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RUNE 

7 på plinten 
 

 Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der 

også masser af talent og noget at bygge videre på.  
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Ting tager tid -  
Sidste år ved denne tid skrev jeg en lille 
provokation om, at komme i gang med at 
planlægge en fælles generalforsamling for 
de fleste af Grønbjergs foreninger. Det ar-
bejde er nu sat i gang med deltagelse af 
Grønbjerg Gymnastikforening, Grønbjerg 
Ungdomsklub, Sogneforeningen, Grønbjerg 
Friskoles Støtteforening og Grønbjerg-
2000.  
Der er vel næppe en forening, der ikke kan 
være med, på grund af at man helst ser, at 
der ikke kommer nogen til ens generalfor-
samling, eller man vil vedtage noget i 
dølgsmål. 
Andre foreninger af mere officiel eller kom-
merciel interesse kan af gode grunde ikke 
deltage, da der er en lovbestemt procedure 
der skal overholdes. 
Arbejdet skrider langsomt fremad, og det 
forventes at man til næste år kan samles om 
en generalforsamling, der kan indeholde 
mange spændende ting. Er der flere, der ud 
over de nævnte der kunne have lyst til at 
prøve kræfter med nye tiltag i Grønbjerg, er 
man velkommen, og man skal blot give 
Klaus Tang en telefonopringning, så vil 
man  komme med i arbejdet og blive orien-
teret om procedure mv. 
 
Så blev Forsamlingshuset solgt.  
På et par ekstraordinære generalforsamlin-
ger samt et ordinært blev det besluttet, at 
sælge det nuværende Forsamlingshus til na-
boen mod vest. 
Bestyrelsen vil nu afvikle Sogneforenin-
gens Forsamlingshus og begynde at lægge 
kræfter og øvrige resurser i et Multikultu-
kompleks i tilknytning til Grønbjerg Frisko-
le. Arbejdet er godt i gang, og et udvalg har 
fået et kommissorium (retningslinjer, tids-
ramme mm.) fra Grønbjerg-2000 at arbejde 
ud fra. Det indledende arbejde skal være 
færdiggjort til offentliggørelse på Grøn-
bjerg-2000s bestyrelsesmøde omkring den 

RUNESTENEN 

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

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

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

1. april, og det skal under ingen omstændig-
heder være en aprilsnar. 
Der bliver tænk stort - og arbejdsgruppen 
har været ude i omegnen for at se på lignen-
de komplekser, lige fra projekter til 23 mio. 
kr. til projekter til væsentlig lavere beløb. 
Det vil nok være illusorisk at tro, at vi her i 
Grønbjerg, vil være i stand til at samle et 
tocifret millionbeløb sammen til et sådant 
formål, men med hjælp fra forskellige fon-
de og en hammergod beskrivelse af projek-
tet, kan vi måske komme i nærheden - uden 
dog at komme ind på, hvad nærheden kun-
ne være. 
Under alle omstændigheder skal projektet 
opdeles i trin ligesom da vi byggede Multi-
salen og havde alverdens gode forslag til 
indgangsparti, omklædningsfaciliteter, cafe-
teria og køkkenfaciliteter, der kunne anven-
des af Forsamlingshus, Friskole, cafeteria 
og NaturMusen. Opgaven kan lige pludse-
lig blive påtrængende når vi i 2010 skal til 
at sørge for et måltid mad til børnehavebør-
nene. 
Nej! Jeg tror aldrig det bliver kedelig at bo i 
Grønbjerg - og med dette vil jeg ønske alle 
et godt forår. 

Deadline for nr. 98 er  

lørdag d. 25. april 
 

Bladet udkommer 
onsdag d. 13. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 

Vi har i skrivende stund net-

op passeret 1. marts, dagene 

længes, og inden længe vil 

naturen igen spire og gro. Jeg 

vil denne gang indlede med et 

par vers af Jens Rosendals 

forårssang. Du kom med alt 

det der var dig: 
 

Du kom med alt det der var dig 

og sprængte hver en spærret vej 

og hvilket forår blev det. 

Det år hvor alt blev stærkt og klart 

og vildt og fyldt med tøbrudsfart 

og alting råbte: Lev det. 
 

At livet det er livet værd 

på trods af tvivl og stort besvær 

på trods af det der smerter 

og kærligheden er og bli`r 

og hvad end hele verden si`r 

så har den vore hjerter. 
 

Handlingsplan for landdistriktspolitik-

ken. 

Byrådet vedtog i juni 2008 en landdistrikts-

politik, og i forlængelse heraf blev der på 

byrådsmødet i januar vedtaget en hand-

lingsplan for 2009 for landdistriktspolitik-

ken. 

Den planlagte landdistriktsindsats for 2009 

understøtter landdistriktspolitikkens strate-

giske målsætninger: 

• Kompetence og erhvervsudvikling 

• Markedsføring 

• Sammenhængskraft og foreningsarbejde 

• Infrastruktur 

• Offentlig service 

• Lokale udviklingsplaner - forskønnelse, 

landsbyrum og byggegrunde 

• Naturadgang og kulturarv 
 

Hovedindsatsen på landdistriktsområdet vil 

i 2009 blive lagt på følgende aktiviteter: 

Omsætning af analyseresultater til praksis i 

en videreførelse af bosætningssamarbejde 

under arbejdstitlen. ”Attraktive landsbyer” 

Deltagelse/bidrag til udarbejdelse af hel-

hedsplaner/lokale udviklingsplaner for land-

distrikter og landsbyer. 

Deltagelse i arbejdsgrupper vedrørende sti-

projekter, herunder etablering af stier og 

publikumsfaciliteter, vedligeholdelse, regi-

strering af stier og formidling af oplevelses-

muligheder. 

Inddragelse af øvrige fag og stabsområder i 

en tværgående landdistriktsindsats. 

 

Lokal forankring og samarbejde med lokale 

om gennemførelse af landdistriktsprojekter-

ne er en forudsætning for kommunal enga-

gement. Kommunen ønsker endvidere forsat 

at samarbejde med lokale LAG (lokale akti-

ons grupper) og med landdistriktsrådet om 

projekter. 
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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: Heidi Kjær 32559555 

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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 MARTS Side   Side 

MA 9  Dagen tiltaget med 4t 21m 11  LØ 11   

TI 10   SØ 12 Påskedag Kirke 10.30  

ON 11   MA 13 2. Påskedag         Kirke ingen 16  

TO 12   TI 14   

FR 13   ON 15   

LØ 14   TO 16 F&S ex general Jagtforen. træning 49 

SØ 15  Kirke 9.00  FR 17 Tilm. talentshow. 17 

MA 16 Samtaler i Friskolen... 12  LØ 18   

TI 17 ...hele ugen  -  Tilmelding til F&S 49 SØ 19  Kirke 9.00 (AH)  

ON 18   MA 20 Dramauge Friskolen 17  

TO 19   TI 21   

FR 20   ON 22 Dramauge /forestilling  

LØ 21 Jagtforeningen træning  TO 23 Generalf. GGUF - Jagtf. Træning  38 

SØ 22  Kirke 10.30  FR 24   

MA 23 Samtaler i Friskolen... 13  LØ 25 Runestenen Deadline  

TI 24 ...hele ugen  -  F&S sminkning 49 SØ 26 Kirke  ingen  

ON 25   MA 27  18  

TO 26 Generalforsamling Brugsen 35 TI 28   

FR 27   ON 29   

LØ 28 Jagtforeningen træning  TO 30 Jagtforeningen træning  

SØ 29 Sommertid beg. Kræftens bek. Kirke ingen 36  MAJ  

MA 30  14  FR 1   

TI 31 Fodbold 21 LØ 2 Havekredsen 31 

 APRIL  SØ 3 Konfirmation Kirke 10 22 

ON 1 Fodbold -    F&S generalf. 21 49 MA 4 Befrielsen 19  

TO 2 Kult.&Sam. - Jagtf. træning  23 TI 5 Jagtforen. indskydning  

FR 3   ON 6 GF Bst  

LØ 4   TO 7 Jagtforeningen træning  

SØ 5 Palmesøndag Kirke 14.00  FR 8 St. Bededag Kirke 9.00  

MA 6 Friskolefri 15  LØ 9   

TI 7   SØ 10  Kirke ingen  

ON 8   MA 11 Forlænget weekend Friskole 20  

TO 9 Skærtorsdag  Kirke ingen  TI 12   

FR 10 Langfredag Kirke 9.00  ON 13   Dagen tiltaget med 9t 21m  
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Fortsat fra side 3..... 
 

Der er fra og med 2009 afsat 1,5 mil. kr. 

årligt til anlægsprojekter, der understøtter 

landdistriktspolitikken. 

 

Handlingsplanen kan findes på kommu-

nens hjemmeside www.rksk.dk 

 

Miljøsagsbehandling. 

Landbruget gennemgår forsat en stor og 

hastig strukturudvikling, og der er som føl-

ge heraf behov for mange nye og større 

produktionsanlæg. Sagsbehandlingen for 

miljøsager har de senere år, af forskellige 

grunde været meget langsommelig. 

Det er derfor glædeligt, at der nu, bl.a. 

ved hjælp af en pulje på 100 mio. som 

folketinget har valgt at stille til rådighed, 

opprioriteres på området. Som det har 

fremgået af pressen på det seneste vil der 

blive ansat yderligere medarbejdere, og 

blive indgået aftaler med eksterne firmaer 

for at komme puklen til livs. Jeg ser frem 

til at behandlingen af miljøsager kommer 

på et acceptabelt niveau. 

 

Læserne ønskes et godt forår.  � 

Støtteforeningen til Grønbjerg Friskole 
 

Ordinær generalforsamling onsdag d. 27. maj 2009 
 

Dagsorden: 

Valg af dirigent Valg af stemmetællere 

Bestyrelsens beretning Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

Valg af to revisorer samt personlig suppleant 

Indkomne forslag Eventuelt 
 

Medlemskab af støttekredsen 

Et medlemskab gælder pr. husstand og koster min. 100,- kr. 

Man kan indbetale på vedlagte girokort eller overføre pengene direkte til konto 

7670-2503576 i Ringkjøbing Landbobank. 

Medlemskabet gælder 1 år, som begynder når generalforsamlingen har været af-

holdt i perioden 1. marts til 1. juli.  

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne - Grete Tange 

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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Personale-nyt 

Så skete det endelig. Yvonne nedkom med 

en dejlig stor dreng. Vi ønsker Yvonne til-

lykke med familieforøgelsen. 

NaturMusen har været ramt af en del syg-

dom lige siden december måned (influenza 

m.v.) Vi håber, at der ved at komme ro over 

personalegruppen igen. Undertegnede smed 

krykkerne den 18. februar, og vi er nu vendt 

tilbage til vores normale arbejdsskema. Vi 

siger tak for den forståelse der har været 

mht. omrokeringer m.v. af personalet og tak 

til pasningsbankens medlemmer for hurtig 

udrykning. 
 

Børn 

Pr. 1. marts siger vi goddag til Julie og Emil 

Bilgrav. Julie starter som Myre i børneha-

ven og Emil bliver Mariehøne (sfo-barn). 
 

Fastelavnsfest 

Efter en uge med fremstilling af div. faste-

lavnsting, oprandt dagen endelig, hvor bør-

nene skulle slå katten af tønden. Børnene 

var festligt udklædt som konge, zebra, poli-

tibetjent, Pippi Langstrømpe, Tornerose, 

næsehorn, osv. osv. 

Efter at have spist dejlige fastelavnsboller 

og drukket kakao, gik vi i gymnastiksalen. 

Alle børn nåede at slå omkring 10 omgan-

ge, før bunden endelig faldt ud og kongen 

kunne krones. 

Efter et par fastelavnssange, gik vi over på 

Grønbjerghjemmet for at synge nogle faste-

lavnssange for dem. Vi blev budt på faste-

lavnsboller og saftevand. Børnene syntes 

det var lidt mærkeligt, at én af beboerne 

værnede om sin egen fastelavnstønde. De 

skulle nemlig selv slå katten af tønden om 

eftermiddagen. Da bollerne var spist, tog 

nogle af børnene sig nogle lange glideture 

på gangen, mens andre sad og beundrede 

Skalarerne i deres akvarium. Tak til Grøn-

bjerghjemmet, fordi vi måtte besøge dem. 

Førskolebørnene slog katten af tønden sam-

men med børnehaveklassen og Sfo-børnene 

slog katten af tønden om eftermiddagen. Vi 

var på Grunden og nød det fine vejr og alle 

fastelavnsbollerne. 
 

En af traditionerne i Sfo’en er den fælles 

fødselsdag, som afholdes den sidste tirsdag 

i hver måned, for de børn som har haft fød-

selsdag i den forgangne måned. Alle samles 

til is og kage i børnehaveklassen. Alle fød-

selarerne bliver nævnte og der bliver fortalt, 

hvor gamle de blev. De sidder ved deres 

eget bord med fødselsdagsdug og flag. Vi 

synger fødselsdagssang og råber et hurra 

for hvert år den ældste er blevet. 
 

Næste projekt i Myretuen har været gække-

breve. Brevene får lov til at dekorere vores 

vinduer, indtil børnene får dem med hjem. 

Der skal virkelig koncentration til hos de 

små, når saksen skal følge linjerne i møn-

stret. Vi får mange sjove ansigter at se, når 

tungen skal holdes lige i munden. 
 

Skoven 

Vi er i skoven igen. Vi har glædet os rigtigt 

meget til at komme derud igen. Vi har ikke 

været der siden sidst i november. Kl 8 skal 

alle børn være klar for vi skal med bussen 

derud. Dvs. at vi kører derud i bus og går 

hjem. 

Vi holder til i skovområdet ude ved 

”Fandens Slot” Indtil videre vælger vi at gå 

hjem til middag, så vi spiser madpakke der-

hjemme. Formiddagsfrugten tager vi med 

ud i skoven. 
 

Dagens smil 

3 drenge leger rigtigt godt sammen. Den 

voksne ser pludselig, at de nu kun er 2 og 

spørger, hvor den 3. er henne. Barn: ”vi har 

slået op med ham”. - Voksen: ”Slået op…. 

Hvad betyder det”? Barn: ”Det betyder, at 

vi ikke gider lege med ham mere”.  � 

���� Nyhedsbrev fra NaturMusen 
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I uge 8 havde Grønbjerg Friskole besøg af 

to praktikanter fra 9. klasse i Spjald Skole. 

Det var Lisbeth Damgaard fra Hover og 

Mathilde Oline B. Madsen fra Spjald. 

Praktikanterne blev opfordret til at skrive 

om deres praktikophold, og Runestenen 

bringer her deres indtryk af opholdet på 

Grønbjerg Friskole (og der er ikke censure-

ret i stykket ej heller lagt pres på de to pi-

ger). 

 

Mandag morgen havde vi første dag i prak-

tikuge på Grønbjerg Friskole. Vi var rigtig 

spændte på, hvordan ugen ville foregå. 

Hvordan ville børnene tage imod os? Hvor 

meget ville lærerne give os lov til?  

Heldigvis er vi kun blevet positivt overra-

skede. Ingen problemer! Børnene kom alle-

rede hen til os fra første dag. Vi blev over-

raskede over, hvor mange børn, der ville 

holde os i hånden og sidde ved os til elev-

møde. Jo længere vi er kommet hen på ugen 

kan alle knusene ikke tælles på to hænder. 

Vi har også hjulpet i timerne og eleverne 

var rigtig imødekommende.  

 

Onsdag var vi så heldige at komme med på 

udflugt med 0.-3. klasse. Vi skulle kigge på 

fugle, som var deres emne. Vi tog med, 

med oprejst pande, og næsten intet overtøj. 

Denne dag ville det have været bedre, hvis 

vi havde været blæksprutter med 8 eller 38 

arme. Begge havde vi tre i den ene hånd og 

2 i den anden, men det var hyggeligt, og vi 

���� Imødekommende børn på Grønbjerg Friskole 

 
Ved: Praktikanterne Mathilde Oline og Lisbeth 9. kl. Spjald Skole 

Mathilde Oline til venstre og Lisbeth til højre 
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håber vi fik gjort alle glade. Vi hjalp ellers 

med at holde styr på alle 38 børn. De skulle 

tælle stenfugle, og det hjalp vi ihærdig med, 

men til sidst blev det også en for stor opga-

ve for en praktikant. Det hele endte op i at 

der var 86 stenfugle rundt i hele haven. 

Derefter gik turen ellers hjem til Birgit, 

hvor der ventede et stykke kage.  

 

Torsdag morgen fik vi lov til at planlægge 

lidt idrætslege til de små. De var med på det 

hele, og de fik lært en ny leg, som de gik 

meget op i. Ingen måtte snyde!  

Mens vi var ovre og lege, havde alle de an-

dre klasser læsetime. Vi var meget overra-

skede over, at de elever, som kunne larme 

så meget, kunne sidde og læse i en halv 

time. Der var helt stille, og man ville kunne 

høre en knappenål falde på gulvet.  

 

Fredag kom vi så på en hel anden opgave. 

Vi skulle have kreative timer med 4.-5. 

klasse. Vi fik det store ansvar at holde styr 

på 7 drenge, som skulle smadre porcelæn 

og glas. Det lyder som en forholdsvis let 

opgave, men vi havde nok at lave, da det 

selvfølgelig er sjovere at smadre porcelænet 

end at rydde op. Det blev heller ikke nem-

mere, for man ville da gerne have, at prakti-

kanterne vidste, at man var der. Det gik hel-

digvis godt, og vi havde nogenlunde kontrol 

over situationen. 

 

Alt i alt har det været en meget god og inte-

ressant uge, hvor vi virkelig har hygget os 

med børnene. Både store og små. Vi har og-

så set hvordan en friskole er i forhold til en 

almindelig folkeskole. Vi kommer jo nor-

malt fra 9. klasse på Spjald skole, hvor en 

af os, har prøvet friskolelivet før på Hover-

Torsted Friskole. Vi syntes det er en god 

måde, lærerne aktiverer børnene på, og der 

er flere frie rammer. Børnene får bedre ud-

fyldt deres enkelte behov, da det er nemme-

re end på en folkeskole.  

Vi kommer til at savne børnene, selvom vi 

kun har været her i en uge, men de har alle 

haft et godt humør og glade ansigter.  

- Tak for en god uge og hav det godt! :-) !
� 
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Efter generalforsamlingen sidste år, konsti-

tuerede vi os på følgende måde. 

 

Formand: Ole Berthelsen 

Næstformand: Mogens Ballegaard 

Sekretær: Finn Krogh Jørgensen 

Kasserer: Jane Jensen 

 Lisbeth Sand 

 

Til forældrerådet i NaturMusen blev følgen-

de valgt: 

Connie Schmidt 

Dorthe Trabjerg Hansen 

Helle Harhorn 

 

Vi er en Grundtvigs-Koldsk friskole - det 

skal bestyrelsen holde sig for øje i de for-

skellige beslutninger, der bliver foretaget - 

og med det i tankerne og sammen med vort 

værdigrundlag, skal vi hele tiden være 

ajour - følge op - helst være fremadrettet - 

være sparringspartnere til ledelsen og per-

sonalet i både skole og børnehave. 

 

Når en friskole ser dagens lys, er budget-
ter, kassekredit og bankforbindelsen noget 

man ikke kommer uden om. Her valgte be-

styrelsen at tage imod tilbud, fra to ”gamle” 

bestyrelsesmedlemmer om hjælp til denne 

del. 

Overtagelsen af det gamle Børnenes Hus fra 

Ringkøbing-Skjern kommune krævede en 

del møder og forhandlinger, inden skødet 

kunne underskrives. 

Loven om virksomhedsoverdragelse blev 

for os en rigtig svær størrelse, men også en 

lov vi ikke kunne komme uden om. Ud over 

det personale, som blev virksomhedsover-

draget, har vi i skoledelen ansat en lærer, 

Karsten Meldgaard og i børnehavedelen en 

leder, Doddy Møller Bach. 

 
 

Bussen 
Efter en del snakken frem og tilbage om le-

je/låne, eller få en vognmand til at køre, be-

sluttedes det at købe en bus af Viggo Stef-

fensen. Bussen stod klar ved skolestart – 

hen på efteråret blev den dekoreret af Ring-

købing Skilte, så ingen kunne være i tvivl 

om, hvor den hørte til. I januar dekorerede 

Ringkøbing Skilte bussen yderligere med 

reklamer for Friskolens sponsorer, som er: 

Anneberg, Valhalla, VestjyskBANK, Ivan 

Mortensen, Jens Kirk, Grønbjerg Brugs, 

Klip & Krøl, Hakon Pøhl, Peter Juelsgaards 

køkkenfirma, Ørnhøj El, 10-4 i Spjald og 

Ringkøbing Skilte. 

 

Med en IT – nørd i bestyrelsen, kom der 

en hjemmeside for både Friskolen, Natur-

Musen og Støttekredsen op at stå, og al IT i 

hele huset har fået en ordentlig overhaling. 

Udgifterne til både bus og IT, har vi stort 

set fået dækket af de midler vi søgte ved 

Friskolens støtteforening. Ud over bevillin-

gerne til bus og IT, var I med til at festlig-

holde første skoledag, ved at forære en T-

shirt, med Friskolens navn og logo på, til 

alle i friskolen. 

 

Cykelsponsorløb 
Efter generalforsamlingen sidste år, hvor 

Lone Astrup blev valgt som tilsynsførende 

for friskolen, valgte hun på eget initiativ at 

arrangere et cykelsponsor løb for friskolen, 

den 17. august. Som bekendt blev der kørt 

rigtig mange penge ind denne dag. Takket 

være disse midler har vi bl.a. fået renoveret 

NaturMusen. 

 

Arbejdsweekend 
Allerede i efterårsferien begyndte de første 

forældre at forberede arbejdslørdagen d. 25. 

oktober. Når et hus skal renoveres med nyt 

køkken, sammenlægning af rum, kontor der 

���� Grønbjerg Friskoles årsberetning 
 
 
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse  
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skal flyttes og alle rummene skal gøres klar 

til maling, kan det ikke gøres på en dag. 

Men heldigvis var der mange forældre, der 

hjalp til både før og efter arbejdslørdagen d. 

25. oktober. Ved forberedelserne opstår der 

også spontane sponsorrater, som: ” Den pla-

de har jeg lige stående derhjemme, den hen-

ter jeg lige” - eller ”Skal der ikke ny gulv-

belægning i det nye køkken? - lægger du 

det ned, Peter? så gi’r Spjald Bo belægnin-

gen.” 

På selve arbejdslørdagen var det sort af bå-

de voksne og børn, der hver i sær var i gang 

med det projekt, som de nu en gang var sat 

til. Når man så, hvad der var slæbt med 

hjemmefra af div. redskaber, ved vi også, at 

uden dette, kunne arbejdet ikke gennemfø-

res. 

Når vi oplever denne stemning og atmosfæ-

re, der både var før, på og efter arbejdslør-

dagen d. 25. oktober, ved vi, at vi nu er ved 

at opbygge ”vores friskole” her i Grønbjerg. 

 

”Green team” holdet prøver at holde en 

del af udearealet, men især skråningen ned 

mod parkeringspladsen, har været noget be-

sværlig at holde fri for senegræs. Holdet be-

står hovedsaligt af forældre, som ikke har 

børn i skolen længere. Er der er andre, der 

har lyst til at hjælpe til her, er der helt sik-

ket også plads til jer. 

 

Grønbjerg Friskole vægter natur- og ude 

liv meget højt, derfor er der udarbejdet en 

lejekontrakt med Engestofts Plantage om 

leje af et lille stykke skov. Der er nogle bor-

de-bænke sæt derude nu, men det er planen, 

at der skal etableres ”bålhus” af en slags, så 

børn og voksne kan søge ly i dårlig vejr. 

Der bliver også etableret et muld-toilet, så 

man ikke behøver, at træde af på naturens 

vegne i det fri. 

 

På det administrative plan har vi ændret 

betalingen til 900,- i 11 måneder i stedet for 

800,- i 12 måneder. Om vi fortsætter med 

denne familiebetaling, med ens pris uanset 

om der er et barn eller tre, ved vi ikke end-

nu. Der er muligvis en mere retfærdig måde 

at få skolepengene ind på. 

 

Fremtidige opgaver for bestyrelsen, bliver 

at få udarbejdet ”politikker” for skolen, så 

ingen er i tvivl om, hvad vi mener, når vi 

f.eks. siger, at vi har en Sund Skole. Vores 

idegrundlag skal ajourføres så der bliver 

overensstemmelse mellem, hvad der står, 

og hvad vi gør. 

 

Tak til alle 
Med nervøsitet for at have forbigået nogle – 

så siger vi rigtig mange tak for det store ar-

bejde og den indsats, I har ydet for at få vo-

res allesammens Friskole til at køre på skin-

ner. 

En tak skal også lyde til Peter og Doddy for 

jeres store engagement, der giver en afsmit-

tende effekt til hele personalegruppen – tak 

til alle i andre på lønningslisten, I har hver 

især medvirket til at Grønbjerg Friskoles 

først år er blevet en succes. � 

97 38 42 85 

ÅbningstiderÅbningstiderÅbningstiderÅbningstider    
 

mandag - tirsdag - torsdag 

900 - 1700 

Bestil tid i god tid 
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���� Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2009 

Til fastelavnsfesten gik det igen i år ”slag i slag” med tønder i 4 kategorier. Førskole, 0. - 1. klasse, 

2. kl - 4. kl. og endelig 5. kl. +  

Dermed 4 kattekonger og 4 kattedronninger samt 4 bedst-udklædte. 

Gymnastiksalen tjente igen i år som tøndeslagningsafdeling og Multisalen som kaffe/sodavands 

afdeling - en meget fin udnyttelse af faciliteterne. Der var ca 200 til arrangementet. 

Se yderligere billeder på www.runestenen.dk 

0-1 kl: Konge: Asbjørn Kirk og Dr. Johan Klose 0 år – førskolealderen Konge: Esben Schmidt 
Dronning: Rasmus Mærsk 

2-3-4 kl. Konge: Ben Jørgensen Dr. Mette Mohr 
Hansen 

5 + kl. Konge: Jan Nielbæk Dr. Jeppe Hessellund 
Lauritsen 
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Fra venstre: Christina Lauridsen, Nicolaj Vendelbo, Mads Juelsgaard og Isabella 
Storgaard Nilsson 

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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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  
 

Den nordligste del af Nr. Omme havde lig-

get hen som udyrket hede og mose, men var 

blevet stykket ud fra gårdene inde i sognet, 

og der var på disse parceller blevet en del 

nye, men mest fattige hjem, da jeg kom her-

til, og de gik under navnene: Galtmose, 

længst mod vest, Nørhede ind mod Vind 

skel og børnene fra disse 2 udmarkshjem 

gik i Skole i Thomas Mouridsens storstue, 

hvor en vinterlærer underviste dem. Længe-

re mod øst indtil Vinding lå Melede og 

Limgravhusene og børnene var her henvist 

til Karl Kristensens storstue i Askov, hvor 

de ligeledes havde en vinterlærer, og ind til 

Timrings skel lå Fjaldene, med mose og en-

ge, sumpede og vandfyldte strækninger, 

jord, som alt sammen var frugtbar, men 

vanskelig at forvandle dertil. Her byggede 

én, som hed nøj' som man kaldte, "Søren 

Fjalde", sin hytte i 1847. Det var den første, 

og herfra var der kun hede og sorte hede-

bakker, der spærrede for udsigten til alle si-

der - jo i øst kunne man se de to Tiphede 

gårde. Det var ikke så underligt at Sørens 

unge hustru ikke kunne udholde at bo der 

mens Søren var med i treårskrigen, hun 

flygtede fra det hele til Pøl, men efter kri-

gen slog de sig atter ned i deres hjem og ar-

bejdede sig frem til gode kår. Men fra den 

tid må det været gået hurtigt med bebyggel-

sen i Fjaldene, for da var der ikke så få 

hjem, vist ca. 30, så vidt jeg husker, og der 

var bygget en skole, som var uden beboel-

seslejlighed, og om vinteren, underviste der 

en vinterlærer, men om sommeren skulle 

jeg altså gå til Fjaldene en dag ugentlig for 

75 kr. Skoletiden var fra kl. 6 morgen til 12, 

så jeg måtte tidlig op. Endelig havde Kjær 

og Skråstrupgårdene deres Skolestue i en 

Gård i Kjærgård med vinterlærer, men om 

sommeren var der en sommerlærer - det var 

gerne en af vinterlærerne, som tog den 

plads, der underviste i Kjærgård, Nørhede 

og Askov biskoler. Da Kjærgård biskole 

blev nedlagt - og distriktet lagt under ho-

vedskolens - grænsede hovedskolens di-

strikt til Nørhede og Askov mod nord, Fjal-

dene mod øst og Brejning mod syd og 

Thorsted mod vest og udgjorde vel halvde-

len af Sognet, og desuden var jeg eneste 

fastansat lærer til at begynde med, for 1896 

blev der i Nørhede bygget en Skole og kal-

det en seminarist som fastansat lærer, og 

min første kollega i Nørhede Skole hed Ni-

els Poulsen, som tillige med hans hustru 

blev vore venner for livstid, men herom 

mere senere. 

Omkring 1650 har der altså været ca. 200 

mennesker, men bebyggelse af udmarkerne 

havde forøget indbyggerantallet stærkt de 

sidste 50 år, så da jeg kom hertil var der så 

vidt jeg husker, noget over 800, og kommu-

nens regnskab balancerede et sted mellem 6 

og 7 tusinde nu er den betydelig over 10 



gange højere, og indbyggerantallet er ca. 1900. 
Jeg var altså kirkesanger og kirkebylærer for hele Sog-
net, og da der heller ingen præst var, måtte enhver til 
mig med alt vedrørende kirken, og kirkeprotokollen, og 
der kom mange, og de endte gerne inde hos far og mor 
og fik en kage og snaps, og piben stoppet, eller hvis det 
var mere belejligt, en kop kaffe og så en lang passiar 
med far, der var mand for at underholde dem. 
Undertiden kom der ældre for blot at undersøge, hvad 
det nu var for menesker, der beboede skolen, hvor Fal-
kesgaard næsten havde boet i mands minde, og derfor 
betragtede dette, at der var kommet nye folk, som en be-
givenhed. Nogle pudsige småtræk må jeg have med: 
Der kom en gammel mand ind til mig og slog mig i hån-
den: "Go daw og walkommen her te. Kinner du mæ et, 
da år vi kjæn hinanden engång, "Nej, jeg synes det ikke, 
hvor mange år er det vel siden” - ”Å de er wal en hal 
hunner or sin”. - Der gik pludselig et lys op for mig. 
"Nej, så må du heller komme ind til min far. Den gamle 
var over 80 år og havde været møllersvend på Tvis Møl-
le, og jeg skal love for at gamle dage blev drøftet. Han 
kaldtes forresten Lars Sig. 
En aften kom der en, der kaldte sig Bergkvist og var 
brøndgraver. Mig værdigede han ikke så meget som et 
øjekast, men underholdt sig med far, der til sidst blev 
mistænksom og sagde: Du tror dog vel ikke, at det er 
mig, der er degnen. Bergkvist sendte mig et blik, der 
sagde så meget som: den unge fyr der kan det da ikke 
være, men højt sagde han: Ja, hvem skulle det da ellers 
være. - Du kan da vel begribe, at de ikke vil have en 
gammel gråskægget, en som mig til degn, udbrød far. - 
Ja hvem kan vide det, lød det igen fra Bergkvist. - Bjerg-
kvist var brøndgraver og sit fag et forvovent menneske, 
dog blev han ikke i en brønd til sidst, men i en smule 
grøft med lidt vand i. Brændevin var billig, og der blev 
drukket meget. Bryllupper og begravelser begyndte altid 
med frokost, og der måtte drammer til og så kaffe, der 
sluttede med ”små sorte” (Kaffepunser), og der fandtes 
altid nogle, som ikke kunne finde den rette grænse, så 
det kneb med at få talestrømmen standset og ansigtet 
lagt i alvorlige folder, når højtideligheden skulle begyn-
de i kirken. Efter at man havde været i kirken, skulle 
man ved tilbagekomsten have en kage og et glas vin og 
alle drak af samme glas, derimod var man, kommet fra 
at spise af ”samme fad", dog, man kunne komme ud for 
det, og eders mor (jeg skriver for jer, børn) havde ondt 
ved at klare den, for når hun i suppen havde taget det 

16 
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halve af en bolle, så syntes hun, at hun var 

forpligtet til at spise den anden halvdel, 

men hvor var den så? 

Efter bordet kortspil over hele linjen, også 

efter begravelser, det var i almindelighed 

små beløb der spilledes om, dog var der 

nogle få som spillede højt spil, og de søgte 

naturligvis altid sammen. Mor og jeg syntes 

så ilde om kortspillet som eneste under-

holdning, at vi i mange år ikke spillede kort 

eller havde kort i hjemmet, som en slags 

protest. Efterhånden forsvandt både drik og 

kortspil næsten, men er i den seneste tid ved 

at komme frem igen. 

Dog trods alt var folkene rare, børnene og-

så, og jeg, der var ung og ugift, skulle med 

til alt også julegilderne så godt som over 

hele sognet og det kunne godt være hårdt 

nok. Den anden jul jeg var her, var jeg vist 

til gilde hver aften eller nat mellem jul og 

nytår og da julen varer ved til påske, fortsat-

te julegilderne mere spredt langt ind i det 

nye år. Der var sikkert lidt plads at danse i, 

selvom det var i en storstue, men jeg danse-

de af hjertens lyst, og jeg var vist en god 

danser, så pigerne havde vist ikke meget 

imod, at jeg hængte i og jeg mærkede ikke, 

at der var nogen, som forargede sig over 

min ungdommelighed, og det forstår jeg næ-

sten ikke den dag i dag, for præsten - og 

navnlig Bjergs og Mohrs slægten og flere - 

var yderliggående missionsfolk, og dog be-

handlede de mig altid hensynsfuldt.   � 
 

fortsættes i næste nr. 

Sommerfest 2009 
 

Sæt x i kalenderen d. 12. og 13. juni 
for der er vi klar til en sjov og hyggelig weekend i teltet på det grønne område. 
Det nærmere program vil blive offentliggjort senere, men der er få ting vi vil af-
sløre nu: 
 

Fredag vil der være TALENT SHOW  
hvis der er opbakning til det… så tilmeld dig eller din gruppe, hvis du/I har no-
get på hjertet – kun fantasien sætter grænserne for dine/jeres udfoldelser.  
Alle aldersgrupper kan tilmelde sig – så kom i gang! 
Tilmelding til Malene Juelsgaard senest d. 17. april. 
Mail: peder-malene@mail.tele.dk,  
Tlf: 97 38 26 27, eller i postkassen på Ommegårdvej 9. 
 

Lørdag vil der være gudstjeneste 
aktiviteter for alle aldre og om aftenen vil der være vikingefest. 
 

Vi håber, at få stablet en revy på benene, så sjove hændelser, episoder mm. 
modtages med kyshånd – skriv det ned og læg det i kassen i brugsen eller mail 
det til Malene Juelsgaard - peder-malene@mail.tele.dk 
 

Vi glæder os til en sjov weekend, hvor der forhåbentlig kommer mange glade 
og festlige mennesker – en weekend for hele sognet! 
 

Venlig hilsen  
sommerfestudvalget. 
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Endnu et år er gået siden sidste generalfor-

samling og jeg vil i denne årsberetning kort 

ridse op, hvad året har indeholdt. 
 

• I februar holdte vi en sjov fastelavnsfest 

i multisalen og gymnastiksalen, hvor 

mange udklædte børn var med til at gøre 

dagen festlig. 
 

• I april var der hovedrengøring i forsam-

lingshuset. Derudover kom der blomster 

i krukkerne og bænkene kom ud til for-

året. 
 

• 23. juni afholdte vi Sank Hans på det 

grønne område. Mange nød deres med-

bragte mad i pavillonen, hvor der var 

god stemning. Mogens holdt en fanta-

stisk båltale og heksen blev sendt til 

Bloksbjerg 

• Vi blev desværre nødt til at aflyse vores 

høstfest i september, hvor vi ellers hav-

de bukket dejlig mad ved Sanne Ther-

kildsen og god musik ved DJ. Da det er 

anden gang vi bliver nødt til at aflyse 

høstfesten pga. manglende opbakning, 

har vi besluttet at høstfesten udgår frem-

over. 
 

• 29. november blev byen pyntet op til jul. 
 

• 30. november havde vi en hyggelig ef-

termiddag med juletræ for børn i for-

samlingshuset, hvor fire nissepiger hjalp 

til med at få den gode julestemning 

frem. TV Midt Vest kiggede forbi og la-

vede et indslag fra eftermiddagen. KL. 

16 blev juletræet tændt på torvet og vi 

var klar til at gå julemåneden i møde. 
 

• 27. december åbnede vi traditionen tro 

dørene op for årets julebal, hvor der var 

god opbakning og højt julehumør. 
 

���� Årsberetning fra Sogneforeningen 2008 
 
 
Ved: Malene Cadovius Juelsgaard 

bfv: Tine Lund-Nielsen, Anne Louise Klose, Anita Grimstrup, Søren Skinhøj 

ffv: Bente Kristensen, Heidi Kjær, Inger Kjeldgaard 
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Yderligere opgaver 

Udover diverse arrangementer har vi været 

med til at få godt gang i Grønbjerg 2000 

igen, hvor der fremover er meget spænden-

de arbejde, der skal gøres. 

Gymnastikforeningen, Ungdomsklubben og 

Sogneforeningen har besluttet at de vil af-

holde fælles generalforsamling fra 2010, 

hvis der er opbakning for det på diverse for-

eningers generalforsamlinger i 2009. 

Derudover bliver der i GB-2000 etableret et 

team, der arbejder med de fremtidige planer 

for et fælles kulturhus ved skolen. 
 

Fremtiden - økonomien 

Det der har fyldt meget i dette år, har været 

forsamlingshusets fremtid. Debatten blev 

startet ved sidste års generalforsamling. I 

har i Runestenen kunne følge med i vores 

tanker. I december tog vi den afgørende be-

slutning og sendte dagsorden ud til ekstra-

ordinær og ordinær generalforsamling, så 

vores medlemmer kan afgøre forsamlings-

husets fremtid. Dette skal afgøres i aften. 
 

Økonomisk står vi overfor en udfordring. 

Den daglige drift på forsamlingshuset løber 

ikke rundt, Derudover har vi haft andre 

uforudsigelige udgifter, men det vil fremgå 

af regnskabet, som Bente vil fremlægge om 

lidt. 
 

De mange hjælpere 

Afslutningsvis vil vi sige tak til alle vores 

medlemmer, der har støtte os i år. Vi vil si-

ge til alt den hjælp, vi har fået ved diverse 

arrangementer og opgaver, der skulle udfø-

res. Samt tak for blomstervanding, for at få 

opbevaret julepynt, samt tak til Holger, der 

flager ved festlige lejligheder. Ligeledes tak 

til Karin og Svend for forsamlingshusudlej-

ningen og til Camilla og Kathrine Marie for 

rengøringen af forsamlingshuset. Derud-

over en tak til Maibritt for de flotte skilte 

ved byportene, der farvestrålende fortæller, 

hvad der foregår i Grønbjerg. Tak til rune-

stenen, der trofast annoncerer diverse tiltag 

og tak til alle jer der bakker op om vores ar-

rangementer. Ligeledes en tak til alle jer, 

der sidder i sogneforeningen, for det arbej-

det og den tid i har lagt i foreningen i året, 

der er gået. 
 

Fælles generalforsamling i 2010: 

Ideen er at samle flere foreningers general-

forsamling til én aften så folk ikke skal løbe 

til generalforsamling den ene gang efter den 

anden og så om muligt at få flere borgere til 

at slutte op om generalforsamlingerne og få 

et samlet overblik over foreningernes akti-

viteter. Ligeledes er det et led imod mere 

samarbejde.  - beslutningen blev enstem-

migt vedtaget 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Heidi Kjær blev genvalgt 

Tine Lund-Nielsen, Inger Kjeldgaard og 

Anita Grimstrup blev nyvalgt. 

1. suppleant: Dan Jensen 

2. suppleant: Gitte Led 

Murermes ter  Jens  K i rk  
 

Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 

Ring og forhør nærmere 
 

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

tinaogjenskirk@mail.dk 
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Årsagen til, at ovennævnte overskrift med 
rette kan bruges, er, at Eskild Sig og Helle, 
som jeg denne gang besøger, faktisk har bo-
et på Sønderkjærsvej 24 siden 2003, hvor 
ha n overtog gården efter Kristian Knudsen. 
Om det fortæller Eskild her: 
 
”Kristian er min Mormors bror, så jeg hav-
de relationer til stedet. Jeg havde også ar-
bejdet for ham før, så jeg kendte både mark 
og bygninger. Da jeg overtog den, indgik 
min far og jeg et I/S, for han er nemlig 
landmand i Muldbjerg. 
Jeg er født og opvokset der, har gået i skole 
i Hover/Thorsted skole, været på efterskole 
og på Bygholm Landbrugsskole. Jeg er 30 
år, og jeg var fra barnsben været overbevist 
om, at jeg skulle være 
landmand, så jeg har væ-
ret ret målbevidst med 
hensyn til det.  
I mit barndomshjem er vi 
fire børn: jeg har en store-
søster, der bor i England 
med sin engelske mand og 
2 små brødre. De er begge 
landmænd, og den ældste 
af dem er nu fodermester 
for os i Hover. På længere 
sigt er det meningen, at 
han skal overtage min fars 
gård. 
Efter overtagelsen her har 
jeg for to år siden købt en 
gård i Hover. Det var fak-
tisk min farbrors, og det er 
meningen, at vi med tiden 
skal derover at bo. Forin-
den skal der dog bygges 
nyt stuehus og renoveres, 
så der går i hvert fald no-
gen tid.” 
 

Landbruget 

Videre fortæller Eskild: ”Ved oprettelsen af 
I/S’et havde vi 140 sortbrogede malkekøer, 
efter udvidelse derhjemme har vi nu 170 
der, og ved tilkøbet af den sidste gård fik vi 
110 oveni. De skal hver dag malkes i mal-
kestald, så der bliver brugt nogle timer. Når 
man har så stor en besætning, kræver det 
temmelig meget jord, og vi har selv 240 ha, 
og så har vi lejet 110 ha. I stalden her på 
Sønderkjærsvej er der kun dyr om vinteren, 
og det er ca. 40 kvier, der går på spalter. I 
øvrigt bruger vi bygningerne her til opbeva-
ring af maskiner, korn og halm. 
Når vi til sin tid forlader stedet her, er det 
meningen, at bygningerne skal sælges fra 
med lidt jord til, selvom vi da har spekule-
ret på, om det bedre kunne betale sig at ud-
leje, men det kan jo godt give en masse be-
svær.” 
 

���� Bedre sent end aldrig 
 
 
Ved: Grete Tange 
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Om udsigterne for landbruget siger Eskild: 

”Netop nu er det meget svære vilkår på 

grund af den almindelige afmatning i sam-

fundet, og hvis det fortsætter i flere år frem-

over, vil der ikke være mange kvægbønder 

tilbage. Der er jo ingen, der kan komme 

med nogen prognoser, så vi må håbe på det 

bedste. Alligevel har vi en ansøgning inde 

hos kommunen om at bygge til, så vi kan få 

alle dyrene samlet, for det er lidt besværligt 

at opretholde to malkesteder. I den forbin-

delse er det naturligvis spændende, hvad 

banken siger, hvis vi får tilladelsen. 

Med hensyn til arbejdsfordeling, så er det 

heldigvis sådan, at min bror er mest interes-

seret i husdyrene, og jeg mest i marken. 

Derfor er det mig, der dyrker afgrøderne, 

som dyrene skal æde, men selvfølgelig i nø-

je samråd med min far og bror. Vi klarer 

selv pløjning, såning, sprøjtning, skårlæg-

ning og høsten, mens vi lejer til gyllekørsel, 

snitning og majshøst. Nu høster vi nemlig 

majskolberne alene i nogle tilfælde, mens vi 

stadig har andre marker med majs til hel-

sæd. I øvrigt dyrker vi korn til salg og en 

masse græs.” 

 

Helle 

Under denne snak har Helle ikke været 

hjemme, men hun dukker nu op og fortæl-

ler: ”Jeg hedder Helle Andreasen og kom-

mer fra Ørnhøj, hvor mine forældre stadig-

væk bor. Jeg gik i skole Ørnhøj og Sørvad, 

og derefter tog jeg til Holstebro, hvor jeg 

tog HG og senere HF. Derefter tog jeg ud at 

rejse, i øvrigt lige efter at jeg havde mødt 

Eskild. Jeg tog til Belgien som au pair i ti 

måneder hos en dansk familie, og det var 

meget hyggeligt, for vi var nogle danske pi-

ger, som mødtes og havde det rart, desuden 

gik jeg til franskundervisning, men det fik 

jeg nu ikke så meget ud af, for hjemme hos 

Fodboldtræning foråret 2009 
 
For årgang 2002-2003 evt. 2004 - onsdag d. 01-04-09.  
Der trænes ved skolen fra 16.45 til 17.30 - H.C. starter træningen op. 
 

For årgang 1999-2000 og 2001 - tirsdag d. 31-03-09  
Der trænes ved skolen, fra kl. 16.30 til 17.30 - Jørgen Bank starter træningen 
op, hvis Jørgen ikke kan træne en dag træner Frank dem. 
 

For U-12 piger årgang 1998 og 1997 - fredag d.13-03-09 fra kl. 14.30-16.00  
Margit Lauridsen starter træningen op. Træningen derefter bliver enten torsdag 
eller fredag, det aftaler vi den første dag. Da vi jo ikke er for mange, vil det væ-
re dejligt hvis I kender nogle piger der måske har lyst til at prøve at være med. 
 

Jesper Lauridsen starter træningen op, mandag d. 16-03-09  
Som noget nyt trænes der om aftenen fra kl.18.45 til 20.15  
Holdet bliver meldt ind i en årgang 1994,da der er flest spillere fra denne år-
gang. 
 

Hvis I har spørgsmål angående ungdomsfodbold, er i velkommen til at kontakte  
Margit Lauridsen på tlf. 97 38 42 91 
 
Grønbjerg IF 
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familien talte vi jo dansk. 
Derefter arbejdede jeg som rengøringsassi-
stent i Danmark for at tjene nogle penge, 
for vi ville sammen ud at rejse. Derpå rejste 
vi så til Australien, New Zealand og Thai-
land i 3 måneder. Det var faktisk meningen, 
at vi skulle have været af sted i ½ år, men 
da Eskild lige havde overtaget gården, og 
hans far og lillebror derfor måtte passe be-
driften, kortede vi det af. 
 

Seminariet 

Efter hjemkomsten begyndte jeg at arbejde i 
en børnehave som pædagogmedhjælper 
først som vikar, og siden blev jeg fastansat. 
Det var imidlertid meningen, at jeg ville ind 
til en stor by og læse, men jeg vidste bare 
ikke, hvad jeg skulle læse. Fra starten troe-
de jeg faktisk, at jeg skulle være pædagog, 
for jeg ville gerne arbejde med børn, men 
efter nogen overvejelse besluttede jeg mig i 
stedet for at søge ind på lærerseminarierne i 
Århus og Silkeborg.  
Jeg kom ind i Århus og flyttede derpå der-
op. Jeg er på 3. år nu, og selvom jeg skal 
have barn i april, håber jeg på, at jeg kan 
fuldføre dette tredje år der og så flytte til et 
seminarium i Vestjylland og fuldføre det 
sidste år. Det er dog endnu ikke afklaret, 
hvordan eller hvorhen. Jeg har 4 liniefag: 
dansk og billedkunst, og det har jeg afslut-

tet, mens jeg mangler at afslutte samfunds-
fag og idræt. Da jeg er med det sidste hold 
på den gamle uddannelse, er det lidt be-
sværligt at holde orlov, hvorfor jeg håber, at 
jeg kan få lov til at tage den lille med. Kan 
jeg ikke det, har vi heldigvis et par bedste-
forældre, som vi håber, vil træde til.   
Jeg har en storebror, der bor i Århus, og 
ham har jeg haft megen glæde af, mens jeg 
har været der. Der er nogle piger, som jeg 
går i klasse med, og dem har jeg rigtig me-
get glæde af.” 
 
Eskild fortæller, at han spiller fodbold i Ho-
ver, og det synes han er sjovt. De har to 
hold, og han spiller på det bedste. Der kom-
mer spillere fra både Videbæk og Ringkø-
bing, og de er så seriøse, at de er startet 
med træningen her i begyndelsen af februar. 
De har dog også både opstarts-, midtvejs- 
og afslutningsfest, og det er rigtig hygge-
ligt. 
Desuden spiller han lidt pool og badminton, 
og mødes på den måde med sine venner, 
som spiller en stor rolle for ham.  
Efter endnu en lille snak, hvor jeg får at vi-
de, at de er glade for at bo på Sønderkjærs-
vej, og at de har følt sig godt modtaget og 
har deltaget i gadefest o.l., tager jeg afsked 
og ønsker lykke til med den lille ny.  � 

Lea Søndergaard Berger  Ørnhøjvej 17  

Sara Staun Bjerregaard Sønderkjærsvej 22 

Jan Nielbæk Heinsvig Algade 75 

Frederikke Holst Højmose Algade 72  

Kathrine Marie Jensen Grønbjergvej 28 

Nicoline Juul Justesen Sønderkjærsvej 20 

Anders Øster Kæmpegaard Algade 15 

Simon Sand Larsen Spåbækvej 15 

Thomas Rantanen Lund-Nielsen Sønderkjærsvej 12 

Jimmi Boutrup Mathiasen Ørnhøjvej 5 

Morten Tang Meiner Kjærgårdsvej 2 

Kathrine Gammelager Therkildsen Sønderkjærsvej 3 

Konfirmander i Grønbjerg 2009 
Nr. Omme kirke søndag den 3. maj kl. 10 
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Der var sædvanen tro fyldt op i Multisalen 

til den årlige gymnastikopvisning hvor 7 

hold med ca. 120 gymnaster deltog i opvis-

ningen. Og som anført på forsiden er der 

mange muligheder for at bygge videre på 

nogle talenter der både udviste mod og an-

dre nogen forsigtighed i deres øvelser og 

spring. 

Også fint at se at der bliver tænkt både af-

slappethed, fornyelse og disciplin på én 

gang. 

Man kan se flere billeder på 

www.runestenen.dk (billedgalleri - midt på 

siden)  

 

  

Kultur  og  Samvær 
Mødekalender  for  2008 – 09 

 
 

Torsdag d. 2. april- (H.C. Andersen´s 204- års fødselsdag) kl.19. 30 i Konfirmandstuen 
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. 
 

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

Venlig hilsen bestyrelsen! 

ØH: Et Majahop 
ØV: Spring-3-7. kl.  

NH: Multispring piger.  

NV: Den gamle redakteur på udkig efter dagens billede. 
Billedet er venligst udlånt af Finn Krogh Jørgensen  



24 

Hvert andet år i januar har flyverpræsterne 

et grønt kursus - det vil sige et kursus, hvor 

vi skal ud for at vedligeholde vores færdig-

heder m.h.t. at begå os i naturen. Da sover 

man typisk i bivuak og laver mad over bål. 

Det skulle vi også i år, men optakten var 

noget anderledes end vanligt. I år skulle vi 

nemlig ikke have det tunge udstyr med. Bi-

vuak, det gider vi da ikke mere - var mel-

dingen. Bare varmt tøj, der godt kan tåle at 

blive vådt, og naturligvis så meget at der 

ville være noget at skifte med. Vi skulle 

heller ikke have sovepose eller liggeunder-

lag med, og det kunne jo kun tyde på gode 

forhold … ! 

 

Den første dag var vi dog indkvarteret i Ka-

rup, for vi skulle have et kursus krydset af i 

bogen. CAC - Conduct After Capture - er et 

kursus for alle danske soldater om, hvordan 

man som udsendt skal forholde sig, hvis 

man bliver tilbageholdt.  

Vi blev her belært om, at det er væsentligt 

at give overmagten tydelig fornemmelse af, 

at man har afgivet den fysiske kontrol. 

Samtidig skal man sørge for at indynde sig 

hos sine fangevogtere, så de ser en som et 

medmenneske og ikke som en farlig fjende. 

Det kan man gøre ved at tale pænt og høf-

ligt, spørge til hans familie og børn eller gi-

ve en hånd med noget, hvis det er nødven-

digt. 

Samtidig er der i vores internetverden ikke 

længere nogen oplysninger, der ikke må 

handles med. I tilfælde af tilfangetagelse 

har NATO-ansatte ret til at handle med de 

oplysninger, de måtte ligge inde med, for 

der er ingen oplysninger, det er værd at of-

re liv eller helbred for - de kan jo alligevel 

google sig til det meste. 

 

De næste dages øvelse skulle være en op-

følger på kurset, så det var vigtigt, vi fik ho-

vedsætningen med : Husk at afgive fysisk 

kontrol ! 

Tirsdag morgen skulle vi med bil til et 

ukendt sted i Danmark. Vi kom til Assens, 

og skulle med båd over til Baagø. Det var 

koldt i vinden på båden, så nogle sad og tal-

te med de lokale i passagerrummet, mens 

andre sikrede sig en lun hue i tasken, så de 

kunne stå i vinden. 

På Baagø Havn blev vi mødt af nogle in-

struktører, som hjalp os af med de tunge 

rygsække, som vi ikke selv behøvede slæbe 

på. Vi skulle gå de få km dertil. Det var dej-

ligt solskinsvejr og frost, så det var en fin 

tur. På vej gennem en lille skov skulle vi 

ind til siden.  

���� Kanon - øh nej Kanin-føde 
 
 
Ved: Sogne- og flyverpræst Ole Rasmussen 

Flyverpræst i modvind på havet! 

Flyverpræst Ole Rasmussen 
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Det er her, I skal sove i nat, lød det. Der er 

lidt økser og en sovepose til hver. Det bliver 

snart mørkt, så I må lave jer et shelter for 

hver 2 mand, og der skal være gløder i bå-

let kl. 19.00. En af mine kolleger bad så om 

at få en varm sweater fra sin taske, men der 

var ingen taske at se, og han måtte afgive 

den sidste rest af fysisk kontrol. Derfor op-

gav jeg selv at få fat på en varmere hue til 

at dække mine frysende ører med. 

Vi blev delt ind i hold på 6 mand. Der var 

lagt lidt tørt brænde til os et par steder i 

skoven, men det var langtfra nok, så nogen 

måtte i gang med øksen, mens andre gik på 

jagt efter redemateriale. Ved 19.30-tiden 

kom de så med maden. Det var 3 døde kani-

ner til hvert hold - og de var lune og bløde. 

De skulle flås og tilberedes efter bedste ev-

ne. Jeg har ikke prøvet at slagte kaniner før, 

men vi måtte jo i gang - der var heldigvis 

en jæger på hvert hold, og vi kunne jo også 

se, at kaninerne havde afgivet fysisk kon-

trol. 

Natten gik med at tilberede maden, spise 

den og så lige et natorienteringsløb rundt på 

Baagø. Vi fik udleveret pandelamper med 

en god bred elastik, som netop kunne dæk-

ke mine røde ører. Det var rart. Efter få ti-

mers søvn måtte vi stå op og gøre bålet 

klart. Der var morgenmad med efterfølgen-

de skydeøvelse på stranden.  

Da vi over middag kom tilbage til lejren 

holdt vi en feltgudstjeneste, hvorefter vi 

skulle forbedre shelterne og bålet skulle gø-

res klar til maden ved 18-tiden. Da vi var 

klar, blev vi bedt om at nedbryde lejren og 

slukke bålet, for nu skulle vi på vandring 

hele natten. Vi skulle stille ved smedens 

hus kl. 18.30 - præcist !  

Ja, ja - … afgive fysisk kontrol … ! 

 

På vej til smedjen blev vi stoppet og vist 

ind på Baagøs Naturskole, hvor øvelsen 

blev afblæst. Her var der en sovesal og vi 

kunne få et bad, hvorefter der skulle være 

festmiddag. Da vi var kommet til bords, 

holdt provsten sin tale, hvor han roste os for 

at have lært at afgive fysisk kontrol.  

Til sidst kom menuen op af hatten … det 

var ikke kanin, men kanongode bøffer. � 

Kaninføde 

 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.  



26 

Jørgen og Poul Erik var på jagt en dag - de 

bor for i øvrigt ikke langt fra hinanden der-

ude i skoven. Jørgen arbejder ved Vestas 

med gearene til vindmøllerne, og snart får 

Jørgen fortalt Poul Erik om gearsituationen. 

De skal - gearene - for at de kan yde deres 

optimale, passes og plejes ligesom gearkas-

sen i biler skal efterses og holdes med olie. 

 

Der var en opgave - men gearene til vind-

møller er ikke lige sådan at håndtere - de 

kan veje op til 20 ton. Det kræver plads, 

løftegrej og specialværktøjer. Det ved Poul 

Erik så til gengæld hvor findes, eller kan la-

ves - det har Niels Otto. - En virksomhed er 

ved at tegne sig. 

Skal vi så lige få styr på de herrer Jørgen, 

���� WindTech A/S - hvordan en jagttur kan udvikle! 
 
 

Poul Erik og Niels Otto. 

Poul Erik Nielsen bor på Kjærgårdsvej, ude 

i Granly, Jørgen Bang Jensen lidt længere 

ind mod Muldbjerg og Niels Otto Fuhr-

mann på Rundingen og indehaver af MK - 

stålindustri. 

Situationen er, at Vestas har behov for et 

fleksibelt, stabilt og kvalitetsbevidst repara-

tionsværksted for vindmøllegear i nærheden 

af deres serviceafdeling i Videbæk. 

Og det har Jørgen, Niels Otto og Poul Erik 

forstand på. Niels Otto har lokaler og flere 

af faciliteterne - resten af specialværktøjer-

ne fremstiller de selv - Jørgen har stor erfa-

ring med vindmøllegear og Poul Erik fik 

samlet trådene. 

Firmaet WindTech så dagens lys med de tre 

Tandkransen som Jørgen halvskjult af Niels Otto sidder ved, er en del af et gear der vejer 20 ton. 

For de teknisk interesserede er indgangsomdrejningstallet ca. 16 omdr/min og udgangsomdrejnings-

tallet er 1500 omdr/min og gearet består af et planettrin efterfulgt af et parallelgear. I alt sidder der 

15 lejre af forskellige størrelser og typer. Gearet er til en V80 mølle, hvilket betyder at rotordiamete-

ren er 80 m og er en såkaldt 2MW maskine der ene og alene kan levere strøm til 1875 husstande. 
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som indehavere og værksted i MK-

stålindustris lokaler på Rundingen/Grøn-

negade i Grønbjerg.  

Poul Erik er i dag formand for bestyrelsen, 

men fortsætter ellers som direktør for Pipe-

Con i Ringkøbing. 

Vestas arbejder på at få indført et service-

koncept med hensyn til service på gearene, i 

lighed med de serviceeftersyn man jævnligt 

har på sin bil.  

Det skal til den ende siges, at når et vind-

møllegear har kørt i 7000 timer (ca. et år), 

vil det svare til, at en bil har kørt ca. 

490.000 km.  

Belastningerne på vindmøllegear er meget 

store når en kraftige vind kommer i stød og 

fra forskellige retninger. Så det skal være 

kraftige og solide komponenter, der skal 

være monteret i et vindmøllegear. 

Vestas ønsker, at der oparbejdes en rutine, 

hvor gearene bliver renoveret og serviceret 

inden der opstår havari. Et havari fører ofte 

andre dyre reparationer med sig, samtidig 

med, at møllen står stille i en periode. 

I samarbejde med Vestas vil WindTech op-

arbejde et lager af forskellige gear. I øje-

blikket arbejder Jørgen og Niels Otto på at 

få rutine og fremstillet de nødvendige hjæl-

peværktøjer til hele processen, og når en 

indkøringsperiode er overstået, vil man se 

sig om efter flere medarbejdere. 

Arbejdet med vindmøllegear er fortrinsvis 

demontering af gearene, eftersyn, udskift-

ning af defekte dele og kuglelejre - der altid 

udskiftes - og montering af gearene igen. 

Denne proces kræver en høj grad af akkura-

tesse, nøjagtighed, pinlig renhed og ikke 

mindst omhyggelighed og nøjagtighed. 

Med tiden får man også indsigt i, hvordan 

et tandhjul ser ud, når det er slidt, og på 

hvilken måde det er slidt. Og så skal der ta-

ges stilling til den efterfølgende renovering. 

Så går man med en drøm om, som faglært 

at komme til at arbejde med store kompo-

nenter med nøjagtighed og akkuratesse, kan 

man i løbet af foråret da sikkert stikke ho-

vedet inden for dernede på Grønnegade 9 - 

11.    -mb � 

Komponenterne som ligger her er fra det store adskilte gear og kuglelejerne som ses i forgrunden er 

såkaldte ”rullelejre” og flere af dem kan ikke løftes af én mand. Det er Niels Otto til venstre og Jør-

gen til højre i baggrunden ved én af de store komponenter. 
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På to ekstraordinære generalforsamlinger 

samt den ordinære blev det vedtaget at For-

samlingshuset skulle sælges til det højest-

bydende. Da datoen var for indgivelse af 

bud var nået var der kun kommet et bud på 

kr. 70.000 fra Jens Kristian Christensen 

(Valhalla)  

Det blev enstemmigt vedtaget at acceptere 

buddet og Sogneforeningens bestyrelse blev 

bemyndiget til at færdiggøre handelen. 

 

Baggrunden for denne beslutning skal fin-

des i følgende forhold: 

 

Vi er godt klar over at det er et ømtåleligt 

emne vi her har fat i, det handler jo om en 

epoke i byens historie. En epoke som for 

langt de fleste af os i Grønbjerg har været 

en del af rigtig mange lykkelig begivenhe-

der og minder. Og indimellem også nogle af 

de sørgelige.  

 

Men uanset hvor meget vi har debatteret 

emnet så tror vi i bestyrelsen fuldt og fast 

på at tiden er kommet til at skrive et nyt ka-

pitel i Grønbjergs historie og sammen med 

vores medlemmer i byen træffe beslutnin-

gen om at nedlægge Forsamlingshuset. 

 

Forsamlingshuset er i dag, i så dårlig stand, 

at der inden for i år skal skiftes adskillige 

vinduer til en værdi af min. 10.000,- 

Hertil kommer større reparationer i de kom-

mende 1 - 5 år: varmeinstallationer, tag, øv-

���� Forsamlingshusets endeligt 
 
 
Ved: Bestyrelsen for Sogneforeningen 

rige vinduer, gulvet i salen, utidssvarende 

køkken, renovering af toiletter osv. Disse 

projekter kræver midler i størrelsesordenen 

på den forkerte side af den halve mio. Pen-

ge som vi ikke er i besiddelse af og midler 

hvoraf forrentningen af dem vil være så 

dårligt, at ingen bank vil låne os penge til 

dette. 

Vi har søgt pulje midler gennem LAG, men 

de projekter som i dag honoreres er langt 

mere kreative og innovative end en reel for-

samlingshus renovering. 

Og så får vi klager stort set hver gang huset 

lejes ud. 

 

Kigger vi på driftsøkonomien er det ikke 

just optimistiske tal vi falder over. 

 

Men den faktor som vejer tungest er at flere 

foreninger i byen har tilkendegivet at de 

gerne ser et kultur/multihus i nærheden af 

Multisalen og Friskolen, som også indehol-

der et alternativ til forsamlingshuset 

Sogneforeningen er repræsenteret i et ud-

valg sammen Gymnastikforeningen, Frisko-

len og Ungdomsklubben, som har fået til 

opgave at tænke de første tanker omkring 

dette projekt 

I Sogneforeningens bestyrelse er der 100% 

enighed om at et salg af forsamlingshuset er 

det mest hensigtsmæssige 

Ud fra et økonomisk aspekt mener vi ikke 

det er forsvarligt at drive Forsamlingshuset 

videre i den nuværende tilstand. Dertil 

Tøsetur 
 

Vi har nu reserveret Humlumlejren i weekenden den 18. -20 september.  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og glæd dig til en herlig weekend blandt 
Grønbjergs piger/damer/kvinder (lige præcis i denne weekend gælder det ikke 
mænd).  
Tilmelding vil foregå senere. -  venlig hilsen Dorte, Eva, Søster og Lis. 
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kommer de mange ekstra opgaver som et 

nedslidt hus byder på. Vi har simpelthen ik-

ke mulighederne til at mobilisere økonomi 

og arbejdskraft til de 100 vis af opgaver 

som bare venter på at blive sat i gang. 

 

For god orden skyld vil vi gøre opmærksom 

på at et salg af forsamlingshuset, ikke bety-

der en nedlæggelse af Sogneforeningen. 

Sogneforeningen vil fortsat bestå: 

Fastelavn foregår i Multisalen, præcis som i 

dag. 

Sankt Hans afholdes ved bålhuset ved Sta-

dion - som vi plejer. 

Sommerfesten foregår jo i telt 

Juletræ for børn bliver i gymnastiksalen. 

Julebal afholdes i Multisalen 

Stole, borde og service skal vi have fundet 

et opbevaringssted til. 

Tiden som vi får når vi ikke skal drive for-

samlingshuset, vil vi bruge på at gøre vores 

arrangementer endnu bedre. Derudover vil 

vi have mulighed for at søge fonde og mid-

ler til det nye kultur/multihus. Så vi har 

nogle midler at skyde i projektet, når pla-

nerne herfor er klar. � 

Generalforsamling d. 31. marts  
kl. 19. 30  -  Grønbjerg-2000 

 
Mød op i Friskolen og hør om nye planer for  
Multikulturhuset ved Grønbjerg Friskole 
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På opfordring bringes her afdøde pastor 
emeritus Ernst Mølgaard Ottosens nevøs ta-
le ved Mølgaard Ottosens begravelse. 
 
Onkel Ernst var vores barndoms ”onkel fra 
Amerika”. Han kom ikke så tit med sin fa-
milie på besøg hos os. Og det var heller ik-
ke så tit, vi var i ”Amerika”.  
Onkel fra Amerika spenderede på os. Sær-
ligt tydeligt husker jeg julegaverne. Mata-
dor, bob – og alle de andre vidunderlige 
pakker. Hvilken lyksalighed for os, der ikke 
havde meget legetøj. Fra onklen i Amerika 
var der altid tænkt stort.  
Men også da vi havde bygget legehuset af 
nedbrydningstræ fra den gamle stald på Pe-
tersminde, spenderede onkel fra Amerika 
tagpap, til at beklæde hele legehuset. 
Det blev flot. Og det rådne brædde-hus kom 
til at holde i mange mange år, fordi onkel 
tog os til det lokale trælast og købte pap og 
søm til os. 
Onklen fra Amerika var en eminent fortæl-
ler. 
Når han var i sit es, tindrede øjnene og det 
skæve smil om munden brændte historier 
og vittigheder af med fynd og klem, med en 
helt særlig onkellatter, hvor han vred sig på 
stolen. 
Onklen fra Amerika var også den feterede 
præst. 
Vores mors mostre, syntes at der faldt en 
særlig glans fra en gejstlig, som man kunne 
sole sig i. Og de solede sig i onkel fra Ame-
rika. 
Og så var onkel begavet. Han havde læst 
mange bøger. Interesserede sig for så sære 

navne som Søren Kierkegaard og K. E. 
Løgstrup. 
Han kunne fortælle historie fra universite-
tet, om Sløk, og de andre professorer. 
Han fortalte gerne om det specielle År-
husliv ved fakultet og bogtårn. 
Onkel fra Amerika var næsten blind på det 
ene øje. 
Men onkel havde alligevel kørekort og bil. 
En hvid Ford Cortina. Tænk sig at have en 
bil og ikke kun en traktor som vi havde!  
Og så havde onkel fra Amerika tre børn, der 
skulle leges med. Og vi blev onkels børns 
legeonkler, med byggeklodser under stue-
bordet, kattekillinger i halmen, eller hvad 
der nu blev fundet på. Onkels børn var 
kræsne syntes vi. Men når han fodrede de-

���� Onkel Ernst  
 

 
• 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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res intellekt var der et særligt vokseværk på 

færde. For onkel var far og samtidig stimu-

lerende lærermester med engagement og til-

skyndelse til at erobre en verden af viden, 

og udforske den. 

Når vi besøgte onklen i Amerika, hed stedet 

noget så beskedent som Grønbjerg. Så skul-

le vi ud i onklens præstegårdshave. Han 

dyrkede, gødede og bearbejdede sin have, 

så den blev en pryd. Inde i onkel boede der 

en lille bondedreng fra Handbjerg. Hans 

trang til duften af muldjord, fornægtede sig 

ikke. Eller når døtrene interesserede sig for 

hest, skulle der naturligvis være hest og pæ-

rer i præstegården med det store kastanie-

træ. 

Ja, og så havde onklen en yndig og smuk 

kone. Med et fantastisk fortryllende hår, 

som blev ved med at sidde år efter år på sin 

helt egen, vidunderlige og henrivende må-

de, og som jeg aldrig har set slået ud. Hun 

var kunstneren i onkels liv, og havde malet 

sig ind på hans lærred. Det var ganske vist. 

Hvis vi en sjælden gang var med i onkels 

kirke mødte vi onklen i præstekjole, og en 

onkel som var præst med stort P. 

Han kendte sine sogne, hver slægt, og hus. 

Han havde døbt, konfirmeret, viet og begra-

vet i år efter år. 

Men onkel havde også noget andet. En al-

vor som et barn kan huske. Onkel havde 

sammen med moster, Eriks grav derude på 

kirkegården. Barnet forstod ikke onkels 

sorg. Hvad forstår et barn? Men barnet hu-

sker onkels barnegrav. 

Og så glædede onkel sig såre over sine tre 

levende, rasende begavede børn. De var on-

kels stolthed og pryd. 

 

Ja - dette er et barns glade og enfoldige op-

levelser med sin onkel mindet i dyb tak-

nemmelighed.   � 

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 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
 

Lørdag den 2. maj kl.9.00 – 13.00. Plantemarked på Gimsinghoved i 
Struer. Et plantemarked, man ikke må gå glip af. Der kan erhverves billi-

ge planter for både den erfarne samler og nybegynderen i haven. Se mid-

tersiderne i programmet for flere oplysninger. 

 

 Onsdag den 3.juni til søndag den 7. juni. Havetur til Holland.  
En tur ledet af Grethe Opstrup, der i mange år har lavet succesfulde haveture. Tilmel-

ding fra den 1.februar kl.8.00 til Grethe Opstrup, tlf. 97 33 32 92.  
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En hilsen fra Kultur og Samvær. 

 

14. januar - Beyhan Dogan Nielsen! 

Vi blev lidt klogere, den aften i Kultur og 

Samvær, på, hvad det er, der gør en forskel 

på tyrkisk og dansk kultur og levemåde. 

Burde i alt fald være blevet lidt klogere på, 

hvad det er, der gør, at anden- eller tredje-

generationsunge nogle gange opfører sig 

som nogle værre baryler. 

Mangel på vores respekt og accept er oftest 

årsagen, man føler sig ikke optaget og god-

taget i det danske samfund, og derfor gør 

man oprør. 

Det var noget af det, som vores skønne og 

kloge Beyhan gerne ville have os til at for-

stå. 

Ud over dette, havde hun også en masse an-

det at gi’ os indsigt i omkring det land, Tyr-

kiet, hvor hun er opvokset i en familie, hvor 

faderen er slagter, og moderen er hjemme-

gående og indestående for familiens ve og 

vel et typisk familiemønster i Beyhans fæd-

reland. Uvægerligt en forskel på syd- og 

nordeuropæisk levevis. 

Spændende aften - og en spændende pige at 

høre fortælle om sit land, dets folk og dets 

historie - undertiden bistået af sin et år æl-

dre søster, som også er integreret i Dan-

mark og boende i Grindsted. 

Tak til Beyhan for en interessant aften 

 

Også meget interessant var det den 5. febru-

ar at følge Margit og Hans Jensen på deres 

to-ugers tur til den for os lidt fremmede og 

gammeldags kultur, der udspiller sig i Cu-

ba. 

Hans er jo, som mange nok ved, en ypperlig 

fotograf, som også med klarsynet overblik 

formåede at holde vi andre fangne af de 

spændende oplevelser, Margit og han havde 

haft i Castros Cuba.  

Om det var det vide udsyn - en smuk 

blomst eller en spændende plante, vi skulle 

���� Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Gratis til Bruce Springsteen koncert i sommer ? 
 

Herning Hallerne mangler en gang imellem serveringsfolk og hjælpere i diverse boder 

til store arrangementer som Vestas firmafest og koncerter… 
 

...så derfor har de lavet en ordning med nogle lokale foreninger, bl.a. Grønbjerg Fri-

skoles Støtteforening, som går ud på at de ringer til en ”sjak-formand” i foreningen, 

og så stiller foreningen med 5 - 6 hjælpere.  
 

Typisk varer en bespisning 5 - 6 timer og vil man tjene flere penge, kan man booke sig 

ind til at hjælpe resten af aftenen.  
 

Foreningen modtager en 1/2 års kalender, og så kan vi melde til eller fra når det er 

Grønbjergs tur, alt efter hvor mange vi kan samle. 
 

Hvis det er en stor koncert, får man ofte udleveret en gratis T-shirt med bandets navn 

og logo  

- ellers er påklædningen egen hvid skjorte og sorte bukser.  
 

Så har du lyst til at deltage i denne ordning for Grønbjerg Friskoles Støtteforening, så 

meld dig venligst til Hanne Meiner på  

mob. 21 28 97 38 eller  tangmeiner@mvb.net. 
 

Med venlig hilsen  - Grønbjerg Friskoles Støtteforeningen. 
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nyde på lærredet, så var optagelserne jo 

særdeles perfekte. Vi var fascinerede af den 

flotte fremvisning og forklaring på billeder-

ne, hvad enten de var levende eller faste. 

Den opgave kom du super fra Hans, og 

Margit har jo det sikre tjek på tal, datoer og 

kilometre at supplere med. 

Tak for det til jer begge! 

 

Rigtig dejligt, at nogle lokale vil træde til 

og ”give” os en aften, uden at I kræver de 

store honorarer, det hjælper meget til, at 

økonomien klares fornuftigt. 

Vi værdsætter virkelig indsatserne og er og-

så klar over, at resultatet ikke opnås uden 

en masse forarbejde. Tak for det! 

 

Forinden vi har fået martsnummeret af RU-

NESTENEN ud, har vi for længst afviklet 

Kultur og Samværs næste punkt på pro-

grammet. Nemlig det med Hanne Kjær-

gaard, som vi også glæder os til. Spænden-

de vil det blive, at høre om Hannes arbejde 

som sygeplejerske derude i Hvide Sande på 

Anker Fjord Hospice. 

At H.C. Andersen kommer til Grønbjerg - 

også i K & S - er da noget, vi ser meget hen 

til - er spændt på, om nogen vil genkende 

ham efter de 204 år efter hans fødsel. Men 

mød bare op og gør et forsøg. Henry Olesen 

er nok værd at træffe!!! .� 

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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Nyt Menighedsråd og nyt fra menighedsrå-

det.  

 

Et nyt menighedsråd tog den 1. søndag i ad-

vent 2008 hul på en 4-årig periode. 

Et nyt råd må have en plan med deres arbej-

de,  og det får vi også, heraf er en del dog 

lagt fast på forhånd. 

Vi skal sørge for at kirke, kirkegård og præ-

stegård er velholdt og vedligeholdt, heldig-

vis med rigtig god hjælp af de ansatte.  

Menighedsrådet er arbejdsgiver for graver, 

gravermedhjælper, kirkesanger og organist, 

med de forpligtigelser, som følger hermed. 

Menighedsrådet er også forpligtiget overfor 

det arbejde, der udføres i sognet, som har 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Formanden Else Pedersen 

med kirken og dens liv og vækst at gøre. 

Vi er  sammen med præsten og de ansatte 

ansvarlige for at være en del af lokalsam-

fundet, være i dialog og inddrage nye 

aspekter og elementer i vores arbejde. 

At være en aktiv del af lokalsamfundet har 

været den store overskrift i de forløbne 4 

år og det synes vi  er lykkedes helt pænt, 

men derfor skal vi jo ikke hvile på laur-

bærrene. 

Derfor vil vi rigtig gerne, at de ideer no-

gen måtte omkring kirken og dens opga-

ver også kommer til menighedsrådets 

kendskab. 

Når vi har haft vores drøftelse af  målene 

for år 2009-2012 vil de blive bekendtgjort 

her i bladet. 

Sidste nyt er at kirken har fået en ny hjem-

meside, nr-omme.dk, bl.a. kan det nyeste 

kirkeblad altid ses her. � 

Du kan støtte Grønbjerg IF på følgende måde: 
 

KØB ET OK-BENZINKORT VIA GRØNBJERG IF 
 

Grønbjerg IF har indgået en aftale med OK-benzin om at de giver 5 øre 
pr. liter brændstof der tankes ved en OK-tank på OK-benzinkort der er 
tegnet igennem Grønbjerg IF. Det er ligegyldigt hvilken OK-tank der be-
nyttes så skift dit gamle OK-benzinkort ud og få et nyt hvor du støtter 
fodbolden i Grønbjerg.  
Kontakt Tom Kristensen for nærmere information på tlf.nr. 28 49 54 04. 

 
SPONSORAFTALE MED NYBOLIG VIDEBÆK 

 

Grønbjerg IF har indgået en speciel sponsoraftale med NYBOLIG i Vi-
debæk. Aftalen lyder sådan, at for hver henvendelse fra enten en køber 
eller sælger, der kan henvise til Grønbjerg IF får vi 500 kr., og for hvert 
enten køb eller salg der sker på baggrund af denne henvendelse får 
Grønbjerg IF 1000 kr. Derfor bedes i være opmærksomme herpå hvis 
og når i henvender jer ved NYBOLIG i Videbæk. 
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Husk LokalBrugsens generalforsamling 
i forsamlingshuset  

torsdag den 26. marts kl. 19.30. 
 

Husk at afhente dit adgangskort i butikken til årets generalforsamling 
og bemærk opslag i butikken - idet der er vedtægtsændringer i for-
hold til indkaldelsen i Runestenen. 
 

 
 
Underholdningen i år er lagt i hænderne på vores friskole med sang 
og musik og et kort indlæg fra den daglige leder Peter Lindegaard om 
skolen med de mange muligheder – nu og i fremtiden.  

 
 

 
 
 

Friskbagt brød hele dagen! 
 
Som et nyt tiltag i Brugsen, arbejder vi på at sælge friskbagt brød he-
le dagen, ved at installere en ovn.  
På generalforsamlingen håber vi at kunne præsentere et udvalg af de 
brød vi kan tilbyde, så vi kan få din vurdering på smag og kvalitet.  

 
 

Der er nu mulighed for at blive hørt, idet vi har udarbejdet et lille 
spørgeskema med det formål at gøre Brugsens udvalg og åbningstid 
endnu mere målrettet til vore kunders ønske.  
Husk derfor at udfylde og aflevere skemaet senest den 27. marts 2009 
– og deltag samtidig i lodtrækningen om 2 x 2 fl. vin. 
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Grønbjerg GUF’s bestyrelse var den 8.-9. 

på arbejdsweekend.  

Læs evt. oplægget i Runestenen nr. 96. 

���� Visions-weekend i Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Bestyrelsen for GGUF 

Elsebeth Kirk  

 

”Drømme”: 

Jeg byder velkommen til Grønbjergs nye 

samlede forening: 

”Foreningen for kultur, ungdom og sport” 

Foreningen indbefatter de tidligere for-

eninger: 

• Kultur og samfund 

• Ungdomsklubben 

• Sogneforeningen 

• Idrætsforeningen 

• Gymnastikforeningen 

Den nye forening har udvalg indenfor 

hver gren af de tidligere foreninger – har 

fælles økonomi og fælles administration. 

 

I foråret 2010 blev der afholdt fælles ge-

neralforsamling for de tidligere foreninger 

ekskl. Idrætsforeningen og på ekstraordi-

nære generalforsamlinger i 2010 blev 

sammenlægningen en realitet.  

I 2012 beslutter Idrætsforeningen at lægge 

deres aktiviteter ind under ”Forening for 

kultur, ungdom og sport”. 

 

Aktiviteterne samles omkring Multisalen, 

hvor en arbejdsgruppe sidder med et større 

projekt om udvikling af Multisalen, om-

klædning, køkken, indgang, kantine/

køkken, redskabsrum, musiklokale, 

squashbane, springgrav og sal til festlige 

sammenkomster. 

 

Der bliver søgt penge ved fonde, kommu-

ne, privatindsamling + en rig onkel har 

dedikeret sin formue til projektet. 

 

I øjeblikket er den nye forening i gang 

med at opsætte et større musical/

sommerspil, som skal fremføres udendørs 

på en skrånende grund i byen. Et vikinge-

spil, hvor skole/SFO og foreningen er 

inddraget. Grønbjerg friskole og naturmu-

sen samarbejder i forbindelse med at lære 

sange og laver kostumer/kulisser. Dvs. 

Friskolen og specielt SFO-delen er så 

småt begyndt samarbejde i nye tiltag, som 

spirer i den nye forening. 

Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse 
 

Igen i år er der Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse 
Igen i år håber jeg, der er en lille flok i Grønbjerg, som vil bruge et par timer i 
en god sags tjeneste. 
Igen i år håber jeg, at indsamlerne vil blive godt modtaget rundt om i hjemme-
ne. 
Igen i år er indsamlingen en søndag - nemlig den 29. marts. 
 
Venlig hilsen Hanne Kjærgaard,  
som igen i år bliver glad, hvis du melder dig som indsamler. 
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Klaus Tang 

Velkommen til Gymnastikopvisning her i 

vores nye Kulturcenter 2013. 

Der er mig en stor ære, at byde jer velkom-

men i en topmoderne hal med 5 badminton-

baner, springgrav og tilskuerpladser, hvor-

fra I om lidt vil opleve et sandt bombarde-

ment af flot gymnastik fra vores 300 gym-

naster fordelt på 11 hold. Også tak til 

rep.holdet som har henvendt sig, med øn-

sket om at give en opvisning i moderne 

topfaciliteter. Vi har været hårde og krævet 

6.000 kr. pga. vi har mange hold i forvejen, 

men det har amtsforeningen glædeligt be-

talt, for at få lov til at give opvisning i et 

kulturelt kraftcenter som Grønbjerg Kultur-

center. 

Efter opvisningen, vil vi gå ind ved siden af 

i Forsamlingshuset, hvor bestyreren, har 

lavet stor aftenbuffet, en af hendes faste 

medhjælpere har fået fri i aften, så hvis en 

frivillig vil melde sig til at hjælpe med op-

vasken i industrikøkkenet efter buffeten, vil 

vi være meget taknemlige. Vi har solgt ca. 

500 billetter, så det vil tage 15 min. i køk-

kenet med de faciliteter der er, så er man 

færdig. Efter buffeten vil der blive vist film 

oppe ovenpå i ungdomsklubben, på den nye 

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  

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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storskærm. Squashbanerne og billiardloka-

lerne vil også være åbne, hvis nogle skulle 

være interesserede. 

Hvordan er vi kommet så langt som vi er i 

dag ? 

Det hele startede i november 2008, da nogle 

fremsynede foreningsfolk i Grønbjerg 

G.U.F. var taget i sommerhus for at udar-

bejde en visionsplan for G.U.F. Ved hjælp 

af coach Simon Tang, blev der sat ord på 

nogle af vores drømme. Efterfølgende tog 

vi fat på nogle af de store opgaver, som vi 

havde drøftet. Der kom virkelig skred i tin-

gene i efteråret 2009, da sogneforeningen, 

ungdomsklubben og G.U.F. slog sig sam-

men i én forening. 

I foråret 2010, blev der nedsat en arbejds-

gruppe med henblik på byggeriet. Store 

planer blev udtænkt og i efteråret 2011 gik 

byggeriet i gang, med stor frivillig opbak-

ning til at hjælpe de professionelle hånd-

værkere. Startskuddet kunne gå i gang, da 

vi var bevilliget 5 mio. fra anlægsfonde, 3 

mio. fra Nordea Fonden (tak for dit store 

benarbejde Jesper), 2 mio. i frivillig ind-

samling + krone til krone fra Ringkøbing-

Skjern - Kommune som gav 2 mio. 

Vi står i dag med et færdigt projekt, som 

har givet genlyd i hele Danmark, og vi er et 

bevis på, at når bare troen er der, kan alt 

lade sig gøre, vi er blevet en inspirations-

model for selv større byer i Danmark som 

kan se, at sammenhold gør stærk ! 

Tillykke til hele Grønbjerg med det færdige 

projekt - og god gymnastikopvisning ! � 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

Generalforsamling i  

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening 
 

Er du tilfreds med din forening?  
Er der behov for nytænkning i Grønbjerg GUF?  
Kom og giv din mening til kende 

 

Torsdag den 23. april 2009 kl. 19:30  

i storrummet på Grønbjerg Friskole. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 2. Beretning 
3. Regnskab 4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af revisor 
7 Evt. 
 

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening vil være vært ved en øl /
sodavand og et lille traktement. 
Vel mødt.  Hilsen Bestyrelsen  
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Om man kun får lidt eller en hel masse bør-

netøj strikket eller syet med henblik på at 

hjælpe nødlidende mennesker i krigs- eller 

naturkatastrofe-hærgede lande, så har vi det 

vældig hyggeligt og rart med at mødes der-

oppe på øverste etage på Grønbjerghjemmet 

hver anden tirsdag eftermiddag i de ulige 

uger. 

Her bliver der snakket meget - om mønstre 

- om garn og pinde og alt muligt andet - og 

drukket næsten lige så megen kaffe. Samti-

dig med, at der bliver drøftet både ”stor- og 

småpolitik”! 

Vi er en halv snes stykker på holdet i forve-

jen, men hvis du har lyst til at svinge et par 

pinde eller bare mangler lidt  socialt sam-

vær, så kom og vær med, vi er vist ret lette 

at falde til iblandt, og vi kan sagtens være 

���� Grønbjergs Røde Kors nørkleklub 
 
 
Ved: Nørklepigerne 

flere på holdet. Alderen er underordnet. 

Velkommen til et ”kik-ind” , vi er der fra 

14.00 til 16.00 - som sagt i ulige uger.     

Venligste hilsener fra Røde Kors-

nørklepigerne! � 

Pasningsbank 
 

Er du frisk på at give et nap med i NaturMusen, når vi har brug for 

det?  

Alder, køn og beskæftigelse er underordnet. Du er evt. bedsteforæl-

der, eller har bare lyst til at være noget for børn? 
 

NaturMusen ønsker som noget nyt at oprette en ”pasningsbank”, 

som vi kan trække på, når der mangler personale på arbejdet. Ligeledes ønsker vi at gøre 

brug af ”banken”, hvis/når personalegruppen tager på kursus. 
 

Personer fra pasningsbanken vil aldrig stå med ansvaret alene. 
 

Når banken er oprettet og vi har brug for akut hjælp - og ikke kan få vikar - vil vi ringe 

til nogle af de personer, som har meldt sig til ”banken”.  
 

Som frivillig hjælper er man ikke bundet til at passe børn. Man kan være forhindret pga. 

anden aftale og det er selvfølgelig tilladt at melde fra ved henvendelse. 
 

Er du interesseret i at blive frivillig hjælper, så kontakt NaturMusen for at blive skrevet 

op. Kom og besøg os eller ring…. 
 

Venlig hilsen - Doddy Møller Bach - NaturMusen - 9738 4066 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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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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Først en tak til alle de frivillige der har hjul-

pet os i år. Både trænere, hjælpetrænere, 

Torben, de mange forældre, rengøringspi-

gerne + alle de andre Og en særlig stor tak 

til kroketklubben. De brugte rigtig mange 

timer på at male klubhuset. Og det ser jo 

fantastisk ud. Ud over at male har vi lagt 

nyt tag på boldrum og opholds-

\redskabsrum og nyt trapeztag på udhænget. 

Havde vi ikke fået den store hjælp var noget 

af det nok ikke blevet gjort. For at blive ved 

renoveringen så skal vi have nye toiletter. 

Der skal males i forgang, toilet og køkken. 

Vi skal have nye udskiftnings-skure. 

Skrænten op mod præsten skal der også gø-

res noget ved. Vi laver en cykelparkering 

mellem boldskuret og redskabsrummet. 

 

Igen i år har vi lavet et samarbejde med 

Ørnhøj, da vi ikke selv kan mønstre et hold. 

Sidste år gik rimeligt godt på trods af at 

økonomien ikke helt hang sammen. Det 

skulle der være rettet op på nu. Hvis vi har 

5 % spillere så betaler vi kun 5 %. Både se-

rie 5 og serie 6 spiller en halv sæson i 

Grønbjerg. Det er en god ordning for os. 

 

Igen i år vil Nybolig i Videbæk sponsorere. 

Det er en lidt speciel aftale da de giver os 

500 kr. for en henvendelse og 1000 kr. hvis 

det fører til et salg.  

Vi har også lavet en sponsoraftale med OK. 

Her skal man bestille et OK kort. Der får vi 

5 øre pr liter benzin eller diesel. Det er ikke 

et kort der skal bestilles til en bestemt tank 

men et kort der lige meget hvor man tanker 

���� Grønbjerg IF 
 
 
Ved: GIFs bestyrelse 

Fra venstre: Bo Jensen, Else-Marie Kokholm, Tom Kristensen, Margit Lauridsen og Lars Jakobsen 
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giver dette beløb til Grønbjerg IF. Altså 

hvis man i dag har et OK-kort kan dette 

med fordel for Idrætsforeningen skiftes ud 

med dette nye kort. Ring til Tom Kristensen 

for nærmere besked.  

 

Vedr. samarbejde mellem foreningerne er vi 

positivt indstillet. Vi skal bare have fundet 

de opgaver det vil være gavnligt for alle 

foreninger at samarbejde omkring. Det er 

Idrætsforeningens holdning, at vi ikke skal 

samarbejde for samarbejdets skyld, men 

hvis der er et gavnligt formål med samar-

bejdet. I foreningen er der enighed omkring 

at så længe der ikke er en fodboldbane med 

i planerne for det nye ”kulturhus” så bliver 

det ikke aktuelt for os at være en del af pro-

jektet. Det er jo fodboldbanen der er om-

drejningspunkt for alle vore aktiviteter. 

 

Vores projekt med visning af fodboldkampe 

og lignende i klubhuset går rigtig godt. Der 

er mellem 7 og 10 til hver kamp så det giver 

en større omsætning i kiosken. Der er selv-

følgelig adgang for alle. Prisen for at kom-

me og se en kamp er 10 kr. pr. gang. Dette 

giver ligeledes omsætning i kiosken som 

det sidste år har givet et fint overskud. 

 

Ungdomsklubben har lejet sig ind hos 

idrætsforeningen. Grønbjerg Idrætsforening 

synes det er positivt at vi kan finde ud af det 

på den måde. Vi har et klubhus der ikke bli-

ver benyttet meget i vinterperioden og Ung-

domsklubben manglede et sted at være. 

Formanden har snakket med dem og de ly-

der også til at være tilfredse med den ord-

ning 

 

Tirsdag d. 2/6 skal i sætte et kryds i kalen-

deren. Der kommer FCM og spiller opvis-

ningskamp. Vi skal til møde med dem d. 

28. Februar. Det er blevet til pga. vores 

samarbejde med FCM. 

 

I 2009 har vi i Idrætsforeningen 75 års jubi-

læum. Vi vil lave et arrangement i den an-

ledning men mere herom på et senere tids-

punkt. 

 

Der blev under eventuelt talt om rygepoli-

tikken i klubhuset. Bestyrelsen vil undersø-

ge nærmere. 

 

Udover beretningen blev regnskabet god-

kendt. 

 

Bill Pedersen trådte ud af bestyrelsen.  

 

Asger modtog ikke genvalg til bestyrelsen 

og han fik en gave som tak for det arbejde 

han har ydet for foreningen.  

 

Bestyrelsen valgte at gå ned på 5 bestyrel-

sesmedlemmer i stedet for 7, og i den næste 

periode have en ”ekstern” kasserer. Jytte 

Nilausen har givet tilsagn om at tage jobbet 

igen og det er vi meget glade for. 

 

Torben Troelsen fik ligeledes en gave som 

tak for hjælpen med at kridte banen sidste 

sæson og vi håber han vil hjælpe os igen i 

denne sæson. 

 

Mette Andersen fik sidst men ikke mindst 

en gave som tak for hjælpen med rengørin-

gen af klubhuset. 

 

Konstituering 

Bestyrelsen har på møde den 27. februar 

konstitueret sig således: 

 

Formand Tom Kristensen 

Kasserer Jytte Nilausen 

 (udenfor bestyrelsen) 

Sekretær Else-Marie Kokholm 

Børnefodbold Margit Lauridsen 

Voksenfodbold Tom Kristensen 

Samarb. m. Ørnhøj Tom Kristensen 

Samarb. m. JUB m.m. Lars Jakobsen og Bo 

Jensen 

FS Midtvest samarb. Lars Jakobsen og Bo 

Jensen � 
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Der var generalforsamling i billardklub-
ben torsdag den 29. jan. 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen 
konstitueret sig således: 

Formand: Niels Erik Jacobsen. 

Kasserer: Wilfred Pedersen. 
Sekretær: Bent Christensen. 

Turneringsledere: Jan Jacobsen og Tom 

Kristensen. 
Suppleant: Henrik Rantanen. 

Det blev endvidere oplyst, at klubbens 
økonomi er i god orden, og de løbende 

turneringer skrider planmæssigt frem.  � 

���� Grønbjerg Billardklub 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 

GRØNBJERG IF vs FC MIDTJYLLANDGRØNBJERG IF vs FC MIDTJYLLANDGRØNBJERG IF vs FC MIDTJYLLANDGRØNBJERG IF vs FC MIDTJYLLAND    
 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen Sæt allerede nu X i kalenderen Sæt allerede nu X i kalenderen Sæt allerede nu X i kalenderen     
tirsdag d. 2. juni 2009.tirsdag d. 2. juni 2009.tirsdag d. 2. juni 2009.tirsdag d. 2. juni 2009.    

 
 

FC MIDTJYLLAND KOMMER OG SPILLER PÅ GRØN-
BJERG STADION MOD VORES SERIE 5/6 HOLD. 
 

Foreløbigt program (ret til ændringer forbeholdes) 
 

Kl. 15.00 FC Midtjylland ankommer til Grønbjerg Stadion 
Kl. 15.15 - 16.00 Autografskrivning 
Kl. 16.30 - 17.30 FCM SAS-liga spillere træner børne- og ungdomsspillere. 

LUPUS samt nogle spillere underholder klubbens poder. 
Kl. 18.45 - 20.30 Kamp 
 

Vi arbejder på evt. at udvide programmet, mere herom senere. 
 

Med venlig hilsen 
GRØNBJERG IF 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 
 

Får du nok søvn? 

 

Søvn er nødvendigt og betyder mindst lige 

så meget for helbredet som sund mad og 

motion. Fysisk er den vigtig for at genop-

bygge kroppen og styrke immunforsvaret, 

og psykisk er den vigtig for, at hjernen kan 

behandle dagens indtryk og videreudvikle 

dem, så man får bedre overblik og overskud 

og dermed får mere ud af den næste dag. 

Menneskets søvn har altid tidligere fulgt ly-

sets rytme, men efter at det elektriske lys er 

kommet til at dominere bybilledet, og der 

aldrig er helt ro, er den naturlige rytme ble-

vet forstyrret. Det fører til, at mange får for 

lidt søvn. 

Det giver en øget risiko for at få for højt 

blodtryk og sukkersyge på grund af forstyr-

relser af kroppens hormonbalance. Man bli-

ver også nemmere syg af infektionssyg-

domme, når man sover for lidt. 

Psykisk medfører søvnmangel, at man bli-

ver træt og irritabel og efter længere tid får 

depressive symptomer. Helbredsmæssigt 

kan man godt tåle at få for lidt søvn i en 

kortere periode, men på et tidspunkt kræver 

både krop og psyke sit. 

Selv en kort periode med søvnmangel kan 

blive katastrofal. F. eks. skyldes de fleste 

eneulykker i trafikken, at føreren falder i 

søvn ved rattet på grund af træthed. Når 

man er træt, har man nedsat koncentrations 

evne, og det kan gå ud over både én selv og 

andre, når man er beskæftiget ved farlige 

maskiner og andet risikabelt. � 

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

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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PipeCon designer, fremstiller og leverer rørsystemer til skibe 

og dieseldrevne kraftværker. 

Leverancerne omfatter komplette udstødningssystemer inklu-

siv lyddæmper, modulopbyggede pumpeenheder, rør unitter 

samt alle former for tanke og trykbeholdere. 

Rørsystemer 

PipeCon as 
PipeCon as 

Ribovej 4 

DK-6950 Ringkøbing 

Tel. +45 96 92 20 00 

Fax +45 96 92 20 02 
 

info@pipecon.dk 

www.pipecon.dk 
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Generalforsamling i Vandværket: 
 
Valg af dirigent 
Johannes blev valgt til dirigent 
Formandens beretning - se herunder - blev 
taget til efterretning 
Regnskabet blev godkendt  
Per Hessellund Lauritsen var på valg og 
blev genvalgt. 
Revisor Kresten Vestergaard var på valg 
og blev genvalgt.   -mb 

 
Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 
2008 
Grønbjerg Vandværk har i dag 282 med-
lemmer. De 282 medlemmer har i løbet af 
året brugt 53.295 m3 vand, hvilket, temme-
lig præcist, er den samme mængde som i 
2007. 
Vi pumper godt 60.000 m3 råvand op, hvil-
ket er noget mindre end vi gjorde i 2007. 
Forskellen mellem mængden af råvand og 
vand brugt af forbrugerne skyldes dels, at 
vi bruger vand til at skylle filtrene med, og 
dels at vi har et svind i ledningsnettet.  
 
Grønbjerg Vandværk blev i 2007 renove-
ret. Denne renovering blev endeligt afslut-
tet i 2008 og til vores store tilfredshed. 
Dels er arbejdsrutinerne blevet væsentligt 
nemmere for Johannes og dels er vand og 
el-forbruget faldet markant. El-forbruget er 
faldet grundet mere effektive pumper.  
 
Forsyningssikkerheden er naturligvis vig-
tig for ethvert vandværk. Som nævnt sidste 
år har vi nu 2 uafhængige boringer, der 
begge lever fint op til kvalitetskravene. 
Ringkøbing-Skjern Kommune interesserer 
sig også for forsyningssikkerheden. Derfor 
er vi blevet bedt om at opdatere vores be-
redskabsplan. Denne er nu på plads, så vi 
kan klare enhver krisesituation. Finanskri-

sen må Obama og Fogh tage sig af. Inter-
nationale og nationale krisesituationer 
dækker vi heller ikke, uambitiøse, som vi 
er. Men når det gælder vandværket, så er vi 
nu enige med Beredskabschefen, Kommu-
nens politiske ledelse, Fagdirektøren, Em-
bedslægeinstitutionen og Miljøcenter Vest-
jylland om, hvad der skal gøres, såfremt 
der opstår problemer.  
 
Vi har nu også fået online overvågning af 
vandværket, hvilket gør det noget nemme-
re at følge med i udpumpede mængder, 
alarmer etc.  
 
I 2008 har vi fortsat haft problemer med 
svind. Årsagen til svind er som bekendt 
utætheder i ledningsnettet. Umiddelbart er 
der ingen sundhedsrisiko ved utætheder, så 
længe der er tryk på vandledningerne. Af 
samme grund skal vandværker, som det 
f.eks. var tilfældet med Køge Vandværk, 
holde tryk på ledningerne selvom vandet 
ikke er egnet til mennesker og dyr. Men 
det er naturligvis ikke acceptabelt, at have 
utætheder. I 2008 fandt vi 4 lækager. Alga-
de Øst, Svinget, Teglværksvej og Nylands-
vej. Heldigvis fandt vi lækagerne relativt 
tidligt, og kunne dermed løse problemet in-
den alt for meget vand blev pumpet ud til 
ingen verdens nytte.  
 
Vi kan også se nu, via vores overvågning, 
at den udpumpede mængde er faldet sam-
menlignet med året før. Dette samtidigt 
med, at vi har solgt den samme mængde 
vand. Disse ekstraordinære lækagereparati-
oner har kostet værket 60.000 kr. mere i 
2008 sammenlignet med tidligere år. 
 
Økonomisk set har vi haft et mindre over-
skud på 12.000 kr. Dette samtidigt med, at 
vi har afskrevet vores investering i vand-

���� Grønbjerg Vandværk 2007 - 2008 
 
 
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen 
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værket med 55.000 kr. Fra 2008 satte vi 
priserne på fast afgift og for vandet op. 
Nogle hævdede, at stigningerne var for sto-
re og andre at de var for små og dermed ik-
ke tilstrækkelige til at dække værkets drift 
på kort og lang sigt. I bestyrelsen finder vi, 
at vi ramte nogenlunde plet, idet vi har 
præsteret et mindre overskud samtidigt 
med, at vi har gode forklaringer på tidlige-
re nævnte ekstraordinære poster.  
 
På den baggrund har bestyrelsen besluttet, 
at vandafgiften til Grønbjerg Vandværk for 
2009 holdes på samme niveau, som i 2008. 
Det betyder, at vandet fortsat koster 3,75 
kr. pr. m3 vand (inkl. moms) og fastafgif-
ten er på 800 kr. (inkl. moms).  
 
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk 
er heldigvis fortsat i top. Som tidligere of-
fentliggjort i Runestenen, så ligger alle må-
linger i 2008 under kvalitetskravene. Der 
var dog et par enkelte målinger, hvor turbi-
diteten oversteg den højest tilladelige vær-
di. Turbiditeten er et udtryk for, hvor klart 

eller gennemsigtigt vandet er. Årsagen her-
til er formentligt, at filtrene er blevet skyl-
let umiddelbart før målingen.  
 
Hvad skal der så ske i årets løb? 

Forhåbentligt bliver 2009 et stille år for 
Grønbjerg Vandværk. Vi har ikke de store, 
vilde planer – der skal ro på driften. Dog 
har bestyrelsen besluttet at tjekke, og om 
nødvendigt, udskifte de hovedstophaner, 
som vi har. Med velfungerende hovedstop-
haner vil vi nøjes med at lukke for få for-
brugere i den korte periode, hvor det er 
nødvendigt af hensyn til reparationer.  
 
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige be-
styrelse og Johannes for deres indsats i 
årets løb. En tak skal også lyde til Spjald 
Fjernvarme for det gode samarbejde, vi 
igen i 2008 havde.  
 
Grønbjerg Vandværk 
Per H. Lauritsen 97 38 44 86 
Peter Juelsgaard 97 38 26 27 
Egon Kristiansen 97 38 43 30  

Peter Juelsgaard, Per Hessellund Lauritsen og Egon Kristiansen 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Ane Lundsgaard sov den 6. januar 2009 

stille ind på Aulum Plejehjem, nær 90 år 

gammel, og blev begravet fra Nørre Omme 

Kirke den 12 januar. 

Ane Toft Jensen, som hun er døbt, blev født 

på gården ”Kjærholm” i Sønderkjær som 

den ene af tre søstre. 

I 1946 blev hun gift med Johannes Lunds-

gaard fra Tim, og de overtog ved ægteska-

bet Anes fødehjem, som de med flid og 

dygtighed drev, indtil de engang i firserne 

solgte ejendommen og købte et hus på 

Halkjærvej i Ørnhøj. Som de endnu senere 

skiftede ud med en lejlighed i byen. 

På gården i Sønderkjær voksede 4 børn op - 

2 piger og 2 drenge. 

Ane og Johannes´ sidste bopæl blev en bo-

lig på Aulum Plejehjem, da Anes helbred 

var blevet dårligere og mere pleje og om-

sorg var blevet nødvendig. 

Ane Lundsgaard efterlader sig sin mand, 

Johannes, de fire børn og deres ægtefæller 

samt børnebørn og oldebørn. 

Æret være Ane Lundsgaards minde! 

 

 

Hans Langhoff sov stille ind den 20. janu-

ar 2009 i sit hjem på Rundingen 8 i Grøn-

bjerg, knap 83 år, og blev begravet fra Nør-

re Omme Kirke den 24. januar. 

Hans Langhoff blev født d. 27. 2. 1926 i Nr. 

Omme på gården, som han selv beboede og 

drev indtil for ca. 15 år siden. 

Hans blev i 1940 gift med Jytta Poulsen fra 

Sdr. Vissing, og sammen fik de sønnen 

Thorkild. 

Samme år overtog de ejendommen 

”Sighus”, hvor Hans Langhoff var 4. gene-

ration af ejere, idet det var oldefaderen, der 

kom fra Tyskland, som købte ejendommen 

engang i 1800- årene og begyndte at dyrke 

heden op og dræne jorden. 

Hans har foruden at drive gården haft bi-

beskæftigelser, bl.a. har han i sin tid arbej-

det på Grønbjerg Teglværk. 

Hans Langhoff var et venligt og imødekom-

mende menneske som helt sikkert vil blive 

savnet deromme på Rundingen, hvor han og 

Jytta havde købt hus, da de havde afstået 

ejendommen på Ørnhøjvej. 

Hans mistede desværre sin kone for nogle 

år siden og måtte gå det sidste stykke vej 

alene. 

Han efterlader sig sønnen Thorkild og svi-

gerdatteren Bente, som bor i Vildbjerg. For-

uden 2 børnebørn og 4 oldebørn. 

Æret være Hans Langhoffs minde! � 

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

v/ Jørgen Falk Nielsen 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

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

 20 års erfaring 
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Familie og Samfund 

Aktivitetskalenderen for medlemsåret: 
 

Tirsdag 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 Friskolen. Minimum 15 deltagere. Pris 50 kr. 
Tilmelding i Brugsen senest den 17. marts 

 

Onsdag d. 1. april kl. 19.30 Grønbjerg Friskole 
Generalforsamling  
 
Torsdag d. 16. april kl. 19.30 Grønbjerg Friskole 
Ekstraordinær generalforsamling  

Orientering og forslag bliver sendt ud til medlemmerne snarest! 
 

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 

 

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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���� Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2009 
 
 
 
Priser (inkl. moms): 
Fast afgift: ������������������������������������������������������������������ 800,00 kr. 
Kubikmeterpris ���������������������������������������������������������������  3,75 kr. 
Statsafgift pr. m3.(2008) ���������������������������������������������������6,25 kr. 
 
Tilslutningsafgift: 
Tilslutning inden for byzone ��������������������������������������� 10.000,00 kr. 
Tilslutning uden for byzone ��������������������������������������� 43.750,00 kr. 
Begge er eksklusiv retablering 
 
Vandledningsafgifter: Ringkøbing-Skjern Kommune: 
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Kommune.  
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Kommune eller 
www.rksk.dk 
 
Betaling:  
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i februar og sep-
tember. 
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsen-
des 
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen. 
 
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter) ������������������ 125,00 kr. 
 
Årsopgørelse: 
Sammen med a conto opkrævning i februar, følger årsopgørelsen fra det 
foregående år. 
 
Måleaflæsning: 
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæs-
ningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskor-
tet, senest den 5. januar.  
 
Flytning: 
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæs-
ning, derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske 
forbrug. 
 
Alle priser er inkl. moms.  � 
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VIKINGEN ER LØS 

Familiens mindste, på 3 år, havde fået fat på radioens hovedtelefoner, og havde fået dem 

anbragt på behørig vis. De håbefulde forældre stod og betragtede lillesøster, som stod og 

trippede i takt til musikken, der strømmede ud af hovedtele-fonen. Forældrene drømte, 

og så i ånden den lille som prima-ballarina ved Den Kongelige Ballet, da tøsen vendte 

sig om mod forældrene og udbrød:  

"Jeg skal tisse"! 

 

Og så lige et par stykker der godt kan tåle en gentagelse: 

 

"Jeg tror, det var én, der hed Mogens, som lavede de ti bud."  (Karina 7 år) 

 

"Jesus gik bare forbi et kors, og så blev han pludselig slået med en kæp og naglet fast 

imod sin vilje. Så korsede han sig." (Hans 6 år) 

 

"Præsten klæder sig ofte i Adams pragt. Han læser fra Bibelen og synger 

 Ære være Gud i øjet."  (Jenny Kristine 9 år) 

 

"Menigheden er dem, der holder med præsten."  (Mie 8 år) 

 

"Hvis man lægger sig på knæ oppe ved hegnet ind til præsten, får man 

 hundekiks."   (Frida 6 år) 

 

"Præster skal bl.a. være med til fødsel og dåb og konspiration og begravel-

se."   (Christoffer 8 år) 

 

"Hvis man ikke vil være gift længere, fordi manden måske var dummere end 

 man troede, så kan man skilles som venner."   (Silje Marie 7 år) 

 

"Og der findes to slags engle: Almindelige engle og skytsengle. 

 Skytsengle er skudt ud af kanoner. Dem er der lidt mere fart på. 

 Og så er de ofte lidt mere stive i håret."  (Anne Sophie 6 år) 

 

 "Jeg har en hund som tror på Gud."  (Ida 5 år) 

 

"Når klokken er 12 vender alle sig mod Mekka og bider i kvasterne på tæppet." (Niels 

7 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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