alle hentet og skulle hjem.� 

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 



20 

���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Gigt 

Slidgigt begynder som en lidelse i brusken i 

ledflader. Brusken fornyer sig ikke hurtigt 

nok til at kunne erstatte det daglige slid, og 

hvis den bliver slidt helt af kommer knogler-

ne til at gnide direkte mod hinanden. Lidel-

sen kan i nogen grad forebygges ved motion 

og sund kost, især er det godt med fisk. Det 

betyder meget, at man bevæger sig rigtigt, så 

leddene ikke bliver belastet skævt. Hvis et 

hjul på en bil sidder skævt eller har et for-

kert dæktryk, bliver det for hurtigt slidt. No-

get tilsvarende gælder for ledbrusken; men i 

modsætning til bildækket bliver brusken 

bedre af at blive brugt, bare den bliver brugt 

rigtigt. 

Hvis man har ledsmerter, kan det være godt 

at få træningsvejledning hos en fysiotera-

peut. Man kan så træne selv og en gang i 

mellem komme til instruktion.  Det gælder 

om at have nogle enkle øvelser, som det er 

overkommeligt at lave hver dag hjemme. 

Det kan godt gøre ondt at lave øvelserne, 

især når man lige går i gang, og det er i or-

den, men hvis man har mere ondt næste 

morgen, end man havde før, er man gået for 

hårdt til den. Så bør der holdes en pause el-

ler skrues lidt ned, men man må ikke holde 

helt op. Det er vigtigt at holde træningen ved 

lige og bruge leddene - rigtigt. Hvis man rø-

rer sig for lidt, bliver leddene mere stive og 

smerterne værre. 

Ved slidgigt i hofter og knæ spiller vægten 

en stor rolle, så igen hedder det sund kost og 

motion.  � 

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 

En erindring om mødet med Søren Elbæk i morgen (torsdag) kl. 19.00 
Kultur & Samvær - i kaffepausen afvikles generalforsamling (17. november)  

16. november 2011 



21 16. november 2011 

Som et led i Læsekredsens 15 års jubilæum var Palle Eriksen inviteret den 25. oktober til at 

fortælle om sin bog ”Stjerner af sten”. Ud over en fortælling om bogens tilblivelse blev der 

også fortalt om ”megalitter”, som Palle hurtigt oversatte til mega, som betyder stor, og litter 

som kommer af det græske lithos, som betyder sten - altså bare store sten, som også har Pal-

les store interesse. Derudover blev der stillet spørgsmål- og talt om arkæologi i det hele taget.  

Bidrag til Runestenen modtages gerne 
 

Se mulighederne på vedlagte kuvert  
 

Målet er - Runestenen i farver... 
 

Vil du bidrage kan du: 
 

• Lægge kontanter i den medfølgende kuvert og aflevere den i Brugsen 

• Overføre et beløb på anførte kontonr. via netbank (se kuverten) 

• Benytte anførte indbetalingskort nr. via netbank (se kuverten) 

 

På forhånd mange tak  
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Man får fornemmelsen af fællesskab. 
Matriklen er den samme, men NaturMusen, 

Blæksprutten og skolen har i løbet af kort tid 

været vært for 3 forskellige arrangementer. 

Bedste-/forældredag i NaturMusen og Blæk-

sprutten, åben hus dag på friskolen samt ar-

bejdslørdag. Fælles for dem alle var frem-

mødet af glade børn og engagerede forældre. 

Bedste-/forældredagen i NaturMusen og 

Blæksprutten. 

 
Lørdag den 10. september, solen skinnede 
over Grønbjerg mens forventningsfulde 

børn, forældre og bedsteforældre mødte op. I 

både børnehaven og SFOen fik vi mulighe-

den for at opleve dele af hverdagens aktivi-

teter. I SFOen havde børnene bestemt hvilke 

aktiviteter der skulle iværksættes, netop for 

at synliggøre at børnene er medbestemmen-

de i hverdagens aktiviteter. Det er deres fri-

���� Friskolebestyrelsen 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

tid og fristed, hvilket vægtes højt.  

I børnehaven var der rig mulighed for at op-

leve naturen og musikken. Værdierne børne-

haven bygger på er det man kan opleve i 

NATUREN og gennem MUSIKKEN, derfor 

også børnehavens navn NaturMusen. Natu-

ren kunne vi opleve i skoven og på 

”grunden”, der var mulighed for leg og akti-

viteter begge steder. Musikken satte sine ty-

delige spor efter sang og underholdning af 

Klaus med guitaren, lidt grænseoverskriden-

de for os voksne, men helt naturligt for bør-

nene at kravle rundt på gulvet for at lege 

store løver. 

Der var besøg ude fra af et forældrepar med 

3 små børn. 

Personalet skal have ros for en veltilrettelagt 

dag. 

 

Åbent hus på Grønbjerg Friskole. 
Lørdag den 29. september, solen skinnede 

igen over Grønbjerg mens forventningsfulde 

børn og forældre tog i skole. Efter sang og 
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fantastisk fortælling, bød yngstegruppen til 

høstmarked, i boder solgte de flotte produk-

ter fra deres fag dage. Ældstegruppen var 

statister i deres egne roller som elever på 

Grønbjerg Friskole når der er fagdag. Der 

var god tid til at gå omkring på skolen og 

fornemme børnenes hverdag. Det summede 

af liv og læring samt aktivet, der var børn al-

le vegne men trods dette fik man fornem-

melsen af koncentration, de havde respekt 

for de ting de arbejdede med og lod sig ikke 

påvirke af os tilskuere. Vi sluttede dagen af 

på sportspladsen, ved at danne en kæmpe 

rundkreds, elever, lærer, forældre samt bed-

steforældre. Et fantastisk syn, og at stå der 

hånd i hånd gav en fantastisk fornemmelse 

af tilfredshed over alt det vi sammen har 

skabt for Grønbjerg Friskole. 

Der var besøg ude fra af 2 familier. 

Ros til lærerne for en veltilrettelagt dag. 

 

Arbejdslørdag på Grønbjerg Friskole. 
Lørdag den 8. oktober, solen skinnede igen-

igen over Grønbjerg da forventningsfulde og 

ARBEJDSKLÆDTE børn, forældre og 

”green team” startede dagen op med fælles 

morgenkaffe. Planlægningen af denne dag, 

er ud fra en ny strategi. Forældregruppen, 

Jens Kirk, Jørgen Bank og Peter Juelsgaard, 

havde planlagt arbejdsopgaverne, lavet ar-

bejdsgrupper og styrede selve dagen. Fra 

skolens side var der denne gang ikke tilmel-

ding, men i stedet skulle man melde afbud. 

Alt i alt tiltag der fik dagen, med stort frem-

møde, til at forløbe uden problemer og med 

stort arbejdsudbytte som resultat. 

Ros og tak til forældregruppen og ALLE for 

deres indsats. 

 

3 fantastiske arrangementer, kort beskrevet. 

I bestyrelsen drager vi den konklusion at so-

len ofte skinner på de ting der foregår i 

Grønbjerg Friskole og at initiativer, engage-

mentet og opbakningen – ja fællesskabet vil 

det bedste for NaturMusen, Blæksprutten og 

Friskolen. Lad os bruge det til vores kom-

mende udfordring - byggeri! 

Bestyrelsen valgte i forbindelse med ar-

bejdslørdagen at holde strategimøde, for at 

bearbejde de nyeste forhold omkring bygge-

riet. Vi informerede samme dag om vores 

udfordring ved at banken har sagt nej til at 
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låne os penge og at vi i bestyrelsen nu arbej-
der med plan B, og at informere om status i 
forhold til skolens fremtidige byggeri. Her 
kort fortalt og med nyeste information til 
ALLE der har interesse i byggeriet. 
 
Banken sagde blankt nej til vores byggepro-
jekt med et budget på kr. 4 millioner. Natur-
Musen og skolen har pladsproblemer, så i 
bestyrelsen arbejder vi nu videre med plan 
B, et mindre byggeri. Vi har meldt ud, at vi i 
fællesskab skal ud at ”finde” kr. 1 million. 
 
Vi er blevet mødt med stor optimisme, og 
flere har givet tilbagemeldinger med både 
idéer og et ønske om at hjælpe. Vi har fået 
input på følgende: 
 
∗ En åben gruppe forældre bød ind med, at 
de vil betale "udgravning, sand og funda-
menter" på den løsning, vi beslutter. 

∗ Én vil meget gerne hjælpe med at søge 
økonomiske midler via fonde. 

∗ Én vil afsøge mulighederne vha. Grøn-
bjerg-2000 og andre kanaler. 

∗ Én tilbød at stille sin ekspertise til rådighed 
omkring de elektriske installationer. 

∗ Vores nye regering tilbagebetaler pr. janu-
ar 2012 de opsparede penge, vi har indbe-
talt til efterlønnen, da det er et ønske fra 

regeringens side, at midlerne skal være 
med til at skabe vækst i Danmark - skal di-
ne penge være med til at skabe vækst på 
Grønbjerg Friskole? 

 
Vores mål, nu med plan B, er stadig, at vi 
ved skolestart 2012 slår dørene op til VO-
RES nye skole og børnehave. Sidder du/I 
derude med idéer til, hvordan vi skaffer pen-
ge, hører vi gerne fra dig/jer. Vi påtænker at 
afholde et informations- og beslutningsmø-
de, når vi er kommet ”et skridt videre”. � 

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

v/ Jørgen Falk Nielsen 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

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

 20 års erfaring 

G
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Den Mørke Tid! 

Ja, det kan ikke nægtes, at dagens lyse timer 

er få, og det kan synes hårdt at komme igen-

nem disse måneder. 

Men december er ikke kun mørke, det er og-

så tiden for forventning og glæde og tid til 

hygge og samvær med familie og venner. 

Og det er tiden for en af kirkens største høj-

tider, advents- og juletiden. Vi får mange 

muligheder for at mødes i Nr. Omme Kirke i 

advents- og juletiden, for at mødes og glæ-

des sammen.  

Første søndag i advent, den 27. november 

tændes adventskransens første lys, der er 

kirkekaffe og lidt sødt til. 

Lørdag den 17. december holder Friskolen 

juleafslutning i kirken og torsdag den 22. de-

cember er det dagplejens tur. 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Else Peersen 

Grønbjerghjemmet har også deres juleguds-

tjeneste den 22. december i kirken. Decem-

ber har også almindelige søndagsgudstjene-

ster. 

Vi har en eftermiddagsgudstjeneste juleaften 

og en midnatsgudstjeneste kl. 23.30, måske 

bliver det som sidste år midnatsgudstjeneste 

netop med den udsmykning man kan få, 

nemlig et tykt lag sne. 

Mandag den 26. december er der musik-

gudstjeneste med lokale aktører. 

Så er vi kommet ind i det nye år og holder 

årets første gudstjeneste den første januar kl. 

14, hvor vi forinden (kl. 13) arrangerer en 

gåtur sammen med Gymnastikforeningen, så 

de som har lyst til frisk luft og motion kan 

starte det nye år godt op. 

Den korteste dag er nu passeret og vi går 

mod lysere tider. 

Glæd jer, både en dejlig december og deref-

ter det kommende forår.� 

SELVHUG & SELVPLUK 
Juletræer & pyntegrønt 
 

Nordmannsgran 

Sølvgran (Nobilis) 

Omorikagran 

Fyrretoppe 
 

Søren S. Nilausen, Grønbjergvej 35 

Tlf. 40 10 75 10 / 97 38 43 78 / 28 49 60 35 

16. november 2011 

Sang - Musik - Fortælling 
med 

Peter Lindegaard og H.P. Ravn  
 

Tirsdag d. 10. januar 2012 kl. 19.30 på Grønbjerg Friskole 
 

Tilmelding på liste i Brugsen eller på tlf. 97 38 40 20 senest mandag d. 9. januar kl.12.00 

 

Med venlig hilsen Kultur og Samvær 
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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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Ingrid Smith Nielsen døde den 17. septem-
ber 2011, 82 år gammel og blev d. 28. sep-
tember begravet fra Nørre Omme Kirke. 
Ingrid Nielsen blev dræbt i en voldsom tra-
fikulykke. 
Ingrid blev født i Tim, som det ældste barn i 
en søskendeflok på seks i familien Konrad-
sen, som, mens Ingrid var lille, flyttede til 
ejendommen Lille Sande på Kjærgaardsvej i 
Grønbjerg. Her voksede Ingrid og hendes sø-
skende op. 
Ingrid blev i 1948 gift med Villy Nielsen, 
som kom fra Fyn, og de overtog hendes 
barndomshjem, det lille sted med bare et par 
køer. 
Her voksede så deres fire børn op. Familien 
havde sit hjem her indtil 1994, hvor Villy 
døde. Året efter flyttede Ingrid til Ringkø-
bing i en lejlighed på Mylius Erichsensvej, 
hvor hun boede til hun for nogle få år siden 
fik en lejlighed i Holmegårdsparken. 
Ingrid Nielsen var et meget afholdt menne-
ske, hvor hun end befandt sig. I Holmegårds-
parken udførte hun et stort arbejde for at 
skabe et godt sammenhold blandt beboerne. 
Blandt andet ved selskabelige arrangemen-
ter. 
Hun efterlader sig sine fire børn, en datter og 
3 sønner, 11 børnebørn og 13 oldebørn. 
Æret være Ingrid Smith Nielsens minde! � 

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Byrådet - …..fortsat fra side 3 

En moderne mølle der er placeret rigtig sy-
nes jeg faktisk kan være elegant at se på, så i 
min verden er det ikke det visuelle der er 
problemet med de landplacerede møller, 
men mere problemet med at der er nogle 
som føler sig voldsom generet af støj fra 
møllerne. Det er klart at der er vi som men-
nesker meget forskellige i opfattelse af hvor 
meget man føler sig generet af baggrunds-
støj. 
 Siden sidst har vi jo fået en ny Regering. På 
nuværende tidspunkt er det umuligt at udtale 
sig om hvad konsekvenser det får ude i kom-
munerne, det må det næste år vise, men tro 
på at det bliver på det økonomiske plan at vi 
vil se de store forandringer, er rimelig utæn-
kelig. En af den nye regerings mål er, at der 
skal ryddes op i det bureaukratisk og lov-
junglen. Det bliver spændende at følge om 
det kan lykkes. Det er noget jeg er sikker på 
at alle kommuner og borgere i Danmark vil 
se frem til. 

GRØNBJERG  

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Så er der godt nyt fra idrætsforeningen. 

Vores økonomi har hængt lidt i bremsen, og 

som I nok har opdaget, har vi ingen børne-

hold haft, kun årgang 4-6 år og den er des-

værre også nedlagt, da vi mangler trænere. 

Vi er en helt ny bestyrelse og nogle af os er 

meget ”unge”. Det har derfor taget os meget 

tid at finde en god rytme og der er derfor ik-

ke sket så meget på stadion og i klubhuset. 

Vi har snakket meget om, at lukke idrætsfor-

eningen ned, da vi ikke har nogen særlig 

indtægt, men en del har tilbudt deres hjælp, 

og nu ser det ud til, at vi holder skindet på 

næsen. Vi kan nu stille med trænere til 2-3 

���� Opr - (h)-åb 
 
 
Ved: Bestyrelsen GIF 

børnehold til foråret, så vi håber at der kom-

mer en masse børn, som har lyst til at spille 

en masse fodbold. 

Jesper Lauridsen har sagt ja til at træne U-10 

piger. 

Tina Mathiesen har sagt ja til at træne U-6. 

Vi er godt i gang med, at finde en træner me-

re til endnu et børnehold. Der vil også blive 

et seniorhold.  

Vi vil meget gerne takke vores sponsorer, 

fordi de har støttet os, selvom det har set sort 

ud. Vi håber fortsat på jeres støtte! 

Vi satser på, at seniorholdet starter midt i fe-

bruar, alt efter vejret. Børneholdene starter 

når gymnastikken er færdig. Nærmere dato 

efter jul. 

Vi håber på jeres opbakning, da vi gerne vil 

have gang i en masse spillere igen. � 

Læsekredsens 15-års jubilæum festligholdes 
 
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30  
i ”Det gamle bibliotek” på Grønbjerg Friskole 
 

Morten Beiter fortæller om sin bog ”Mand af ære” …. 
...men vi tror, at der kan stilles spørgsmål om den itali-
enske mafia, Berlusconi og Italien i øvrigt. 
 

Mand af ære er historien om Claudio. Han kunne slå ihjel med koldt 
blod, drevet frem af et begær om rigdom og respekt, men i dag ved 
han ikke, hvordan han skal bekende sin fortid over for sine børn. 

 

Det er ikke en roman, men en dokumentarbog om Beiters møde med Claudio Severino 
Samperi, en afhoppet siciliansk mafiaboss fra den berygtede kriminelle organisation Cosa 
nostra. På et hemmeligt sted i Italien præsenterer Samperi Morten Beiter for sin familie og 
fortæller ham sin historie. Delvist for at retfærdiggøre sine egne valg eller i det mindste for-
søge at forklare dem over for sig selv, sin familie og den verden, han lagde bag sig, da han 
forrådte mafiaen og måtte flygte fra Sicilien med hele sin familie, inklusive elskerinden. 
 

Morten Beiter er født 1964 i Ringkøbing og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. 
Som ganske ung begyndte han at rejse til Italien for at studere italiensk sprog og samfundsforhold og 
var gennem 1990erne og indtil 2005 udlandskorrespondent for Berlingske Tidende og tilknyttet en 
række andre danske blade med skiftende baser i Syd- Mellem- og Norditalien. 

 

Venlig hilsen Grønbjerg Læsekreds 
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PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2011-2012 
 

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 Forsamlings-
huset. 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 

16. november 2011 

Grønbjergs vejviser 
                  Nye tilflyttere - ændringer - nyfødte (navn og årstal)  

Navn - adresse - tlf. - e-mail  
 

Modtages på runestenen@runestenen.dk 
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To af de danske deltagere i World Skills 
konkurrencen i London, der fandt sted i be-
gyndelsen af oktober måned, stod af i Bil-
lund lufthavn. Det var sølvvinderen karosse-
riteknikeren Nikolaj Vinther Buur-
Mouridsen, Kibæk, og Nicolai Munksgaard 
Asmussen fra Grønbjerg. Omkring 50 fami-
liemedlemmer, venner, bekendte, mester og 
andre pårørende var mødt op til hurraråb, 
TILLYKKE bannere dannebrogsflag – både 
store og små – champagne og kransekage 
, for at tage imod de to lykkelige medaljeta-
gere. I ventetiden, for det var der en del af 
inden de to kom ud fra ankomsthallen, blev 
der øvet ”We are the champinons” ”Vi er rø-
de vi er hvide” og ”Og det var Danmark og 

���� Verdensmester 
 

 
Ved: Mogens Ballegaard 

det var Danmark” og mangen en gæst der 
kom ud gennem de matterede skydedøre fik 
sig en velkomst som de ikke lige havde reg-
net med, men humøret fejlede ikke noget så 
modtagelseskomiteen fik smil og vinken til-
bage. 
Endelig dukkede de to lykkelige vindere op i 
døråbningen med deres guld og sølvmedaljer 
om halsen. De to blev taget i mod af hver de-
res familier med kram og tillykke og alle 
skulle mærke på medaljerne. Det blev til me-
gen snak og studeren i pointpapirerne og ud-
deling af gaver, hvorefter der blev en form 
for samling de to familier imellem da cham-
pagnen, kaffen, teen og kransekagerne skulle 
nydes. 
Nicolai Asmussen var forsynet med to guld-
medaljer. Én verdensmestermedalje for den 
bedst udførte murerpræstation, men også en 

guldmedalje for den dan-
sker der havde fået flest 
point. Så man kan sige at 
det var en dobbelt guld-
vinder der var kommet 
hjem fra World Skills 
konkurrencen i Londan. 
På spørgsmålet om Nico-
lai Asmussen nu havde 
aftalt med mester om at 
han skulle begynde i mor-
gen tidlig kl. 7.00 lød sva-
ret at han nu nok holdt fe-
rie til på mandag. For det 
første var det hele ikke 
gået op for Nicolai, og for 
det andet skulle han på 
Arkitektskolen i Århus 
hvor han skulle holde et 
oplæg, og endvidere skul-
le han med til en faglæ-
rerkonference i Herning 
og så stod diverse TV- og 
radiomedier i kø for at få 
fat i den nybagte verdens-
mester.         � 

Herover studere de to mestre konkurrencens resultater. Jens Kirk (tv) 
mester og Nicolai Munksgaard Asmussen, Verdensmester. 
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Uddrag af Fredagsbrev fra uge 43 
 

At være et sundt og godt alternativ til folke-

skolen, betyder at vi hele tiden skal forsøge 

at være et skridt foran. At undervise børn er 

jo i virkeligheden et kæmpe privilegium, og 

en opgave man må gå til med stor respekt. 

Der er ingen, der har patent på hvordan en 

rigtig skole skal se ud, og derfor må vi hele 

tiden udvikle på vores undervisning. Dette 

betyder, at vi efteruddanner vores lærere, 

evaluerer på det vi gør, og hele tiden får for-

talt vores omgivelser om alle de gode ting, 

der rører sig på skolen. 

 

Forleden havde jeg en samtale med en af vo-

res nye lærere. Hun gav udtryk for, at man 

klart kunne fornemme at Grønbjerg Friskole 

er en projektskole. Det blev jeg rigtig glad 

for at høre, for det betyder, at vi rent faktisk 

���� Fredagsbrev  
 
 
Ved: Peter Lindegaard 

er i konstant bevægelse, og brænder for det 

vi går og laver. Vi søsætter mange projekter, 

ikke med hovedet under armen, men ud fra 

overbevisningen om, at vi hele tiden kan gø-

re det lidt bedre. 

 

Kold nævner nysgerrigheden som katalysator 

for læring. Andre gode citater fra vores to 

store inspiratorer vil i den kommende tid 

præge gymnastiksalen, og senere gavlen ud 

mod Algade. Vi er, og skal være, meget be-

vidste om vores værdigrundlag, og eleverne 

fra 7. og 8. klasse har arbejdet intenst med de 

to herrer. 

 

I eftermiddag tager jeg, sammen med lærer-

ne, på en lille dannelsesrejse. Vi skal ud og 

inspireres. Lærerne ved ikke hvad der skal 

foregå, men jeg kan røbe for jer, at 

"fortællingen" har en central placering. 

 

Hele fredagsbrevet kan læses her 

www.groenbjerg-friskole.dk � 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 40 51 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale. 

Tirsdag og onsdag 9 – 12 

Torsdag 14 - 17 
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Endnu en uge - ja måned, med gode salgstal 

i Brugsen. 

Det er dejligt at se og mærke den opbakning, 

I kunder har vist Brugsen gennem de sidste 

8 måneder. 

Personalet i Brugsen og vi i bestyrelsen ar-

bejder hele tiden på forbedringer og nye til-

tag og det er rigtig dejligt når I tager imod 

vores ideer.  

Husk, at vi også er lydhøre, hvis I har ideer. 

Hver uge finder Jens Peder nye og spænden-

de tilbud, som sendes rundt til de der har til-

meldt sig ”Nyhedsbrev fra LokalBrugsen” 

via mail. 

���� Sådan Grønbjerg! 
 
 
Ved: LokalBrugsens bestyrelse 

Midt i oktober kom julevarerne hjem og er 

allerede blevet sat på hylderne. Og inden 

længe fyldes VORES BY og VORES 

BRUGS med den bedste julestemning. 

Husk at Brugsen laver flotte julekurve og har 

masser af ideer til forkælelse, om det så skal 

være lækre vine, chokolader og godter, jule-

akvavitten eller nyt julepynt.  

Vi vil lige endnu en gang minde om, at der 

kan købes dejlige julegaver på www.coop.dk 

(det tidligere nettorvet).  

Varerne leveres til butikken eller direkte 

hjem til dig, og du får PlusPoint, når du 

handler. 

VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL 

og glæder os til endnu et år med livlig aktivi-

tet i butikken. � 

FældFældFældFæld----se lvse lvse lvse lv     

Ju letræerJuletræerJuletræerJuletræer    
 

Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul 

 

Juletræer kr. 100,- indtil ca. 2,0 m 

 

Der er mulighed for at gå en tur i skoven og 

samle mos og kogler 

samt købe gran til ad-

ventskrans og juledeko-

rationer 

 

Sted: 

Sønderkjærsvej 9  

Grønbjerg  

 

Tlf:  

97 38 43 32 

40 29 10 73 

S
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Gravers Kjærgaard har i hele 2011 forsynet 

forsiderne med en vekslen mellem årstidsbil-

leder, begivenheder og skilte. Runestenen si-

ger mange tak for indsatsen.  

I 2010 kreerede Finn Krogh Jørgensen bille-

derne til forsiden.  

Skulle der her i 2012 sidde én blandt Rune-

stenens læsere eller én med tilknytning til 

sognet, der kunne have lyst til at meddelag-

tiggøre Runestenens læsere i sin fotografiske 

tankegange, er man meget velkommen til at 

forsøge sig. Det drejer sig om i alt seks bille-

der i løbet af året. Og året begynder med 

deadline mandag den 2. januar 2012. (-red.)    

 

Denne forside 

Som jeg vist før har antydet, har jeg en vis 

forkærlighed til særprægede skilte eller sam-

me med specielle bud-

skaber. Forsidebilledet 

er hentet på det sydli-

ge Rømø, hvortil for-

sidefotografen og hans 

bedre halvdel drog en 

dejlig sommerdag. 

Skiltets budskab er 

nok meget bogstave-

lig, men leder også 

tanker hen på en del 

nye bidrag til det danske sprog, såsom råd-

den banan, Danmarks baghave, og udkants-

danmark, - mere eller mindre negativt ladet. 

Men på det seneste har vi dog fået en mini-

ster for landdistrikter, så efterfølgende bliver 

det måske mere i retning af grøn agurk eller 

banan. Alt sammen metaforer der leder tan-

kerne i en vis retning. Vi der bor her i lands-

delen mener jo nok, vi har fortjent udtryk 

der berettiger til en positiv tankegang. � 

���� Forsiden i 2011 

 
Ved: Gravers Kjærgaard 

  Gravers Kjærgaard 
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Program for Kultur og Samvær 2011 - 2012 
 

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. 

Tilmelding på liste i Brugsen eller på tlf. 97 38 40 20 senest mandag d. 9. januar kl.12.00. 

 

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

 

Torsdag d. 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. 

 
• 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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Den hjemvendte, Tonny Kristensen, og ma-

ge, Dorte, har ordet. 

 

Tonny Kristensen er vendt tilbage til Sand-

bækvej nr. 18 efter at have tilbragt 34 år i 

andre områder af Vestjylland, og i den an-

ledning er Runestenen kommet på besøg. 

 

Tonny fortæller, at han husker tydeligt den 

1. april 1977, hvor han og hans familie cyk-

lede fra gården for at bosætte sig i Spjald. 

Lige siden den dag har han haft ønske om at 

vende tilbage, og da det lod sig gøre for ca. 

½ år siden, slog han til, idet han med banken 

byttede den ejendom, som han havde i Op-

sund, med ejendommen her. Det var en glæ-

dens dag, så det har han ikke fortrudt, i ste-

det nyder han hver dag og går og ordner ved 

hus og have, bl.a. har han netop lagt helt nyt 

kloaksystem ind i hele huset, for det gamle 

var helt ødelagt. Han har mange planer, som 

på længere sigt skal realiseres, men først 

skal vi høre lidt om hans liv i de forløbne år. 

���� Dorte og Tonny 
 
 
Ved: Grete Tange 

Han fortæller videre:  

Da vi flyttede herfra, havde mine forældre 

købt et hus på Hasselvej i Spjald, og derfor 

kom jeg til at gå i Spjald Skole fra 5. klasse. 

Da jeg kom i 8. klasse, kom jeg igen til at gå 

i klasse med mine gamle klassekammerater 

fra Grønbjerg, idet de jo kom til Spjald på 

det tidspunkt. Jeg tog 8. og 9. klasse i 

Spjald, samtidig med at jeg hjalp til hos Pe-

ter Moesgård i Omme Bakker, for jeg kunne 

ikke få tiden til at gå inde i Spjald by. Der 

var jeg til jeg blev 17 år, hvorefter jeg gik 

videre og tog ”det grønne bevis”. Derefter 

kom jeg ud til B. og V. Kristensen, hvor jeg 

kørte maskiner, siden hen har jeg kørt lastbil 

og maskiner forskellige steder.  

 

Nedslidningen 

Jeg har også været med til at lave tunnelen i 

forbindelse med Øresundsbroen til Sverige, 

og der arbejdede jeg som sjakbajs i et par år.  

Siden har jeg haft 5 - 6 diskusprolapser i 

ryggen, og på grundlag af det blev jeg er-

klæret førtidspensionist, og årsagen var, at 

jeg faktisk blev lam i det ene ben, i den ene 

balle og i endetarmen, og jeg tror, at det 
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skyldes, at jeg i ca. 10 år slæbte store sæde-

kornssække. Jeg blev opereret 3 gange, fik 

udvidet rygmarvskanalen og fik opereret 

jern ind i ryggen, så jeg nu er stiv i et stykke 

af ryggen.  

 Livet som førtidspensionist var imid-

lertid ikke noget for mig, så jeg fik lov til at 

komme ud på en maskinstation som 

fleksjobber, og nu er jeg hos Spjald Entre-

prenør, og det er jeg meget glad for, for der 

kan jeg få lov til at nøjes med at lave det, 

som jeg kan holde ud. Det har hjulpet mig så 

meget, at jeg nu faktisk kan klare mig uden 

smertestillende medicin, og det er rart. 

Jeg kan nemlig slet ikke holde ud at sidde 

inde i sofaen og kigge ud i luften. Jeg skal 

have noget at rive i. 

 

Familieforhold 

Jeg blev gift i 1992 med den første kone og 

fik 4 børn med hende. Mens jeg var på Øre-

sund, fandt hun andre græsgange, og efter 

skilsmissen fandt jeg i 1999 Dorte, som nu 

sidder her.  

Lige efter skilsmissen ville moderen ikke ha-

ve, at jeg så børnene, så jeg tabte mig 30 kg, 

før vi fik en ordning. Nu kommer de heldig-

vis alle 4, og det er jeg meget glad for. 

Det ældste af børnene læser til jordemoder i 

Esbjerg, nummer 2 blev færdig med gymna-

siet i sommer, og hun arbejder nu i Studs-

gård, den tredje er ung pige i huset i Herborg 

og den sidste – en dreng på 13 år – er på hel-

dagsskole ved Grindsted. 

 

Dorte begynder med at sige: ”Jeg er så im-

poneret af den måde, som vi er blevet mod-

taget på. Alle, der kører forbi, hilser og vin-

ker, enkelte kommer ind, og nogle har mod-

taget os med både blomster og småkager. 

Det er helt fantastisk, når man har boet i 

nogle år et andet sted, uden at der har været 

nogen, der kom en ved. Også i Brugsen er 

alle venlige og hjælpsomme, og gelejder en 

rundt med et smil. Det har været meget, me-

get positivt at komme hertil. I det hele taget 

føler vi det, ligesom vi er kommet hjem. Det 

føler jeg også, selvom jeg ikke er herfra.” 

 

Om sig selv fortæller hun:  
Jeg er født i Ansager og har boet mange år i 

Snaptun ved Horsens. Jeg var gift i mange år 

der og fik 2 børn. Efter at være blevet skilt, 

fandt jeg en mand, som var meget voldelig, 

men heldigvis reddede Tonny mig fra det.  

Der gik dog lidt tid, før vi fandt ud af, at det 

skulle være os, for jeg havde fået nok af 

mænd efter det, som jeg havde været igen-

nem. 

 

Jeg synes at I skal være kærester 

Da Tonny var kommet nogen tid og havde 

fået kaffe, satte han mig en dag stolen for 

døren og sagde: ”Hvis der ikke skal være 

mere mellem os, så kommer jeg ikke længe-

re.” Efter en uge, hvor han ikke kom, spurg-

te min søn, hvorfor Tonny ikke kom mere. 

Jeg måtte så forklare, at det var, fordi vi ikke 

var kærester. Så svarede han og sagde, at det 

syntes han nu, vi skulle blive. Og sådan blev 

det. 

Jeg boede i Gludsted på det tidspunkt, men 

vi blev enige om at flytte sammen i Opsund, 

hvor Tonny havde boet i 23 år. Huset i 

Gludsted blev solgt på rekordtid.  

Jeg har en stor pige på 27 år, der har 2 små 

børn på 4 og 2 år, og hun venter nummer 3. 

Hun er social- og sundhedsassistent, og min 

søn er VVS mand, og de bor begge i nærhe-

den af Snaptun, hvor min forhenværende 

mand også bor. 

 

Arbejdsforhold  

Selv er jeg uddannet bager, og som sådan 

har jeg arbejdet i Ringkøbing og Stoholm. 

Jeg har også slagtet fisk, har arbejdet som 

hjemmehjælper og været ansat hos ARLA i 

Nr. Vium. Nu er jeg på pension, for jeg har 

næsten ingen brusk i min hofteknogle, og 

jeg er næsten døv. Det gør, at jeg ikke altid 

snakker til så mange, for jeg har svært ved at 

opfatte, hvad de siger. Svaghørelsen er kom-
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met af, at hørenerven er slået i stykker, og 

det skete, mens jeg boede sammen med den 

sidste mand. Efter det måtte jeg have hjælp 

fra en psykolog, og det hjalp mig så meget 

på benene, at jeg nu kan nøjes med en lykke-

pille om dagen, og det holder mig gående, så 

jeg er til holde ud.  

 

Fritidsbeskæftigelser 

I den tid, som jeg nu har fået, efter at jeg fik 

tilkendt pension, bruger jeg på at sy og strik-

ke, og tingene som jeg frembringer, kører 

jeg på markeder med. Jeg hækler, laver per-

ler, maler huset og syr gardiner. Jeg laver 

også dukker, som jeg fremstiller helt fra 

bunden, hvor jeg maler ansigtet, syr selve 

kroppen og laver tøj til. De er meget livagti-

ge (Reborn). Jeg broderer også på maskine, 

og jeg laver mange ting til vores banko mar-

ked, som afholdes i forbindelse med det 

sted, hvor vi spiller banko. 

Jeg har også været på Torvet i Ringkøbing, 

men efter at der har været så megen molør 

derude, er jeg holdt op. 

Med tiden håber jeg, at jeg kan få indrettet 

staldloftet til et udstillingslokale, hvor jeg 

kan præsentere nogen af de ting, som jeg går 

og pusler med. 

Tonny fortæller, at han i fritiden går lidt på 

jagt, og så går han meget op i motorsport, 

som han selv dyrkede, mens han var ung. Nu 

deltager han mest som tilskuer til løbene. 

Naturen kan han også godt lide, og de kører 

tit en tur om søndagen.  

En anden ting, som Tonny er optaget af, er 

at være vægter. Han har gået i ti år om som-

meren sammen med de andre vægtere i 

Ringkøbing om aftenen, og det er meget 

spændende, siger han. Han fortæller, at når 

familien har rund fødselsdag, laver de gerne 

lidt revy for fødselaren. Han kan i øvrigt 

godt lide at synge og optræde, så hvis der på 

et tidspunkt vil være brug for det i Grøn-

bjerg, er han med på det. Foreløbig begyn-

der han dog lige på karleholdet her i byen, 

og til næste år skal han med til badminton. 

 

Dorte og Tonny deltog også i sommerfesten 

og glædede sig over, at der var lydhørhed 

overfor at tage en alkoholfri øl med i teltet. 

De har også planer om at deltage i andre 

ting, der bliver arrangeret. 

 

Samtalen slutter med endnu en cadeau til 

byen, fordi de har følt sig så godt modtaget. 

De nyder, når de kører her igennem, at folk 

hilser, selvom de ikke kender dem. Det er 

rart. På den baggrund har de besluttet, at de 

bliver her, indtil de skal bæres herfra. 

En meget positiv samtale er slut, og jeg tak-

ker mange gange.� 
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Grønbjerghjemmet er et varigt tilbud for 

voksne der er udviklingshæmmede. 

 

Vores fornemmeste opgave er, at skabe 

hjemlige og trygge rammer for beboerne, 

med udgangspunkt i hvad den enkelte ople-

ver som kvalitet i sit liv.  

Brugergruppen er primært ældre, som har 

brug for hjælp og støtte hele døgnet.  

 

Fire af beboere har et dagtilbud. De øvrige 

tilbydes aktiviteter i og ud af huset, f.eks. i 

samarbejde med AOF. 

 

Vi har en malergruppe, hvor de som har lyst, 

kan være med til at tegne og male og en 

udegruppe som benytter vores handicapven-

lige have. 

 

Vores køkken har betydning for at huset op-

leves og fungerer som et hjem, som en del af 

de funktioner der sædvanligvis hører med til 

hverdagslivet. 

 

Vi tager udgangspunkt i det menneskesyn, at 

vi alle gør vores bedste, vægter et positivt 

samarbejde og er fælles om opgaven. � 

���� Grønbjerghjemmet…... 
 
 
Ved: Centerleder Anne Grethe Hansen 

Grønbjerghjemmets Venner ønsker at lave 

arrangementer for beboere og andre interes-

serede, der har lyst til at støtte op om Grøn-

bjerghjemmet. Vores formål er at skabe liv 

og glæde med hyggelig stunder for beboer-

ne. 

Vi håber at pårørende og andre interesserede 

vil støtte op om Vennekredsen. Vi vil gerne 

have hjælp til aktiviteter og gåture/udflugter, 

så beboerne kan få oplevelser, som det kom-

munale budget ikke gør muligt. 

Har man gode ideer og forslag til aktiviteter 

vil vi gerne høre om det. Vi håber at folk i 

Grønbjerg også ønsker at støtte op omkring 

hjemmet. 

Såfremt du/I ønsker at være medlemmer af 

Grønbjerghjemmets Venner bedes du/I ind-

betale kr. 50,00 med angivelse af navn og 

adresse på konto nr. 7670 4464256 i Ring-

købing Landbobank, eller aflevere pengene 

sammen med indlagte seddel med navn og 

adresse til Bente Færge, Skolevænget 9, 

Grønbjerg, eller på kontoret på Grønbjerg-

hjemmet. 

Lørdag den 26. november fra kl. 10.00 til 

kl. 17.00 - Julemarked i forsamlingshuset. 

Vi håber at der er mange der vil kigge forbi 

og at beboerne vil komme op og være med 

til at repræsenterer standen. 

Tirsdag den 29. november kl. 10.00 - ud-

flugt til Herning Centret med beboerne. Vi 

har søgt og fået penge til at forskønne livet 

for beboerne på Grønbjerghjemmet. 

Onsdag den 14. december kl. 14.30 - 16.30 

julehygge med sang og musik i spisestuen i 

kælderen på Grønbjerghjemmet. Der kan kø-

bes vafler, gløgg, kaffe m.m. Vi håber man-

ge fra Grønbjerg kigger forbi og får en hyg-

gelig stund.  

 

Bente Færge, Grønbjerg, Formand 

Grethe Lauridsen, Grønbjerg, næstformand 

Anette Hansen, Tarm, kasserer � 

���� ...og dets venner 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

16. november 2011 



- 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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