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Det sker at Runestenen får tilsendt billeder uopfordret 
 

Selvom billedet ikke er superskarpt, illustrerer det trods alt, at Runestenen er for alle aldre - 

dog på hver sin måde. 



���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

Hvad skal jeg skrive om denne gang, spurgte 
jeg min kone om forleden. Det er jo midt i 
agurketiden, skolen går det godt med, selv-
om der skal ansættes en ny leder, og Brug-
sen klarer sig vel, selvom budgettet nok er 
strammet lidt vel hårdt op.  
”Du skal da fortælle om den positive indstil-
ling, du møder, når du er ude for at hverve 
folk til Algadeprojektet. Du stråler jo som en 
lille sol, hver gang du kommer hjem”, svare-
de hun. ”Nååå ja, selvfølgelig skal jeg det.” 
Og det vil jeg så gøre. 
Flere var til stede ved den Fælles General-
forsamling, da Vinni Sanggaard fremlagde 
sin ide om at male alle de pudsede huse i Al-
gade. Og endnu flere har sandsynligvis læst 
om projektet i Runestenen nr. 116. Jeg har 
da hørt, at der var forskellige ytringer desan-
gående.  
Under alle omstændigheder er projektet sat i 
søen. Og efterhånden modnes og gror pro-
jektet i ens hoved. Det bør jo ikke kun om-
fatte de pudsede huse. Nej, der er da mange 
sokler under mange andre huse i Algade, der 
kan males i en farve. Nå ja, så er der nogle 
ubeboede huse, hvor man evt. kunne få lov 
til at holde stykket ud mod gaden. Enkelte 
grunde uden huse, men med træer og buske 
der måske skulle klippes/beskæres. Ja, men 
man kunne jo sammensætte en gruppe, der 
står til rådighed, hvis nogle beboere vil have 
råd og vejledning om, hvordan man skulle 
udforme, rette til, klippe, anlægge en lille 
forhave, evt. bygge en kvist, finde matchen-
de farver til udhæng eller sternbrædder. Mu-
lighederne er mange. 
Nå, men der blev holdt et møde mellem ini-
tiativtagerne, hvor det blev besluttet, at pro-
jektet skulle funderes i Grønbjergs ”paraply-
organisation” Grønbjerg-2000. 
Herefter skulle der peges på medlemmer til 
en styregruppe. Vi fik peget på nogle styk-
ker. Det behøvede ikke nødvendigvis at væ-
re forældre til børn i Friskolen, da de har 
nok at se til med det nye byggeri, og også i 
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andre sammenhænge er bundet op på opga-
ver i Friskolen.  
Og så er det, det kommer: - Nu skulle de for-
skellige spørges, om de havde lyst til at del-
tage i projektet.  
Jamen det vil jeg da gerne, det lyder sande-
lig spændende, jeg vil gerne være med til de 
og de opgaver, men det der er jeg ikke så 
skrap til, så der må vi spørge en anden osv. 
osv. Ikke én sagde nej, og hvor er det da her-
ligt, at have med sådan en flok positive men-
nesker at gøre. Og det var ikke bare mig. De 
andre, der fik en opgave, mødte den samme 
positive indstilling. 
Alle kunne da godt se formålet med at få 
shinet Algade op. Det er jo det indtryk man 
møder, når man kommer ind i byen, og ideen 
med projektet er jo netop, at få gjort op-
mærksom på, at her bor vi, og I skal være så 
hjertelig velkomne. Vi vil gerne, at I kom-
mer og bor her, så vi kan holde liv i vores 
Brugs, i vores skole, vores børnehave, i vort 
foreningsliv, holder huspriserne i et rimeligt 
leje, så de både er til at købe og også komme 
af med igen. 
Nu håber vi naturligvis, at beboerne i Algade 
ser lige så positivt på projektet som styre-
gruppen gør. - God sommer.  

Deadline for nr. 118 er  

Lørdag d. 25. august 2012 
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���� Nørklepigerne 
 
 
Ved: Bente Færge og Grethe Lauridsen 

Jeg har ”altid” haft på fornemmelsen at, ”at 

nørkle”, var at strikke eller hækle, men 

tænkte at det kunne være morsomt at finde 

ud af hvor ordet kom fra. Her må man ty til 

ordbøgerne. Det kunne være Den danske 

ordbog (moderne dansk fra 1950) eller Ord-

bog over det danske sprog (Dansk i perioden 

1700 - 1950). Fra sidstnævnte ordbog finder 

man at ”at nørkle”, er at beskæftige sig med 

små unyttige ting, medens den nyere beskriver 

”at nørkle”, som arbejde omhyggeligt med et 

foretagende der kræver tålmodighed og snilde 

fx håndarbejde, men også at sysle med noget 

for sjov eller uden særligt formål.  (-red) 

Vi var samlet på Grønbjerghjemmet tirsdag 

den 22. maj for at slutte denne sæson. 

Alle mødte op med en papkasse, så vi kunne 

pakke vores fremstillede ting, som skulle 

videre til Kliplev. Derfra bliver det sendt ud i 

verden, hvor der er behov for hjælp. 

Vi lagde alle vores ting på bordet, så vi kun-

ne se, hvad der var blevet lavet i årets løb, 

det er altid spændende at se resultatet. I år 

blev det til 90 kg. i alt, og der var mange 

forskellige ting, i festlige farver og mønstre, 

som vi håber kan hjælpe, hvor der er behov. 

Nu holder vi så ferie til sidst i august, men 

strikkepindene har nok ikke ferie hele tiden. 

Hilsen og god sommer fra Nørklepigerne. � 
Foto: Bente Færge 
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 JULI 2012 Side   Side 

MA 16  Dagen er aftaget med 0t 54m 29  LØ 18   

TI 17   SØ 19  Kirke 9.00   

ON 18   MA 20  34  

TO 19   TI 21   

FR 20   ON 22   

LØ 21   TO 23   

SØ 22  Kirke 10.30   FR 24 Åben præmieskydning (Ja)  

MA 23  30  LØ 25 Runestenen Deadline  

TI 24   SØ 26 Granlyløbet Kirke 10.30 9 

ON 25   MA 27  35  

TO 26   TI 28   

FR 27   ON 29 Forældreaften GF  

LØ 28   TO 30   

SØ 29  Kirke 9 (AH)  FR 31   

MA 30  31   SEPTEMBER  

TI 31   LØ 1   

 AUGUST  SØ 2  Kirke   

ON 1   MA 3 36  

TO 2   TI 4 Orienteringsmøde Me 19 31 

FR 3   ON 5   

LØ 4 Ingas Have   TO 6   

SØ 5 Ingas Have Kirke ingen  FR 7 Tøsetur  

MA 6 32  LØ 8 Tøsetur  

TI 7   SØ 9 Tøsetur - Tilm. Svampetur Kirke  

ON 8   MA 10  37  

TO 9   TI 11   

FR 10   ON 12   

LØ 11 Ingas Have  TO 13   

SØ 12 Ingas Have Kirke 10.30   FR 14   

MA 13  33  LØ 15   

TI 14 Udflugt (Ha)  SØ 16 Svampetur MD Kirke  

ON 15 Skolestart GF  MA 17  38  

TO 16   TI 18   

FR 17   ON 19 Forældreaften GF Dagen er aftaget med 5t 30m  
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Torsdag d. 28. juni var der dimissionsfest på 

Grønbjerg Friskole. For tredje gang sender 

Grønbjerg Friskole en flok elever videre i 

uddannelsessystemet. 

Elleve ud af de sytten elever skal på efter-

skole, og det er meget forskellige efterskoler 

også geografisk set. Eleverne har valgt føl-

gende efterskoler: Dejbjerglund, Fjordvang, 

Gødvad, Ikast Idrætsefterskole, Lyngs, Nøv-

lingskov, Skals og Staby. De resterende seks 

���� Endnu en 8. klasse forlod Grønbjerg Friskole 
 

fortsætter i 9. klasse på Spjald Skole eller på 

Sct. Jørgens Skole i Holstebro.  

Når talen så falder på hvad man vil frem-

over  er der lidt mere spredte svar. Der be-

gyndes med gymnasiet eller handelsgymna-

siet. På spørgsmålet om hvad man måske 

kunne tænke sig at benytte en efterfølgende 

eksamen til, kommer der lidt flere hænder i 

vejret. Så lyder den på lærer, fysioterapeut, 

landmand, bankuddannelse, efterskolelærer, 

6    18. juli 2012 

Nederste og 1. række fv.: Emma Mc Evoy Kjær, Katrine Hansen og Maggi Overgaard 

2. række: Cecilie Nielsen, Rikke Tang Meiner, Jonna Berger 

3. række: Søren Berthelsen, Theis Thesbjerg Jensen og Catja Olesen 

4. række: Andreas Rasmussen, Julius Lock, Mathias Jensen og lidt forskudt Tina Hansen. 

5. række: Emilie Bagge Pedersen, Maja Liv Jørgensen, klasselærer Niels Henrik Larsen og Jonas Søn-

derby. Mikkel Hansen var ikke til stedet ved fotograferingen. 



 

jægersoldat og fotograf. 

Efter denne lille opinionsundersøgelse skal 

den udsendte også lige høre hvad eleverne 

vil huske Grønbjerg Friskole for. Her er der 

ikke ende på tilkendegivelserne som er fæl-

lesskabet, selve lokaliteten Grønbjerg Fri-

skole, vennerne, gode lærere, sammenholdet 

i vores klasse, stærke personligheder både 

blandt lærere og elever, friheden til at være 

os, ansvar hvor man stoler på os, tillid og 

tryghed.  (-mb)� 
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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 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 



 

Dagplejedag i Grønbjerg 
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Den. 2. onsdag i maj fejrede Dagplejen i 

Grønbjerg den årlige tradition, Dagpleje-

dag, som markeres på landsplan for at syn-

liggøre Dagplejen. 

Vi fejrede dagplejedagen sammen med 

beboerne og personalet på Grønbjerg 

Hjemmet og Brugsen. 

Vi havde en rigtig dejlig formiddag, hvor 

vi sang nogle sange sammen og inden vi 

gik fra Grønbjerg Hjemmet fik vi pølse-

horn og saftevand. Derefter gik vi en tur i 

Brugsen for at besøge Jens Peder, her fik 

vi alle børn og voksne en lille godtepose, 

fyldt med en masse dejlig frugt. 

Tak til Grønbjerg Hjemmet og Brugsen for 

en super formiddag. � 
Dagplejerne fra 

venstre: 

Lone Jepsen 

Inger Kjeldgaard 

Erna Mikkelsen 

Uddeler Jens Peter 

Mikkelsen med alle 

dagplejebørnene 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

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

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net 



 

CYKEL–SPONSORLØB 
 

- til fordel for Grønbjerg Friskole. 
 

Søndag d. 26. august fra kl. 14.00  

ved ”Granly”, Kjærgårdsvej 14 i Grønbjerg 
 

 

 

Gør cyklen klar og begynd allerede nu at finde 5-10 sponsorer, så vi kan hjælpe hinanden 

med endnu engang at sende vores støtte af sted til Friskolen. 

 

Vedlagt er der sponsorsedler. Flere kan hentes eller jeg kan sende dem via mail. Eller og-

så kan de udskrives fra www.runestenen.dk 

 

På første skoledag vil jeg dele rundt til alle skolebørnene. 

Ta’ hele familien og vennerne med i skoven – det bli’r så hyggeligt. 

 

Cykelløbet afvikles på fremkommelige og smukke skovveje med op til kategori 

2 stigninger. Ruten er 6 km lang og må cykles lige så mange gange som benene, 

bagdelen eller sponsors pengepung rækker. 
 

• I kan købe kaffe + kage, øl + sodavand, pølsehorn m.v. 

 

• I kan købe lodder og deltage i det store ”Granly- lotteri” med mange RIGTIG 

MANGE, FLOTTE præmier, hvor hele overskuddet går til friskolen. 

 

Meld dig som deltager eller sponsor nu! - eller kom med ud i det grønne,  

støt arrangementet og hep på deltagerne. 

 

 

Hvis du gerne vil være sponsor for én af dem der cykler og ikke er blevet kon-

taktet, er du meget velkommen til at henvende dig til mig. 
 

Mange hilsner - med ønsket om en god dag og masser af opbakning! 

 

Tilmelding senest den 26. august kl. 13.45 
 

Lone Astrup, Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg 

tlf.: 40 40 47 22 eller e-mail: lone@granly.eu 
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���� Små skridt….. 
 

 
Ved: Mogens Ballegaard  

Små skridt til vægttab der holder har været i 

gang i tre måneder i alt 21 mødeaftner med 

teori kombineret med motion. På den læng-

ste dag i året var det så tid til evaluering af 

forløbet. Det skete for deltagerne på den 

måde at de først skulle gå rundt i skolegår-

den med en belastning på 10 kg på ryggen. 

Det var ikke for at styrke kroppen, men blot 

for at føle hvordan det er at slæbe rundt på 

10 kg mere. Og det var ikke alle der følte at 

det var lige sjovt eller også fik man sig en 

overraskelse. 

Holdet var ledet af Lissi Aagaard Dyrberg 

(den ”motionelle” del) og Else Pedersen (den 

teoretiske del). 

Kurset tog udgangspunkt i metoder fra 

Sundhedsstyrelsen, men der var ikke nogen 

form for ”indrapportering”, som der er når 

man angriber det i professionel øje med.  

Nu er kurset slut og emnerne denne aften 

hvor der også skulle evalueres på forløbet 

gik på motivation. Hvordan holdes motivati-

onen oppe og hvad skal der til for at motive-

re til at fortsætte.  

Der var ros fra både lederne og deltagerne. 

”Man bliver hel høj efter sådan en øveaf-

ten”, ”Virkelig god motion hver gang”, 

”Holdet har gå-på-mod”, ”I gør hvad der 

bliver sagt” var nogle af de rosende ord.  

Aftenen sluttede med en mager kage med 

0,2% skyr til, og så en opfordring til at man 

skal være god ved sig selv på den gode må-

de. Hele seancen var et initiativ fra Grøn-

bjerg Gymnastikforening.� 
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Kursusdeltagerne havde fået 10 kg mere vægt på skuldrene på nogle runder rundt i skolegården. 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 



 

Provst Poul Ivan Madsen, Skjern og pastor Bodil 
Toftdahl ved indsættelsen i Nr. Omme kirke. Det 
er almindeligt at den afgående præst også er til 
stede ved indsættelsen, men pastor Ole Rasmus-
sen havde selv gudstjeneste i Herning. I hånden 
bærer Bodil Toftdahl sin prædiken som var prin-
tet ud hos datteren, samt en iPad (en flad compu-
ter) hvori ritualer og diverse bønner var lagt ind. 
Årsagen: Alle præstens bønnebøger mv. lå på 
dette tidspunkt og vippede i et containerskib et 
sted i Atlanten.  
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Nr. Omme og Ørnhøj sognes nye præst Bo-
dil Toftdahl blev indsat den 3. juni. Først 
ved en gudstjeneste i Nr. Omme Kirke og 
senere ved en gudstjeneste i Ørnhøj kirke. 
Efterfølgende var der velkomst-kaffe-kom-
sammen i præstegården i Grønbjerg. Kaffen 
skulle egentlig indtages i præstegårdshaven, 
men vejret artede sig således, at man måtte 
rykke inden for, og med det store fremmøde 
var der trængsel i konfirmandstuen og de 
tilstødende gangarealer.  
Den nye præst fik dog ikke lov til at hvile på 
laurbærrene, men blev straks kastet ud i ad-
skillige gudstjenester, men også den årlig 
tilbagevendende Nr. sOMMErskole blev  
Bodil Toftdahl af gode grunde involveret i, 
da hele seancen fandt sted i konfirmandstu-
en. Og som det summede af liv og aktivitet 
ved bordene. Jane Carstens (Galleri Fryden-
dal) var indforskrevet til at give oplæg og en 
hjælpende hånd ved temaet Madonna / Jom-
fru Maria. � 

���� Præsteindsættelse og Nr. sOMMErskole 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard  

Foto: Gravers Kjærgaard 

Madonnaer fra ferniseringen i præstegårdshaven og 
til venstre Emil Schmidt i dyb koncentration under 

temaet ”fri leg”  Fotos: Maja Liv 



���� Niels Peter Svendsen  
 

Mit indlæg ved mødet i Vildbjerg den 12. 

januar 1970: 

 

Jeg vil gerne begynde med at sige kommis-

sionen tak, fordi I endnu engang vil give os 

lejlighed til at fremføre vore synspunkter an-

gående kommunesammenlægningerne her 

på egnen. Da vi sidst havde foretræde for 

kommissionen i Herning den 23. oktober 

1969, var vi nogle, der var så optimistiske, 

at vi troede på, at der ville blive dannet en 

kommune af Brejning, Hover og Nr. Omme, 

fordi vi vidste at en sådan kommune var øn-

sket af den overvejende del af beboerne i 

området.  

Men også fordi, at de kommuner der blev 

dannet rundt om os havde en størrelse, som 

kommissionen anså for at være bæredygtige. 

Dette gjaldt både for Ringkøbing, Nr. Vium 

og Vorgod, samt også Trehøje kommune, 

som et flertal af sognerådet i Nr. Omme øn-

skede vor kommune sammenlagt med.  

Men dette kan fællesudvalget for Trehøje ik-

ke nøjes med. De bliver ved med at tale om, 

at der ingen saglige grunde er for en deling 

af Nr. Omme. At den helt overvejende del af 

befolkningen med deres underskrift har be-

kræftet, at de ønsker sammenlægning med 

Videbæk, det vil man ikke tage hensyn til. 

Nej, af menneskelige grunde skal vi tvinges 

ind under Trehøje. 

I en skrivelse fra fællesudvalget for Trehøje 

til fællesudvalget for Videbæk, beskylder 

man os fra Grønbjerg for en usaglig indstil-

ling til Kommunalreformkommissionen. Det 

har dette fællesudvalg selvfølgelig lov til, 

men der melder sig uvilkårligt det spørgs-

mål. Når den nye Trehøje kommune i dag 

har 4 sognerådsformænd, 4 kæmnere og et 
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Torsted Auto- og Traktorværksted  
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stort kontorpersonale med 4 kommunekontorer til rådig-

hed, så ser det mærkeligt ud, at mindretallet i Nr. Omme 

sogneråd, at vi ikke har det mindste saglig dokumentati-

on, som kunne begrunde denne tvangsindlemmelse, og vi 

må føje til, at vi heller aldrig har fået oplysninger om, 

hvad fællesudvalget for Trehøje foretager sig. Vi er ble-

vet holdt udenfor, og det har vi heller intet imod, når blot 

vi også efter den 1. april 1970, må blive holdt udenfor 

Trehøje kommune. Og det vil vi på beboerne i den sydli-

ge del af Nr. Ommes vegne, indtrængende bede kommis-

sionen hjælpe os til. Vi kommer ikke til Videbæk kom-

mune med krav af nogen art, vi ønsker blot at komme 

sammen med mennesker, som vi ved byder os velkom-

men til i fællesskab at bygge en ny kommune op, der kan 

blive til gavn for os alle. 

 

Dette var mit indlæg til de tilstedeværende medlemmer af 

kommunalreformkommissionen. 

 

Derefter fik sognerådsformand Christian Thomsen 
ordet.  
Han nævnte, at først efter at flertallet i sognerådet havde 

vedtaget sammenlægningen med Trehøje, så kom listerne 

med deling af Nr. Omme. Han understregede, at det måt-

te være slut med en 7 klasses skole i Grønbjerg. 

Kristian Stjernholm mente også, at det måtte være slut 

med en skole i Grønbjerg. Han indrømmede at samarbej-

det i sognerådet havde været dårligt, men kaldte det min-

dre krusninger på overfladen. Sognerådsformand Hartvig 

Sørensen, Timring mente ikke det var mindre krusninger 

men desværre dybtgående uoverensstemmelser. 

 

Den besværlige vej 
Den skønne drøm om en kommune omkring Spjald by, 

den brast, da kommissionen en uge efter stillede forslag 

om, at Brejning skulle sammenlægges med Nr. Vium og 

Vorgod, og Nr. Omme med Trehøje. Dog tog kommissio-

nen det forbehold, at fremsætte forslag om: "at den sydli-

ge del af Nr. Omme overføres til den foreslåede kommu-

ne bestående af Brejning, Nr. Vium-Herborg og Vorgod".  

Men desværre var der føjet den ulykkelige sætning til, 

"såfremt der mellem de respektive kommunalbestyrelser 

opnås enighed derom". Jeg må dybt beklage, at vi, som 

udgør mindretallet i Nr. Omme sogneråd, ikke på mødet 

den 23. oktober i Herning fik vore synspunkter trukket så 

klart frem, at der hos kommissionen ikke kunne være op-

stået nogen misforståelse om, at alle muligheder for at 
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opnå enighed om Nr. Ommes tilhørsforhold 

var udtømte.  

 

Jeg beklager, men jeg er nødt til at trække 

linjerne skarpt op, så ingen kan være i tvivl 

om forholdene her. Jeg ved det vil medføre, 

at forholdet til fællesudvalget, og dermed 

også til flertallet i Nr. Omme sogneråd vil 

blive yderligere forværret, men der er gud-

skelov ikke lang tid til den første april. 

 

Jeg vil tillade mig at citere hvad 

"Ringkøbing Amts Dagblad" skrev om et 

møde, der blev holdt i Ringkøbing den 11. 

december 1967, hvor alle oplandets kommu-

ner var indbudt. "Sognerådsformændene ud-

talte sig efter tur. Christian Thomsen, Ørn-

høj, udtalte: "I Nr. Omme har vi ikke taget 

endelig stilling endnu. Vi har jo haft drøftel-

ser med Brejning, Hover, Ølstrup og Lem, 

men denne plan ser ud til at vær passé. For 

et år siden indledte vi forhandling med Vin-

ding - Vind og Vildbjerg - Timring, og vi 

finder der kan blive en udmærket kommune 

med 7.700 indbyggere." 

Dette var det første, som sognerådsmedlem-

merne fra Grønbjerg fik at vide om, at der 

blev ført forhandlinger med de tre kommu-

ner, der nu bliver til Trehøje. I løbet af året 

1968 foreslog jeg flere gange, at der skulle 

holdes orienterende møder med alle om-

egnskommuner, men dette blev pure afvist. 

Ørnhøjfolkene ville kun forhandle med Vin-

ding, Vind, Vildbjerg og Timring.  

 

Den 12. december 1968 arrangerede amtsrå-

det et møde i Brejning mellem denne kom-

mune og Hover og Nr. Omme samt fællesud-

valget for Ringkøbing storkommune. Mødet 

endte uden resultat.  

 

Så skete der intet før ved det ordinære 
sognerådsmøde den 10. marts, da meddelte 

sognerådsformanden, at Nr. Omme sogneråd 

var indbudt til at sende fire repræsentanter til 

et møde i Vinding den 14. marts til drøftelse 

af en eventuel kommunesammenlægning. Da 

os fra Grønbjerg ikke viste nogen interesse 

for at deltage, så bemærkede sognerådsfor-

manden, at vi af hensyn til amtet ikke kunne 

være andet bekendt end at møde. At det ikke 

var amtsrådet, der var indbyder til mødet, var 

vi efter denne udtalelse ikke i tvivl om.  

Halfdan Christensen og jeg tog derfor med 

til mødet, som vi ret hurtigt blev klar over, at 

amtsrådet ikke havde noget med at gøre. Det 

første chok fik vi, da mødet begyndte med, 

at sognerådsformanden for Vinding-Vind 

rejste sig og bød velkommen til dem fra 

Vildbjerg og Timring og så dem fra Ørnhøj. 

Det næste chok kom, da samme sogneråds-

formand, uden indledning af nogen art med-

delte, at amtsrådsmedlem Karl Pedersen fra 

Vildbjerg, havde lovet at lede drøftelserne af 

sammenlægningsvilkårene for de mødte 

kommuner.  

 

Her tillod jeg mig at afbryde og gjorde op-

mærksom på, at spørgsmålet om eventuel 

sammenlægning af Nr. Omme med de tre an-
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dre kommuner, aldrig havde været på sogne-

rådets dagsorden, og derfor var det ikke ble-

vet drøftet, og selvfølgelig kunne der ej hel-

ler være taget nogen beslutning angående 

dette. Mit indlæg resulterede i, at os fra Nr. 

Omme overværede resten af mødet som ob-

servatører.  

 

Det der fulgte er kommissionen bekendt.  
Nr. Omme sogneråd blev indkaldt til møde 

mandag aften den 24. marts, hvor Ørnhøjfol-

kene bestemte, at Nr. Omme skulle sammen-

lægges med Trehøje, og for at afskære bebo-

erne fra at protestere mod denne sammen-

lægning, som er flertallet af beboerne imod, 

så tog de til Vildbjerg og underskrev sam-

menlægningsvilkårene, inden der var gået 15 

timer, og altså inden der var nogle af sognets 

beboere, der anede, hvad der var ved at ske.  

Når vi i den sydlige del af Nr. Omme er gået 

meget stærkt imod sammenlægningen med 

Trehøje, er grunden jo den: At vi, den største 

del af sognets beboere, aldrig har haft noget 

samkvem med folkene der, da der mellem 

Trehøje og Nr. Omme findes et 3 til 6 km. 

bredt område af plantage, fredet hede, mose 

og eng og et meget tyndt befolket landbrugs-

areal. Vi har derimod altid haft livligt sam-

kvem sydpå. For Grønbjergs vedkommende 

særligt til Spjald og Brejning, men også til 

Videbæk, og for Abildå gælder det jo, at Vi-

debæk er deres by og handelssted.  

Det vi mener, er, at der hvor vi kommer for 

at nyde de goder – faciliteter, som er og ska-

bes i et landdistrikt, der må det også være ri-

meligt, at vi er med til at yde vort bidrag, 

frem for at vi skal tvinges til at betale til no-

get, vi aldrig ser. Jeg ved, at fællesudvalget 

for Trehøje i en skrivelse til kommissionen 

har fremhævet de fine trafikale forbindelser, 

der er mellem de fire kommuner. Jeg vil til-

lade mig, at karakterisere dette som det rene 

vrøvl.  

Hvis man er afhængig af offentligt transport-

middel, så vil man, ved at se efter i en køre-

plan, hurtigt finde ud af, at der er bedre for-

bindelse til syv, otte andre steder, hvor der 

fremtidigt skal være kommunekontorer. Der 

er dog en formildende ting. Der er et udmær-

ket hotel her i Vildbjerg, hvor man kan over-

natte til næste dag, hvis man kommer for 

sent til sidste busafgang kl. 18 til Nr. Omme.  

Det har sikkert undret kommissionen, at re-

præsentanter for den nordlige del af Nr. Om-

me, har stået så stejlt på at ville tvinge den 

sydlige halvdel ind under Trehøje. Sagen er 

den, de har forklaret beboerne i Ørnhøj, at 

hvis hele sognet kom med i Trehøje, så kun-

ne deres by Ørnhøj blive centrum i den vest-

lige del af Trehøje.  

 

Med det til følge, at den fremtidige udvikling 

netop vil ske her.  

Blandt andet kunne man indenfor de aller-

nærmeste år forvente at få en skole med 

overbygning altså 8. - 9. - 10. årgang.  
 

...fortsættes i næste nummer 
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L ige som på andre store skoler holdes 

der hver sommer også dimissionsfest 

for den afgående klasse på Grønbjerg Fri-

skole. Hele skolen med børnehave, elever, 

forældre, søskende, bedsteforældre samt den 

øvrige skolekreds mødes til en kæmpe fæl-

���� Dimissions– og sommerfest i Grønbjerg Friskole 
 
 

lesspisning i skolegården, hvor skolens klas-

ser har lavet salat og bagt boller og hver en-

kelt så medbringer drikkevarer, og det der 

skal på de 10 griller, der i dagens anledning 

er bragt til skole til formålet. � 
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Skolegården var fyldt op med børnehavebørn, dimittender, lærere, pædagoger og pårørende, der var 

vidner til elevoptræden, taler, et vemodigt farvel, nye lærere og afsløring af gavludsmykning. 

Der var træng-

sel om de gril-

ler, som flere 

forældre velvil-

ligt havde stillet 

til rådighed for 

aftenens kulina-

riske oplevelser. 



 

S koleleder Peter Lindegaards tale til dimittenderne: 

8. klasse drager nu af sted ud i den store 

verden fyldt op med positive og gode værdi-

er, som ved forskellige lejligheder kan blive 

hevet op af rygsækken. Fællesskabet, fortæl-

lingen, lejrturene og alle de mange andre 

gode minder, giver disse smukke unge men-

nesker et fantastisk fundament til at erobre 

verden og til at tro på, at de hører til og fak-

tisk er en del af et stort fællesskab med en 

meeeeeget lang historie.  

Kære 8. klasse alle I 17 super gode unger. 

Så er det nu, I skal slæbe sofaerne med jer 

ud i den store verden, for jeg kan næppe tro 

at I vil kunne undvære dem. I hvert frikvar-

ter har I ligget i en stor bunke henne i hjør-

net med fuld knald på anlægget eller med 

jeres egen huspianist Søren, som spillede 

Coldplay og alt muligt andet. 

Om lidt skal I synge sammen med mig. Da 

vi forleden øvede inde i klassen, var der en 

af jer der sagde ”Det er ligesom i gamle da-

ge, hvor vi sang sammen med dig Peter.” 

Pyha I siger gamle dage? 

Trygheden og hyggen har spillet en stor rolle 

for jeres færden her på friskolen og i jeres 

omgang med hinanden.  

Når vi snakker tryghed, så blev den sat lidt 

på en prøve, da I en overgang blev flere og 

flere. I var bekymrede, og ikke mindst jeres 

forældre var bekymrede. Hvordan gik det? 

Helt fantastisk. I var jo super gode til at tage 

imod og til at forstå, at vi er forskellige som 

mennesker. Sikke kvaliteter at tage med sig 

videre ud i livet. Forståelse, accept og re-

spekt for hinanden og for vores forskellig-

hed. 

I har været helt fantastiske. En klasse man 

altid har glædet sig til at komme ind til. En 

klasse der har taget fra, selv har kunnet dan-

ne grupper når I blev sat til det. Ingen blev 

ladt alene, alle er der blevet taget hånd om. 

Nogle af jer har gennemgået en helt vild 

udvikling. Dette tjener som et godt eksempel 

for alle os andre. Et fællesskab der er så 

stærkt, at den enkelte kan udvikle sig deri 

med tryghed og troen om det bedste. 

Det var så det. Verden ligger lige derude bag 

ligusterhækken klar til at blive indtaget. Go 

get it, I er så klar, og husk nu at det også kan 

blive svært fremover, men så trækker I jer 

lidt tilbage til ”sofatiden”, og henter de alle 

gode værdier frem fra de ”gamle” dage. 

17    18. juli 2012 

Peter Lindegaards afslutningstale til 8. klasse inden de får udleveret eksamensbevis af klasselæreren, og 

der bliver taget et rørende afsked med lærerne og hinanden. 



 

E t vemodigt farvel Søndag den 24. juni blev bestyrelsen 

informeret om at Grønbjerg Friskoles 

leder gennem fire år, Peter Lindegaard, hav-

de fået stillingen som skoleleder på Velling 

Friskole. Det gav straks en mavefornemmel-

se vi alle helst havde været foruden siger 

bestyrelsesmedlem Trine Sønderby og 

fortsætter henvendt til Peter Lindegaard:  

Vi var naturligvis ærgerlige og over at skulle 

sige farvel til MR GRØNBJERG FRISKO-

LE, som vi navngav dig den aften.  

Vi var ikke skuffede. Du har aldrig lagt skjul 

på, at verden rummer mange muligheder og 

udfordringer, vi vidste at det ville komme, 

men vi havde håbet, at du havde haft til et 

par år mere til os. Vi respektere fuldt ud din 

beslutning, og vi lader dig rejse herfra med 

masser af gode minder om godtfolket her i 

Grønbjerg. Vi siger til hinanden, at alt det du 

har givet os, det kan du ikke tage med dig. 

Vi fortsætter her i Grønbjerg, og det er vi 

sikre på at du også ønsker for os.  

 

Næstformand Per Thomsen fortsætter:  
TAK for fire fantastiske år! Du har om no-

gen været med til at skabe den skole vi står 

på i dag. Du har gjort det med engagement, 

indlevelse, tryghed, empati, rummelighed og 

faglighed…ja jeg kunne blive ved! Alle de 

ord jeg her nævner, er også dem vi forældre 

kendetegner Grønbjerg Friskole på - du har 

stærkt medvirket til, at dette nu er dybt for-

ankret i os alle - store som små. Din tid på 

Grønbjerg Friskole lakker mod enden, og vi 

håber du tager herfra med en go’ fornem-

melse i maven, og med en viden om, at du 

har gjort en forskel. Du drager mod nye ud-

fordringer tættere på familie og hjem, men 

kan stolt se tilbage over skulderen på en 

skole med et stærkt fundament, med sprud-

lende elever med mod på livet, samt super 

lærerteam med ild i øjnene, en skole der kan 

lave hele mennesker og give viljen til at ville 

og dermed evnen til at kunne - deri har du 

stor fortjeneste! 

Et stort held og lykke med dit nye job skal 

lyde fra os alle. Jeg ved der altid vil være 

kaffe på kanden her i Grønbjerg. 
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Stående applaus til Skoleleder Peter Lindegaard 



 

Hvorefter bestyrelsesmedlem Jette Føhns 
slutter de pæne ord med Johannes Møllehaves:  

”Se dig taknemmeligt tilbage - se dig kærligt 

omkring - se dig forventningsfuldt frem”  

Og det tror jeg vi alle her i aften vil gøre. Når 

du næste skoleår sidder og kigger ud på børne-

ne på Velling Friskole, så håber vi, at du også 

vil mindes alle de gode frøer, du har mødt her 

på Grønbjerg Friskole. For selv om du er vide-

re på din vej, ved vi, at vi sammen har gjort en 

forskel - både for skolen som helhed, for bør-

nene, der trives her og personalet der gløder af 

faglighed og engagement - en forskel der kan 

mærkes både nu og i fremtiden. Vi er dig tak-

nemmelig for den tid - den energi og det enga-

gement du har lagt i jobbet som skoleleder her 

- og vi ved det til tider har trukket veksler på 

dem der hjemme. Derfor en gave til din kone, 

med tak fordi hun gav dig plads til at være den 

helt fantastiske skoleleder, som du har været 

gennem 4 år på Grønbjerg Friskole.  
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To nye lærere og en skolesekretær 
Efter afskedstalerne for Peter Lindegaard 

blev to nye lærere præsenteret.  

Endvidere kan man på skolen eller i telefo-

nen møde den nye skolesekretær Gitte Bune 

Svendsen der er ansat i et vikariat. Gitte har 

dog virket i stillingen i et stykke tid. 

For et par måneder siden opsagde to lærere 

deres stillinger på Grønbjerg Friskole, for at 

komme tættere på familien eller søge nye 

udfordringer. Stillingerne blev opslået og 

efter et ansøgerfelt på 50 og jobsamtale med 

seks ansøgere, faldt valget på Irene Føhns, 

Spjald, der er nyuddannet lærer fra Nr. Nis-

sum og tidligere praktikant på Grønbjerg 

Friskole. Og på Rikke Møller Clausen, Ve-

ster Tim, der har været sognemedhjælper 

ved Rindum Kirke. Rikke Møller er uddan-

net fra den Frie Lærerskole i Ollerup og har 

undervist på Hover-Torsted Friskole. 

Gitte Bune Svendsen Irene Føhns Rikke Møller Clausen 

Nye Ansigter på Grønbjerg Friskole 

Orienteringsmøde  

om menighedsrådsvalg 
 

Der er orienteringsmøde i Nr. Omme sogn 

den 4. september kl.19.00 i  

Konfirmandstuen på Frydendalsvej 

Program: 

• Orientering - spørgsmål og debat. 

• Kaffe 

• Mulighed for opstilling af lister. 
 

Alle er velkomne. Hilsen Valgbestyrelsen 



 

A fsløring af Grønbjerg Friskoles Gavlmaleri: 

Siden efteråret 2011, hvor der blandt 

ældstegruppen på skolen i faget billedkunst 

var en kreativ konkurrence om et ny gavlud-

smykning til Grønbjerg Friskole, har en 

gruppe arbejdet med at få det vindende for-

slag forstørret, malet og sat op, så det var 

klar til afsløring ved skoleafslutningen i 

2012. 

I forbindelse med afsløringen sagde Skolele-

der Peter Lindegaard: 

Grønbjerg Friskole står stærkt efter 4 år på 

bagen. Værdigrundlaget er implementeret og 

udøves i praksis hver dag. Tanken om at 

uddanne til hele mennesker er ikke bare no-

get vi siger og mener, men rent faktisk også 

noget vi formår at praktisere. 

Vores nye gavlmotiv viser, at de Grundtvig-

Koldske tanker om liv og læring nu også 

eksisterer i en nutidig kontekst. Frøen er 

kommet med på motivet som symbol på et 

stærkt og sundt fællesskab, hvor omsorgen, 

trygheden, tilliden og kærligheden er vigtige 

parametre. På Grundtvigs skulder sidder 

fuglen som et symbol på frihed. Friheden til 

at drive skole, som vi gerne vil gøre det, 

men i høj grad også symbol på den frihed vi 

har i vores land, en frihed vi skal blive ved 

med at værne om uanset hvad der måtte 

komme. På Grønbjerg Friskole skaber vi 

friskolen i fællesskab, og børnene oplever en 

stor grad af frihed under ansvar. 

Oven over alt det her er solen, som fra den 

første dag friskolen åbnede dørene, stort set 

har skinnet hver dag. ”Er det ikke rigtig Pe-

ter – solen skal skinne inde i vores hoveder”, 

bliver jeg tit spurgt om. Og jo, det skal den, 

for det er i det gode og positive, vi kan ud-

vikle friskolen og hinanden. 
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Foran billedet ses de tre der havde forvandlet det ”lille” vinderprojektet til en stor gavludsmykning. Fra 

venstre Marie Graakjær, Lotte Birkebæk og Charlotte Lauritsen. Dennis Boutrup som også deltog, var 

ikke til stede ved afsløringen. Til højre i billedet Peter Lindegaard. 



 

���� Fælles generalforsamling 
 
 

Den 10 maj gik syv foreninger sammen om 

at holde ”Fælles Generalforsamling” i Fri-

skolens samlingslokale (den gamle gymna-

stiksal). 

Beretninger og regnskaber var blevet ud-

sendt til samtlige husstande i Grønbjerg såle-

des at der var mulighed for at stille 

(uddybende) spørgsmål til beretningen og til 

regnskaberne. 

 

Der ud over var der valg til diverse bestyrel-

ser. 

Foreningerne var:  

Grønbjerg GUF 

Grønbjerg - 2000 

Margrethes Døtre 

Grønbjerg Ungdomsklub 

Grønbjerg Sogneforening 

Nr. Omme Sogns Menighedsråd 

Grønbjerg Friskoles Støtteforening 

 

For nye læsere skal det kort forklares at 

Grønbjerg GUF i hovedtrækkene arbejder 

med gymnastik, motion og badminton, men 

også har andre aktiviteter. 

Grønbjerg-2000 er en samlende institution 

for hele Grønbjerg der varetager de områder 

der ikke naturligt hører ind under andre for-

eninger. Grønbjerg-2000 har et repræsentant-

skab der vælger en bestyrelse og da ikke alle 

foreninger på det tidspunkt har valgt en re-

præsentant til Grønbjerg-2000 vælges besty-

relsesmedlemmerne på et senere tidspunkt.  

Margrethes Døtre er en pendant til det 

tidligere Familie og Samfund. 

Grønbjerg Ungdomsklub holder klubaft-

ner for unge mennesker fra og med femte 

klasse til og med ottende klasse. 

Grønbjerg Sogneforening varetager arran-
gementer som fastelavnsfest, sommerfest, 

juleudsmykning og andre forskønnende ak-

tiviteter. Har tidligere ejet og styret forsam-

lingshuset. 

Menighedsrådet er medvirkende idet rådet 

har en forpligtigelse til hvert år at afholde en 

såkaldt årsberetning, hvilket så gøres på den 

fælles generalforsamling. Menighedsrådet 

vælger dog ikke medlemmer til rådet der 

finder sted hvert fjerde år efter bestemte 

retningslinjer.  

Grønbjerg Friskoles støtteforenings for-
nemmeste opgave er at finde midler til 

Grønbjerg Friskole. Dog ikke til Friskolens 

drift, men til arrangementer der kan gøre det 

lidt sjovere at være elev på Grønbjerg Fri-

skole. 

 

Efter generalforsamlingen var der under-

holdning ved Ukuleledamerne samtidig med 

at Margrethes Døtre trakterede hele forsam-

lingen med kanapéer eller pindemadder om 

man vil.  (-mb) 
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Fv.: Marianne Thelle Nielsen, Lissi Aagaard Dyrberg Henriette Qvist, Jytte Nilausen og Birthe Kamp 

Formand: Lissi Aagaard Dyrberg 21 49 74 92  

Næstformand: Birthe Kamp 

Kasserer: Jytte Nilausen 97 38 43 78 

Grønbjerg-2000: Henriette Qvist 98 48 54 52 

Sekretær: Marianne Thelle Nielsen 

Margrethes Døtre 

Sogneforeningen 

Fv.:Mickael Damgaard, Inger Kjeldgaard, Dan Jensen, Heidi Kjær, Tonny Kristensen og Joan Nielsen 

Heidi Kjær (Formand) 

Inger Kjeldgaard (Næstformand og sekretær) 

Joan Nielsen (Kasserer) 

Dan Jensen 

Kim Lørdal (var ikke til stede ved fotograferingen) 

Mickael Damgaard 

Tonny Kristensen  
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Fv: Gert Kristensen, Anne Mette Sønderby, Conrad Jensen, Connie Brun Schmidt og Kaj Kviesgaard 

23    18. juli 2012 

Else Petersen (Formand) 97 38 43 73 

Gravers Kjærgaard (Kasserer mm.) 97 38 40 94 

Eva Broni (Sekretær) 97 38 41 79 

Marianne Hansen (Dåbsudvalg mm) 97 38 48 00 

Dorthe Liv (Næstformand) 97 38 40 59 

Præsten er født medlem af menighedsrådet 

Fv: Else Petersen, Gravers Kjærgaard, Eva Broni, Marianne Hansen og Dorthe Liv 

Menighedsrådet 

Kaj Kviesgaard (Formand og rep. i GB-2000) 

Conrad Jensen (Sekretær) 

Gert Kristensen (Kasserer) 

Anne Mette Sønderby 

Connie Brun Schmidt 

Grønbjerg Ungdomsklub 



 

Erik Øster (Formand) 

Charlotte Dyrberg (Næstformand) 

Malene Bondesgaard (Sekretær) 

Trevor Mc Evoy (Kasserer) 

Uffe Kjærgaard 

Camilla Boesen 

Jane Jensen 
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Mogens Ballegaard, Klaus Jensen, Johannes Kirk, Lars Holm Hansen og Hans Erik Hansen 

Mogens Ballegaard (Formand) 97 38 43 32 

Hans Erik Hansen (Kasserer) 

Klaus Jensen (Sekretær)  

Lars Holm Hansen (Næstformand) 

Johannes Kirk (har nøgle til arkivet) 97 38 40 20 

Charlotte Dyrberg, Trevor Mc Evoy, Camilla Boesen, Erik Øster, Malene Bondesgaard, Uffe Kjær-

gaard og Jane Jensen 

Grønbjerg GUF 

Det har ikke været muligt at samle Grønbjerg Friskoles Støtteforening, men Grønbjerg Lo-

kalhistoriske Arkiv, der dog ikke deltog i den fælles generalforsamling, har også konstitueret 

sig - så hermed 

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 



 

Bodil Toftdahl er, som de fleste allerede 

ved, vores nye præst, og jeg har fået lov til 

at få en snak med hende, selvom hun ikke er 

kommet helt i orden efter det lange flyt fra 

Vancouver. Hun beretter i det følgende om 

sin opvækst, baggrund, tidligere arbejde og 

sine visioner for stillingen her. 

 

Hun fortæller: Jeg er 56 år. Jeg er født i Spi-

sehuset i Holstebro, og der boede jeg de 

første 4 år af min tilværelse. Derefter flytte-

de jeg sammen med min familie op på Eng-

havevej i det eneste 1 families hus, der var 

der på vejen dengang. Jeg havde Anlægget 

som min daglige legeplads sammen med mi-

ne legekammerater. Jeg var en efternøler, 

forstået på den måde, at mine søskende var 

ca. 10 år ældre end mig, så derfor havde jeg 

ikke så meget med dem at gøre, da jeg var 

���� Samtale med pastor Bodil Toftdahl 
 
 
Ved: Grete Tange 

barn. Det har jeg mere nu, hvor både min 

storebror og storesøster bor i Tvis. 

 

Jeg gik i skole på Danmarksgades Skole, 

hvor jeg havde alle tiders regnelærer. Han 

var jøde og havde været i koncentrationslejr, 

men det, jeg husker ham for, er, at han af og 

til tog sin violin med i skole og spillede for 

os, mens vi regnede. Det var Mozart og an-

dre klassiske komponister, som han derved 

formidlede for os. Jeg tror faktisk, at interes-

sen for klassisk musik blev grundlagt der. 

Engang, hvor han havde fødselsdag, invitere-

de han hele klassen hjem til sig, og så fik vi 

kage og sodavand, og derefter sagde han, at 

der var en overraskelse: den bestod i, at der 

holdt en bus udenfor, som kørte os til Sir 

Lyngbjerg, hvor vi legede hele eftermiddagen. 

25    18. juli 2012 

Bodil Toftdahl sammen med gemalen, David 

Thomas foran præsteboligen. 

Alt i el-installationer 
Industri Landbrug Bolig 
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Efter skolegangen der fortsatte jeg på 
sproglig linje på Holstebro Gymnasium, 

som på det tidspunkt var ganske ny. Det be-

tød, at også alle lærerne var nye. Det var lige 

efter ungdomsoprøret, så lærerne havde nog-

le spændende ideer, som de godt turde føre 

ud i livet. Bl. a. havde musiklærer Mørup få-

et indrettet et rum, hvor der stod en masse 

forskellige instrumenter, som vi elever fik 

lov til at prøve. 

 

Jeg havde på det tidspunkt gået til klaver-
undervisning hos en ældre dame, men mine 

forældre var ikke særlig rige, så de havde ik-

ke råd til at sende mig til en kapacitet. Jeg 

havde også brækket min arm i et meget 

kompliceret brud, som jeg døjede med i 

mange år. Heldigvis blev der til trods for det 

mulighed for at lære at spille i gymnasiet, så 

jeg gik til celloundervisning der, og der til 
blev der endda fløjet undervisere ind udefra. 

Ib Planck Larsen var en musikalsk igangsæt-

ter, som med hjælp fra Kaj K. Nielsen fik 

startet det, der siden er blevet til MGK – 

Musikalsk Grund Kursus: et forløb, som sta-

dig eksisterer i Holstebro, og hvor mange 

unge talenter i dag får deres musiske grund-

lærdom. Noget som jeg allerede dengang fik 

glæde af. 

 

Mens jeg gik i skole, skulle jeg tjene lomme-

penge, og det kunne man dengang gøre en-

ten ved at gå med aviser eller synge i kirke-
kor. Jeg valgte det sidste, fordi jeg var mu-

sik interesseret, men også fordi det jo fore-

gik inden døre. Vi øvede to gange om ugen, 

og ved disse øvetimer fik vi lært grundtek-

nikken indenfor sang, og så skulle vi deltage 

i gudstjenesterne om søndagen – to gange 

den ene uge og én gang den anden. Vi sang 

desuden til bryllupper, men det blev vi betalt 

ekstra for. I starten sang jeg i Nørrelandskir-

kens kor, for der havde man en meget dygtig 

organist; siden flyttede jeg til Holstebro Kir-

ke, og jeg mener, at årsagen til, at jeg i dag 

kan så mange salmer udenad, er, at jeg gen-

nem flere år var med i disse kor. 

 

Da jeg var blevet student, havde jeg bestemt 

mig for, at jeg enten ville være læge eller te-
olog. Efter nærmere omtanke besluttede jeg 

mig for teologistudiet, fordi jeg mente, at 

lægejobbet let kunne blive meget rutinepræ-

get, hvad teologien absolut ikke var. Den in-

deholder sprog, kulturhistorie, kirkehistorie 

og samfundsfag, så den var meget bred. 

Jeg læste på Århus Universitet og tog teo-
logisk embedseksamen efter 7 år, selvom 

jeg undervejs fik 2 børn. Da jeg begyndte på 

studiet, som i de år havde koryfæer som 

Løgstrup og Lindhardt som undervisere, var 

jeg ikke overbevist om, at jeg skulle være 

præst, men da jeg var færdig, vidste jeg, at 

det var det, jeg ville. Jeg var nemlig ikke ud 

af nogen særlig kirkelig familie, men jeg 

fandt ud af, at evangeliet var for alle. 

 

Det første job, jeg fik som præst, var i 
Åkirkeby på Bornholm. Det var spændende 

at få begyndt. Desværre kunne min davæ-
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Murermes ter  Jens  K i rk  
 

Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 
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Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08 
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rende mand, som også var teolog ikke få job, 
så derfor rejste vi efter nogen tid til Thy, 
hvor han så fik arbejde som præst, og jeg 
blev alt muligt andet bl. a. Folkeradioen i 
Midt Vest, medlem af Vestjysk kaffeklub 

og vikar i Vestervig kirke. 

 
Vi var dog begge enige om, at vi godt ville 
ud i verden, så efter 5 år der, søgte vi til Cal-
gary i Canada. På det tidspunkt havde vi 
imidlertid fået 4 døtre, og den ældste var 12 
år. Vi følte ikke, at vi blot kunne beslutte så-
dan et spring, uden at vi havde haft børnene 
med på råd, og hende på 10 nægtede at tage 
af sted. Så dagen før ansøgningsfristen ud-
løb, lagde vi hende i seng og sagde, at hun 
ikke skulle være urolig, for vi ville slet ikke 
søge. Dertil svarede hun så: ”Ja, men det var 
da ikke ment på den måde!” Det gjorde, at vi 
samme aften skrev en ansøgning på 16 lin-
jer, og på den fik vi stillingen. Vi var præ-
ster i den danske kirke i Calgary, og det 
var menigheden der, som ansatte os og betal-
te vores løn. 
 

Det blev en stor oplevelse for os alle, og vi 
blev der da også i 6 år. For os voksne blev 
det gode og spændende år, hvor vi oplevede 
mange danskere, der var emigreret både 
før og efter 2. Verdenskrig, og så, hvordan 
deres skæbne havde udviklet sig på mange 
forskellige måder. Engang ved lejlighed vil 
jeg gerne fortælle om dem. Med hensyn til 
børnene skete der det, at de blev omstillings-
parate, efter at de 2 gange var blevet flyttet, 
og oveni fik de et modersmål nummer to, 
som de alle i dag har megen glæde af. Jeg 
må dog sige, at for dem har det været vigtig, 
at de var 4 til at dele oplevelserne og be-
sværlighederne, for så var der altid nogen at 
snakke med om det. 
 
Da de år var gået, følte vi, at vi skulle hjem 
igen, og vi søgte og fik begge embeder i 

nærheden af Odense – jeg i Pårup, en lille 
landsby, som nu er vokset sammen med 
Odense. 
Mens vi var der, tog jeg på Ålborg Universi-
tet en IT uddannelse i radio - og TV produk-
tion, som jeg senere blev ekstern lektor i. 
Det var i de år min fritidsinteresse. 
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Efter nogle år blev jeg desværre skilt, og så 

skulle jeg et andet sted hen. Jeg søgte derfor 
til Vancouver, hvor jeg har været de seneste 

år. Der blev jeg for 4 år siden gift med min 

nuværende mand. Jeg synes, det er vældig 

spændende at være udlandspræst, for der, 

hvor man bliver ansat, er der kun en menig-

hed, så længe, der er nogen, der gør noget. 

Folk slutter op om kirken, for det er det ene-

ste, der er tilbage for dem fra det land, de 

forlod. I mange tilfælde er kirken en bag-

stopper for dem, som det måske ellers ville 

være gået helt galt for. Børnene skal lære 

nogen af de traditioner, som findes i Dan-

mark, fordi de er vigtige for forældrene.  

Jeg kan vældig godt lide at prædike i en ud-

landsmenighed, fordi vores udgave af kri-

stendommen er mere raffineret end den 

form, der findes i andre lande. I Nordeuropa 

er det nemlig stadig sådan, at præsterne er 

meget veluddannede i forhold til andre ste-

der i verden dvs. at de har hele den kontekst 

med som Bibelen er opstået i, fordi man un-

dervejs i uddannelsen lærer om de kulturer, 

sprog og samfundsforhold, som Bibelen er 

opstået i, mens præster i andre lande ofte 

kun har været på præsteseminar et år eller to.  

 

Nu var der imidlertid sket det, at mine piger 

begyndte at få børn, så jeg var blevet Bed-

stemor, og så er der rigtig langt til Danmark. 

Derfor besluttede vi, at nu skulle vi hjem, 

hvor børn og børnebørn var. Mine børn bor i 

Skanderborg og København, så det var na-

turligt at søge i Østdanmark, og det gjorde 

jeg også. Jeg var bl.a. til samtale på Vest-

sjælland, men det blev jeg hurtigt kureret 

for, for de havde helt opgivet ævred og troe-

de slet ikke på, at det var muligt at skabe no-

get nyt, hvorimod jeg fik et helt andet ind-

tryk, da jeg kom her og snakkede med Lau-

rids (Mosegaard, formand for menighedsrå-

det i Ørnhøj –red) og Else (Pedersen, for-

mand for menighedsrådet i Grønbjerg –red). 

Her var en friskole, en brugs, der fungerede, 

og i Ørnhøj ville man i gang med at starte et 

friplejehjem, så her var folk, der gad noget 

og troede på, at det kunne nytte. Jeg var 
imponeret over, at her var et samfund, som 

havde tænkt sig at overleve, og det ville jeg 

gerne være en del af. 

 

Min fornemste opgave bliver at tolke og for-

tolke Bibelen ind i den situation, som men-

nesker i Grønbjerg står i i dag. Jeg har til 

hensigt at sætte alt det i gang, som der er in-

teresse for. Jeg vil naturligvis lige stikke en 

finger i jorden for at finde ud af, hvad man 

ønsker af mig, men det kan også nemt være, 

at jeg vil lave noget, som man ikke forven-

ter. 

 

Min forhåbning med mit arbejde her er, at 

folk vil komme i kirke og høre, hvad jeg har 

at sige, at vi kan få kirke, samfund og det 
lokale liv til at hænge sammen. Jeg synes, 

at Vestjylland har enormt meget at byde på, 

for herovre er man ikke vant til at tingene 
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kommer flyvende. Der er også knap så me-

get brok, som der er andre steder, og brok, 

det er altså noget, jeg ikke gider. Hvis der er 

noget, man er utilfreds med, så gør dog no-

get ved det i stedet for. 

 

Vores helt store interesse er naturligvis mu-

sikken, og den har vi til fælles. Min mand 

vil gerne have fat i nogen, der spiller folke-

dansemusik, for det kan han rigtig godt lide 

at bruge sit violinspil sammen med. Han vil 

gerne spille til alt muligt, så ham skal man 

bare ringe til, så møder han op. Vi var sam-

men ude at spille til morgensang til sølvbryl-

lup her for nylig, og det vil vi meget gerne 

begge to, for vi synes, det er en god måde at 

komme i kontakt med folk på. 

 

Jeg spiller både basun og cello, og jeg håber, 

at jeg kan finde nogen at spille strygerkvar-

tetter sammen med, for det kan jeg godt lide. 

Messing musik kan jeg også godt lide, og 

jeg har spillet basun i et bigband, og det kun-

ne da være sjovt at være med til det igen. 

 

Hvert år spiller jeg i cirkusorkester i Cir-

kus Flik Flak, der er Danmarks største bør-

necirkus. Det har 25 års jubilæum i år, så da 

skal jeg også være med i orkestret. Cirkusset 

er startet af KFUM og K i Odense, og det er 

nu et fritidstilbud til unge mennesker, som 

Odense kommune står bag. Hver sommer 

holder de en sommer cirkusuge, hvor der er 

orkester og det hele, og min ældste datter er 

cirkuskapelmester. Hun arrangerer og finder 

musikken, der skal bruges. Min yngste dat-

ter, der spiller fløjte er også med i cirkusor-

kestret, så vi tager det som en højskoleuge, 

hvor vi nyder musikken og samværet.  

 

Vi føler os rigtig godt modtaget her, og den 

dag, hvor indsættelsen fandt sted, havde vi 

en dag, som ikke kunne være skønnere. Der 

har været en meget venlig modtagelse hele 

vejen rundt, og det har glædet os rigtig me-

get. Jeg har været på begge skoler, og også 

der blev jeg modtaget meget åbent, og ved 

åbningen af det nye plejehjem i Ørnhøj var 

der også en rigtig god stemning. 

 

Vi har slået os ned her, hvor vi håber, at vi 

kan blive, til jeg skal gå på pension. 

 

Mit håb for mit virke her er, at vi hjælper 

hinanden med at få vores område til at blom-

stre ved at støtte de lokale foreninger og 

Brugsen, og ved at huske hinanden på, at vi 

ikke bliver trætte men kan finde nye resur-

ser, som kan blive til positive ideer. 

 

Med den afskedshilsen siger jeg mange tak 

for en oplysende samtale. � 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Gift eller ikke gift. 

 

Der findes en vild art af gulerod, som er 

meget giftig. Det er en plante, som er i fami-

lie med kørvel og skarntyde, og den har væ-

ret kendt for sin virkning i i hvert fald et par 

tusind år. Den vokser i mellemøsten, og det 

er med at holde kamelerne væk fra den. Den 

er også giftig for mennesker, men især er 

den effektiv til at dræbe kræftceller. Et 

dansk-amerikansk forskerhold under ledelse 

af professor S B Christensen ved Køben-

havns Universitet har isoleret giften og eks-

perimenteret med den i nogle år, og det er 

lykkedes at koble molekylet med et andet, så 

giftvirkningen blokeres. Man kan så sprøjte 

stoffet ind i blodet, hvor det kan cirkulere 

uden at gøre skade. Når det så kommer i 

kontakt med en kræftcelle, bliver det spaltet 

af nogle enzymer, som kræftcellen bruger i 

sit forsvar, og derved ophæves blokeringen. 

Kræftcellen bliver ødelagt af giften og dør. 

Det er selvfølgelig lidt lusket, men det vir-

ker. 

Man har prøvet det på mus uden problemer, 

og nu er man ved at teste det på mennesker i 

Amerika med fremskreden kræft. Der vil 

endnu gå nogen tid, inden giften eventuelt 

kan godkendes til almindelig brug. Det er 

nødvendigt at behandle et vist antal menne-

sker under nøje kontrol af virkning og even-

tuelle bivirkninger. Man skal også vide, om 

der kommer skader efter, at behandlingen er 

ophørt. Behandlingen skulle nødig være 

værre end sygdommen, så det er man nødt 

til at have styr på.  � 

Se nyhederne fra Grønbjerg på www.runestenen.dk 



 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Formand Else Pedersen 

Vi er i et valgår! 
Der er valg til menighedsrådet/ene i hele 

landet den 13. november 2012. 

Nu er det sjældent, det er kommet så vidt i 

Grønbjerg, idet vi oftest har klaret os med 

”fredsvalg”.  

Og hvad vil det så sige? 

 

Den 4. september kl. 19.00 indbyder menig-

hedsrådet til et orienteringsmøde i konfir-

mandstuen. Her orienteres om procedurerne 

vedrørende valget. Og vi vil også fortælle 

om rådets arbejde. Hvad har vi har beskæfti-

get os med de sidste 4 år, og hvilke opgaver 

og udfordringer ser vi komme fremover. 

Dette må gerne blive en god dialog med de 

fremmødte om, hvad man gerne ser der ar-

bejdes med i og omkring kirken. 

 

I forlængelse af orienteringsmødet kan der 

holdes et møde, hvor der bliver lavet en op-

stillingsliste. Denne eventuelle liste bliver 

indleveret, og hvis der ikke indleveres andre 

lister, vil de 5 første personer på denne liste 

blive det nye menighedsråd for årene 2013-

2016. 

Derfor er det vigtigt, at komme den 4. sep-

tember for at gøre sin indflydelse gældende, 

for at deltage i dialogen og for at påvirke det 

fremtidige arbejde i menighedsrådet. 

De fleste af rådsmedlemmerne er stadig me-

get interesserede i arbejdet i menighedsrådet 

og villige til at genopstille, hvis I ønsker det. 

Fornyelse og nyt blod skal der dog til!  

Kunne du have interesse i at opstille, så kon-

takt evt. Else eller et andet rådsmedlem for at 

høre mere om arbejdet i rådet. 

Vi går ikke ind for kvoter eller lignende, 

men ”yngre mænd” er underrepræsentere-

de!!! (se hele menighedsrådet på side 23)� 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 40 51 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale. 

Tirsdag og onsdag 9 – 12 

Torsdag 14 - 17 
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Græsset var slået, kanterne stukket af og 
gruset var revet, så der var klar til invasion i 
Ingas Have, der ligger Teglværksvej 5 her i 
Grønbjerg, og som Inga Kjær gennem de 
sidste mange år har kælet for trods hårde 
odds fra store regnmængder, der skyller ned 
gennem haven fra de omkringliggende area-
ler. 
Haven var trimmet til fordel for bl.a. femog-
tyve rose- og haveinteresserede sydsvenske-
re, der besøgte Ingas åben-have arrangement 
lørdag den 16. juni. 
De haveinteresserede svenskere var på en 
tredages rundtur i Danmark, og var efter en 
tur til Lolland-Falster og Sjælland rundet 
Laubjergs rosenhave ved Ringkøbing, og 
herfra kom de til Grønbjerg. Fra Ingas have 
fortsatte turen så til Fyn. 
Svenskerne kommer fra den sydøstlige del 
af Sverige, Österlen, der ligger øst for Ystad 
og havde fået kontakt til Inga Kjær gennem 
Haveselskabets hjemmeside haven.dk.  
Selskabet var meget interesseret i Ingas store 
have der omfatter både prydhave med man-
ge forskellige former for bede samt en stor 

���� Udenlandsk besøg i Ingas Have 
 
 

køkkenhave og ikke mindst området for 
plantesalg havde svenskernes store interes-
se. (-mb) � 

Inga Kjær (pink bluse og hvide bukser) der til lejligheden havde fået hjælp til rundvisningen af datteren 
Heidi, byder her de svensk gæster velkommen 

Der blev båret planter fra Ingas have i massevis, 
så nu kan Inga kalde sig eksportør af haveplanter 
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"Hver by har sin heks og hvert sogn sine 

trolde. Dem vil vi fra livet med glædesblus 

holde." - står der i sidste vers af aftenens 

sang. Der står ikke, at vi skal brænde dem 

af! Vi skal tænde et glædesblus og holde 

ondskab og fordomme fra os. Vi skal glæde 

os sammen, selvom vi er forskellige. Ond-

skab og fordomme må ikke få magt til at få 

os til at forfølge andre mennesker, fordi de 

ser anderledes ud, har andre skikke eller en 

anden religion, end vi har. 

Især religionen er ofte blevet brugt af magt-

havere til at fremkalde en hadsk stemning 

mod racer, folk og stater for at starte en krig, 

hvor den egentlige dagsorden ikke er religi-

on, men magt og rigdom. 

Det første korstog i slutningen af 700-tallet 

var skrapt sammen af mere eller mindre til-

fældige mennesker fra det vestlige Europa, 

og var slet ikke udstyret eller organiseret til 

det lange og krævende togt. Bevæbningen 

var dårlig, og de havde ikke nogen reel 

chance for at erobre Jerusalem, og næsten 

alle deltagerne døde da også undervejs, her-

af de fleste af sult og tørst i en bagende sol-

varme mellem de tyrkiske bjerge. Hvad 

skulle det så til for? Jo, paven i Rom syntes, 

at han havde for lidt indflydelse, og at patri-

arken i Konstantinopel, som Istanbul hed 

dengang, havde for stor indflydelse, og det 

ville han gerne gøre noget ved, og det lykke-

des for ham. Pavekirkens magt voksede, og 

de efterfølgende korstog kom der bedre styr 

på. 

Der er mange eksempler på noget lignende 

igennem hele vores historie, også fra nyere 

tid. Aktuelt har vi Afghanistan, hvor en 

gruppe religiøse fanatikere vil tvinge alle ind 

under deres regler, og Syrien, hvor shia- og 

sunnimuslimer er på randen af en borger-

krig, fordi en lille elite ikke vil dele magten 

med andre. I middelalderen skete det, at 

folk, der kaldte sig kristne, drev hedninger 

���� Båltalen 2012 
 

 
Ved: Henrik Thomsen 
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ud i en flod og gav dem en dukkert. Så var 

de døbt. Det blev de vist ikke særlig kristeli-

ge af, men de blev underkuet og tvunget til 

at følge magthavernes ritualer, og senere, i 

kolonitiden, blev mange indfødte hurtigt klar 

over, at det kunne være en fordel at blive 

døbt. 

Religion er en del af at være menneske. Alle 

mennesker tror på et eller andet, og hvis 

man er flere samlet om den samme tro, har 

man en menighed. I Danmark har man en 

grundlovs sikret ret til at dyrke sin religion, 

hvis udøvelsen ikke er til skade for andre. 

Inden for den ramme har man også ret til at 

dyrke sin kultur og sine skikke, og det skal 

vi være glade for. Der er allerede en vis ten-

dens til ensretning, og for nylig har vi haft 

en vældig debat om tørklæder. Sikke noget 

pjat. Lige efter krigen var det helt alminde-

ligt, at koner på landet her i Danmark tog et 

tørklæde på, når de skulle udendørs, og de 

var ikke muslimer, det var bare skik og brug, 

Vejret var rimeligt da Henrik Thomsen holdt 

båltalen Skt. Hansaften i Grønbjerg. 
Foto: Heidi Kjær 



og den skik har holdt sig længere sydpå, 

f.eks. i Italien. 

Vi har fået en ny organisation her i landet, 

som kalder sig Danish Defence. Den vil for-

svare Danmark mod muslimer. Når den nu 

vil forsvare Danmark, hvorfor har den så et 

engelsk navn? Skal vi med i et alternativt 

NATO? Og er man bange for muslimer? Er 

man selv for svag i troen? Angst kan medfø-

re enten flugt eller angreb. De vil i hvert fald 

ikke flygte. Skal vi have en religionskrig? 

Jesus sagde godt nok til sine apostle, at de 

skulle gå ud i alverden og gøre alle folkeslag 

til hans disciple, men han sagde ikke noget 

om, at de skulle slå dem ihjel, der ikke lod 

sig omvende. "Evangelium" betyder "glad 

budskab", og det handler også om at undgå 

fordomme. I middelalderen brændte man 

hekse. Man fandt en eller anden kone, som 

man kunne give skylden for alle ulykker. Så 

var angst og aggression personificeret. Når 

vi i dag brænder en heksedukke på bålet, 
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kan den være et symbol på det; men jeg sy-

nes man burde tage en trold med, for hver-

ken den omtalte pave eller formanden for 

"Danish Defence" er kvinder, og paven bør i 

hvert fald ikke kunne undskylde sig med, at 

der stod en kvinde bag. De to køn kan holde 

hinanden i hånden. De kan være lige kønne. 

Vi kunne også bare tænde et bål og glæde os 

over, at vi endnu har vores frihed, og synge 

en sang og drikke en øl. God sommer.� 



 

Længe har jeg puslet med ideen - brændt for 

den - den har holdt mig vågen mangen natte-

time - Ja! den har været der nat og dag. 

 

Den blev lagt hen - den duede nok ikke - den 

var nok for vild !!! 

 

Men tanken vil ikke la´ mig i fred, den vil 

frem i lyset! 

Så nu spiller jeg den ud, her er den, nu kom-

mer den frem i lyset! 

Nu nytter det ikke længere at putte den ide 

væk... 

Ideen om at  opfordre grønbjerg-piger -

koner -kvinder til at fortælle en historie/ be-

retning- en fortælling om, hvad du har lyst at 

skrive om, hvad du ligger inde med af ople-

velser, som du gerne vil delagtiggøre andre 

i. Hvad der ligger stof gemt i til at kunne bli-

ve en rigtig go´ historie.. 

 

Vi har nemlig alle en god historie at fortæl-

le:  

• om det liv vi drømmer om at leve 

• om det, vi allerede er godt i gang med at 

leve 

• store oplevelser - skønne glæder 

• dybe sorger og bekymringer 

• mit liv som ??? 

• mit livs rejse 

• om det at bo lige netop her 

• jeg vandt over kræften 

• fra barn på Stadilø til husmor i ?? 

• min skønne bedstemor 

• 30 år bag disken 

• mit hjem  

• fra Møller til Schulstad 

• min tapre, dygtige søn 

• mit lykkelige ægteskab 

• mit job som? 

• disse herlige dagplejebørn 

• mit livs eventyr 

���� Fortæl piger fortæl ! - En opfordring 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

• sten på sten og et par drænrør 

• i Nr. Omme Kirkes tjeneste 

• her voksede jeg op 

• om det, at blive mor 

• om det, at blive alene 

• Kulturskift 

• noget meget hverdagsagtigt eller måske 

noget helt sensationelt. 

 

Bare nogle forslag, du har sikkert en helt an-

den ide, men uanset dit emne, så kunne det 

da være herligt, om du kunne få ordet Grøn-

bjerg sneget ind i din tekst 

 

Og hvorfor er det så hun kvindekønnet, jeg 

henvender mig til? Ja, hvorfor nu det? 

Jo, fordi mænd har så meget andet at være 

optaget af. Jeg tror på, at vi piger sammen 

kan skabe noget unikt, noget helt sensatio-

nelt med det her! 

 

Med det her! Hvad er det du vil med alle vo-

re indlæg ?? 

Nytten: glæden ved at fortælle, gå i dybden, 

mindes og fortælle! 

Så fortæl piger, fortæl!!! 

 

Og selvfølgelig har jeg da en ide med det 

hele! 

Jeg forestiller mig, at ved en fælles indsats 

foreligger en dag en skøn bestseller med 

guldkorn i mængder "Grønbjergkvinder for-

tæller", eller hvad vi nu kunne kalde den.  

Ideer efterspørges, så fortæl piger, fortæl! 

 

Om I er med på ideen ved jeg jo ikke, men 

håber det da. Jeg må tilstå, at jeg allerede 

hen over vinter og forår har åbnet mit hjerte 

for nogen, som var med på den, som allere-

de tænkte:"Så ved jeg, hvad jeg vil fortælle 

om"! 

Det lød da igangsættende... 
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Nu ved jeg da også vel, at nogen vil sige: 
"jeg kan absolut ikke skrive", hvortil jeg vil 
svare: "det ved du bedst selv, men alle kan 
fortælle, og gør du det, skal andre nok sørge 
for skriveriet, så fortæl piger, fortæl! 
En selvfølge er da også korrekturlæsning! 
 
Hvem: 
Alle mellem 20 og ??? med hver sin slags 
tilknytning til Grønbjerg 
Indfødte, såvel som jer, der er kommet her-
til. Vi har så mange skønne piger her, som er 
født i, endda det fjerneste udland !! 
DU lader ledsage: Et billede af dig selv og 
et, som illustrerer det emne, du har valgt at 

skrive om, samt måske din yndlingsopskrift 
eller et godt råd! 
Så, nu er skridtet taget, og jeg er spændt på 
at høre, om jeg fik en go´ ide, eller I vil sige: 
"Hun er da ikke rigtig klog"! 
I alle tilfælde- jeg glæder mig, helt vildt til 
at høre fra dig! 
Så fortæl Piger, fortæl! 
 
Jeg kan træffes på: 
• tlf.nr. 97 38 40 20  
• mail: johanneskirk@gmail.com 
• kik ind på Bymarken 8 i Grønbjerg. 
Bedste sommerhilsener� 
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Ja det blev en rigtig dejlig udflugt som Kul-
tur & Samvær havde strikket sammen, ons-
dag d. 6. juni.  
Man havde hyret forhenværende borgmester 
Torben Nørgaard; til at planlægge, guide, og 
køre bussen en runde i vores kommune; og 
det blev en rigtig spændende oplevelse; en 
ufattelig viden, og en enorm hukommelse, 
og hans forklaringer og beretninger blev  
krydret med små passende ironiske side-
spring, som løftede stemningen til mange 
gode grin. 
Turen startede kl. 9.30 fra P pladsen, vi kør-
te mod vest, Tim, Stadil, Vedersø, Kaj 
Munks gård, Vedersø Klit, Strandgården, 
Vest Stadil Fjord, ind over Lodbjerg Hede til 
Kloster og Ringkøbing hvor Torben Nør-
gaard kontaktede sin forhenværende Sekre-
tær, så vi kunne komme ind og se Rådhuset, 
og Rådhussalen hvor de store beslutninger 
tages. Her blev vi trakteret med chokolade af 
sekretæren. Nu går turen til Søndervig. En 
tur omkring Lyngvig Fyr til Hvide Sande 
(Hvii Såån) hvor vi spiste middagsmad på 
Sømandshjemmet, Bøf, Æblekage og Kaffe. 
Vi starter op igen med en rundtur i byen, ser 
fiskeauktionshallen og havnen. Nu fortsætter 

���� Kanongod udflugt 
 
 
Ved: Johannes Mikkelsen 

vi syd på mod Nymindegab. Efter Nyminde-
gab kører vi ind over Værnengene til Sydla-
den, hvor man kan gå en etage op og se på 
fuglelivet. Vi beskuede også de brogede 
jagthytter, som ligger i en værre rodekolon-
ne, som engang var dødsdømt, men nu nær-
mest fredet. Det er blevet en kulturel turist-
attraktion. Herefter kører vi ind over Bork 
Mærsk til Bork Vikingehavn, og Bork 
Havn, til Lønborg. Her kører vi ind over 
Skjern Enge, en tur ud til Pumpestation 
nord; hvor vi tog en tur med trækfærgen 
over Skjern Å, og her bød Bestyrelsen på 
super lækre boller pålæg m. tilbehør og 
juice. Vi slog nu et slag forbi Hans Jensens 
(Sandbækvej 30) fødegård, der er en gam-
mel slægtsgård, og som nu ejes af Hans´ 
bror Regionsrådsmedlem, Harry Jensen. 
Herfra til Skjern, Borris, Troldhede, Nr. Vi-
um (mejeriet Arla) til Videbæk, Brejning-
gård, Spjald og Grønbjerg. Kl. er nu 17.30. 
Ingrid Kirk rettede nu en tak til Torben Nør-
gaard for en god oplevelse, og til de to vak-
se piger der havde tilrettelagt turen, og som 
servicerede os, nemlig Grethe (Lauridsen) 
og Herdis (Tang). 
Nu er vi alle blevet mere kendt med vor 
Kommune / Kommunalpolitik og små ironi-
ske anekdoter; så længe vi nu bare kan hu-
ske det. � 



Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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Kultur og Samværs program for 2012 - 2013 
 

Torsdag d. 27. september kl. 19. 30  

Gunhild og Frode Agergaard, Hover fortæller om glæder og genvordigheder undervejs på 

cykelturen til Rom, og om at nå målet, Roms seværdigheder. 

 

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19. 30 

Ud af Grønbjerg Skole- og hva´ så? 

Jens Østergaard, Falster- søn af Grethe og Arne Østergaard- fodboldspillende grønbjerg-

dreng. Nu TV- mand og far til fire. 

Opsøger nu sit fødesogn for at fortælle om sit liv efter barndomstiden. 

 

Torsdag d. 15. november kl. 19. 30 

Er psykisk syge skøre? 

Hvordan opleves det at leve med en psykisk sygdom? 

Marianne Andersen, Skjern fortæller om sine egne erfaringer. Et arrangement i fællesskab 

m. Ringkøbing/ Skjern Kommune 

Kl. ca. 21.15 - efter foredrag og kaffe afholdes foreningens generalforsamling. 

På valg er Ingrid Kirk - Skriftlige forslag til drøftelse indlever senest d. 8. november. 

 

Torsdag d. 20. december kl. 19.30  

Før-julehygge efter sædvanligt mønster: Julesang - Julefortælling - Juleknas - kage - kaffe 

og muntert Juleraflespil! Ta´ li´ en lille pakke med dertil! - Vort nye præstepar deltager og 

julehygger med os. 

 

Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 19. 30 

Sang- og musikaften v. Lise Esbjerg (klaver) og Jørn Esbjerg (Saxofon), Tarm. 

Kom og tag del i et festligt nytårsarrangement. 

 

Torsdag d. 28. februar kl. 19.30 

TO spiller UD med forslag (Lisbeth og Alan Sand Larsen) og fortæller om det, at være for-

standerpar på en grundtvigsk efterskole. 

 

Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 

Vores sognepræst, Bodil Toftdahl, har aftenen til fri rådighed. Om det er Canada eller no-

get helt andet, der står på tapetet, ved vi endnu intet om, men vi glæder os. Velkommen til. 

 

Alle foreningens arrangementer afholdes i Konfirmandstuen på Frydendalsvej, hvis ikke 

andet oplyses, bemærk Runestenen og opslag i Brugsen. 

 

Entré- kaffe- brød- kage- 50 kr. - Alle er velkommen - ikke kun de over 50. 

 

Vel mødt til en ny sæson 2012 – 2013 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

Ingrid Kirk tlf. 97 38 40 20, Grethe Lauridsen 30 27 96 10, Herdis Tang 97 38 40 92 
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- Handel lokal det gør vi... 

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - SØNDAG KL. 800 - 1900 

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

STORT UDVALG I BLOMSTER 
FRA: 

Din servicebutik der næsten har alt ! 
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