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RUNE 

Grønbjerg - Årets Landsby i Ringkøbing-Skjern Kommune - 2008 
 

I forbindelse med årets lygtefest, som blev arrangeret af NaturMusen, blev det afsløret at 

Grønbjerg blev årets landsby i 2008, i konkurrencen udskrevet af Nordea i Ringkøbing-

Skjern kommune og Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Prisen er på 50.000 kroner som vil 

blive anvendt til gavn for hele sognet. Her er det Solvejg Lauridsen fra Nordea i Skjern  

der overrækker en sæk penge til Mogens Ballegaard fra Grønbjerg-2000. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Årets Landsby 2008 i Danmarks største 
kommune, i den kommune hvor der er 
flest landdistrikter og måske også landsby-
er. - Det er flot. 
Grønbjergboere vær stolte. Det er da fan-
tastisk.  
Men sådan en pris kommer jo ikke af sig 
selv, og fordi der er nogen, der synes, at 
det er synd, at vi bor så langt ude. 
Nej, den kommer, fordi vi grønbjergboere 
vil det. Fordi der i Grønbjerg er visioner, 
entusiasme, vilje, go-på-mod, optimisme 
og så ”vi kan meget når vi står sammen”. 
Og ikke mindst at folk bakker op om de 
tiltag, der er i Grønbjerg. 
Det var en fantastisk aften, hvor vi fik 
overrakt 50.000 gode danske kroner til at 
fortsætte den aktivitet og virkelyst, der er i 
Grønbjerg.  
Og så sluttede aftenen med en fantastisk 
lygtefest, der har været tradition i Grøn-
bjerg, inden Halloween blev indført i Dan-
mark, og naturligvis med den sædvanlig 
gode opbakning. 
Og hvad skal de rare penge bruges til. Jeg 
fristes til at citere Søren Nilausen, fra før-
ste gang vi blev årets Landsby i en kon-
kurrence udskrevet at TV M/V, hvor vi fik 
overrakt 25.000 kr. (det var i 1995). Hvor 
han, på spørgsmålet fra en journalist om 
hvad pengene skulle bruges til, svarede 
nogenlunde sådan: 
Jamen, det er jo slet ikke nok, vi skal bru-
ge mange flere penge. 
Og sådan er det nok også med de rare pen-
ge, vi fik denne gang. De skal supplere de 
midler, vi har i forvejen og være med til at 
etablere det ”kulturcenter” ved Friskolen - 
som der er planer om at få etableret. 
 
Og så en lille anekdote fra mit liv som 
rutebilchauffør: En dag kørte jeg min sæd-
vanlige tur hjem fra skolen med børnene. 
Men den dag var der et par legekammera-
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ter med. Da vi kom ud ad Sønderkjærsvej, 
blev der en råben nede fra bussen, og med 
min hørelse gik der lidt tid, inden jeg op-
dagede, at der var en masse, der råbte, at 
en lille pige skulle tisse. ”Kan hun ikke 
vente til hun kommer ud til sin legekam-
merat?” - Nej - lød det fra hele koret bag i 
bussen. ”Hun skal tisse nu!!” Det er åben-
bart en kollektiv seance at gøre opmærk-
som på, at der er én, der skal tisse. 
OK, tænkte jeg - hvor kan vi stoppe - ved 
Bjerregaard på Sønderkjærsvej. Så lød det 
igen nede fra bussen: ”Du skal gå med 
hende ind”, alle er nok klar over, at det er 
noget farligt at gå ind et fremmed sted og 
låne et toilet. Vi gik ind, og heldigvis stod 
Sara i døren, der viste os toilettet, der lå li-
ge inden for bagdøren.  
Da den lille pige havde forrettet sit ærin-
de, gik vi ud i bussen, som så kunne fort-
sætte ruten. Men sådan noget med at tisse 
smitter jo - og måske mest for små piger - 
så ikke så snart bussen var sat i gang, lød 
det nede bag fra bussen - Jeg skal også tis-
se - jeg skal også tisse. Så sagde jeg med 
høj og klar røst: Resten må vente til de 
kommer hjem. - Men hvor er det herligt at 
køre med de små poder. 

Deadline for nr. 96 er  
mandag d. 29. december 

 
Bladet udkommer 

onsdag d. 14. januar 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 
Efteråret er over os, både ha-
vemøbler og uret er stillet til-
bage. Vejret er både blæsende 
og regnfuldt, og det er mørkt, 
både ved dagens begyndelse 
og afslutning. 
 
Mørkt ser det også ud på finansmarkederne, 
aktierne styrtdykker, og renten stiger. Der 
tales om økonomisk krise, højere arbejds-
løshed, faldende boligpriser osv. Lad os nu 
ikke håbe det går helt så galt som nogle 
spår. 
 

I dagens udgave af dagbladet gengives en 
Vestjysk opsang. Melodien er: ”Jeg en gård 
mig bygge vil” Jeg vil her citere 1. vers. 
 

Det er bløwn en sølle ti` 
Som vi no er havnet i 
Folk de klawer alle stejer 
Sej`r at før der war`er bejer, 
De foer maw-soer, de foer stress 
Å æ ålti utefreds. 
 

Temaplan vindmøller: 
Som tidligere omtalt her i bladet, har kom-
munen de seneste måneder arbejdet med 
plan for etablering af vindmøller. Temapla-
nen er nu sendt i høring i perioden frem til 
2. januar 2009. 
Planen er ambitiøs, og med baggrund i 
kommunens vision om at blive selvforsy-
nende med alternativ energi i 2030. 
Planen indeholder bl.a. forslag om etable-
ring af 21 nye områder med minimum 2-3 
vindmøller af størrelsen 110-150 meter til 
vingespids. Jeg vil ikke her nævne mere om 
planen, men i stedet henvise til kommunens 
hjemmeside. www.rksk.dk 
Der vil, i forbindelse med høringsproces-
sen, blive afholdt 2 borgermøder hvor alle 
er velkomne.  
Det første møde er den 5. november på 

Bechs Hotel i Tarm, og andet møde i Rofi 
Centret i Ringkøbing den 10. november.  
Begge møder starter kl. 19.00 
 
Budget 2008 og overslagsår. 
I sidste udgave af bladet kommenterede jeg 
budgetdrøftelserne, og vil derfor ikke bruge 
meget spalteplads på dette emne i denne ud-
gave. 
På byrådets oktobermødet blev budgettet for 
2008 og overslagsår endeligt vedtaget af et 
stort flertal i Byrådet. Driftsbudgettet er 
stort set en videreførelse af budgettet i inde-
værende år, dog med enkelte tilpasninger og 
udvidelser på visse serviceområder. 
Det har desværre ikke været muligt at opfyl-
de tilnærmelsesvis alle anlægsønsker, og det 
er mit håb at der i de kommende år vil blive 
afsat flere midler til nye anlæg ved rege-
ringsforhandlingerne mellem KL og Finans-
ministeriet. 
Budgettet betyder uændret skat og grund-
skyld, og indebærer en overholdelse af 
den servicebudgetramme som er aftalt 
mellem regeringen og Kommunernes 
landsforening. 
 fortsættes side 6 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald 97381445 

Dagplejerep Inger Kjeldgaard 97384335 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen 97384179 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

NaturMusen: Doddy Møller Bach 97384066 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Malene Cadovius 97382627 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Peter Freund Juelsgaard 97382627 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

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

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

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og  
lørdag:  Lukket 
Tlf.: 97 38 42 85 
 
Kirkebil: 
Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 
 
Bogbussen 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 

Brugsen: 
Åben alle dage  
800 - 1800 
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: 
Torsdag: 1500 - 1730 
Tlf.: 97 38 40 49 
 
Politiet i Videbæk: 
Man og ons 1200 - 1300 
Tors 1500  - 1700  
Fre og tir  Lukket 
Tlf. 97 17 14 48 
 
Ringkøbing politi tlf. 
96 14 14 48 
 
Hunde- og Kattefoder 
Asger Andreasen 
Kjærgårdsvej 8 
Tlf.:20 14 12 58 
Bedst efter 16 

LLLL  Se rv i cemedde le lse r  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 

Servicecenter Videbæk 
Dyrvigsvej 9 
6920 Videbæk 

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

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

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

MA 10 -  Dagen aftaget med 9t 32m 46  LØ 13   

TI 11 Grønbjerg By- og Erhverv   SØ 14  Kirke ingen  

ON 12   MA 15  51  

TO 13 U-klub    TI 16   

FR 14 Tilmelding Julegymnastikbal 34 ON 17   

LØ 15   TO 18 Ungdomsklubben julehygge  

SØ 16  Kirke ingen  FR 19 Kultur og Samvær 36 

MA 17 Kultur og Samvær 47 36 LØ 20 Juleafslutning Skolen  

TI 18   SØ 21 Kirke 9.00  

ON 19   MA 22  52  

TO 20   TI 23   

FR 21 Ikon-Kursus Me  ON 24 Kirke 14.45 og kl. 23.30  

LØ 22 U-Klub (baboon city)  TO 25 Juledag Kirke ingen  

SØ 23  Kirke 10.30   FR 26 2. - Kirke 10.30 - Musikgudstj  39 

MA 24  48  LØ 27 Julebal So 24 

TI 25   SØ 28  Kirke ingen  

ON 26 Havekreds og F&S 9  39 MA 29 Deadline Runestenen 1  

TO 27 Juleglæder / Ungdomsklub 28 TI 30   

FR 28   ON 31 Nytårsaften   

LØ 29 Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail   JANUAR  

SØ 30 Juletræ børn Kirke 9.00 22 TO  1  Kirke 14.30  

   FR  2   

MA 1 Juleklippedag Friskolen 49  LØ  3   

TI 2 DECEMBER  SØ  4 Ung Gudstjeneste Kirke 19.00  

ON 3   MA  5 Skoledag  2  

TO 4 Ungdomsklubben Bolchekogning  TI  6   

FR 5 Julegymnastikbal 34 ON  7   

LØ 6   TO  8   

SØ 7  Kirke 10.30  FR  9   

MA 8  50  LØ  10   

TI 9   SØ  11  Kirke 10.30  

ON 10 Selvaflæsning 7 MA 12  3  

TO 11 U-Klub   TI 13    

FR 12 Luciaoptog GF  ON 14 Kultur og Samvær  Dagen tiltaget med 0t 48m 36 
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Fortsat fra side 3..... 

Det kommunale budget for 2009 kan fin-
des på kommunens hjemmeside. 
 

Nationalpark Skjern Å. 
Styregruppen for Nationalpark Skjern Å 
besluttede på et møde i september at ville 
anbefale de 2 byråd i Herning og RKSK, at 
arbejdet med udpegningen til Nationalpark 
forsættes. Byrådet godkendte på oktober-
mødet anbefalingen fra styregruppen, og 
det betyder, at processen for at udarbejde 
udkast til bekendtgørelse for Nationalpark 
Skjern Å sættes i gang. Arbejdet skal ske 
på baggrund af den projektrapport som lig-
ger til grund for udpegningen, og på bag-
grund af de forudsætninger som er nævnt 
heri. 
 
1. Betydelig lokal indflydelse i Natio-

nalparken 
2. Ændring af arealanvendelser kun 

ved frivillighed. 
3. Der målrettes tilskud til etablering 

og drift af parken. 

4. Samme restrektioner for land og 
skovbrug indenfor som udenfor 
Nationalparken 

5. Arealerne forsat skal kunne anven-
des til moderne land og skovbrug, 
jagt, fiskeri m.m. 

6. Evt. restrektioner skal udløse fuld 
kompensation 

7. Forsat udvikling at virksomheder, 
byer og infrastruktur i området. 

8. Ændringer af visioner og mål kun 
efter analyser og godkendte konse-
kvensberegninger. 

 
Styregruppen for etablering af National-
parken nedlægges, og bliver erstattet af 
en følgegruppe, som følger arbejdet med 
udarbejdelse af bekendtgørelsen. Grup-
pen skal endvidere sikre den forsatte lo-
kale forankring. 
 
Læserne ønskes et godt efterår.  � 

Byggegrund sælges 
 

Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte sælges Algade 33 
 

Grunden er 887 m2 hvorpå der er et ældre værksted/garage 
 

Der er el, vand og kloak på grunden 
 

Henvendelse: - Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 10 

Murermes te r  Jens  K i rk  
 

Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 
Ring og forhør nærmere 

 

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

tinaogjenskirk@mail.dk 
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6. og 7.klasse deltog i skolefodbold turne-

ringen i Skjern med 2 hold.  

Det ene hold, Team Green Kids, vandt ef-

terfølgende en præmier for at være et godt 

socialt hold. Vi fik præmien leveret fredag 

d. 24. oktober.  

En kæmpe frugtkurv til hele klassen. 

Vi stillede med to hold i rækken for 

7.klasser. 

Det vindende hold var blandede 6. og 7. 

klasse.� 

���� Team Green Kids 
 
 
Ved: Grethe Lorentzen 

Fra venstre er det Mikkel Hessellund, Daniel Jensen, Jan Heinsvig, Andreas Lauridsen, Simon Sand, 

Mads Juelsgaard, Thomas Lund-Nielsen, Lea Berger og Kathrine Jensen  

Nyt fra Grønbjerg Vandværk 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har aftalt med vandværkerne i kommunen, at 
målerdata for forbrugt vand skal være kommunen i hænde midt i december.  
 
Tidligere skulle tallene afleveres i januar. Årsagen til ændringen skyldes, at 
kommunen ønsker at koordinere tidspunktet for udsendelse af opkrævninger 
for hele kommunen.  
 
Alt dette betyder, at deadline for selv-aflæsning af målerne i år, og fremover, 
vil blive 10. december, hvilket så er eneste ændring i forhold til tidligere.  
 
Med venlig hilsen 
Grønbjerg Vandværk 
v/Per Hessellund Lauritsen 



8 

Der er gang i selvstændigheden hos famili-

en Led Andersen/Andreasen i Langmose, 

Grønbjerg. 

 

I juni måned 2008 oprettede Gitte Led An-

dersen sin egen fodplejeklinik i hjemmet, 

efter i et år, én dag i hver uge samt en kol-

loenorm masse hjemmearbejde, at have ta-

get eksamen som lægeeksamineret fodple-

jer. 

Men forløbet er ikke kun skolegang og 

hjemmearbejde - nej man opfordres også til 

at tage klienter, for at man ad den vej, kan 

udveksle erfaring og få gode råd på skolen. 

 

Kommer man en tur i den specielle 

”fodbehandlingsstol” hos Gitte, bliver man 

udsat for, at fødderne bliver undersøgt for 

mobilitet i alle led (mobilitet kalder man  

også bevægelighed), platfodethed, blodcir-

kulation i fødderne og fejlstillinger. 

Mange ting kan Gitte selv gøre noget ved, 

men ellers rådgiver Gitte om, hvordan man 

kan komme ”videre i systemet”. 

Medens man sidder og nyder en kop kaffe,  

kommer fødderne i et blødgørende fodbad 

til behagelighed, blødgøring af hud og neg-

le, hvorefter hård hud fjernes, neglekanter 

renses, neglene klippes og der slibes efter  

på nødvendige steder. - Endelig får man 

fodmassage. 

Ligtorne kan klienten og Gitte i tæt samar-

bejde få fuldstændig has på. 

 

Det var fødderne. Gitte har også andre hel-

sevirkende behandlinger. Man kan komme i 

en helkrops ”Hot-stone” massagebehand-

ling, hvor man bliver masseret med olie og 

���� Her får man velvære og hunde- og katte foder 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Gitte led står her med hånden på foden og ”Hot Stone” stenene placeret på stolesædet 
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de varme sten, samtidig med at man hører 

på beroligende musik. 

Gitte påpeger at hun ”kun” behandler over-

fladisk og ikke f.eks. sportsskader og lig-

nende. Her henviser hun til fysioterapeut.  

 

Hænderne kan behandles ved hjælp af en 

paraffinbehandling. Man får hænderne i 

varm paraffin, en plasticpose over og så en 

luffe så man kan holde på varmen. Dette 

skulle hjælpe mod gigt, eksem mv.  

 

En anden ”specialitet” er hårfjerning med 

voks. Gitte har forskellige voksdispensere 

til at påføre voksen med. Efterfølgende ta-

pes voksen over, og det hele bliver revet af. 

Deres udsendte får helt ondt ved tanken, 

men hvad gør man ikke for skønheden. 

 

Gitte tager også gerne på hjemmebesøg og 

giver behandling i hjemmet. 

 

Gitte har et ønske om at komme videre, 

idet hun gerne vil kunne behandle hele 

kroppen, og den vej går over en uddannelse 

som massør. 

Gitte har heldigvis sit faste arbejde for det 

taget tid at få opbygget en kundekreds så 

man kan leve af at ordne fødder. 

 

Gemalen Asger har kastet sig over hunde- 
og kattefoder samt alskens tilbehør og artik-

ler til hunde og katte. Efter en periode i fo-

derstofbranchen fik Asger mod på at starte 

selvstændig virksomhed op med handel af 

ovennævnte artikler. 

Familien har altid haft både hund og kat, og 

Gitte har taget hundetrænerkursus, hvor og-

så hundens ernæring er et emne, så på den 

måde har hele familien både indsigt i hun-

dens vækst og forplejning. 

 

Asger fik kontakt med importøren af den 

amerikanske foderblanding, som det drejer 

sig om, gennem sit tidligere arbejde. Man 

Asger står her ved reolerne med hunde- og 

kattefoder og i hånden har han forskellige hun-

de- og katteartikler. 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
Onsdag den 26.november kl.19.00 på Grønbjerg Friskole. 

Juledemonstration i samarbejde med Familie og Samfund.  
Vi får en blomsterdekoratør til at vise os, hvordan julestadsen skal se 
ud i år. Dernæst laver vi selv adventskransen og kalenderlyset. Dernæst serveres 

gløgg og æbleskiver, og der afholdes amerikansk lotteri. 

Deltagerpris inkl. gløgg: 50 kr. 
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søgte en distributør i det vestjyske og Asger 

fandt, at det var noget han godt kunne tæn-

ke sig at arbejde videre med, samtidig med 

at han kunne stå inde for produktets kvali-

tet. 

Familien har ved selvsyn fået konstateret, at 

deres hunde har fået mere energi efter at de 

begyndte med den amerikanske foderblan-

ding. 

Efter min snak med familien om hunde og 

dets foder, kan jeg forstå at det er en helt vi-

denskab at fodre hund.  

Der skal tages hensyn til race, alder, størrel-

se, tilstand, aktivitet og så f.eks. jagtsæso-

nen hvor hunden i en relativ kort periode 

skal yde sit optimale - modsat en type hund 

som fru Fernando Møhges skødehund fra 

Matador. 

 

Derfor har Asger også 10 forskellige blan-
dinger til de forskelligheder som er remset 

op herover. 

Udover de 10 forskellige foderblandinger til 

hunde indeholder serien også 5 forskellige 

foderblandinger til katte. 

På artikelsiden forhandler Asger ca. 2500 

varenumre, der strækker sig fra hunde- og 

kattehalsbånd, snore og lænker over hunde/

kattelegetøj og bideting, til bure for både 

katte og hunde og tilpasset forskellige bil-

mærker. 

 

Firmaudviklingen skal gå stille og rolig 

og annonceringen skal startes op lige så stil-

le alt imens der oparbejdes en kundekreds. 

Derfor skal hunde og katteaktiviteterne pas-

ses sammen med det ”almindelige” arbejde. 

 

Er man interesseret i produkterne kan man 

naturligvis altid henvende sig til Asger eller 

også kan man se på produkterne på hhv. 

w ww . n u t r a n u g g e t s . d k  o g  p å 

www.petcare.se   � 

Fodpleje: 
Fodbad. 

Hård hud evt. ligtorne fjernes. 
Huden slibes glat og blød. 

Neglene klippes og slibes. 

Råd og vejledning. 
Fodmassage. 

Opretning af nedgroede negle ved hjælp af  

plastikbøjle. 
 

Hårfjerning med voks: 
Hårfjerning med varm voks. 
Kan holde i op til 8 uger. 

Ben, arm, armhule, bryn overlæbe, hage og  

bikinilinie. 
 

 

 
 

Hot Stone Massage: 
Kropsmassage med olie og varme vulkanske sten. 

Afslappende og energigivende. 
Dybdeafspænding af muskelvæv. 

Anti-stress behandling og forkælelse. 

 

Paraffinbehandling: 
Mod tør og ru hud. 

Psoriasis. 
Eksem. 

Ledsmerter og gigt. 

Kolde hænder og fødder. 

DIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆREDIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆREDIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆREDIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆRE    

Gavekort udstedes til behandlinger ● Udebehandling efter aftale ● Træffes bedst mellem kl. 15 og kl. 19 
 

Lægeexamineret fodplejer ● Social og sundhedshjælper ● Din garanti for korrekt og professionel behandling. 
 

v/Gitte Led ● Kjærgårdsvej 8 ● Grønbjerg ● 6971 Spjald ● Tlf. 40 36 12 58 
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Fradragsberettiget gave  
til Grønbjerg Friskole 

 
Overvejer du at støtte Grønbjerg Friskole med et beløb, kan 
du nu give en gave og trække beløbet over 500,- kr. fra på 
selvangivelsen (max 14.000 + 500) 
 
Udnyt chancen for at give en skattefradragsberretiget gave 
til Grønbjerg Friskole inden 31. december 
 
Pengene sendes på et specielt girokort til Dansk Friskole-
forening - Gavefonden 
(Girokortet kan fås på Grønbjerg Friskoles kontor.) 
 
Efterfølgende søger Grønbjerg Friskole om midler fra Fon-
den. 
 
Husk at anføre på girokortet at du er medlem af Grønbjerg 
Friskole - dette indikere hvor du synes pengene skal kanali-
seres hen. 
 
 
Indbetalinger af gaver i henhold til ligningslovens § 8 A 
 

Dansk Friskoleforening er af skattemyndighederne godkendt til at modtage gaver med den virkning, at gaven kan 
fratrækkes indkomstgrundlaget.  
 
Alle skattepligtige kan fradrage gaver, når disse sammenlagt overstiger 500 kr. Fradraget kan i 2008 maksimalt 
udgøre 14.500 kr. 
 
De indkomne gaver bevilges af Dansk Friskoleforening til de friskolekredse, der søger om tilskud til følgende formål: 
Skoleoprettelse, genopretning af dårlig økonomi, skolekøb, bygningsrenovering, skoleudvidelse eller særlige pæda-
gogiske initiativer. 
 
Bemærk venligst 
Bidrag til Dansk Friskoleforenings Gavefond kan indbetales af enkeltpersoner på specielle girokort, der kan fås ved 
henvendelse til Grønbjerg Friskoles kontor (97 38 41 77) 
 
Indbetalingen er en frivillig, personlig og fradragsberettiget gave i henhold til Ligningslovens § 8A. Fradragsretten 
bortfalder, hvis giveren påbyder Gavefonden at videresende beløbet til Grønbjerg Friskole. Fradragsretten er betin-
get af, at Dansk Friskoleforening indsender oplysning til skattevæsenet om indbetaler og gavebeløb. 
 
Girokvitteringen (eller tilsvarende) er eneste gyldige kvittering over for skattevæsenet. Foreningen oplyser kun 
giverens navn, adresse og indbetalte beløb til giveren selv og til skattevæsenet. Ingen andre vil kunne indhente 
disse oplysninger.  
 
Gavefonden tilstræber, at administrationen maksimalt må beløbe sig til 3%.  
 
Husk at skrive på girokortet til modtager: Grønbjerg Friskole, Navn, fuld adresse samt personnummer. 
 
Dansk Friskoleforenings Gavefond betragter angivelse af skolens navn for en tilkendegivelse af, hvad giveren helst ser, at pengene bliver bevilget til. 
 
I tvivlstilfælde så ring til Mogens Ballegaard 97 38 43 32 eller Peter Lindegaard 97 38 41 77 
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Vesterhavet: En torsdag i september drog 

en flok børn og voksne af sted til Vesterha-

vet. Mogens var chauffør på bussen og efter 

lidt snak om hvor vi skulle hen, drog vi 

mod vest. Vi havde lige et lille stop i Stadil, 

for at få fat i lidt drikkevand. Endelig var vi 

der. Vi havde frugt og lidt brød med, så vi 

kunne sidde et sted og nyde formiddags-

frugten. Kan godt hilse og sige, at det var 

hårdt at gå i løst sand opad og i gummistøv-

ler!!!!. Men der oppe på toppen af klitterne 

kunne vi se det smukke Vesterhav, hvor 

bølgerne kom rullende op på stranden. Det 

var fantastisk at se, hvordan Vesterhavet 

kunne fascinere både børn og voksne. 

Nede på stranden trak vi en streg i sandet 

og aftalte, at man ikke måtte krydse stregen. 

På den måde undgik vi våde buksebag. Da 

stregen var slået, gik vi i gang med at finde 

flotte sten og skaller. Vores poser bugnede 

og blev tungere og tungere, jo længere vi 

kom ned ad stranden. På et tidspunkt nåede 

vi frem til en bunkers. Mange af drengene 

var interesseret i hvad det var for noget, og 

vi fik en god snak om 2. verdenskrig, og at 

det var tyskerne, der brugte dem til at skyde 

på de fjendtlige skibe, der sejlede forbi. Da 

børn har en fantastisk fantasi, blev bunke-

ren pludselig til et piratskib. Der blev sat 

sejl mange gange og der var nogen som gik 

- eller nærmere sprang - planken ud. 

Under legen fandt vi mange beviser på, at 

der havde været rigtige pirater om bord, for 

vi fandt affald som piraterne havde efter-

ladt. De blev hurtigt kaldt for ”piratsvin”. 

Børnene gik meget op i at samle pirataffald 

og fik det hele slæbt hen til affaldsspanden, 

hvor det blev puttet i. Da der ikke var plads 

til al affald, blev noget sat lige ved siden af 

affaldsspanden. 

 

Efter en god leg, gik vi op til bussen for at 

spise madpakker. Og hvor var det nogle go-

de madpakker at spise sådan ude i det fri. 

Alle nød det de havde med. Frisk luft og sol 

giver en god appetit. 

Så blev bussen vendt og vi kørte mod Grøn-

bjerg. Undervejs hjem så vi gæs og et par 

fiskehejrer. Der var et par stykker som blev 

overvundet af træthed, for øjnene blev tun-

gere og tungere for til sidst at falde i. Vi fik 

sunget nogle sange og siger Mogens tak for 

en dejlig tur til Vesterhavet. 

 

Pindsvin: En morgen kom Mathias S og 

hans mor i børnehave. De bar på en lille 

æske med noget halm i. Og der – midt i hal-

men – lå der 2 små søde pindsvineunger. 

De var bange, for de var rullet sammen til 

små stikkende kugler. Men det varede ikke 

længe, før de med nysgerrige øjne så op på 

børnene, som havde forsamlet sig omkring 

kassen. Ungerne blev studeret grundigt og 

vi snakkede om, hvad vi skulle gøre med de 

���� Små hverdagsoplevelser fra NaturMusen 
 

Efterlysning: 
 

Tekstforfattere og aktører til  
sommerrevy/sommerunderholdning: 

 

Da vi ønsker at arrangerer en rigtig sjov sommerfest med underholdning, efterlyser vi nog-
le kreative mennesker, der vil være behjælpelig med at skrive tekster og lave underhold-
ning til festaftenen lørdag d. 13. juni. Vi håber, at nogle vil hjælpe os. 
Kontakt Malene Juelsgaard 
TLF: 97 38 26 27 
Mail: peder-malene@mail.tele.dk 
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to små fyre, for vi kunne jo ikke beholde 

dem i børnehaven. Vi ringede til den lokale 

”pindsvinemand” og talte med hans kone. 

Hun lovede, at hun ville komme ud og hen-

te dem. Hun kom mens vi spiste frugt. Hun 

kunne fortælle, at ungerne højst var 4-5 

uger gamle og at dengang de var nyfødte, 

var piggene på dem så sylespidse, at man 

ikke ville kunne tage dem op i hånden uden 

handsker på. Ungerne var lidt kolde, og 

trængte til at komme ind under en varme-

pære. Ungerne kunne ikke tåle alm. mælk, 

men skulle have mælkeerstatning for katte-

killinger. Derhjemme havde de 15 andre 

pindsvineunger, og at ungerne fra pindsvin 

hed stiklinger. 

Senere hørte vi, at Mathias' far Torben 

fandt endnu en stikling, som han kørte ud til 

pindsvinemanden. 

 

Mariehøns: har afholdt jernhesteringrid-

ning i forbindelse med indianer ugen, hvor 

der var bål, pandebånd m.v.. Indianer uger-

ne blev afsluttet på grunden, hvor børn kun-

ne blive malet i ansigtet. 

Der har også været et tema omkring drager, 

hvor de fleste har bygget sig en flot drage. 

Dragetemaet blev afsluttet med en flot dra-

gefest, hvor man startede med at gå ned på 

en mark ved Kirkestien for at lade dragerne 

flyve op under himlen. Da dragerne havde 

vist sin værdighed i flyvekunst, tog Marie-

hønsene hjem til en dejlig dragefest, hvor 

der blev serveret dragemad og drageis. 

 

Nyt navn: Minimarier har fået nyt navn. 

Det var børnene selv, der var med til at fin-

de på navnet. Personalet havde kigget i div. 

insekt bøger og snakket med Minimarierne 

om, hvad de forskellige insekter stod for. 

Efter en god snak fandt man ud af, at nav-

net ”Humlebierne” ville være rigtigt godt 

navn til dem, fordi en humlebi rent fysiolo-

gisk ikke burde kunne flyve, men det ved 

den bare ikke. Sammenlignet med børn i 

den alder, forsøger de sig ofte på ting de 

egentligt ikke burde kunne, men gør allige-

vel med god opbakning fra de voksne… 

 

Dagens smil: Vi som voksne hører ofte 

børns spontane udtalelser om noget, som de 

måske ikke lige har forstået. Vi får mange 

sjove ”sammensætninger” at høre og her er 

nogle af dem: 

På vej i skoven går børn og voksne forbi en 

traktor, der er ved at vikle plastic omkring 

noget hø/halm. 

Barn: ”Hvad laver den”? 

Voksen: ”Den laver madpakker til køerne” 

Barn:” Skal den også til at gå i børneha-

ve”?..... 

 

Nogle af drengene kommer og fortæller, at 

de har slået en pigeflue ihjel. 

Voksen: ”Hvordan kan I se, om det er en 

drenge- eller en pigeflue”? 

Barn:” Jo, for en pigeflue har sløjfe i hå-

ret”… 

 

På vej hjem fra skoven står to kalve på den 

ene side af vejen. Børnene ser kalvene og 

personalet vil gøre opmærksom på køer, der 

ligger og tygger drøw. 

Voksen: ”Se, der er nogle køer på den an-

den side af vejen”. 

Barn: ”Hvorfor er nogle af dem væltet”? � 

Igen i år vedlægges et indbetalingskort der kan benyttes, såfremt man 
har lyst til at støtte Runestenen. 
 

Alternativet er at indsætte et beløb direkte på Runestenens konto som 
er: 7650 - 26 86 793 i Ringkøbing Bank.  (det er også billigere) 

 

På forhånd tak - og tak for den støtte der er ydet i 2008 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale fra 9 - 17  

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

Da vi kom til Vejen der førte til Grøntoft, 

stod jeg af og gik dertil, der var oplyst alle 

vegne, og da jeg kom ind i Falkesgaards 

stue, var Sognerådet samlet der hos ham for 

sidste gang. Falkesgaard bød mig velkom-

men og præsenterede mig for Sognerådet - 

der var fire som ikke havde set mig endnu. - 

Samt meddelte de mig om en glædelig begi-

venhed inde hos sønnen Karl og Marie, der 

just for få timer siden havde fået en søn - 

den førstefødte. - Vi fik kaffe, og Falkes-

gaard blev takket for hans dygtige arbejde i 

Sognerådet. 

Søndag middag gik jeg for første gang til 

Nr. Omme Kirke, alt var blændende hvidt 

af sneen, der dækkede de høje bakker og af 

sollys. Da fik jeg for første gang øje for, 

hvor storslået og smukt sognet Nr. Omme 

var, for hidtil havde jeg kun set sognet i 

slud og halvmørke. Da jeg kom ud for sko-

len, gik jeg i vest med en dyb sporet vej - 

der lå straks på hver side af vejen et hus, 

Aldershvile, bygget af Kristine Østergård, 

stammoder til alle de mange Østergårde og 

Bertel Kristensens købmandsforretning, lidt 

længere fremme syd for vejen Møllegården 

- og T. Lauridsens Gård - Jens Kristensens - 

så en mindre Gård - nu P. Søgårds, og ved 

Kirken to små huse. Det var alt den gang på 

den vej. I det ene hus boede Jens Kr. Nør-

gård. Jeg sagde hvem jeg var, og at jeg ger-

ne vilde have ham til at ringe for mig. Jens 

Kr. var vældig glad ved mig, for min far ha-

ve tjent i deres unge dage i Sdr. Halgård og 

han i Nr. Halgård i Tvis. De havde sammen 

stanget ål ved åleblus og havde oplevet me-

get sammen, jo han skulde gerne ringe for 

mig. Der var jo vacance, og pastor Jensen, 

Vedersø senere I.C. s’ svigersøn skulle præ-

dike. Han var ganske ung, og da jeg bad 

ham om at indsætte mig, blev han forlegen 

og erklærede, at det turde han ikke, da han 

ikke havde prøvet sådan noget før. - Jeg var 

jo trænet som kirkesanger i Måbjerg, så fe-

ber eller betænkeligheder over at synge før-

ste gang var der ikke noget af. Der blev jo 

taget mål af mig med øjnene, det kunde ik-

ke være anderledes, men da jeg kom uden 

for kirkedøren, kom to ældre koner hen til 

mig, tog mig venlig i hånden og bød mig 

hjertelig velkommen. Det var smukt og rig-

tig gjort, og jeg har siden sendt dem en ven-

lig tanke. - da jeg kom tilbage til Falkes-

gaard, var sønnen Peder og svigersønnen 

Kr. Peder Jensen Spåbæk der, Falkesgaard 

var synlig glad, for at jeg forstod, at de to 

havde rost mig meget som kirkesanger. Der 

var to i Sognet, Mathias og Peder Bjerg, 

som helt havde taget førerskabet fra min 

forgænger Carl Jensen, der havde en svag 

stemme og sang godt, og Falkesgaard var 

bange for, at de også skulde synge så kraf-

tigt, at ingen kunde høre mig, og alt det 

havde han betroet mig, inden jeg gik, men 



nu havde man sagt ham, at jeg skulde nok magte dem. 

Nytårsdag 1895 blev jeg indsat af en ligeså ung præst 

som pastor Jensen, Vedersø, nemlig Jørgensen, Stadil, 

I.C s’ ven og bekendt for hans bog om biskop Gabriel 

Kock og fl. bøger. 

Det rare gamle lærerpar Falkesgaard og hustru, gav mig 

lov til at være hos dem til far og mor kom, og jeg havde 

det udmærket hos dem resten af ferien, men den 7. janu-

ar begyndte jeg skolen. - Skolestuen var forholdsvis lys 

og hyggelig og ny. Der var plads til ca. 40 børn, og så 

mange var der også i alderen fra 7 til 14 år i een klasse. 

Skiftesko var indført, men det så morsomt ud, at alle pi-

ger sad med store blomstrede tørklæder om hovedet, og 

det blev min første reform, at få disse hovedklæder af-

skaffet og det gik let. 

Dagen efter fyrede jeg i alle kakkelovne og komfuret ef-

ter skoletiden, samt så flittigt ud ad vejen. - Huset var 

fuldstændig tomt for indbo og madvarer, men jeg vente-

de far og mor med alt det, som var så kendt og kær fra 

mit barndomshjem, men tiden trak ud, og det var straks 

aften, - da tonede læsset frem, og midt i det hele far og 

mor forventningsfulde, og nysgerrige og forundret over, 

at de i grunden vovede sig ud i eventyret med den alder 

de havde. 

Hvem der fragtede dem hertil har jeg glemt, jeg husker 

blot, at det hele blev læsset af foran indgangsdøren, og 

så kørte kusken bort, og vi skulde se at få det ind. Vor 

nærmeste nabo Mogens Østergård, hjalp os lidt, men 

den der hjalp os mest, var en gammel mand, - den endnu 

kendte Kristen Olsens fader, Ole Grøntoft. - Navnlig var 

det vanskeligt at få fars og mors seng ind gennem den 

snævre gang, og de små lave døre, og til sidst måtte be-

nene saves af, men omside var alt sat på plads. Da Ole 

vilde gå, fortalte han, at han hed WolIe, men præsten og 

degnen kaldte ham Ole. Han havde været præstens kusk 

i flere år og Falkesgaards medhjælper nogle vintre, idet 

han havde undervist de mindste børn. - Mor havde mad-

varer med, og da lampen blev tændt, og der blev hængt 

noget for vinduerne, sad vi tre lunt og varmt og hygge-

ligt, med fars ur tikkende på væggen, og nød mors kend-

te mad, og med de ligeså kendte møbler i stuen var det, 

som vi var hjemme lige med det samme. En tre dage før 

havde jeg tiet mit på plads, nemlig mit bogskab med bø-

ger, et klædeskab. og et skrivebord, jeg havde fået i Må-

bjerg. Der var selvfølgelig meget at ordne endnu i de 

nærmeste dage. - Det var, som far rettede sig, han skulde 

jo ordne det derude, og så måtte han ud på handelen og 

16 
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købe mindst to køer, den ene solgte han 

igen til Kristen Hansen - Jens Grønbjergs 

fader i Hovergårde. Han var på vej til mar-

ked i Holstebro, med en kobbel kreaturer og 

købte op undervejs, den ko tabte Kristen 

Hansen - 20. kr., var det vist - på, og den 

handel formindsker ikke folks omdømme af 

far, og både far og mor blev alle vegne 

modtaget med humør, hvor de kom, som 

degnens forældre, og jeg tror ikke, at de no-

gensinde fortrød, at de tog til Nr. Omme, og 

det er godt at flytte til et afsides beliggende 

sogn, thi de har der bevaret gode egenska-

ber, så de er næsten barnlige - i god for-

stand - troskyldig, ærlig og ligetil og hjælp-

somme. Desværre kunne det barnlige give 

sig tilkende hos nogle enkelte mænd, hvis 

navne jeg ikke skal nævne. De troede, at de 

skulle - for rigtig at more sig, når de kom 

ud f. eks. til marked - lave "fest", så drak 

de, råbte op slog i bordet, kørte om kap ud 

af byen. Disse få troede man - alle vegne 

var fra "Nr. Omme”, og når jeg - i de kred-

se, jeg før havde hørt til - forsikrede, at be-

boerne i Nr. Omme, var rare gode skikkeli-

ge og omgængelige mennesker, ja oplyste 

også, flere havde været på Højskole, så var 

der ingen der troede mig. � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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På dette sted har Grønbjerg Friskoles besty-

relse haft mulighed for at fortælle nyt fra 

Grønbjerg Friskole under oprettelse. Nu er 

Friskolen i fuld gang og Peter (Friskolen) 

og Doddy (NaturMusen) vil på dette sted 

komme med information om Friskolen og 

NaturMusen. 

Der vil naturligvis blive tale om en del 

overlap, i forhold til Friskolens hjemme-

side, men af hensyn til de der ikke er så me-

get på internettet og de der ynder at sidde 

med noget læsbart i hånden, kommer der 

også meddelelser her på stedet. 

Vi er som sagt i en opstartsfase og i kom-

munikationssammenhæng skal Friskolen og 

Naturmusen også have ”fundet deres ben”. 

Det er vigtig for os at informere alle i sog-

net, både forældre, skolekreds og andre der 

måtte have en interesse i at vide hvordan 

hverdagen på Friskolen er og nyt fra og om-

kring Grønbjerg Friskole. 

 

Friskolen 

Grønbjerg Friskoles hjemmeside har nu fået 

en ansigtsløftning og gjort til en "Friskole i 

drift" frem for "Friskole under oprettelse". 

Man kan besøge siden på  

 

www.groenbjerg-friskole.dk 

 

Hjemmesiden er for en stor dels vedkom-

mende beregnet til kommunikation mellem 

Friskolen og dens forældre, men det forhin-

drer selvfølgelig ikke alle andre til at kigge 

indenfor på siderne for at følge med i Fri-

skolens hverdag. 

I skrivende stund kan forældrene se hvornår 

der er forældre-elevsamtale. Og ellers er her 

nyheder som Peter Lindegaard meddeler 

forældrene: 

 

Kære forældre 

Så er vi endelig blevet online ud til den 

danske, ganske hele verden. Vi er i øjeblik-

ket ved at opdatere mail-adresser, så I alle 

kan få besked når der er nyt herfra. Håber I 

alle vil sprede den gode nyhed om hjemme-

siden, og få folk til at gå ind på siden, og 

følge Grønbjerg Friskoles spændende hver-

dag. 

Mvh Peter 

 

Og et udpluk fra 1. klasse 

 

Kære forældre i 1. klasse 
Nu har jeg haft 1. klasse i en uges tid, og 

dannet mig et indtryk af dem.  

Det er nogle rigtig søde børn, som har givet 

mig en varm velkomst, og givet en god af-

sked til Arne.  

I løbet af den første uge har jeg også kon-

stateret at det er nogle livlige børn, som me-

get gerne vil fortælle en masse - hvilket er 

dejligt. Men vi har øvet en del at huske at 

række hånden op - det er svært at huske for 

nogen når man skal fortælle mange spæn-

dende ting.  

Mandag i den første dansktime har vi for-

tællerunde, hvor alle der har lyst kan fortæl-

le noget af det der er sket i weekenden. 

Vi er også kommet videre med bogstavgen-

nemgangen. I løbet af sidste uge havde vi 

om E, hvor vi sang e-sange, hørte e-

historier og øvede e-lyden. Desuden arbej-

dede vi i bogstavbogen og skrivebogen.  

���� Nyt fra Friskolen 
 
Ved: Grønbjerg Friskoles Bestyrelse 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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Jeg håber at vi er nogenlunde færdige med 

alle bogstaver inden jul, så vi kan komme i 

gang med læsebogen 

 

Efterårshilsen Karsten   

 

Skolebussen har også fået en ansigtsløft-

ning. Bussen er jo købt af Spjald Busser, og 

det bar bussen jo tydelig præg af, især for 

os der har set Viggo Steffensens busser 

hente og bringe både børn og voksne her i 

Grønbjerg.  

Bestyrelsen besluttede at det skulle være 

vores bus - Grønbjerg Friskoles bus. 

Vi kontaktede Ringkøbing Skilte for at få 

kommet tilbage med nye kræfter. Børneha-

ven er ude af drift for et stykke tid. Køkke-

net er revet ned, stuerne skal males og kon-

toret er flyttet. Det, at kontoret er flyttet, gi-

ver os mulighed for at lave en dejlig stor le-

gestue i den ende af huset, hvor børn tidli-

gere sov og kontoret lå. Skabene er brækket 

Bussen som den ser ud i sort/hvid. Den er unægtelig mere tiltalende med de glade farver og nærmest 

smilende frontparti med vores logo som den er pyntet op med. Er man i nærheden af Friskolen ved 

8-tiden eller over middag ved 13-14 tiden kan man jo selv tage bussen i øjesyn. 

forslag og ideer til udsmykning af bussen. 

Det var en god ide, for imod at få reklame-

spots på bussen ville Ringkøbing Skilte 

sponsorere de dekorationer m.v. der havde 

med Grønbjerg Friskole at gøre.  

Vi fik et forslag til dekoration af bussen og 

vi synes selv at det er blevet rigtig pænt. Så 

nu er bussen vores. 

Vi hører da også børnene sige ”Sej bus”. 

Bestyrelsen er endvidere i gang med at un-

dersøge mulighederne for hvordan er-

hvervslivet i Grønbjerg og Grønbjerg fri-

skole kan bruge hinanden. 

I øjeblikket fokuserer vi på om der er spon-

sorer til yderligere spots på bussen, og det 

tror vi at der er rigtig gode chancer for. 

Nyhedsbrev fra NaturMusen  
 

UNDSKYLD VI RODER 
 

Så er efterårsferien slut. Børn og voksne 

har holdt mere eller mindre ferie, og er 
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væk, og der skal males og gøres dejligt, så 

børn og voksne kan fungere optimalt i rum-

met. 

 

Vores hverdag i børnehaven er mere eller 

mindre sat ud af drift, da vi ikke kan være 

der pga. ombygning. 

Vi vil være udenfor det meste af dagen, og-

så selv om det regner.… Det er efterår, og 

når det bliver lidt koldere, er en hue og fly-

verdragt på sin plads. 

Tirsdage vil vi stadig tage i skoven, såfremt 

vejrforholdene ikke ligefrem er til fare for 

os (storm, tordenvejr, isslag, glat føre osv.) 

 

Siden sommerferien er NaturMusen 

(børnehave og SFO) kommet godt i gang. 

De første 2½ måned er gået og der er sket 

meget siden vi startede. ”Plejer” er mere el-

ler mindre afskaffet til fordel for nytænk-

ning. 

 

Når vi igen er kommet på plads i børneha-

ven, er det nedenstående, som igen træder i 

kraft. For at udnytte personaletimerne opti-

malt, har vi besluttet, at vi åbner i Myretuen 

(børnehaven) kl. 6.20 og serverer morgen-

mad der (og kun der) frem til kl. ca. 7.30.  

 

Legetøjsdag: Som noget nyt har vi indført 

fast legetøjsdag. Hver 4. fredag er der cy-

keldag, hvor barnet må medbringe egen cy-

kel + cykelhjelm. 

Frugt brød: Ligeledes har vi indført frugt/

brødordning. Vi føler, at ordningen er ble-

vet vel modtaget, og der kommer rigtigt 

mange spændende ting, som børnene får lov 

til at smage. Vi oplever, at børnene opmun-

trer hinanden til at smage, og det er jo fan-

tastisk. 

 

Forældrerådet arbejder på at få NaturMu-

sen gjort ”up to day” i det omfang, det er 

muligt. Det første møde er afholdt i grup-

pen, og næste gang vi mødes, vil forældre-

rådet konstitueres. Medlem af forældrerådet 

er Conny Schmidt, Dorthe Thomsen, Helle 

Vendelbo, Bodil K. Eriksen og Doddy M. 

Bach. 

 

Dagplejerne: Doddy har haft møde med 

dagplejerne for at høre, hvilke ønsker/

forventninger de har til os. Dagplejerne er 

velkomne på legepladsen lige så ofte de øn-

sker. Som fast del er de velkommen inde i 

huset hver 2. torsdag. Nogle gange vil det 

også være sådan, at dagplejerne er velkom-

ne til at deltage i vores aktiviteter, som 

f.eks. hvis vi har bål/snobrødsbagning. 

 

E-mail: Det er vores tanke i NaturMusen, 

at nyhedsbreve og andre oplysninger – så 

vidt det kan lade sig gøre – bliver sendt ud 

pr. e-mail. Det sparer masser af papir og ar-

bejdsgang. � 

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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Efter fremlæggelse af regnskabet på besty-
relsesmøde i oktober - kom tanken:  
"hvor længe var Jeppe i Baronens 

seng?"  
 
Alle - både bestyrelse og personale fornem-
mede for 2 måneder siden, at nu var den ne-
gative spiral vendt, med både øget omsæt-
ning og overskud.  
 
Men NEJ - Vi har på trods af friskolestart 
og "halløj hvor vi står sammen" ikke den 
lokale opbakning, som vi klart mener vores 
lokalsamfund har brug for - for at vi kan be-
vare vores servicebutik, med både posthus, 
apotek, lotto, "pengeinstitut" og dagligva-
rer.  
Så tænk lige på det, hver gang du foretager 
dine indkøb.  

���� LokalBrugsen orienterer 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

Nu er det jo ikke sort det hele. Vi har igen 
vundet kr. 5.000 til personalekassen, ved at 
vise øget omsætning på Änglamark produk-
terne - Stor tak for den opbakning vi har få-
et her. 
 
For at sikre slutspurten i 2008 vil vi i hele 
december måned afholde konkurrencer, 
smagsprøver og lodtrækninger med fine ge-
vinster for både store og små, og vi henstil-
ler igen til alle: 
 
Støt også Brugsen med DIT indkøb stort el-
ler lille.  
Det er meget vigtigt for vort lokalsamfund, 
at vi kan bevare vores indkøbsmulighed.  
 
På gensyn... 
Jens Peder, personalet og bestyrelsen. � 

 

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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Jeg havde da glemt alt om at Grønbjerg-
2000 havde indsendt en begrundelse for at 
Grønbjerg skulle være Årets Landsby 2008 
og at jeg selv gennem ”Runestenen medde-
ler” havde opfordret andre til at gøre ligeså, 
da jeg blev ringet op af Solvejg Lauridsen 
fra Nordeas afdeling i Skjern, der kunne 
meddele mig, at Grønbjerg var blevet ud-
nævnt til Årets Landsby i Ringkøbing-
Skjern Kommune 2008. Det var en overra-
skelse af de gode. Samtidig med at det kom 
mig i hu, at præmien var på 50.000 gode 
danske kroner.  
 
Årets Landsbykonkurrence er udskrevet af 
Nordea i Ringkøbing-Skjern Kommune og 
Dagbladet Ringkøbing-Skjern. 
Jeg kender jo ikke Solvejg Lauridsen selv-
om begrundelserne for Grønbjergs fortræf-
feligheder skulle sendes til hende i Nordeas 
afdeling i Skjern, så jeg måtte da lige forhø-
re mig om at det ikke var telefonlir - det var 
det ikke. 
 
Efter lykønskningerne skulle vi aftale den 
praktiske overrækkelse af prisen. Efter et 
par dages betænkningstid vendte jeg tilbage 

med forslaget om, at vi kunne gøre det til 
en overraskelse ved at kæde begivenheden 
sammen med en anden begivenhed i Grøn-
bjerg. Og det blev så i forbindelse med Na-
turMusens Lygtefest vi skulle lade bomben 
springe.  
Det er svært at holde en hemmelighed helt 
hemmeligt, når man samtidig med godt vil 
gøre noget ud af det - hvordan får man 
f.eks. folk der ikke naturligt skal til Lygte-
fest til at komme til den begivenhed? 
Og ydermere ville Grønbjerg-2000 besty-
relse gerne være NaturMusens personale 
behjælpelig med arrangementet. 
Løsningen og dækhistorien blev så følgen-
de: 
Da det er første gang NaturMusen afholder 
Lygtefest i Friskoleregi vil Grønbjerg-2000 
være sponsor ved pølser, gløgg, kakao mv.  
Det gør vi for at sætte fokus på gode traditi-
oner, opbakningen og nærheden i lokalsam-
fundet. 
 
Det var da en ganske fin dækhistorie som 
tilsyneladende også virkede. 
Det har været lidt vanskelig at holde hele 
seancen ”hemmelig” således at overraskel-

Grønbjerg - Årets Landsby  
i Ringkøbing-Skjern Kommune - 2008 

 
Ved Mogens Ballegaard 

Juletræ for børn 
 

Sæt kryds ved søndag, den 30. november 2008 
kl. 14.00 – 16.00 

 

Vi holder juletræ for byens børn og deres  
forældre/bedsteforældre i forsamlingshuset. 

 

Vi slutter eftermiddagen af med at tænde  
det store juletræ på torvet. 

 

Sogneforeningen 
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sesmomentet var fuldstændig intakt, når der 
skulle involveres flere personer og persona-
legrupper, specielt er det vanskelig når ens 
kone har samme adgang til mailkorrespon-
dancen som én selv. Så har man vanskelig 
ved at dække over en begivenhed når der 
skal serveres champagne i Multisalen. 
 
Jeg ved at flere har sendt forslag ind til 
Nordea om at Grønbjerg skal være Årets 
Landsby. At flere, måske mange har sendt 
forslag ind, har sikkert også haft en indfly-
delse på afgørelsen. Så Grønbjerg-2000 tak-
ker alle de som har sendt forslag ind. 
Herunder har vi valgt at bringer en efter vo-
res mening sød og ærlig indstilling og efter-
følgende Grønbjerg-2000 indstilling. 
 
Grønbjerg årets landsby 2008 

 
• Grønbjerg er det bedste sted man kan 

være, man kan altid finde hjem og der er 
altid nogen som hjælper med et eller an-
det 

• I grønbjerg tager de godt imod tilflytte-
ren  

• Alle hilser selvom jeg ikke kender dem 
• Der er ingen tyve 
• Her bor min bedste ven Christina 
• Manges mødre er kommet tilbage for at 

bo i Grønbjerg igen, lige som min 
• På min gamle skole kendte jeg ingen i 

klassen over mig – nu kender jeg alle på 
hele skolen 

• Dem der bor på Grønbjerg Hjemmet er 
søde, selvom de er lidt skøre 

• Vores genbo har byens flotteste juleud-
smykning og det varer lige til påske 

• I Grønbjerg bor der mennesker som ikke 
er som alle andre – det er lidt sjovt 

• Klaus ringer solen op og ned i kirken 
hver dag 

• Vores kirke er ældre end kirken i Ribe 
og så er vores præst Ole rigtig sød 

• Jeg tror Grønbjerg er Danmarks ældste 
by, selvom nogen siger det er Århus el-
ler Ribe, men tror vores vikinger har 



24 

været her længst 
• Jeg var med til at bygge vores nye lege-
borg og Tarzan bane på en dag sammen 
med 100 andre mennesker. Vi lavede 
også en hel masse andre ting 

• Og en dag kørte næsten 100 mennesker 
sponsor løb i skolen hos Lone og Poul. 
Jeg kørte 18 km og tjente 766,- til fri-
skolen. Det var rigtig sjovt 

• Christina og jeg har solgt limonade ude 
ved vejen og tjente 100,- til friskolen. 
Der er mange som gør noget for frisko-
len, næsten alle i byen. 

• Det bedste vi har gjort sammen i Grøn-
bjerg er at lave vores Friskole, for det er 
den bedste skole i hele verden og så har 
vi fået vores egen bus som Mogens kø-
rer i 

 
Derfor syntes jeg at Grønbjerg skal være 
årets landsby!! 
Kærlig hilsen, 
Emma Mc Evoy Kjær - 11 år 
Ommegårdvej 3, Grønbjerg 
 
Grønbjerg-2000´ forslag: 
 
Indledning 

Den Selvejende institution Grønbjerg - 
2000 indstiller hermed Grønbjerg til Årets 
Landsby i Nordea og Dagbladet Ringkø-
bing-Skjerns Konkurrence for alle de min-
dre bysamfund i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune med følgende begrundelse i upriorite-
ret rækkefølge: 

 
Vi mener, at Grønbjerg skal indstilles til 
årets landsby, da det er et lille samfund med 
et godt fundament, som følger med samfun-
dets forandringer og udvikling. I Grønbjerg 
holder vi sammen og kæmper i flok - vi 
sætter handling bag. Vi er ikke et samfund i 
protest, men et samfund med visioner om, 
hvad der er bæredygtigt og livsbekræftende.  
I 2008 har vi ved fælles hjælp åbnet vores 
Friskole og egen daginstitution, NaturMu-
sen. Vi har åbnet en anderledes skole med 
børnene i centrum og med fokus på naturen, 
musikken og fagligheden. Vi vil og vi kan i 
Grønbjerg. 
Fremtiden bringer mange udfordringer med 
sig, og her vil alle bidrag, være til støtte for 
vores fremtidsprojekt. Vi vil sætte fokus på 
vores foreningsliv. Vi ønsker at skabe et 
kulturhus ved skolen, som skal rumme akti-
viteter for børn, unge, voksne og ældre. Vi 
vil samle vores kræfter under et tag og 
kæmpe i flok for at bevare og videreudvikle 
kulturelle aktiviteter og et socialt samlings-
sted. 
I Grønbjerg ser vi lyst på fremtiden og hå-
ber på, at det vil blive værdsat. 
 
1. Grønbjerg Friskole 

Vi er af den opfattelse, at en skole og en 
børnehave er til gavn for hele - ikke blot 
byens befolkning, men hele sognets befolk-
ning - hvorfor initiativet til og etableringen 
af en friskole for hele sognet bør veje tungt.  
Straks efter at Ringkøbing-Skjern kommu-

Julebal 2008 
 

Traditionen tro pynter vi forsamlingshuset op til jul og hygge: 
 

Lørdag, den 27. december kl. 19.00 
 

I medbringer service, julemad og godt humør 
 

Vi søger for den rette stemning, drikkevarer og god musik. 
 

Sogneforeningen 
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ne havde varslet lukning af bl.a. Børnenes 
Hus i Grønbjerg, trådte Friskolegruppen, 
der havde hvilet i nogle år, i karakter, og 
etablerede den Selvejende institution Grøn-
bjerg Friskole. Grønbjerg Friskole er netop 
for hele sognet, idet friskolen bliver hjem-
sted for skolesøgende børn, Skole-Fritids-
Ordning samt børnehave fra treårsalderen. 
Endvidere skal Grønbjerg Friskole være 
hjemsted for Ældreklubben, Grønbjerg Læ-
sekreds, Ungdomsklubben, Bestyrelsesmø-
der i diverse foreninger, Lokalhistorisk Ar-
kiv, og hvem der ellers har brug for lokaler 
til mødeaktivitet. 
Grønbjerg Multisal (se senere), der er en in-
tegreret del af og ejes af Friskolen, benyttes 
ligeledes af hele sognets befolkning til di-
verse aktiviteter og er næsten at betragte 
som en slags ”nøglesal”. 
Som tidligere nævnt er Grønbjerg Friskole 
og børnehaven, NaturMusen, åbnet som en 
anderledes skole med vægten lagt på bl.a. 
naturen. I den forbindelse har en privat sko-
vejer stillet en ha af sin skov til rådighed for 
og til egen disposition for friskolen. Skole-

klasserne tager på skift ud i skoven, hvor 
undervisningen foregår i bl.a. matematik, 
dansk og natur & teknik. Grønbjerg Frisko-
le er baseret på den Grundtvig-Koldske tan-
kegang og idegrundlag, hvorfor sang musik 
og fortælling har høj prioritet. Ydermere 
lægges der vægt på dansk og læsning i og 
med at man har en halv times individuel 
læsning hver morgen, der bliver fulgt op af 
morgensang og fortælling, hvor ”de store” 
børn henter ”de mindre” børn og sidder 
sammen med dem under denne seance – og 
man mobber jo ikke dem man sidder sam-
men med. 
 
2. Udgravninger i Grønbjerg 

At der foregår udgravninger efter vikingeti-
dens beboere kan vi til dels takke vore for-
fædre for, men da Afdelingen for forhisto-
risk arkæologi fra Århus Universitet i for-
året 2007, ville grave videre på Omgårdud-
gravningerne fra vikingetiden, gik Grøn-
bjerg-2000 ind i opgaven med at skaffe ind-
kvarteringsmuligheder for de 15-20 stude-
rende der skulle deltage i udgravningerne i 

Sogneforeningen 
Aktivitetskalenderen for medlemsåret: 

 

Søndag d. 30. november Juletræ for børn og juletræstænding 
kl. 14 -16 - Juletræsfest for børn hvor alle er velkommen.  
Kl. 16.00 - vil der være fælles optog til torvet, hvor juletræet tændes som tegn på at julemåneden begynder 
 

Lørdag d. 27. december Julebal 
Vi slår traditionen tro dørene op til ”Det årlige julebal” - info følger. 
 

Søndag d. 22. februar 2009 Fastelavn 
Fastelavnsfest i Multisalen. 
 

Generalforsamling 
Meldes ud senere. 
 

Husk, at der kan bestilles flagning i Algade ved  
Holger Therkildsen, 97 38 41 61. Prisen er 225 kr. pr. flagning. 
 

Skilte ved byportene 
Henvendelse om tekst til skiltene ved byportene kan ske i god tid til: 
Maibritt Knudsen tlf.: 97 38 45 25 eller 61 72 52 34  - kim@lordal.dk 
 

Leje af forsamlingshuset kan foretages hos: 
Svend og Karin Jensen, Grønbjergvej 28, Tlf.: 97 38 44 08. Se annoncen. - greentoft@mail.dk 
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de 3 uger den stod på. Det lykkedes, ved 
hjælp af kontakter i sognet og velvillighed i 
Børnenes Hus, at skaffe indkvartering til de 
studerende med sovepladser, badefaciliteter 
samt køkkenfaciliteter mv. 
De udgravninger der i juni måned 2007 tog 
sin begyndelse, er en fortsættelse af de ud-
gravninger der blev foretaget i 70-erne og 
80-erne og som indeholder en af de hidtil 
største og vigtigste vikingebopladser i Dan-
mark. Udgravningerne er fortsat i 2008 
hvor den samme aftale som blev indgået i 
2007 kunne genoptages.   
Udgravningerne faldt sammen med skolens 
emneuge, der på denne vis kom til at om-
handlede vikingetiden og et samarbejde 
skolen og arkæologerne imellem blev 
iværksat. Skolebørnene kunne få formidlet 
en viden om vikingetiden, og ved selvsyn se 
hvordan arkæologer arbejder i dag. Endvi-
dere var der mulighed for, at hele sognet 
kunne følge med i udgravningerne, og der 
inviteredes endvidere til ”Åben grav” med 
omvisning og fortælling.  
Udgravningerne gav også anledning til at 
Maja Liv fra Grønbjerg via Dagbladet 
Ringkøbing-Skjern kunne få opfyldt sit øn-
ske om at blive arkæolog for en dag. 
Den opmærksomhed der fra hele sognets 
side bliver på arkæologernes arbejde i 
Grønbjerg, er en medvirkende faktor til, at 
vi kan få en ide om sognets fortid og sætte 
fokus på historien, og børnene får en ople-
velse af, at det er et spændende sted de hø-
rer til og har rod. Alt dette kan være med-
virkende til at bosætningen i området kan 
fastholdes. 
 
3. Bredbånd til Grønbjerg 
Da der blev mulighed for det, blev der taget 
initiativ til, at Grønbjerg og hele sognet 
kunne komme med på den hurtige forbin-
delse til Internettet med TV og telefoni 
samt mange andre muligheder i form af 
Bredbånd, der skal forbinde et yderliglig-
gende sogn til resten af verden.  
For at det skulle kunne lade sig gøre inden 

for overskuelig tid, var vi nødsaget til at gø-
re et stort benarbejde for at skaffe tilstræk-
kelig abonnenter til, at Bredbånd MidtVest 
ville komme vejen forbi Grønbjerg, frem 
for andre steder. I løbet af kort tid havde 
”ambasadørerne” skaffet så mange abon-
nenter, at Grønbjerg fik Bredbånd inden ud-
gangen af 2007 og hele Grønbjerg blev op-
koblet i løbet af januar, februar 2008. 
En opgave der løstes fordi vi kunne se, at 
det er til gavn for ikke blot lokalbefolknin-
gen i hele sognet, men også virksomheder-
ne i sognet. Endvidere kan det være med-
virkende til at virksomhederne vil fastholde 
deres bopæl i Grønbjerg og endvidere være 
en mulighed der absolut ikke hindre nye 
virksomheder i at slå sig ned i et landsogn. 
I tilgift har Grønbjerg Ungdomsklub (se se-
nere) fået en sidegevinst på omkring kr. 
45.000 som er præmie for de tilmeldte 
abonnenter.  

97 38 42 85 

ÅbningstiderÅbningstiderÅbningstiderÅbningstider    
 

mandag - tirsdag - torsdag 

900 - 1700 

Bestil tid i god tid 
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5. Grønbjerg Multisal 

Går vi lidt længere tilbage - stod sognet 

sammen om at indsamle midler således at 

der kunne bygges en Multisal i Grønbjerg. 

Allerede i 80-erne var det på tale at Grøn-

bjerg skulle have en hal til sportslige aktivi-

teter. Men ting tager tid og lokal udvikling 

lang tid. I 1996 opstod tanken igen og ved 

hjælp af en lokal indsamling (500.000 kr.) 

Kommunalt tilskud (200.000 kr.) samt en 

pulje fra By-og Boligministeriet til byforny-

else i landdistrikterne (ca. 2 mio. kr.), lyk-

kedes det for sognet at få en Multisal med 

to badmintonbaner og god plads til gymna-

stik, idræt, boldspil, kunstudstilling, kon-

cert, foredrag m.v. stablet på benene.  

Da grunden hvorpå Multisalen skulle byg-

ges, var en del af skolen og dermed den tid-

ligere Videbæk Kommunes ejendom, ind-

gik Grønbjerg-2000, som var dem der stod 

for projektet, et tæt samarbejde med de 

kommunale myndigheder om opførelsen af 

Multisalen. Et forbilledligt samarbejde mel-

lem et sogn og en kommune om at udføre et 

projekt, der er til gavn for hele lokalområ-

det og hvor der kan finde aktiviteter sted, 

der rækker ud over sognet. Der er endvidere 

udarbejdet en langtidskontrakt om brugsret-

ten samt vedligehold og tilsynspligt mellem 

Grønbjerg-2000 (multisalsudvalget) og den 

tidligere Videbæk Kommune. Kontrakten 

blev også sanktioneret af Ringkøbing-

Skjern Kommune, hvorefter Grønbjerg Fri-

skole ved køb af Grønbjerg Skole har over-

taget de samme forpligtelser. 

 

6. Grønbjerg Ungdomsklub 

Grønbjerg Ungdomsklub blev etableret i 

1995, som et af de ønsker de unge havde 

ved en ”forbrugerundersøgelse” blandt unge 

og voksne i Grønbjerg.  

Der har siden været næsten 100 % opbak-

ning til ungdomsklubben blandt eleverne 

fra 5. - til og med 8. klasse. Der har endvi-

dere i perioder været unge fra Spjald der har 

frekventeret Grønbjerg Ungdomsklub.  

Grønbjerg Ungdomsklub har ført en noget 

omflakkende tilværelse, idet de har skiftet 

”bopæl” ret så mange gange i dens levetid.  

Denne omflakken har medført at Ungdoms-

klubben og Grønbjerg-2000 er gået sammen 

om at foretaget ”pengeyngel” til fordel for 

Ungdomsklubben således at der kan findes 

en mere permanent løsning på Ungdoms-

klubbens pladsproblemer. Der blev i alt ud-

delt 14.000 kr til en flok udvalgte 

”pengeynglere” som arrangerede cy-

kelsponsorløb, banko, salg af komøg, CDer 

med Grønbjergrevy, Grønbjerg i gamle da-

ge, forfatter af sange, udgravning af vand-

huller, salg af blomster, abonnementtegning 

til MidtVest Bredbånd og meget meget an-

det. De 14.000 kr har så rigeligt ynglet og 

er blevet til ikke mindre end ca. kr. 

150.000,- til brug ved etablering af perma-

nente lokaler for Grønbjerg Ungdomsklub.  

 

7. Lyngdal 

Videbæk kommune og Ringkøbing amt var 

i 2000 - 2001 på udkig efter et egnet ”hjem” 

til slutbehandling af tidligere misbrugere. 

Man havde fået øje på en anvendelig stor 

bygning lidt uden for Grønbjerg. Der blev 

indkaldt til borgermøde i Grønbjerg hvor 

der, efter megen føromtale, skepsis og di-

skussion, var en særdeles god og positiv 

stemning over for projektet. Mødet resulte-

rede i at Ringkøbing Amt og Videbæk 

Kommune gik i gang med projektet og i 

marts 2001 var der indvielse af institutio-

nen.  

Siden hen har beboere fra institutionen dyr-

ket sport i Grønbjerg Multisal, og er således 

med i bybilledet i Grønbjerg. Endvidere har 

Grønbjerg Gymnastikforening draget nytte 

af nogle af beboernes kvaliteter i forhold til 

at være badmintontrænere for byens unge.  

I alt en relativ lille tidsmæssig og resurse-

krævende opgave der dog kan siges, at have 

stor betydning for en gruppe mennesker der 

måske ikke altid har det store overskud. 

Projektet Lyngdal stoppede ved overgang 

fra Amt til Region, men i stedet for Lyngdal 

er der opstået en institution Koglely i de 
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samme bygninger og med den samme dia-

log institution/Region og lokalsamfund 

imellem. Koglely er et udslusningssted for 

tidligere unge kriminelle. De første brugere 

af Koglely kommer medio september 2008. 

 

8. Cykelsponsorløb 

Det sidste initiativ på stammen er et cy-

kelsponsorløb der blev afviklet medio au-

gust 2008. Lone Astrup med familie arran-

gerede cykelsponsorløb til fordel for den 

nyoprettede Grønbjerg Friskole. 

90 cyklister havde skaffet sponsorer og op-

stilede til løbet. Samtidig med var der ca. 

110 heppere og kaffedrikkere til stede. De 

ca. 200 deltagere købte kaffe, deltog i lotte-

ri mm og cyklede tilsammen 170.000,- kr. 

ind til fordel for Grønbjerg Friskole. Arran-

gørerne af løbet har betinget sig at midlerne 

skal gå til gavn for eleverne i form af mu-

sikinstrumenter, udstyr og andre faciliteter 

der kommer børnene direkte til gode. 

 

9. Grønbjergs Huse 

Det er en kendt sag at nogle huse i de min-

dre landsbysamfund ikke er særlig attrakti-

ve med mindre man hedder Låsby-

Svendsen. 

Til glæde og gavn for hele lokalsamfundet 

har private:  

Nedrevet et ubeboeligt hus  

På en tvangsauktion opkøbt to huse i skarp 

konkurrence med Låsby-Svendsen og 

istandsat det for egne midler. 

Opkøbt Grønbjerg Kro ved en tvangsaukti-

on, hvor også en repræsentant for en opkø-

ber af lidet attraktive huse var til stede, og 

efterfølgende renoveret det. 

Derudover har en del private istandsat det 

indre og ydre ved køb og bosættelse i en 

række huse i Grønbjergs hovedgade. 

 

Kommunalt samarbejde 

Et karakteristisk træk for den Grønbjergske 

befolkning er nok – at ”der er nogen der gi-

der”. Og generelt læner vi os ikke tilbage 

og siger, at det må kommunen tage sig af - 

vi forsøger at løse opgaverne i et godt og al-

tid frugtbart samarbejde - før med den tidli-

gere Videbæk Kommune - og det samarbej-

de er blevet overført til den nye Ringkø-

bing-Skjern Kommune specielt ved en god 

dialog under oprettelsen af Grønbjerg Fri-

skole. 

 

Grønbjerg-2000 

Grønbjerg-2000 er en sammenslutning af så 

godt som alle foreninger i Grønbjerg. Grøn-

bjerg-2000 fornemmeste opgave er at samle 

og arbejde videre med større opgaver der 

ligger uden for den enkelte forenings regi - 

samtidig med at Grønbjerg-2000 på sognets 

vegne taler sognets interesser i flere sam-

menhænge.   � 

Julens glæder 
 

I GIF-regi udbetales 
 

Torsdag d. 27. november kl. 18 - 18.30 
 

I landbobankens lokaler i Grønbjerg - Kirsten er vært ved lidt gløgg mm. 
 
Grønbjerg IF  siger tak for årets opsparing og på gensyn i 2009 
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Kære læsere af Runestenen. 

Hvert år medsender jeg et girokort for dem 

der har lyst til at bidrage til at vi i Grøn-

bjerg har et lokalblad. 

Det gør jeg også i år. Det er altid en fornø-

jelse at mærke at der er opbakning til de 

ting man arbejder med. Jeg modtager, sådan 

lidt spredt over året, indbetalinger fra man-

ge mennesker her i Grønbjerg og det skal I 

have mange tak for. 

Hvad er det så man får når man giver en 

skærv til Runestenen. 

Ja - der er jo først og fremmest selve bladet 

der udkommer seks gange om året. Derefter 

kommer aktivitetskalenderen i september 

måned. I januar måned kommer Vejviser 

for Nr. Omme sogn. 

Vejviseren kan også fås som pdf-fil så man 

kan have den liggende på sin computers 

skrivebord. 

Ud over disse ”faste” udgivelser kommer 

der jo også den ugentlige reminder på e-

mail. Men den er af gode grunde forbeholdt 

de mennesker der har en PC der er koblet 

på internettet og at man naturligvis har kob-

let en e-mailadresse til sit system. 

Hvilken nytte har vi så af denne e-mail ser-

vice. 

Det kan man sige er lidt forskelligt, men der 

kommer i årets løb mange informationer ud 

af vidt forskellig slags. Det drejer sig om 

bortløbne og fundne dyr, cykler og møbler 

til salg, informationer om hvad der foregår i 

sognet og naturligvis den ugentlige remin-

der om hvad der sker i den kommende uge. 

Jeg ser ofte at vore to dagblade referere di-

rekte fra de udsendte meddelelser, og forle-

den blev jeg ringet op af Radio MidtVest 

hvor de ville forhøre om et arrangement i 

Grønbjerg. 

Så informationen virker både indensogns, 

men så sandelig også udensogns. 

Har man lyst til at være med på vognen skal 

man blot sende en e-mail til  

runestenen@runestenen.dk  

 

Ligeledes er jeg interesseret i adresseæn-

dringer, e-mail ændringer, familieforøgelser 

således at vores vejviser for Grønbjerg kan 

være helt up-to date.   � 

���� Fra egne rækker 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Cykelsponsorløbet indbragte kr. 175.000,- 
 
Efter aftale mellem Lone Astrup - Peter Lindegaard og Grønbjerg Friskoles 
bestyrelse benyttes midlerne ikke til skolens almindelige drift. 
 
Pengene er sat ind på Grønbjerg Friskoles konto i Ringkøbing Bank  
 
Nogle af pengene er foreløbigt benyttet til: 
 
• en tiltrængt opfriskning af Friskolens kontor 
• optimering af udnyttelsen i NaturMusen med børnevenlig køkken-alrum 

og et helt nyt legerum  
• udbygning og isolering af de udvendige skure til Friskolens skovudstyr 
 
Hilsen Lone Astrup og Grønbjerg Friskole 
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Siden sidst er der begyndt at komme virke-

lighed i mit engagement i Flyvevåbnet. Jeg 

er begyndt på de konkrete opgaver, og er på 

vej rundt for at lære organisationen og fol-

kene lidt bedre at kende. Således havde jeg 

rykket 4 dage ud af kalenderen i midten af 

september for at komme lidt tættere på.  

 

Tirsdag og onsdag var jeg med den mobile 

radarenhed på øvelse i Oksbøl.  

Den mobile radar skal kunne udstationeres 

til et sted, hvor der er et midlertidigt behov 

for radardækning. Enheden er under opbyg-

ning til udsendelse, og skal efter planen væ-

re klar ved udgangen af 2009. Derfor køres 

der nu nogle større øvelser, hvor materiel 

og betjening finpudses til den endelige klar-

melding.  

I Oksbøl var opgaven bl.a. at lave nogle 

prøveflyvninger for at se, hvordan det sti-

gende antal vindmøller influerer på radar-

billedet. De mange piskeris i landskabet ge-

nerer de engelske kolleger noget, så der gik 

engelske kontrollanter rundt omkring rada-

ren. Det viste sig heldigvis, at det danske 

system er bedre gearet til den slags udfor-

dringer, end det engelske – og vi har jo el-

lers også mange møller … ! 

Mens jeg gik rundt for at snakke lidt løst og 

fast med folkene, kom der melding om et F-

16-fly, som havde motorproblemer ude 

over Vesterhavet. Den måtte nødlande i Es-

bjerg. Siden holdt jeg en feltgudstjeneste 

under sløringsnettet mellem et par lastbiler. 

Dagen efter var udset til at være en øvelse 

under svære forhold i et højspændt område, 

så selvom vi var placeret inde på en lukket 

base, måtte alle gå med hjelm og fragmen-

tationsvest – det havde jeg ikke med, så jeg 

tog min baret på hovedet (det viste sig også 

at være beskyttelse nok den dag). Med ét 

gik det stærkt. Der kom melding om et 

uidentificeret fly over Vesterhavet. Et par 

F-16-fly blev sendt op for at få fysisk kon-

takt, og de meldte tilbage, at piloten sad 

med solbriller og arabertørklæde. Det var 

en fingeret flykapring, hvor terroristerne 

ville lande i Tirstrup, men de blev dirigeret 

ned i Karup, hvor situationen blev løst. 

Samtidig kom der melding om, at vores ra-

dar i terrænet blev angrebet, og at en tekni-

ker var faldet. Pludselig var der brug for 

præsten, men det var jo heldigvis kun en 

øvelse. 

���� Varm luft over Vesterhavet 
 
 
Ved: Sogne- og flyverpræst Ole Rasmussen 



31 

Torsdag var jeg med ruteflyet til Born-

holm, hvor jeg skulle besøge Radarhoved 

Bornholm, der er placeret tæt ved Rytter-

knægten. Her fik jeg en fin rundvisning på 

anlægget, hvor Flyvevåbnet dækker i høj-

den, hvor Søværnets radar stikker lidt dybe-

re. 

Radaren på Bornholm kan se så langt væk 

som halvvejs ind i den russiske enklave Ka-

liningrad, og det er kun fordi jorden ikke er 

flad, at de ikke kan se meget længere. Fra 

Bornholm kan man altså følge med i de rus-

siske flyvemønstre over Østersøen, hvilket 

var gode oplysninger at have, da de danske 

jagerfly var med i krigen omkring Serbien 

midt i 90’erne. De serbiske flyvere havde 

lært af russerne, og bornholmernes efterret-

ningsfolk ydede værdifuld støtte i den situa-

tion. 

 

Fredagen var sat af til et besøg ved Eska-

drille 515 i Kastrup. Det er en særpræget af-

deling af Flyvevåbnet, som har til huse ved 

Naviair (før: Statens Luftfartsvæsen), og 

som bestyrer luftrummet over Danmark. Da 

jeg blev vist rundt, forklarede chefen mig, 

at de dybest set bestyrer varm luft, idet luft-

rummet er inddelt i forskellige zoner, som 

flytrafikken dirigeres rundt i.  

Eskadrille 515 er bindeled mellem de civile 

og de militære luftfartsmyndigheder i Dan-

mark. Da jeg kom i uniform, skilte jeg mig 

ret så kraftigt ud, for selv de militært ansat-

te går der i civil. Det kommer sig af, at de 

arbejder tæt sammen, og som det kan ses på 

billedet, er der meget at holde styr på. 

Der blev pludseligt meget travlt, da der 

kom melding om, at et passagerfly cirklede 

rundt over Vesterhavet for at tømme brænd-

stoftanken, da de måtte sikkerhedslande i 

Kastrup senere på formiddagen. Et lan-

dingshjul var punkteret ved afgangen fra 

Billund, og i den situation tager man ingen 

chancer. Et F-16-fly havde igen været på 

vingerne for at vurdere omfanget. Da tiden 

kom, var jeg i tårnet sammen med mange 

andre af Naviairs og 515’s medarbejdere, 

og da så vi sikkerhedslandingen og det store 

opbud af redningskøretøjer og politibiler 

m.m., som var på plads, fordelt ud over hele 

lufthavnsområdet. 

Der blev klappet, da landingen gik godt, og 

så var der tid til frokosten før hjemturen om 

eftermiddagen. Der var også varm luft i 

kantinen, uhm … !� 

Ole Rasmussen (i uniform) i Naviairs opera-

tionsrum sammen med chefen for eskadrille 

515, Major M. Mouritsen. 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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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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Ingen kampvalg i denne omgang! 

Der er opstillet én liste, som bliver vores 

nye menighedsråd fra den 1. december. 

 

Folkene i dette råd er: 

Else Pedersen, Marianne Hansen, Eva Bro-

ni, Gravers Kjærgaard og Dorthe Liv 

Erik Ellegaard - arbejdende suppleant 

Grethe Sønderby - suppleant 

Klaus Jensen er trådt ud af menighedsrådet 

efter mange år som aktivt medlem. Vi siger 

tusinde tak for indsatsen og de gode stun-

der, som vi har haft sammen. Og så glæder 

vi os til at arbejde sammen med Gravers 

Kjærgaard, der er vores nye medlem. 

Vi ser frem til de næste 4 år, som gerne 

skulle byde på flere nye tanker og gode op-

levelser sammen med resten af Grønbjerg.  
� 

���� Valg i Nr. Omme Sogn 
 
 
Ved: Menighedsrådet 

 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 gymnastikforening inviterer  

til 

Julebal i gymnastikland 
 

for alle i 0. – 7. kl. 
 

Kom og vær med til masser af gymnastik, dans, sjov og leg 
 

Tid: Fredag, den 5. december kl. 16.00 til lørdag den 6. december 2008 

kl. 10.30 

 

Trænere: En hel flok, der har masser af ideer til gymnastikaktiviteter og sjo-

ve lege. 

 

Sted: Grønbjerg Friskole, Multisalen og gymnastiksalen 

 

Pris: Arrangementet koster kr. 50,- pr. deltager 

 

Tilmelding: Senest den 14. november på opslag i Brugsen eller til Elsebeth 

Kirk, tlf. nr.97 70 24 98.  

 Ved tilmelding oplyses et telefonnr. eller mobilnr., hvor forældre 

kan træffes den 5. - 6. december. 

 

Frivillige  Vi vil rigtig gerne høre fra forældre, som vil være behjælpelige  

hjælpere: med det praktiske, såsom mad, vagt ved overnatning m.m. 

 

Lørdag den 6. december er der forældreankomst kl. 10.30, hvor der vil være 

en lille opvisning. 

 

På gymnastisk gensyn! 

Sommerfest  
12. og 13. juni 2009 

 
Sæt kryds i kalenderne -  

så du er klar til en sjov og festlig 
weekend for hele sognet.  

 
Med venlig hilsen  
Sommerfestudvalget. 

Klinik for sundhed og velvære 
 

 

 

 

 

Zoneterapi ���� Massage 

Elektroterapi ���� D-tox spa 
 

Gavekort udstedes 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 
Natur og leg! 

 

I følge det sidste nummer af Helse har man 

i Vejle Kommune taget konsekvensen af, at 

der er sammenhæng mellem natur og sund-

hed. Lektor Troels Jensen fra Syddansk 

Universitet har sammen med tre kolleger la-

vet en rapport om naturens betydning for 

sundheden, og sammenhængen er tydelig, 

både for videnskaben og dem der har lagt 

krop til. Kommunen har ved samarbejde 

mellem forskellige forvaltninger skabt nog-

le rammer, hvor folk kan udfolde sig på for-

skellig vis i det grønne, og det virker frem-

mende på helbredet og forebygger stres. 

Den første undersøgelse af denne sammen-

hæng blev foretaget for ca. 20 år siden på 

en sengeafdeling, hvor patienterne alle var 

blevet opereret for galdesten. Dem der lå 

på den ene side for gangen havde udsigt til 

en mur, og dem der lå på den anden havde 

udsigt til grønne træer. De patienter, der 

havde grøn udsigt, blev hurtigere udskre-

vet og brugte mindre medicin. 

Naturen er det rette element for børn. Den 

er foranderlig og fuld af forhindringer, der 

ikke er planlagte. Legepladser er for pæne. 

Der skal være huller og mudder, skrånin-

ger og træer og langt græs, hvor de kan 

trille og klatre og balancere, hvor de kan 

blive væk og fundet igen. Det stimulerer 

deres motorik og kropsfornemmelse, deres 

nysgerrighed og mod på livet og deres 

indlæring. Det gælder altså om at tage 

børn med ud, hvor de kan tumle frit. � 

Skifter du e-mail så meddel det på runestenen@runestenen.dk  
så er du opdateret med nyheder fra Grønbjerg 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for 
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det. 

Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset     
sker det hos:sker det hos:sker det hos:sker det hos:    
    

Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28    

    

Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08    
EEEE----mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk     

Hvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglen....    
    

Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:    
Leje af: Leje af: Leje af: Leje af:     
Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)    kr. 700,kr. 700,kr. 700,kr. 700,----    
Køkken ved spisningKøkken ved spisningKøkken ved spisningKøkken ved spisning    kr. 300,kr. 300,kr. 300,kr. 300,----    
Køkken ved kaffebordKøkken ved kaffebordKøkken ved kaffebordKøkken ved kaffebord    kr. 200,kr. 200,kr. 200,kr. 200,----    
Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,---- rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen.    

Borde og stole lejes ud af huset: 
Borde 12,- kr. pr. stk.  
Stole 5,- kr. pr. stk. 
Service 10,- kr. pr kuvert 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  
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Kultur  og  Samvær 
Mødekalender  for  2008 – 09 

 

Mandag d. 17. november kl. 19.30  ”Ud af Grønbjerg Skole- og hvad så?” 
Grønbjerg-drengen journalist Uffe Tang fortæller om sit job, som ofte foregår på Christiansborg i Statsmi-
nisterens fodspor. 
I kaffepausen ordinær generalforsamling. På valg er: Thyra Larsen. 
Forslag til behandling må være bestyrelsen i hænde sen. 14 dage i forvejen. 
 

Fredag den 19. december kl. 19. 30  ”Vi lader julefred og –ro sænke sig!” 
Vi synger de kendte og lærer måske også en nyere julesang – lytter til en julefortælling, og smager på jule-
bagværket!  Medvirkende denne aften er Ingerlise Vestergaard og Ole Rasmussen. 
 

Onsdag d 14. januar 2009 kl. 19. 30  ”Tyrkiet – mit land- dets mennesker og kultur!” 
Beyhan Dogan Nielsen bor med sin danske mand i Havehuset i Grønbjerg. Hun har lyst til at komme og 
fortælle om sin tyrkiske baggrund og sin tilværelse på dansk. 
Efter kaffen er Beyhan villig til at svare på spørgsmål. 
 

Fredag d. 30. januar 2009 i forsamlingshuset 
Fællesspisning for hele familien – fælles med Menighedsrådet og Familie og Samfund! 
Der vil være tilmeldingsliste opslået i Brugsen.  Se også  SPISETIDEN der! 
 

Torsdag d. 5. februar kl. 19. 30 i Grønbjerg Friskole  
CUBA, set gennem Hans og Margit Jensen´s solbriller! 
Margit og Hans har holdt ferie på Cuba og taget en masse billeder, som de vil vise på storskærm, mens 
de fortæller om det for os så fremmede land. 
 

Tirsdag d. 3. marts kl. 19. 30  ”Fjorden – Livet – Havet – Døden” 
Hanne Kjærgaard fortæller: Mit arbejde som Hospice-sygeplejerske. 
 

Torsdag d. 2. april- (H.C. Andersen´s 204- års fødselsdag) kl.19. 30  
Og han dukker op her i Grønbjerg i en utrolig vellignende skikkelse- Henry Olesen fra Skjern. 
Emnet er selvfølgelig Eventyr og Livshistorie. 
 

Torsdag d. 13. august 2009 påtænkes en udflugt. 
 

Hvor ikke andet er nævnt foregår arrangementet i Konfirmandstuen 
 

Alle aftener: Entre- kaffe/ kage- 40,-  Alle er velkommen!   
 

Venlig hilsen bestyrelsen! 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

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

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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Grønbjerg Friskole deltog naturligvis også i Skolernes Motionsdag, der på landsplan har ca. 708.000 

deltagende skoleelever. Først blev der varmet op i skolegården hvor børn, forældre og enkelte bedste-

forældre deltog. Efterfølgende kunne man så løbe enten 3, 5 eller 10 km.  

Se flere billeder på www.groenbjerg-friskole.dk 

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen     
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !    
prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,---- kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time    
    
    

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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Så sker der igen noget på Koglens nye afde-

ling Koglely på Grønbjergvej! 

Den 3. august overtog vi en flot nyistandsat 

bygning, som var lige til at flytte ind i. 

 

Afdelingsleder Gitte Knudsen tiltrådte den 

1. august og har sammen med socialrådgi-

ver Birgit Søndergaard haft gevaldigt travlt 

i hele august måned med at gøre mest mu-

ligt klar til den 1. september, hvor i alt 13 

nye medarbejdere havde deres første ar-

bejdsdag på Koglely. 

 

De første 2 – 3 uger er gået med introdukti-

on, indretning af de unges værelser og an-

dre praktiske arbejdsopgaver samt ikke 

mindst at lære hinanden at kende. 

Der har været mange gode og konstruktive 

diskussioner, og vi er nu ved at være parate 

til at modtage de(n) første beboer(e). 

Alle ser frem til at komme i gang med det 

egentlige arbejde, nemlig at gøre en forskel 

i nogle unge menneskers liv, så de kan få 

det endnu bedre og i langt højere grad blive 

i stand til at klare sig i vores samfund med 

���� Nyt om Koglely 
 
 
Ved: Forstander Eva Hallgren 

bolig, uddannelse, beskæftigelse og familie/

venner. 

 

I ugerne 37 og 38 havde vi besøg af Dag-

bladet Ringkøbing-Skjern og Herning Fol-

keblad.  

Det resulterede i 2 gode artikler om Koglely 

og de tanker, som især medarbejderne gør 

sig om det at være med til at bygge noget 

nyt op. 

 

Der vil senere på året blive en officiel ind-

vielse af Koglely, hvor regionsrådsformand 

Bent Hansen forventes at deltage. 

Datoen herfor er endnu ikke fastsat. 

 

Vi er meget glade for den positive modta-

gelse, vi har fået i Grønbjerg – både ved 

borgermødet i foråret og efterfølgende hos 

og med lokale håndværkere, handlende og 

andre Grønbjerg-borgere, som vi har mødt 

undervejs. 

 

Vi følger os meget privilegerede over, at 

det netop er i Grønbjerg, at vi har fået mu-

lighed for at skabe en ramme om nogle un-

ge menneskers liv og færden, og vi ser frem 

til et frugtbart og positivt samarbejde 

med jer alle.� 

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 
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Familie og Samfund 

Aktivitetskalenderen for medlemsåret: 
 

Onsdag den 26. november kl. 19.00  Julehygge 
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration til nye og alternative dekorationer af Preben Madsen, 
Spjald. 
Afholdes på Grønbjerg Friskole sammen med Havekredsen. Pris 50 kr. 
Tilmelding i Brugsen senest den 20. november 

 

Fredag den 30. januar kl. 18.30  Fællesspisning i forsamlingshuset 
Afholdes sammen med Menighedsrådet og Kultur og samvær. 
Nærmere information følger i Runestenen. 

 

Fredag den 27. februar kl. 19  Vinsmagning 
Afholdes i samarbejde med Grønbjerg Brugs i forsamlingshuset ved Hans Kristensen.  
Nærmere information følger senere. 

 

Onsdag den 24. marts kl. 19.00  Makeup aften 
Vinni Linddahl kommer og fortæller om makeup og hudpleje. 
Hun vil lægge makeup på et par af deltagerne og der er mulighed for selv at prøve lidt forskellige ting.  
Afholdes på skolen. Minimum 15 deltagere. Pris 50 kr. 
Tilmelding i Brugsen senest den 17. marts 

 

Bestyrelsen:  

Formand: Jytte Nilausen ......................tlf.: 97 38 43 78 
Næstformand: Jytte Hankelbjerg .........tlf.: 97 38 42 68 
Kasserer: Pia Albæk Kristiansen .........tlf.: 22 16 84 09  

Sekretær: Lissi Aagaard Dyrberg......... tlf.: 21 49 74 92 
Medlem.: Henriette Qvist ..................... tlf.: 98 48 54 52 

Musikgudstjeneste i Nr. Omme Kirke 
 
Igen i år kan vi glæde os til 2. juledag kl. 10.30 

 
Søren Ballegaard og venner vil endnu engang servere en lækker 
anretning af nyt og gammelt inden for julemusikken. 
Musikgudstjenesten vil være en blanding af den traditionelle jule-
gudstjeneste og unge jazzmusikers lyst til at prøve nyt. 
 
Derfor skal man regne med, at gudstjenesten varer længere end 
normalt.  
Den vil sikkert slutte omkring kl. 12, hvor menighedsrådet vil byde 
på lidt julehygge inden turen går hjem. 
Måske har du lyst til at prøve noget nyt. 
Måske ved du allerede, at du bare skal af sted igen! 
Vi glæder os til at se jer alle. 
Menighedsrådet 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Laurids Bramstrup Mikkelsen, pleje-

hjemmet Klokkebjerg, Skjern, tidl. Algade 

12, Grønbjerg, sov den 11. oktober stille 

ind efter tiltagende svagelighed, 93 år gam-

mel. Og blev den 15. okt. begravet fra Nør-

re Omme Kirke. 

Laurids Mikkelsen blev født som den yng-

ste i en søskendeflok på fem på den gård, 

som han sammen med hustruen Esther kom 

til at drive gennem ca. 40 år. Parret blev gift 

som 23-årige og drev nogle år en ejendom i 

Brejning, indtil de skulle hjem og overtage 

hans forældres gård i Kjærgaard i Grøn-

bjerg. Medbringende sig deres to ældste 

børn, drengene Henning og Henry. 

I Kjærgaard var der rigeligt at gøre for det 

unge par, ude og inde blev alt passet per-

fekt, men der blev dog også tid til at sætte 

endnu et par børn i verden, pigerne Karla 

og Maja. 

Børnene fik et godt og trygt hjem, men fik 

også lært at hjælpe til derhjemme, og det 

var der nok brug for, da Laurids med flere 

tillidshverv var en del tid hjemmefra. 

Laurids har lagt en del hverv bag sig i grøn-

bjerg-forbindelse. Han var bl.a. i bestyrel-

sen for brugsforeningen, og i nogle år var 

han medlem af skolekommissionen og i 

mange år var han lægdommer, først ved ret-

ten i Ringkøbing og derefter i Vestre 

Landsret i Esbjerg. 

For 25 år siden købte parret en byggegrund 

på Skrænten i Grønbjerg og byggede deres 

drømmehus, hvor de hyggede sig med at 

bo, efter at have solgt gården i Kjærgaard. 

Herfra var der få skridt til Laurids´ nye ar-

bejdsplads hos bakkesmeden, hvor han fun-

gerede som altmuligmanden i mange år. 

For 16 måneder siden - i deres høje alder- 

tog ægteparret Mikkelsen ophold på Klok-

kebjerg, hvor de nød god pleje og omsorg, 

og hvor Esther stadig har sit hjem. 

Laurids Mikkelsen efterlader sig sin kone 

og de fire børn samt en stor flok børnebørn 

og oldebørn. 

Æret være Laurids Bramstrup Mikkelsens 

minde! � 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

Byggegrund sælges 
 

Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte sælges Algade 33 
 

Grunden er 887 m2 hvorpå der er et ældre værksted/garage 
 

Der er el, vand og kloak på grunden 
 

Henvendelse: - Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 10 
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En hilsen fra Kultur og Samvær. 

 

Så fik vi torsdag aften startet rigtig godt op 

på en ny sæson i vores forening med en dej-

lig, spændende og interessant sang- og for-

tælleaften. Kirsten Pedersen fra Velling er 

en meget dygtig pige, som berettede leven-

de om sine "unge" oldeforældre Kirsten og 

Pouls ungdomstid. En viden, hun har tileg-

net sig gennem deres kærestebrevskorre-

spondance for ca. 110 år siden. En udbytte-

rig aften, med en god tilslutning. 

Nu glæder vi os så til mandag den 17. nov. 

kl. 19.30, hvor det er journalist Uffe Tang, 

der kommer hjem til Grønbjerg og fortæller 

om sit job- ofte i hælene på statsminister 

Fogh Rasmussen. 

I kaffepausen afvikles foreningens general-

forsamling, og i år er det Thyra, der er på 

valg til bestyrelsen. 

 

Vi vil også lige minde om, at det er fredag 

den 19. december kl. 19.30, at vi synger ju-

len ind, lytter til en julefortælling og sma-

ger på julekagerne. Medvirkende denne af-

ten er Ingerlise Vestergaard og Ole Ras-

mussen. Begge de nævnte arrangementer 

foregår i konfirmandstuen.  

På gensyn - og venlig hilsen - Bestyrelsen.
� 

���� Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk PipeCon as 

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

brationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, imple-
mentering og opfølgning. 

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 

 
• 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 / imk@privat.dk 
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Selvom man er lærer på Friskolen kan man også 

godt være arbejdende forældre. 
Frokosten stod bl.a. på gulerødder 

Arbejdsweekend i Grønbjerg Friskole: 

Den ene af to arbejdsweekender i Friskoleregi blev afviklet den 25. oktober. Der blev ma-

let, tapetseret, beskåret hække, arbejdet med etablering af skure til friluftsudstyret, lavet 

nyt køkken i NaturMusen og meget meget mere. Mange forældre og deres børn deltog 

foruden Green teamet der består af støttekredsmedlemmer. 

Man kan se flere billeder på www.groenbjerg-friskole.dk 

Det er hårde ene mand at skal samle alt det hækaffald og blade sammen 
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VIKINGEN ER LØS 

Når man skal giftes: 

 

Når man tager på bryllupsrejse, tager man som regel til Italien eller København og 

spiser fin mad. 

Bolette 8 år 

 

Jeg kender to der er blevet gift, men de har ikke skiftet navn.  

De hedder stadigvæk Walther og Anette. 

Christian 9 år 

 

I kirken skal man overbevise præsten om, at man er skabt til at være sammen. 

Mette 9 år 

 

Jeg synes det er flot at blive gift i kirken, for der er mange præster der samler på mo-

delskibe og hænger dem op i loftet. 

Søren 8 år 

 

Hvis man ikke gifter sig bliver man til en peberbøsse. 

Stine 7 år 

 

En svigermor er straffen, man må tage, når man gifter sig med en person, man ikke 

kender  

Poul 7 år 

 

I århundreder troede folk, at månen var lavet af grøn ost. Så fandt astronauterne ud af, 

at månen i virkeligheden er en stor klippe. Det er det, der sker, når man glemmer at 

sætte osten ind i køleskabet. 

 

Min lillebror spurgte mig engang, hvad der sker, når vi dør. Jeg fortalte ham, at vi bli-

ver begravet under en bunke jord, og at ormene æder vores kroppe. Jeg tror, at jeg 

skulle have fortalt ham sandheden: At de fleste af os ender i Helvede og brænder for 

evigt, men jeg ville ikke gøre ham ked af det 

 

Gammeljomfruer ved ikke helt, hvordan mænd skal bruges  

Martin 8 år 

 



 

Annoncesponsor: 

 

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SSSS    

Butikstorvet i Grønbjerg 

Håndkøb og afhentning af receptmedicin  

Lokalbrugsen sparer dig for  
mange unødige kilometer  

Tænk så mange muligheder i én butik! 
 

Lokalbrugsen - din servicebutik 

alle former for tips og lotto - 

Sende og hente pakker - Frimærker  mv.  

”Hæveautomat”  
Når du lige står og mangler lidt kontanter 

Dagligvarer -  
til både de store og de små indkøb 
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