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RUNE 

Sidste års forsidebillede i martsnummeret var præget af et 

billede med 20 - 30 cm sne - nu er denne omgang sne for-

svundet og forårsbebuderne stikker hovederne frem. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Skolesituationen 
Det der trænger sig mest på i tiden, er 
efter al sandsynlighed vores skolesitua-
tion. Først skulle skolen nedlægges, si-
den er der politikere der trækker i land, 
og nu er man i færd med at nedlægge 
den igen efter endnu flere udtalelser fra 
diverse politikere. 
Vi bliver nødt til, i den situation vi står 
i, at vente indtil andre har bestemt for 
os.  
Et gammelt ord siger, at såfremt man 
læner sig tilbage, er der andre der be-
stemmer for dig. 
Sådan kan vi ikke just sige, at det er gå-
et til i Grønbjerg - vi har absolut ikke 
lænet os tilbage, og der er brugt rigtig 
mange resurser på at opretholde et godt 
undervisningstilbud til vore børn. Og 
fortsætter det kommunale undervis-
ningstilbud, vil vi fortsat være nødt til at 
bruge mange resurser for at opretholde 
det, men det er måske sundt nok - vi går 
i hvert tilfælde ikke i stå ved den udvik-
ling. 
Desværre er det sådan, at vi bliver nødt 
til at vente på, at der er andre der be-
stemmer for os - sådan har vi valgt det. 
På mange andre fronter har vi valgt at 
være herre i vort eget hus - og det ligger 
vel stort set også til den mentalitet der 
hersker i Grønbjerg. 
 
Fremtidens Skole i Grønbjerg 
På mødet som drejede sig om Fremti-
dens Skole i Grønbjerg, var der en un-
dersøgelse, der gik på, om man ønskede 
en Friskole, såfremt man nedlagde un-
dervisningstilbuddet i Grønbjerg. Der 
var ingen der sagde nej, men der var 
nogle der var i tvivl. Og de tvivlende 
gav udtryk for, at man gerne ville vide 
lidt mere om holdningen og ideerne bag 
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wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    
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 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
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Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

en Friskole. 
Ser vi på den generelle mentalitet i 
Grønbjerg, kan vi vel med god samvit-
tighed sammenligne den med holdnin-
gerne og mentaliteten i Hover-Thorsted, 
Højmark, Velling og sandsynligvis andre 
sogne i det vestjyske. En mentalitet der 
har dyb rod i den Grundviske tankegang 
og dermed også i den kristne tankegang. 
Vi kan med den ene hånd holde højsko-
lesangbogen og synge fra den, medens vi 
med den anden godt kan tage en læsken-
de tår af en øl. En god og sund vestjysk 
holdning der efter al sandsynlighed også 
vil smitte af i den tankegang, der vil væ-
re fremherskende, når holdninger og vi-
sioner skal skrives for en evt. kommende 
Friskole. Jeg tror ikke, at der kan blive 
tale om en eller anden tankegang, der på  
nogen som helst måde vil og kan være 
yderliggående, og kender jeg folkene 
bag arbejdsgruppen ret, vil holdninger 
ideer med mere blive lagt frem til en 
bred debat og diskussion i de kredse, der 
får noget med en friskole at gøre. � 

Deadline for nr. 86 er  

lørdag d. 28. april 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 16. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard 
 
 97 38 14 45 
 
Netop hjemvendt fra en 

herlig uge på ski i de 
Østrigske alper er det igen 

tid til den daglige dont, her-

under det politiske arbejde i 
Ringkøbing-Skjern Kom-

mune. 

Mit indlæg denne gang vil primært hand-
le om den pågående strukturdebat. 

 

Oplæg og debat 

For at sikre passende rådighedsbeløb til 

anlægsinvesteringer og nye tiltag, og for 
at sikre at vi med den nye geografi i den 

nye storkommune har en hensigtsmæssig 
struktur, blev det ved budgetlægningen 

besluttet at der skulle ses på strukturen i 

starten af indeværende år. 
På baggrund heraf har udvalgene: Kultur 

og fritid, Børn og familie samt Social og 

sundhed udarbejdet forslag til ændringer 
i den nuværende struktur. 

På Børne- og Familieudvalgets område 
ligger forslaget op til lukning af 8 folke-

skoler, flytning af 7. klasser til de større 

skoler, samt sammenlægning af børneha-
ver i hhv. Hvide Sande og Lem. 

På Social- og sundhedsudvalgets område 
indeholder forslaget lukning af mellem 0 

og 40 plejehjemspladser, og på Kultur- 

og fritidsområdet er der tale om evt. luk-
ning af svømmehaller, og en ny og ens-

artet fordeling af tilskud til Kommunens 

idrætshaller. 
Der har, som det er alle bekendt, været 

afholdt en række dialogmøder rundt i 
kommunen, og der har, som ventet været 

en kolossal interesse for deltagelse i dis-

se møder. Rigtigt godt at få bekræftet at 
der et kæmpe engagement, og en vilje til 

at kæmpe for Landsbyernes eksistens. 

Oplæggene fra de enkelte udvalg har 
indtil nu kun været drøftet i de enkelte 

udvalg, og vil, sammen med høringssvar, 
frem til det ordinære byrådsmøde i april, 

blive drøftet af hele byrådet. Dels på ud-

valgsmøder, i de politiske grupper, og på 
et byrådsseminar som afholdes den 21. 

og 22. marts. 

 

Citat 

Under valgkampen op til valget i novem-
ber 2005 udtalte jeg bl.a. følgende. 

(Citat:)  fortsættes side 6 

Indholdsfortegnelse 
 
Bestyrelsen 36 

Familie&Samfund 34 

Fastelavn 22 

Fiberbredbånd nyt 29 

Fællesspisning med pengeyngel 30 

Gravers´ pengeyngel 21 

Grønbjerg Friskole 24 

GUF - Nyt 39 

Johannes´ pengeyngel 20 

Jubilæumskalender 12 

Jul i halvmånens skær 8 

Læserbreve 45 

Mindeord 56 

Nyt fra byrådet 3 

Redaktionen 2 

Runestenen meddeler 28 

Sogneforeningens Generalfors 32 

Sogneforenings-nyt 40 

Stor succes med pengeyngel 18 
Sundhed 42 

Susanne Bust 7 

Tour de Jubi Pedal 15 

Trofæ til Samlingen 26 

Ungdomsklubben 27 
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Biblioteket: G Tange/G. Lorentzen  97384177 

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald 97381445 

Børnenes Hus/Inst: Susanne Bust 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Konst. 97384177 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Tine Lund-Nielsen 97384120 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen:  96949494 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 22327923 

Kirkeligt Samf: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset:  97384076 

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 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl 97384040 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Sogneforening: Malene Cadovius 97382627 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Hans Jørgen Petersen 97384139 

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: Videbæk ------------------ 97 17 33 99 
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 
 

Vagtlægen: 70 11 31 31 Alarmcentralen: ---------112 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
 
Tlf.: 97 38 40 50 

 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 
Mandag: 1500 - 1700 

Torsdag: 1800 - 2000 
 
Tlf.: 97 38 41 77 

 

Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Hans Jørgen Petersen 
 

Tlf.: 97 38 41 39 

 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og lør-
dag:  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 

 

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 

 

brudebutikken.dk: 

Åbent 24 timer  
døgnet rundt  

 

Tlf.: 96 94 05 00  

Landbobanken: 
 
Torsdag: 1500 - 1730 
 
Tlf.: 97 38 40 49 

 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag  
1200  - 1330 
Torsdag 1500  - 1700  
Fredag Lukket 
 
Tlf. 97 17 14 48 

 
Udenfor kontortiden 
henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48 
 
Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 
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 MARTS Side   Side 

MA 12  Dagen tiltaget med 4t 21m 11  LØ 14   

TI 13   SØ 15  Kirke 9  

ON 14 Fibernetmøde 29 MA 16  16  

TO 15 Kirkeligt Samfund - Havekredsen 42 43 TI 17   

FR 16   ON 18   

LØ 17 Havekredsen - Jagtforen. 43 44 TO 19 Jagtforeningen 44 

SØ 18  Kirke 10.30  FR 20   

MA 19  12  LØ 21 Avisindsamling  Havekredsen 36 43 

TI 20   SØ 22  Kirke 9 (AH)  

ON 21 Generalforsamling i Brugsen 59 MA 23 GUF Generalfors. 17 41 

TO 22   TI 24   

FR 23   ON 25 Åbent Hus Børnenes hus  

LØ 24 Jagtforeningen 44 TO 26 Carsten Mørch                Jagtforen. 12 44 

SØ 25 Familiegudstj Sommertid beg.  Kirke 10.30  FR 27   

MA 26  13  LØ 28 Runestenen Deadline  

TI 27 Åbent Hus Børnenes hus  SØ 29 Kirke ingen  

ON 28 Jagtforeningen 44 MA 30  18  

TO 29 Vandværksgeneralforsamling 26  MAJ  

FR 30   TI 1 Tour de pedal 12 

LØ 31 Jagtforeningen 44 ON 2   

 APRIL  TO 3 Jagtforeningen 44 

SØ 1 Palmesøndag Kirke 9  FR 4 St. Bededag Kirke 10.30  

MA 2  14  LØ 5 Befrielsen             Havekredsen 43 

TI 3   SØ 6 Konfirmation Kirke 10 47 

ON 4   MA 7  19  

TO 5 Skærtorsdag Kirke ingen  TI 8 Jagtforeningen 44 

FR 6 Langfredag Kirke 10.30  ON 9 Tour de pedal 12 

LØ 7 Jagtforeningen 44 TO 10 Ungdomsklubben General  Jagtforen 44 44 

SØ 8 Påskedag Kirke 9.00  FR 11 Lokalhistorisk arkiv 43 

MA 9 2. Påskedag         Kirke 10.30 15  LØ 12   

TI 10 Kirkeligt Samfund 42 SØ 13  Kirke ingen  

ON 11   MA 14 20  

TO 12 Jagtforeningen 44 TI 15   

FR 13   ON 16 JubiTour de pedal  Dagen tiltaget med 9t 21m 12 
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Fortsat fra side 3..... 

 

”Der skal føres en decentral politik: Vi er bosiddende i 

en del af landet med lav befolkningstæthed. Dette skal 
respekteres, og der skal føres en decentral politik til 

gavn og glæde for vore mindre bysamfund, og for hele 
Kommunen. Nærdemokratiet skal sikres ved inddra-

gelse af f.eks. borger erhvervsforeninger samt for-

eningslivet i øvrigt.” (citat slut) 
 

Ovenstående udsagn er for mit vedkommende stadig 
gældende, og betyder for mig at der forsat skal være 

både skoler, plejehjemspladser, børnepasningsmulig-

heder og fritidsmuligheder også i landsbysamfundene. 
 

Engagementet 

Det er kendetegnende generelt for kommunens lands-
byer, at der er et kæmpe engagement i alle henseender. 

Dette engagement er af meget stor værdi, og det er ik-
ke så sjældent at familier flytter fra de større byer og 

ud til landsbyerne. Et af argumenterne er netop mulig-

heden for at deltage i det store arbejde, og det fælles-
skab der er ved at være en del af et mindre samfund 

som må tage aktiv del for at få tingene til at fungere. 
 

Krav til skolen 

En skole kan, med de krav der stilles til undervisnin-
gen naturligvis blive for lille, og det er børnenes tarv 

der må komme i første række. Vi skal kunne tilbyde 

en undervisning af høj kvalitet og faglighed. Under 
høringsprocessen har der været stor vilje til at finde 

gode løsninger, lige fra sammenlægning af luknings-
truede skoler til forslag om større samarbejde mellem 

skolerne, herunder fælles skoleledelse. For at tilveje-

bringe det ønskede råderum, samt for at sikre kvalite-
ten i undervisningen vil disse forslag naturligvis indgå 

i den videre debat. 
Jeg ser frem til den kommende debat om den fremtidi-

ge struktur, og håber vi må finde gode og holdbare 

løsninger til fælles gavn og glæde for hele Ringkøbing 
– Skjern kommune. 

 

I majnummeret af Runestenen vil jeg bl.a. beskrive til-
tagene på kultur og fritidsområdet samt ældreområdet. 
� 
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Hvem er den dame, som jeg har mødt i 
denne omgang? 

 
Hun fortæller selv: 

Jeg er Susanne, bor i Herning, er gift og 

har 3 børn på 12, 9 og 7 år. Jeg er født og 
opvokset i Tarm, og jeg er uddannet 

pædagog fra Holstebro Seminarium. Jeg 

har været ansat i en integreret institution 
i ni år i Herning. Derefter søgte jeg til 

Brande, jeg var souschef i en 
skolefritidsordning. 

Efterfølgende har jeg haft stilling i en 

klub i Herning. Da klubben skulle 
nedlægges besluttede jeg, at nu skulle 

der nye udfordringer til. Stillingen som 
leder i Børnenes Hus var ledig, og her 

blev jeg ansat pr. l. marts 06. 

 
Jeg er blevet taget vældig godt imod. Det 

første år har ikke alene været et år med 

nye udfordringer for mit eget job, men 
også skoleledelsen skiftede ,da Alan 

Larsen fik nyt job og Birgit Højgaard 
overtog ledelsen. 

Samarbejdet med bestyrelsen har lige fra 

start været godt. Det er en meget synlig 
og aktiv bestyrelse og det er vældigt rart, 

så man ved, hvor man har hinanden. 

 
I øjeblikket deltager jeg i en 

styringsgruppe omkring delmål for 
dagtilbudsområdet. Disse delmål vil 

blive den fremtidige politik på børne 

unge området i Ringkøbing Skjern 
kommune. 

Desuden er jeg med i en gruppe der 
sætter dagsorden til leder- møderne i 

kommunen. 

 
Mine ønsker for Børnenes Hus er at 

huset må fortsat være et samlende punkt 

i Grønbjerg. At vi stadig kan tilbyde en 
god sammenhæng i børnenes liv. Det er 

for mig meget spændende og en god ide 
at følge børnene i så langt et forløb hvor 

vi modtager de tre - årige og først sender 

dem videre efter endt 7. klasse. 
 

I min fritid fylder familie og venner 
selvfølgelig meget. Tid til motion, løb, 

svømning sammen med børnene er 

dejligt. Desuden deltager jeg i nogle 
forskellige netværksgrupper i Herning. 

 

Samtalen med en travl dame er hermed 
slut, og jeg siger tak og god vind 

fremover� 

���� Susanne Ricken Bust 
 
Ved: Grete Tange 
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En Julehilsen til Runestenens læsere 

Umiddelbart efter den sidste Runeste-
nens færdiggørelse dumper der den her-

ligste e-mail-julehilsen ind i indbakken. 

 
En ”stemningsrapport” fra én af vore 

”bysdrenge” som dog har forladt Grøn-

bjerg for flere år siden. 
Stig Sinkjær har været så elskværdig at 

indvie os i hans jul 2006. 
Stig Sinkjær er søn af Birgit og Holger  

Sinkjær der bor Ommegårdvej 10. 

 
Som det fremgår af artiklen er Stig ud-

dannet pilot. 
”Ja jeg blev uddannet privat i Billund. 

Jeg startede i 2000 med min uddannelse,  

og blev derefter ansat som instruktør på 
skolen, hvor jeg var instruktør i 4 1/2 år, 

inden jeg fik jobbet i Tyrkiet, hvor jeg 

nu har været næsten 8 måneder af min 2 
års kontrakt. 

Selv om jeg nok aldrig kommer tilbage 
til Grønbjerg igen, pga. at der ikke lige 

er så mange lufthavne heromkring følger 

jeg da stadig med i Runestenen. Den er 
en god kur mod en smule hjemve. Når 

man kan følge med i hvad der sker der 
hjemme, føles det ikke så langt væk.  

Julen 2006 

Julen er en højtid, hvor de fleste af os 
nyder samværet med vores familie og 

venner, men sådan skulle det dog ikke gå 

for mig i 2006. 
 

Siden midten af maj har jeg været ansat 

som pilot hos SunExpress Airlines med 
base i Izmir, Tyrkiet, hvilket der for mig 

er drømmejobbet. Det kan dog have vise 
ulemper f.eks. såsom at jeg er blevet 

scheduleret (planlagt -red.) til bogstave-

ligt talt at være flyvende denne jul. 
 

 
 

���� Jul i halvmånens skær 
 
Ved: Stig Sinkjær 

Stig Sinkjær iført solbriller og kommunikati-

onsudstyr. 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Sun Express, Tyrkiet 
SunExpress beskæftiger sig primært med 

at flyve glade turister fra store dele af 
Nordeuropa på ferie i Tyrkiet. I 2006 

blev aktiviteterne dog udvidet til også at 

omfatte indenrigs flyvninger i Tyrkiet fra 
en ny base i Izmir. Det har gjort, at der er 

blevet flere flyvninger i den ellers nor-

male stille vinterperiode og medført at de 
unge nye styrmænd, det vil sige mig, bli-

ver sendt ud og flyve i julen, og når julen 
så samtidig falder sammen med den 

muslimske højtid ”Bayram” gør det, at 

det heller ikke just er nemmere at få et 
par fridage. 

 
Resultatet af det hele blev, at jeg skulle 

tilbringe juledagene med at flyve rute-

flyvning til Østtyrkiet. Så d. 24. dec. 
starter som en almindelig arbejdsdag 

med lyden af vækkeuret klokken 4 om 

morgen, der skyder en arbejdsdag i gang, 
hvor menuen står på en flyvning til ho-

vedbyen i det kurdiske område, Diyarba-
kir, ca. 100 km nordvest for den Irakiske 

grænse. 

 

Arbejdet i Tyrkiet 

En af de gode ting ved at arbejde i Tyrki-
et ud over den mest åbenlyse, nemlig at 

man kun betaler en ret elementær skatte-

procent, er det faktum, at piloter stadig 
nyder en hel del respekt. Dette giver sig 

bl.a. udtryk i, at man bliver hentet og 

bragt når man skal på arbejde. Så præcis 
kl. 5 dukker minibussen op for at køre 

mig til kontoret gennem en stadig soven-
de millionby, der ikke viser nogen tegn 

på at det er jul. På kontorer siges der 

godmorgen til resten af besætningen der 
i alt består af 2 piloter og 4 stewardesser. 

Flyveplaner og vejroplysninger gennem-

gås, hvilket afslører en perfekt dag til at 
flyve på med højt solskin og temperatu-

rer omkring 10-15 grader. Ikke just den 

slags julevejr man er vant til hjemme i 
lille Dannevang. 

 

Klar til at lette 

Vores flyvning har afgang kl. 7:05, og 

hele besætningen står klar i lufthavnen, 
efter at have gennemgået det obligatori-

ske sikkerhedscheck, en time før afgang 

for at kunne have flyet klargjort til tiden. 
I et moderne vidunder som vores Boeing 

737-800 hvor der er 2 piloter, skiftes 
man til at være henholdsvis den pilot, der 

står for at flyve flyet, mens den anden ta-

ger sig af al radiokommunikation, samt 
bakker den der har kontrollen op. I dag 

er det mig der flyver flyet på turen til 
Diyarbakir, mens Kaptajnen vil stå for 

turen tilbage til Izmir. Dette gør at det 

også er mit job, at programmer dagens 
rute ind i flyets computer inden afgang, 

der viser at den distance der skal tilbage-

lægges på turen til Diyarbakir i dag er på 
ca. 1250 km der giver en flyvetid på 1t 

47min og resulterer i et brændstofforbrug 
i underkanten af 5 tons. Hvis man starte-

de i Billund, og satte kursen sydover, 

ville dette svare til, at man kunne nå ned 
et sted i Norditalien, hvilket giver et lille 

indblik i hvilket enormt land Tyrkiet 

egentlig er. 
 

Efter at de sidste af dagens 177 passage-

Klar til dagens tørn. 
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rer er ankommet, og dørene er lukket, 
bliver der bedt om tilladelse til at starte 

motorerne samt at taxi’ ud til startbanen. 
Af gammel vane husker jeg lige at få 

fundet solbrillerne frem, selv om lufthav-

nen stadig er indhyllet i mørke, velviden-
de at om få minutter vil vi fare mod him-

melen og dreje mod øst med den opgåen-

de sols første stråler lige ind i ansigtet. 
Enhver der i øvrigt skulle have tendens 

til en smule vinterdepression, burde have 
dette job, da al den tid man tilbringer op-

pe i solskinnet over skyerne hurtigt kure-

rer ethvert optræk til sådanne kvaler. 
 

Den gode lyd 
Efter de sidste checks er klaret og tårnet 

har givet tilladelse til start høres den, for 

enhver pilot, dejlig lyd af 2 jetmotorer 
der begynder at spole op. Det er altid 

fedt når man ved at alle mennesker inden 

for en radius af ca. 5 km kan høre hvad 
man går og laver. Vi tordner ned af ba-

nen og ved en hastighed på 138 kts. (255 
km/t) får mit lette træk i roret flyet til at 

løfte næse og fare mod himlen som en 

engel med hjemve. Efter ca. 20 min. har 
vi nået dagens rejsehøjde på 37.000 fod 

(11 km), hastigheden har nået 850 km/t 
og auto-piloten er blevet koblet til. Nu 

kan man for alvor nyde sit job. Det er 

som nævnt skyfrit og Tyrkiets storslåede 

landskab folder sig ud under os med sto-
re snedækkede bjerge, øde sletter og 

floddale der stadig er dækket af moseko-
nens bryg. Om få minutter vil det banke 

på den pansrede cockpitdør og kabine-

chefen vil komme ind og servere dagens 
morgenmad. Det er i stunder som disse, 

at man føler, at investeringen i tid og 

penge for at nå hertil er det hele værd. På 
radioen hører man forskellige andre fly 

der har vovet sig ud denne julemorgen. 
Eftersom Tyrkiet er et stort transitland 

for trafik til fjern- og mellemøsten hører 

vi denne morgen f.eks. fly fra China Air-
lines i Taiwan, QANTAS fra Australien, 

AirIndia og Emirates fra Dubai. 
 

Civilisationens vugge 

På vores vej øst over passerer vi over 
floderne Eufrat og Tigris, der anses som 

civilisationens vugge. Der har levet men-

nesker her i flere tusinde år, og nogle 
gange når vi flyver til en af vore andre 

destinationer, Van, kan man endda få et 
glimt af Araratbjerget, hvor det siges at 

Noah kuldsejlede sin ark. I dag er områ-

det i Østtyrkiet dog utroligt øde, og de 
mennesker der lever herude i dag og de-

res levevis, er ikke noget, vi ville kunne 
nikke genkendende til i Danmark. Turen 

østover kan på sin vis ses som en tidsrej-

se, hvor man går hundrede af år tilbage i 
tiden. De større byer er ganske moderne, 

men de omkringliggende landsbyer har 

ikke ændret sig meget de sidste små tu-
sind år. 

Som Planlagt når vi Diyarbakir efter små 
2 timer, og starter vores anflyvning, der 

selvfølgelig bliver afsluttet med super 

blød landing. Når vejret er som i dag, er 
dette et dejligt afslappende job, og man 

nyder hvert et øjeblik i lykkelig uviden-

hed om, at jeg ville vende tilbage d. 30. 
dec. igen, hvor lufthavnen vil være ind-

hyllet i tåge og begravet i 1½ m sne, 
Diyarbakir i julesol  
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hvilket gør det til en helt anden sag at 
anflyve pladsen. Den tid den sorg. 

 

Og så tilbage igen 
Efter landing har vi 30 min til at få tan-

ket flyet, nye passagerer ombord og gjort 
klar til turen hjem igen. Denne gang er 

det kaptajnens tur til at programmere fly-

ets navigationscomputer og mit job at in-
spicere at flyet stadig er i god stand, eller 

at sparke dæk som det populært er kal-
det. 

 

Nu kan man se frem til turen tilbage, og i 
morgen d. 25. dec. går det løs igen med 

en dobbelt tur først til Trabzon på Sorte-
havskysten og derefter Erzurum der lig-

ger i 5.800 fods højde, hvilket skal ses i 

forhold til Ejer Bavnehøjs ca. 510 fod. 
 

Under min lille tur rundt om flyveren, 

kan man så lige nå at reflektere over, at 
det er d. 24. dec. og hjemme i Danmark 

er klokken lidt over 8 om morgenen. De 

mest morgenfriske er ved at vågne, mens 
de små unger nok allerede har været op-

pe i et stykke tid høje af forventningens 
glæde. Disse tanker gøres dog med et 

smil på læben, efter som jeg har fået min 

julegave, nemlig hvad der efter min me-
ning er verdens bedste job. Julemanden 

kom bare lidt tidligere til mig i år. 

God Jul og Godt Nytår � 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

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

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

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

    

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

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

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  
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2007 - Jubiår 
 

Jubilæumsfestligheder 
 

Torsdag d 26. april kl. 19.30 i Multisalen 
 

Foredrag med den landskendte tidligere jægersoldat og forfatter  

 

Carsten Mørch. 
 

Carsten Mørchs foredrag vil handle om personlig udvik-

ling. Hvordan får vi succes med vores tilværelse inden-
for, arbejde, familie og fritid? Carsten Mørch vil også 

komme ind på sin tid som jægersoldat, og hvordan han 
gennemførte en af verdens skrappeste militæruddannelse ”Ranger 

School” i USA. 

Billetter kan købes i forsalg i  
Ringkjøbing Landbobanks afdelinger  

Lokal Brugsen i Grønbjerg  

til 90,- kr. pr. stk.  
Ved indgangen koster de 110,- kr.  

Billetprisen inkluderer kaffe og kage i gymnastiksalen. 

 

Tirsdag d. 1., onsdag d. 9., onsdag d. den 16. og tirs-

dag d. 24. maj 
”Jubi tour-de pedal” 
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Juni 
Store gå dag, Sct. Hansfest og måske sommerfest med jubirevy. 

 

Juli holder vi alle sommerferie 
 

Tirsdag d. 21. august kl. 19.30 - Forsamlingshuset  
En folkedanseaften, hvor alle kan deltage - nærmere program følger. 

 

Onsdag d. 19. september kl. 19 - Forsamlingshuset  
Sangaften – nærmere program følger. 

 

Lørdag d. 6. oktober  
Familietur til Viborg Gymnastikhøjskole med følgende program: 

Samlet afgang fra Grønbjerg kl. 7.45 

kl. 9 – 12, Gymnastik i højskolens springhal 

Fællesspisning, hvor mad kan købes på højskolen, 

Svømning i Skolens svømmehal kl. 13 – 15, eller gåtur i omegnen. 

Fælles hjemkørsel kort efter kl. 15, med forventet hjemkomst ca. 

16.30. 

 

Fredag d. 2. november eftermiddag 
Grønbjerg Gymnastikforening reception. Det forventede jubilæ-

umsskrift vil udkomme. 

 

Lørdag d. 3. november - Multisalen 
Stor Jubilæumsfest med spisning og dans - nærmere følger - tids-

punkt og tilmelding m.m. 

 

På gensyn i jubiåret. 
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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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Det er gratis at deltage! 
 

Ved hver aften udfyldes et startkort, som 
vi indsender og I kan være med i lodtræk-

ningen om en cykel ved Dansk firma 
idræt. 
 

Hver gang mødes vi ved Skolen 
 

 
 
1. AFTEN: MANDAG d. 1. MAJ kl. 19.00 

 Turen går til Ørnhøj mod Torsted og hjem ad Holm-
gårdsvej. 

 
2. AFTEN: ONSDAG d. 9. MAJ kl. 19.00 

 Turen ad Holmgårdsvej – Spåbækvej – Ørnhøjvej. 
 
3. AFTEN: ONSDAG d. 16. MAJ kl. 18.30 

 GUF sørger for transport af cyklerne til Hoverdal planta-
ge, hvor vi cykler i skoven.  

 Man bedes selv sørge for persontransport. 
 Man kan også selv cykle derud. Man mødes da ved Heste-

højene kl. 18.45 

 En lidt længere aften, da der efterfølgende vil være mu-
lighed for at købe lidt at spise / drikke. 

 
4. AFTEN: TORSDAG d. 24. MAJ kl. 19.00 
 Turen går ad Sønderkjærsvej – Kjærgårdsvej – Algade. 

 
På alle ruter er der indlagt pause på halvvejen hvor der sælges  

• IS 
• ØL 
• SODAVAND 

 
Der er mulighed for at deltage i lodtrækningen om en cykel og cy-

keludstyr ved at betale 10 kr. pr. nr. 
Der må købes så mange numre man har lyst til. 
 

 

 

GRØNBJERG 
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���� Fællesspisning og Pengeyngel 
 
 

Der var mødt omkring 150 grønbjerg-
boere op til fællesspisning fredag den 26. 

januar. De fleste for at nyde Menigheds-
rådet, Kirkeligt Samfund, Fami-

lie&Samfunds tryllerier ved gryderne og 

måske ikke mindst det helt fantastiske 
dessertbord, der i dag sagtens kan be-

tragtes som Grønbjergs svar på det søn-

derjyske kaffebord. 
Foruden den kulinariske nydelse var de 

fremmødte også vidne til en nydelse af 
fortællermæssig og økonomisk karakter 

idet pengeynglernes historier og resultat 

blev afsløret mellem hovedret og desser-
ten. 

Se de forskellige historier fordelt rundt 
om i bladet. 

På de efterfølgende sider kan ses det 

samlede resultat af pengeynglernes ind-
sats. 

 

Foruden de forskellige beretninger der 
bringes rundt om i bladet, er det også så-

ledes at hver gang Ambassadørerne der 
prøver at få fiberbredbånd til Grønbjerg 

får én kunde, tilfalder der Grønbjerg 

Ungdomsklub 300 kr. Det giver mellem 

25 og 30.000 når alle er kommet i land.  
Flere af pengeynglerne eksisterer stadig 

hvilket vil sige at man stadig kan nå at 

støtte projektet ved at gøre brug af de 
forskellige tilbud. Gravet vandhuller, 

skrevet sange, købt DVDer osv. og så 
endelig tilmelding til MidtVest Bred-

bånd. 

 

Lone Astrup har af formanden for Grønbjerg 

Ungdomsklub Eva Sørensen, her fået får over-

rakt et billede for at have ”cyklet” flest penge 

ind. (Billedet er udført af Eva Sand Larsen. Eva 

vandt i første omgang Ungdomsklubbens kon-

kurrence om et Logo. Efterfølgende har Eva 

malet billedet ud fra det logo som hun vandt 

med. – de små mennesker i billedet danner  

bogstaverne GUK som står for Grønbjerg Ung-

domsklub) 

Der blev serveret frikadeller i massevis sog-

nets gode piger var i skarp trav hele aftenen 
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Gravers Kjærgaard 
Servicering og forplejning ved cykelsponsorløb,  

Udlodning af 2/2 grise, Weekendophold i sommerhus ............................................kr 6.700 

Lone Astrup 
Cykelsponsorløb ........................................................................................................ 62.400 

Peter Juelsgaard & Ivan Mortensen 
Banko...........................................................................................................................6.910 

Johs. Kirk 
DVD med film om/fra Grønbjerg ................................................................................3.150 

Hanne Meiner 
DVD fra Revyen 2006 og salg af komøg.....................................................................5.800 

Georg Anneberg 
Aftalesponsorat med Ringkøbing Landbobank............................................................5.000 

Kr. Kristensen 
Salg af blomsterløg .........................................................................................................500 

Ungdomsklubben 
Bilvask.........................................................................................................................2.000 

Tommy Juelsgaard 
500,- pr gravet vandhul/sø i Grønbjerg ........................................................................1.000 

Ingrid Kirk  

Overskud ved sangskrivning af lejlighedssange ..........................................................3.000 

Jens Kirk  

Indkøb og Salg af Cykler ................................................................................................600 

Kim Lørdal  

10% af al entreprenørarbejde i Grønbjerg.......................................................................910 

Fibernetambassadører  

Fibernet i Grønbjerg .................................................................................................. 25.000 

Jagtforeningen & Familie&Samfund  

Lysbilledforedrag Ykon Wild ......................................................................................8.000 

Menighedsrådet, Kirkeligt Samfund, Familie&Samfund 
Fællesspisning .............................................................................................................2.000 

Resultatet opgjort den 26. januar 2007 .................................................. I alt Ca. 133.000 
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Mange opfindsomme måder har været 
taget i brug for at tjene penge til ung-

domsklubben. Alle har været spændte 
på at høre resultatet af pengeyngler-

nes hårde arbejde. Til fællesspisnin-

gen den 26. januar blev resultatet en-
delig offentliggjort. 
 

Der er blevet vasket biler, gravet søer, 
spillet banko, skrevet sange, cyklet, solgt 

blomsterløg, komøg og økologiske por-
rer. Der er blevet solgt dvd’er både med 

Grønbjerg revyen og med optagelser og 

smalfilm fra ”gamle dage” i byen. Der er 
blevet købt cykler for så at sælge dem vi-

dere igen, og der er blevet lavet entrepre-
nørarbejde og meget meget mere endnu. 

Mange har også valgt at give penge til 

ungdomsklubben samtidig med, at de har 
meldt sig til fibernettet.  

 
Pengeynglerne har arbejdet hårdt. De har 

lavet alt mellem himmel og jord og ud-

fordret både hinanden og byens beboere 
for at tjene penge til ungdomsklubbens 

nye lokaler. 

 
Georg Anneberg lavede en aftale med 

Landbobanken. Hvis de ville sponsorere 
hans pengeyngel med 5000 kr., havde de 

en aftale. Det ville de, og dermed havde 

han 6.000 kr. til ungdomsklubben. 
Hanne Meiner fortæller, at hun havde 

tænkt sig at købe aktier for pengene, men 
at hun blev rådet til at lade være. Det var 

for usikkert. Hun fortryder dog, at hun 

���� Stor succes med pengeyngleriet 
 
Ved: Solveig Helles Eriksen 

Malene Cadovius der var Bankocarl til Peter Juelsgaard og Ivan Mortensens banko i forsamlingshu-

set, fortæller her om resultatet af spillet der løb op i små 7.000 kr. Sten Schmidt står med blokken og 

er mere end parat til at notere beløbene efterhånden som de indløber. 
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ikke gjorde det, da det kun er gået op. I 
stedet optog hun Grønbjerg Revyen og 

solgte den på dvd, til alle som var inte-
resserede. Hun har også solgt komøg 

- Der er penge i lortet, som hun siger. 

Hanne har også tjent penge ved at sælge 
økologiske porre med mere. 

- Tak for lån af de 1000 kr., siger Johan-

nes Kirk og sætter sig ned igen. Alle gri-
ner. Han rejser sig igen og fortæller om, 

hvordan han tjente penge. Han havde en 
masse gamle bånd med forskellige opta-

gelser fra byen samt smalfilm til at ligge 

derhjemme. Han spillede det hele over 
på en dvd og solgte den. 

Ingrid Kirk, som slet ikke var pengeyng-
ler, fortæller, at hun alligevel ville støtte 

projektet og har derfor skrevet konfirma-

tionssange med mere for at tjene penge. 
Lone Astrup startede med at hænge kon-

trakten op på sin opslagstavle og enhver, 

som så spurgte, hvorfor den hang der, 
måtte betale 10 kr. Det gav imidlertid ik-

ke det helt store udslag. I sommers lave-
de hun så et stort cykelsponsorløb, hvor 

36 personer stillede op med deres cykler 

for at cykle penge ind til ungdomsklub-
ben. I alt var der over 100 mennesker for 

at heppe på alle cyklisterne, som var lige 
fra under 10 år til over 80 år. Cyklisterne 

kørte i alt 58.356 kr. ind + at der blev 

samlet ind blandt tilskuerne. Resultatet 
af cykelsponsorløbet kom i alt op på næ-

sten 63.500 kr. 

- Jeg er meget stolt over at have været 
med, siger Lone Astrup 

Som den af pengeynglerne der har tjent 
flest penge, fik Lone i gave et billede 

malet af Eva Sand Larsen. 

 
Gravers Kjærgaard solgte til cykelspon-

sorløbet forfriskninger. Han udloddede 

også et weekendophold i familiens som-
merhus ved Søndervig samt to halve gri-

se. Vinderne af de to halve grise skulle i 

fællesskab finde ud af, hvornår grisen 
skulle slagtes. Jørgen Bank vandt begge 

halvdele, så det blev ikke så svært. 
 

- Vi skal op på et sekscifret tal, fortæller 

Sten Schmidt og indrømmer, at han ikke 
tror, de er der endnu. Han afslører, at det 

samlede resultat af pengeynglernes hårde 

arbejde, nåede helt op på 122.970 kr. 
 

Alle i forsamlingshuset klapper og ser ud 
til at være vildt imponerede. Jeg synes, 

kun man kan sige, at resultatet er vildt 

imponerende. Især når man tænker på, at 
ungdomsklubben jo startede op med at 

have 14.000 kr., som de delte ud til de 14 
pengeynglere. Det er rigtig godt klaret! 

Og med et indtjent beløb på 122.970 kr., 

kan man da kun sige, at der er gjort et 
rigtig flot indhug i det sekscifrede tal. 

- Det stopper ikke her, siger Sten 

Schmidt. 
Der er planer om at tjene endnu flere 

penge. 
Alle pengene skal bruges til ungdoms-

klubbens byggeri, som kommer til at lig-

ge ved multisalen. 
- Lokalet skal samtidig kunne bruges af 

skolen, pensionistforeningen og dem der 
vil. � 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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1000 kr.! 
Investere? - Handle? Med hvad? 

Jeg købte en DVDoptager på Nettorvet 
og fandt ud af, at den kunne optage fra V 

H S videobånd. 

Så kom ideen med at jeg kunne optage 
hvad jeg i tidernes løb havde optaget fra 

fjernsynet og gemt på bånd. Jeg har også 
fået lov til at afspille nogle gamle smal-

film fra gamle dage i Grønbjerg. Nogle 
som Hans o æ Brugs har optaget og no-

get fra Jensen på teglværket - også nogle 

fra Georg Anneberg. Jeg har til flere ti-
mer; men da der kun er til en time på en 

DVD, har jeg sorteret lidt i det, og taget 

noget forskelligt. Det var jo meningen, at 
det skulle sælges til fordel for Ungdoms-

klubben. Jeg satte prisen til 150 kr. stk.  
Det var jo planen, at det skulle blive til 

penge og jeg mener også, at den kunne 

være lige så spændende, som så meget 
andet, der kan købes. Tak til Brugsen for 

hjælp ved salget 
Det er blevet til 3150 indtil nu + de 1000 

jeg blev betroet. Jeg har et restparti, som 

jeg holder udsalg på her i udsalgstiden. 
100 kr. pr stk. 

Jeg har en anden D V D, som er en time 

med Arne Led- den kan også købes for 
100 kr 

En DVD med Ringkøbingegnens Land-
boforening i 1930erne Det er gamle 

smalfilm, optaget af konsulent Skarre-

gaard, som er omspillet.  
Der er dyrskuer - landboliv - udflugter - 

gymnastik - mergelgravning - landbrug 
med heste og meget mere. Den tager en 

time. Den kan også købes for 100 kr. Jeg 

har ikke flere covere = hylstre så I får 
dem indpakket i papir med indholdsfor-

tegnelse. Bestilling modtages og de kan 

afhentes eller blive leveret. Lager haves. 
Alt hvad jeg får ind går til ungdomsklub-

bens byggeri. 
Jeg har også en med gamle smalfilm fra 

Grønbjerg. Der er også til en time  � 

���� DVD og pengeyngel 
 
Ved: Johannes Kirk 

Johannes Kirk fortæller entusiastisk om sit 

DVD- projekt 

 
• 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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De første tanker da Helle Hahorn kom 
med de 1000 kr. og forespurgte, om jeg 

ville være med i ”projektet”, var mit 
svar, at det ville jeg da gerne. 

Dagene og ugerne gik, alt imens der ikke 

lige dukkede ideer op. 
 

I forbindelse med vores gadefest på 

Kjærgårdsvej i juni fortalte Lone Astrup, 
at hun ville arrangere cykelsponsorløb, - 

og at jeg da kunne servicere ryttere og 
publikum i den forbindelse. 

 

Endelig en idé der kunne arbejdes videre 
med. Min familie bagte kage og pølse-

horn, og vi indkøbte kaffe, øl, sodavand 
m.m. Alt sammen til salg med fortjene-

ste. Endvidere udloddede vi to weekend-

ophold i vores sommerhus i Søndervig.  
Opholdene blev vundet af Per Lauritsen 

og Niels Jørgen Sønderby med familie. 

De to familier står vi endnu i gæld til. 
Herudover solgte vi lodder på to halve 

finparterede grise til jul.  
Egentlig var det meningen at lodsalget 

skulle fortsætte et par måneder, men der 
blev allerede udsolgt i løbet af eftermid-

dagen, så derfor kunne udtrækningen li-

geså godt ske på stedet.  
Posen med lodder blev fundet frem, og 

jeg fik et af de mange fremmødte børn til 

at trække lodnumre. Sommerhusophol-
dene er nævnt, herudover blev den heldi-

ge vinder af den første halve gris Jørgen 
Bank. Efter dette indskød jeg en be-

mærkning om, at nu ville det da være 

meget praktisk om vinderen af den anden 
halve og Jørgen kunne blive enige om, at 

slagte den samme dag. – Der blev rodet 
rundt i posen efter et nyt lod nr. og hvem 

blev vinderen?  ja gæt selv – Jørgen 

Bank, det heldige svin.  
 

Overskuddet efter arrangementet blev på 

6700 kr. + de 1000 kr. vi fik udleveret, 
altså 7700 kr. at indsætte på Ungdoms-

klubbens konto. 
 

Tak til Ungdomsklubben for ini-

tiativet, og tak til de mange der 
handlede i boden og købte lod-

der. 
 

I dagene og ugerne efter var der 

utrolig meget positiv respons fra 
folk som havde deltaget, dels på 

cykel, men også på tilskuerræk-

kerne. Det var en rigtig dejlig og 
hyggelig søndag eftermiddag. 

Oplevelsen af at være blandt her-
lige mennesker i naturen og støt-

te en god lokal sag. En god cock-

tail, som det har været spænden-
de at være en del af. � 

���� Heldige svin og andet godtfolk 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 
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���� Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2006 

5 år - 1. kl. 

Kattekonge:Kirstine Hjorthus Kristensen - th 

Kattedronning:Cecilie Elisabeth Jensen - tv 

0 - 4 år.  

Kattekonge: Rene Lørdal - tv 

Kattedronning: Jacob Vendelbo - th 

Fastelavnsfesten i Multisalen samlede 225 festlig udklædte børn inkl. forældre der dog ikke alle var 

udklædte. 

Bestyrelsen tilbød inden seancen at sminke børnene – og ellers gik det ”slag i slag” med tønder i 4 

kategorier. 0-4 år, 5 år – 1. klasse, 2.kl – 4kl. og endelig 5. kl. og derover. Dermed 4 kattekonger og 

4 kattedronninger samt 4 bedstudklædte. 

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

afdeling - en meget fin udnyttelse af faciliteterne.  

2. kl. - 4. kl. 

Kattekonge: Frederik Kviesgaard - tv 

Kattedronning: Line Langsig - th 

+5 kl. -  

Kattekonge: Anders Øster - th 

Kattedronning: Rasmus Hansen - tv 
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Bedst udklædte i kategorien 2. kl. - 4. 

kl. var som bager, Emma Kristensen  

og i kategorien +5 kl. var dommerpa-

nelet nødt til at gå lidt på tværs da 

man havde hele ”familien” Therkild-

sen på 1. pladsen. 

Bedst udklædte i kategorien 0-4 år var Nicolai 

Vendelbo som Rummand og i kategorien 5 år - 1. 

kl. var juletræet i form af Freja Sandal bedst ud-

klædte. 

Alle blev på behørig vis dekoreret 

med kongekrone og dronningekrone 

og fastelavnsris, men ”fastelavns-

tyven” havde dagen i forvejen været 

på spil og var stukket af med kroner-

ne.  

Efter en grundig eftersøgning er de 

nu blevet tilvejebragt og de rette 

ejermænd og piger har fået overrakt 

kronerne.  

I kategorien den mest ihærdige tønde-

slager har Runestenen udnævnt oven-

stående sørøver i form af Emil Bilgrav. 
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Den 20. februar 2007 afholdt Arbejds-
gruppen Grønbjerg Friskole et oriente-

ringsmøde i forsamlingshuset med tema-
et: "Fremtidens Skole i Grønbjerg". 

Vi vil gerne sige tak til alle der deltog i 

mødet. Vi synes det blev et godt møde, 
hvor vi kom frem med det budskab vi 

gerne ville. 

 

Børnehusets Bestyrelse 

Vi havde inviteret Bestyrelsen for Bør-
nenes Hus til at fortælle om deres oplæg 

til samarbejde med Spjald Skole. Forsla-

get består i korte træk af fælles ledelse 
og bestyrelse (skoledistrikt) med Spjald 

samt afgivelse af 7. klasse til Spjald Sko-
le. 

 

 

Bekymring 
I Arbejdsgruppen er vi bekymrede over 

at miste den lokale skolebestyrelse, men 
har altså valgt at støtte forslaget, fordi vi 

tror der generelt er opbakning til det i 

forældrekredsen. 
En friskole er først aktuel, hvis langt 

størstedelen af forældrene ønsker det. 

 

Friskoleoplysning 

Herefter havde vi i arbejdsgruppen invi-
teret et par kompetente gæster til at for-

tælle om hvad en friskole er for en stør-

relse. 
Cecil Christensen fra Dansk Friskolefor-

ening informerede om de krav og regler 
der skal tages hensyn til når man vil star-

te en friskole, mens Ejvind Haubjerg le-

vende fortalte om sine mange år på di-

���� Arbejdsgruppen - Grønbjerg Friskole 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 

Der var mødt et stort antal interesserede tilhører op til aftenens emne som var Fremtidens Skole i 

Grønbjerg. Nu ventes kun på politikernes beslutning før det afgøres om den ene eller den anden 

arbejdsgruppe skal arbejde videre med en skole i Grønbjerg. 
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verse friskoler, og hvilke krav der stilles 
til den pædagogiske form i en friskole. 

 

Debatten 

Til sidst var der en fin debat. Ikke alle 

var enige, men det vil nok også være 
umuligt i en så følsom situation. 

 

Undersøgelsen 
Efter mødet blev der uddelt et spørgeske-

ma, og i alt 37 familier med børn svarede 
på vores spørgsmål: 

78,4% svarede "JA" til at de vil benytte 

en friskole hvis den kommunale under-
visning i Grønbjerg lukkes helt. Ingen 

svarede "NEJ" og 21,6% svarede "I 
TVIVL". 

Mange af tvivlerne havde kommenteret, 

at det kom an på hvilke holdninger / vær-
dier der vil ligge til grund for en friskole 

og hvilke lokaler der vil blive til rådig-

hed. 

Af de fremmødte uden børn til en frisko-
le efter 2008 svarede 86%, at de mener 

Grønbjerg skal satse på en friskole samt 
at de gerne hjælper, enten med frivilligt 

arbejde eller med medlemskab af en støt-

teforening. 
 

Fortsætter arbejdet 

Altså mener vi, at der er massiv opbak-
ning til en friskole i Grønbjerg hvis poli-

tikerne gør alvor af deres trussel. 
Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet hen 

mod klargøring til en stiftende general-

forsamling, såfremt forslaget, som politi-
kerne sender i høring den 17. april bety-

der, at Grønbjerg mister sit undervis-
ningstilbud til og med 6. klasse. � 

 

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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Grønbjerg Jagtforening har afholdt sin 
årlige generalforsamling. Formanden, 

gennem de sidste 10 år, Kristen Ager-
lund, valgte efter næsten 30 år, at trække 

sig fra bestyrelsesarbejdet. Da bestyrel-

sen allerede var orienteret, havde de ind-
stillet ham til Danmarks Jægerforbunds 

Aktivitetstegn. Kristen Agerlund har lagt 

mange timer i at få de aktiviteter op at 
stå, som medlemmer af foreningen kan 

nyde godt af. Flugtskydning, først i Om-
me Bakker og senere i Sandbæk, Grøn-

bjergs årlige jagtfeltskydning, som træk-
ker deltagere fra hele Jylland og Fyn og 

som formand, har han været jagtleder i 

Kiddal Aktieplantage. Aktivitetstegnet, 
som består af et diplom og en nål, med 

Jægerforbundets logo, blev overrakt af 

Torbjörn Lund-Nielsen. 
Ny formand blev Jørgen Bank og ny-

valgt til bestyrelsen blev Keld Elman 
Larsen. 

���� Endnu et trofæ til samlingen 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

Kristen Agerlund til venstre får overrakt di-

plom og nål af Torbjörn Lund-Nielsen 

Den nye bestyrelse samlet med fra venstre: 

Keld Elman Larsen, Jørn Bank, Torbjörn 

Lund-Nielsen, H. C. Birkebæk og Henrik 

Skytte. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

i Grønbjerg Vandværk 
 

Tirsdag den 29. marts 2007 kl. 19:00 

i GIFs klubhus på Frydendalsvej. 

Bestyrelsen 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Valg til bestyrelse 

5. Valg af revisor 

6. Eventuelt 



27 

Kun en bemærkning: 
Tak for en god aften - Friskolemødet. 

Fra ungdomsklubbens side, synes jeg vi 
skal passe på med at ”sælge” 7. klasse, 

til Spjald. 

Vi skulle da gerne beholde de unge i by-
en, især for foreningernes skyld. Uden 

dem er der jo ingen grobund. 

Jeg vil da gerne gi' Friskolegruppen et 
klap på skulderen. Det er da rart, at der 

er nogen der tar' initiativ, så vi ikke bli-
ver taget på sengen, når de kommer med 

deres skolelukning. 
Hvis vi sælger vores skolebestyrelse til 

Spjald, kan man så lukke skolen næsten 
fra dag til dag? 

Er vi klar over risikoen – næste sparerun-

de i Spjald vil så i givet fald være at luk-
ke Grønbjerg!! 

Vi vil altid stå i den situation med en 

skolelukning hængende over hovedet så 
længe vi har en Folkeskole. 

���� Bemærkning fra Ungdomsklubben 
 
Ved: Formand Eva Sørensen 

LIBERTY EXPORT. 
 
Bliv klar til den kommende havesæson med eksempelvis en ny John Dee-
re havetraktor eller med en luksus gasgrill til terassen ! 
 
LIBERTY EXPORT tilbyder at købe på Deres bestilling den ønskede varer 
i USA til en meget attraktiv slutpris for Dem. 
Dette lader sig gøre pga. at varen købes direkte og efter gældende ameri-
kanske regler. 
Slutprisen for: eksempelvis en standart John Deere havetraktor kontra den 
vejledende pris i DK - kan let blive 5.000-10.000 kr. mindre. 
 
Varesortimentet er pt. 
• Amerikanske biler 
• Havetraktorer og andre havemaskiner 
• Luksus gasgrill og udekøkkener 
• Sportsudstyr (eks. kajakker, kanoer, træningsmaskiner mm.) 
 
Vi har månedlige containerfragt til DK, så leveringstiden bliver max på 5 
uger fra ordre til levering! 
 

Liberty Eksport står til din rådighed døgnet rundt på adressen:  
 

www.libertyexport.com 
 

Prøv os gerne af i forhold til andre varegrupper. Vi er klar til at shoppe for 
dig!! 
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Hver søndag (sommerferie m.v. dog undta-

get) udsender Runestenen e-mail-

meddelelser om den kommende uges begi-

venheder.  

Mailen indeholder også en rubrik hvor man 

kan sælge, bytte eller efterlyse effekter, 

hunde, katte eller andet.  

 

Ind imellem kommer der andre nyttige 

meddelelser ad denne kanal. f.eks.: at 

vandværket er lukket i en kort periode pga. 

ombygning.  

 

Foreninger m.v. kan også benytte denne 

meddelelsesmåde hvis der opstår akut be-

hov for at få viderebragt en meddelelse. 

 

Der er i øjeblikket ca. 150 modtagere af 

”Runestenen meddeler” via mail søndag 

eftermiddag/aften. 

Ønsker man at modtage denne service kan 

man blot melde sig til ved at sende en mail 

til  

runestenen@runestenen.dk  

og bede om at blive sat på mailingslisten. 

 

Med kommunesammenlægningen og må-

ske af andre årsager er der måske flere der 

har ændret mailadresse - såfremt man sta-

dig vil have tilsendt Runestenens ugentlige 

meddelelser bedes man sende den nye e-

mail adresse til runestenen@runestenen.dk. 

 

Det vil også være nyttig om man vil sende 

en mail såfremt man skifter mailadresse. 

 

Det skal meddeles at disse mails automa-

tisk tilgår pressen, således at den kommen-

de uges begivenheder kan komme i de re-

spektive dagblade.� 

���� Runestenen meddeler 

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

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

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

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

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 
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���� Fiberbredbånd nyt 
 
 
Ved: Niels Jørgen Sønderby 

 

Etablering af fibernet i Grønbjerg vil ik-
ke ske i det tempo, som vi havde håbet 

på og var stillet i udsigt til fra MidtVest 
bredbånds side. Bredbånd MidtVest har 

ændret strategi på udrulning af fiber og 

de har ændret på deres omkostningspro-
fil her i januar måned. Det betyder i den 

sammenhæng at vi skal have flere med 

på fibernettet, inden vi kan få det. 
Vi forsætter med at samle tilmeldinger 

ind til fibernettet her i Grønbjerg, så vi 
kan blive godkendt. Herefter må vi vente 

på at andre får deres tilmeldinger i hus. 

Vi er tæt på at være i hus med tilmeldin-
ger, men vi mangler stadig ca. 25 hus-

stande. Hvis I har besluttet jer for fiber-
bredbånd så meld jer til nu hos en af os. 
� 
Ambassadører i Grønbjerg: 
 

Tommy Kjeldgaard 
Algade 4a 

Tlf: 97 38 43 35 
 

Niels Jørgen Sønderby 

Algade 1 
Tlf: 97 38 46 16 
 

Den indkomne rabat og tilmeldingsgodt-
gørelse går til fordel for Ungdomsklub-

ben.  

MidtVestBredbånd afholder informationsmøde i  

Forsamlingshuset 

onsdag d. 14. marts 2007 kl. 19.30 

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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Lokalbrugsen - Grønbjerg søger 

BUTIKSELEV 
pr. 1. august 2007 eller efter aftale 

Kravene til dig: 
• du har afsluttet HG2 – HHX
• du har et smittende humør
• du er serviceminded og fleksibel
• du er ikke bange for at tage ansvar

Lokalbrugsen tilbyder dig en uddannelse, hvor du vil 
komme til at arbejde med alle områder i butikken, og 
også få ansvar for områderne.  
Lokalbrugsen tilbyder gode kollegaer og en arbejds-
plads hvor trivsel er nøgleordet – det blev i 2006 beløn-
net med trivselsprisen for lokalbrugserne under Coop.  
En uddannelse i Lokalbrugsen i Grønbjerg giver gode 
muligheder for job i Coop.  

Send/kom ind med en kortfattet ansøgning 

Henvendelse til uddeler Jens Peder Mikkelsen - tlf. 97 38 40 42 

Lokalbrugsen - Grønbjerg 

Annebergvej 5, • Grønbjerg • 6971 Spjald 
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Lokalbrugsen orienterer 

Vores første aktivitet i 2007 er generalforsamlingen, som afvikles den 21. marts. Vi 
håber, at rigtig mange vil møde frem og deltage i debatten om den fortsatte udvik-
ling af vores servicebutik. - så husk af afhente adgangskort. 

Vintervejret i det øvrige Danmark påvirkede også os, så i uge 8 - 9 led vi under va-
remangel i butikken. Det har sikkert sat tankerne i gang hos mange - det med at 
starte bilen og køre flere kilometer for at hente nogle liter mælk - men heldigvis har 
vintervejret sluppet sit tag, så vi igen har normale leverancer.  

Vi har fortsat stor succes med at udlevere varer til vore kunder bestilt gennem Net-
torvet. Lokalbrugsen i Grønbjerg har netop vundet en konkurrence om at være den 
Brugs, der procentmæssigt har fået den største tilgang af nye kunder, så bliv ende-
lig ved med at benytte denne enkle og lette adgang til at få udvidet varesortimentet 
i din egen Lokalbrugs. 
- og vi hjælper gerne, såfremt du skal have bestilt nogle varer.

Postkontoret, ja der er jo også fokus på de små servicebutikker hos Post Danmark. 
Vi håber at kunne bibeholde denne service - og med mere end 250 ekspeditioner 
om måneden er der mange, der har brug for at hente frimærker, betale regninger, 
sende og afhente pakker, så jo mere vi bruger vores posthus, jo vanskeligere er det 
for Postdanmark at lukke for os. 

Foråret er jo konfirmationstid. I år skal vore kunder have mulighed for at "prøve-
smage" vinen inden der tages beslutning om indkøb til festen. 
Vi sælger en ”pakke” med 3 vintyper - 2 forskellige rødvin og 1 hvidvin - til en særlig 
konfirmationsfavørpris - vi håber naturligvis på, at man efterfølgende vil bestille 
vinen. 
Husk - uåbnede flasker kan returneres efter festen. 

Brugsen er også klar med alt hvad der hører påsken til - både påskepynt og lækker 
mad til påskebordet. Skulle du have en påsketradition, hvor du mangler en enkelt 
ting eller to, så sig det til os, så bestiller vi hjem, - og se så lige på Nettorvet, de har 
nogle fantastiske oste til frokostbordet. 

Med ønsket om en glædelig påske - og et dejligt forår 
fra personalet og Jens Peder 

Midtersiderne er sponsoreret af: 
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Generalforsamling, d. 7. feb. 2007. 

 

Arrangementer: 
Feb: Fastelavn. Som noget nyt, i multisa-

len med ca. 100 børn og 100 voksne. 

Stor succes. 
25. og 26. Marts: Rigtig god lokalrevy, 

med sandwich og cafe stemning. Godt 

besøgt begge dage. 
23. juni: Sankt Hans. Ganske som vi ple-

jer. Solgte de sidste lodder i kondibingo. 
Båltaler: Minna Kjeldgaard,  

Grønbjerg viking: Gutte og Rigmor An-

neberg. 
Det var også i juni, at det gik op for os, 

at der ikke var valgt en tovholder til 
sommerfesten 2006 og at tiden for at 

kunne nå at planlægge til august, var ved 

at være udløbet. 
Vi satsede derfor på Høstfesten, d. 

23.sept. med levende musik og rigtig god 

mad fra Sanne. Men efter forlænget til-
meldingsfrist, var vi kun oppe på 35 til-

meldte og valgte, derfor at aflyse. 
nov.: 1. søndag i advent har vi lavet en 

tradition med at tænde juletræet på tor-

vet, synge et par sange og dele små jule-
poser ud til børnene (nissepiger). 6.-7. 

klasse, har de sidste par år, sideløbende 
deltaget med et arrangement for at samle 

penge ind til deres lejr tur.(2007- også et 

arrangement i Brugsen) 
Juletræstændingen er i år ligeledes trådt i 

stedet for børnenes juletræ. 

27. dec. Traditionen tro, julebal for de 
voksne. Godt besøgt. Fint overskud. 

 

Forsamlingshusets forbedringer: 

Opsat puslebord på dametoilettet. 

Venter stadig på den tømrer, der skal la-
ve ”gashus” udenfor køkkenet. Ho-

vedrengørring d. 19. april. 
 

I november fået en henvendelse fra kul-
tur og fitidsudvalget i Ringkøbing-Skjern 

kommune, vdr. ophør af udbetaling af 

drift til forsamlingshuse. 
Registrering af forsamlingshuse. 

Besøg i Januar. 

Indsende ansøgning om tilskud til større 
anlægsopgaver, inden første kvartal. 

(gulv, vinduer, tag, etablering af handi-
captoilet kunne være kommende projek-

ter.) 

Kirsten Terkildsen, valgte til jul at holde 
med rengøring af forsamlingshuset. Tak 

for god rengøring. Signe og Søren Øster 
har indtil sommerferien overtaget jobbet. 

 

Byforskønnelse: 
Maj: Blomsterkasser udskiftet med zink-

baljer ved forsamlingshus og torv.  

April: Flagstænger sat op for hele som-
meren med vimpler. (trænger til maling) 

(ganske få der bestiller flagalle) 
Træer i Algade (midlertidigt indstillet) 

Konto med ca. 50.000,- kr. til byforskøn-

nelse. 
Evt. nyt julepynt. 

 

Landdistriktspulje 

August 2006: Videbæk kommunes øko-

nomiudvalg bevilger penge (10.000,- kr.) 
til hver af de 4 landsbysamfund - Trold-

hede, Herborg, Fjelstervang og Grøn-

bjerg. 
Skal bruges til arbejdet med at udgive et 

skrift, der omhandler "Landsbyernes kul-
turmiljøer som resurse" . 

En beskrivelse af de fire landsbyers kul-

turmiljøer. 
"Hvad skal Grønbjerg sælge sig selv 

���� Sogneforeningens Generalforsamling 
 
Ved: Hanne Kæmpegaard 
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på?" - og ikke mindst, "Hvilke projekter 
kunne sættes i gang, som var berettiget 

til at modtage nogle af landdistriktpul-
jens mange millioner?". 

En arbejdsgruppe går i gang for at sætte 

arbejdet i gang. Grønbjergs tur kommer 
til foråret 2007. 

 

Landsbyråd: 
Marts 2006: Sogneforeninger i Videbæk 

kommune inviteret til orientering om op-
rettelse af landsbyråd i den ny storkom-

mune. 

 
Et landsbyråd skal dannes, for at borger-

ne i den nye Ringkøbing-Skjern kommu-
ne, fortsat skal have muligheden for at 

komme til orde i nærheden af de folk 

(byrådet og udvalgene), der træffer be-
slutningerne. 

Stiftende generalforsamling med dannel-

se af landsbyrådet. (fem personer) 
Sogneforeningen modtager referater af 

bestyrelsesmøderne i Landsbyrådet. 
Der indkaldes til to halvårsmøder, hvor 

alle sogne og borgerforeninger er invite-

ret. 
Landsbyrådet har holdt møder med bl.a. 

teknik- og miljø udvalg, kulturudvalg, 
økonomiudvalg. 

Emner, der er blevet drøftet er bl.a. 
Bredbånd ud i landdistrikterne, Bosæt-

ning i yderområderne, og skolestruktur. 

Vi ønsker i sogneforeningen, at holde os 
orienteret, og Grete Tange, har indtil vi-

dere tilbudt at være ambassadør for Sog-

neforeningen/Grønbjerg. 
Vi har spurgt en person, der ikke sidder 

direkte i bestyrelsen, da vi ikke mener 
det nødvendigvis er sogneforeningens 

opgave, at være Grønbjergs politiske ho-

ved ud ad til. 
 

Jubilæum. 
Det er jubilæumsår, og der er allerede 

planlagt en masse arrangementer. Hvad 

og hvornår kan man følge med i i Rune-
stenen. Men alle er naturligvis også vel-

kommen til receptionen i forsamlingshu-

set, d. 6. marts. 
Netop pga. jubilæum i år, har vi valgt at 

lægge debatten om forsamlingshusets 
fremtid, lidt på hylden. 

Til sidst vil vi gerne takke alle som i år 

har været behjælpelige med både små og 
store ting, i forbindelse med sognefor-

eningens arbejde.� 

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

v/ Jørgen Falk Nielsen 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
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I 2006 hjalp vi, som sædvanlig med at 

sælge is på Landsskuet i Herning om tors-

dagen. Da flere i bestyrelsen ikke havde 

fri til at hjælpe med dette, vil jeg gerne 

takke Margit Jensen, Egon Kristiansen, 

Mia, Christian og Susanne Andersen samt 

Trine Mikkelsen for at hjælpe os. Isvog-

nen var placeret rigtig godt og da det var 

godt vejr, blev der solgt mange is og vi 

har hørt at det gav et flot overskud. 

Overskuddet går jo hvert år til et kul-
turelt arrangement, som denne gang var 

underholdning ved Thomas Kjellerup den 

1. november 2006 i Nr. Nissum. Arrange-

mentet kostede derved kun 25 kr. for 

medlemmer, og for deres ægtefæller. 

I 2007 bliver det kulturelle arrangement 

med ”Dræsinebanden” den 31. oktober kl. 

19.30 i Nr. Nissum. I kan allerede bestille 

billetter nu!! 

Og hvis nogen har lyst og tid til at hjælpe 

os med at sælge is på Landsskuet i år, vil 

vi gerne tage imod dette!! 

 

I august var vi på udflugt med de 2 andre 

lokale foreninger, Hover og Rækker Møl-

le, til Kongenshus Mindepark. Udflugten 

var for alle, også for ikke medlemmer. Vi 

spiste på Kongenshus Hotel og gik deref-

ter tur i mindeparken med en guide. 

I år er det Hover der skal arrangere ud-

flugten, så det glæder vi os til. 

 

I september havde vi arrangeret en aften 

med GK Design, med demonstration af 

forskellige blomsterdekorationer, hvor 

man selv kunne medbringe blomster, 

krukker og lave sin egen dekoration. Kun 

5 personer, foruden bestyrelsen, mødte op 

til denne aften, men nogen fantastisk flot-

te dekorationer fik de lavet. 

Der var større fremmøde til juledekorati-

onsaftenen, også med GK Design i no-

vember, da var vi 18 personer. Først fik vi 

en lille demonstration, med nye ideer til 

juledekorationerne og dernæst kunne vi 

selv lave dekorationer. Helle Engestoft 

havde sponseret gran, enebær m.m. til os 

og flere andre havde taget rigeligt med af 

kogler, majs, mos, troldgrene m.m. vi 

kunne bruge af. Mange tak for det!! 

 

Vi har også haft et førstehjælpskursus i 

2006 i samarbejde med gymnastikfor-

eningen, 4 mandage med 15 personer. Vi 

vil holde et tilsvarende kursus her i 2007. 

 

Den 26.januar 2007 havde vi fællesspis-

ning sammen med Kirkeligt Samfund og 

Menighedsrådet, hvor der denne gang var 

���� Familie&Samfunds årsberetning 
 
Ved: Jytte Nilausen 

 

v/Arne Å. Nielsen 
Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing 
Telefon 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28 

 

www.holmsland.as 
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fremlæggelse af ”pengeyngel” til fordel 

for ungdomsklubben. Mange var mødt 

op. 144 personer til hjemmelavede frika-

deller med grønærter og stort dessertbord. 

Gav et overskud på 3200 kr. som vi har 

givet Ungdomsklubben til byggeri af nye 

lokaler. 

 

Den 31. januar var vi til et arrangement i 

Vildbjerg Fritidscenter med årets tema 

Korn – brød – gøgleri – whiskysmagning. 

Dette var gratis for medlemmer samt de-

res ægtefæller, men vi var kun 9 personer 

herfra Grønbjerg. Lidt synd, da det var en 

meget hyggelig aften. 

 

Vedr. kontingenter, valgte vi i 2006 at 

postomdele opkrævninger i hele Grøn-

bjerg og Omegn, men oplevede at mange 

glemte at indbetale medlemskontingen-

tet!! Så i år vil vi nok tage rundt og op-

kræve kontingentet!! Håber at mange vil 

være medlem! Medlemskontingentet vil 

dog stige til 300 kr., da hovedforeningen 

skal have 250 kr./medlem. 

Kontingentet bliver brugt til Forbrugeror-

ganisationen, for bedre fødevarekvalitet 

og sundhed, til forskellig konsulentbi-

stand, konsulentarrangementer, kulturelle 

arrangementer, kurser m.m. 

 

Husk, hvis I har nogle problemer med bu-

tikker, der ikke vil godtgøre fejl og mang-

ler, at henvende jer til forbrugernævnet. 

De kan hjælpe med mange problemer. Så 

kontingentet går til et godt formål. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for godt 

samarbejde i det forløbne år, både til de 

andre bestyrelser i Grønbjerg og til jer i 

bestyrelsen i Familie og Samfund. Vi har 

haft mange hyggelige timer sammen og 

håber at det må fortsætte. � 
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���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Heidi Brinch Hansen 

 

”Det kribler det krabler under min hud, 
og alle træer står klar med skud,….” 
 
I skrivende stund er der nu ikke noget, 

der just kribler under min hud! Sneen 

falder tungt over landet her sidst i febru-
ar, men man har da lov at håbe. Og må-

ske er der så alligevel en kriblen…. Det-

te forår kommer til at blive et meget af-
gørende tidspunkt for Børnenes Hus – 

igen!!  
 

Byrådets beslutning  
D. 17. april skal byrådet tage beslutning 
om det endelige forslag fra Børne- og 

Familieudvalget. Det giver da kriblen i 
maven at tænke på. Vil det nye – forhå-

bentlig reviderede forslag – også inde-

holde det fælles forslag fra bestyrelserne 
i Børnenes Hus og Spjald Skole? 

På mødet om ”Fremtidens skole i Grøn-

bjerg” tirsdag d. 20. februar fik bestyrel-
sen lov til at fremlægge vores ideer om 

fremtiden for vores skole. I samme uge 
mødtes arbejdsudvalget så igen – udval-

get består af medlemmer fra de to besty-

relser i Børnenes Hus og i Spjald. Vi 
blev enige om at sende dette forslag, 

man her kan læse nedenfor, til Børne- og 

Familieudvalget med et stort håb om, at 
de synes, at det er en holdbar løsning for 

fremtidens skole i Grønbjerg. 
 

Forslaget 
Børnenes Hus og Spjald danner ét nyt 
skolediskret med undervisning begge 

steder. Der er én leder og 5 afdelingsle-
dere, hvoraf de to sidder i Grønbjerg. En 

for undervisningsdelen og en for pas-

ningsdelen. Bestyrelsen bliver én fælles 
bestyrelse, og derudover regner vi med, 

at der på hvert undervisningssted vælges 

”et udvalg”, der skal tage sig af de prak-
tiske ting på stedet.  

Derudover vil klasserne fordele sig såle-
des: 

Avisindsamling 
 

lørdag den 21. april mellem kl. 10 - 12 
 

4. og 5. kl. i Børnenes Hus samler aviser ind til fordel for deres lejrtur. 

 

Vi samler ind i by og på land 
Pap og plastik modtages ikke!! 

 
Har du/I problemer med at opbevare aviserne, indtil da, kan de afleveres ved Jørn og Ka-
ren (97 38 43 49) eller ved henvendelse til Hanne Meiner (97 38 43 58) 

 
Henvendelse til selve indsamlingen kan ske til  
Klasseforældrerådet v/Grete Lorentzen (97 38 44 86) 

 
På forhånd tak for hjælpen! Venlig hilsen 

klasseforældrene 
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Børnenes Hus: 0. – 6. klasse 
Spjald Skole:  0. – 9. klasse 
 
Der vil begge steder være pasning for 
førskolebørn. I Spjald vil der fortsat væ-
re en SFO for skolebørn i 0. – 4. klasse, 
og ligeledes vil der i Børnenes Hus være 
et pasningstilbud for skolebørnene. 
Vi tror meget på dette forslag og ser det 
som et fantastisk godt tilbud til politiker-
ne på at bevare et rigtigt godt læringssted 
i Grønbjerg. Vi mener ikke, byrådet kan 
tillade sig at se bort fra dette forslag. 
 
Indskrivningen 
... og så til alle de andre spændende ting, 
der sker i Børnenes Hus!!! Inden skole-
festugen i uge 6 var der infoaften for for-
ældre til kommende børnehaveklasse-
børn, og trods truslerne i det fjerne om 
skolelukning er der blevet indskrevet 13 
børn i den nye børnehaveklasse. 
 
Skolefesten 

Årets skolefest trak fulde huse og var en 
fantastisk succes. Børnene og lærerne 
gjorde eftermiddagen og aftenen til rigtig 
god oplevelse for mange. Det er altid 
dejligt, når alt klapper, og alle hygger 
sig. 
 

Fastelavn og sneen 
Endelig tog vi jo også i Børnenes Hus 
maske på, fandt klovneskoene frem og 
gav katten i tønden et ordentlig drag over 
nakken!! Det var meget festligt og even-
tyrligt at se alle de forskellige superhelte 
og yndige prinsesser. 
Når jeg nu sidder og skal afslutte dette 
indlæg, så kan jeg godt se ud af mit vin-
due, at sangen ”I sne står urt og busk i 
skjul…” havde passet bedre som ramme 
hertil, men der er ingen grund til ikke at 
være optimistisk – foråret kommer jo 
snart, og vi VIL have et undervisnings-
sted i Grønbjerg! 
 

”…jeg nynner farvel til vinterens slud 

for nu springer hele jorden ud.” 

(Uddrag fra ”Forårskanon” af Peter Mi-
chel)  � 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 
Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 

 

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

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� GUF-Nyt 
 
 
Ved: Connie Bruun Schmidt 
 

 

Spot kursus i anvendelsesmuligheder 

for Teamtracken  

 

Lørdag den 3. februar 2007 havde Grøn-
bjerg GUF arrangeret et kursus i multisa-

len med afsæt i vores nyindkøbte 

Teamtrack. Det blev til tre rigtig gode, 
sjove og lærerige timer. 

 
Eskild Strøm der underviste os, er en vir-

kelig dygtig gymnast der ikke mindst har 

flair for at gøre det sjovt at lave gymna-
stik, men også i den grad er god til at læ-

re fra sig. 

 
Anledningen til kurset var at give vores 

instruktører inspiration til hvordan 
teamtracken kan anvendes til en masse 

forskellige øvelser og spring opstillinger. 

  
Kurset blev afholdt som et SPOT kursus, 

hvilket vil sige at det er et tilbud fra DGI 
at hvis vi som forening står med mindst 

8 personer der gerne vil undervises i no-

get konkret, så kan vi kontakte DGI, de 
er så behjælpelige med at finde en veleg-

net instruktør og de betaler timeløn og 

kørselspenge, vi som forening skal selv 
betale 200 kr. for kurset. 

 
Vi var samlet en 10 – 12 instruktører og 

omkring 20 børn der bare have mod på at 

springe og hoppe i 3 fulde timer. 
 

Ungerne gik på med stort mod, de havde 

næsten mere hovedet nede end oppe i de 
timer kurset stod på. Vi gennemgik en 

masse redskabsopstillinger der bruges til 
at ”skille springene ad i små bidder” for-

stået på den måde, at når de enkelte ele-

menter er på plads kan hele springet 
”sættes sammen” til det perfekte spring.  

 
Børnene fik øvet sig i at slå saltoer, ara-

berspring, kraftspring, vejrmøller og me-

get mere. Vi instruktører fik en rigtig 
god vejledning i at modtage børnene og 

selvfølgelig en masse inspiration til 

hvordan vi ved hjælp af vores redskaber, 
herunder teamtracken kan lære børnene 

en god springteknik.  
 

Det var virkelig en dejlig oplevelse og 

Grønbjerg er bare en by fuld af børn med 
krummer i, det er skønt! � 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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Støt sogneforeningen 
Vi ønsker forsat at der skal være en sog-

neforening i Grønbjerg, derfor håber vi 
at I vil støtte os når vi komme rundt med 

girokort. Vi behøver især jeres støtte i 

år, da kommunen har taget tilskuddet 
fra os. 
 

Sogneforeningen er en forening der ar-
bejder til gavn for Grønbjerg by og om-

egn, og for byen forskønnelse, samt at 
støtte kulturelle og sociale aktiviteter for 

børn, unge og ældre. 

Vi pynter op til jul, sætter blomster ud 
og bænke op i foråret, samt sørger for 

torvet, flag og vimpler i Algade. Vi hol-
der fastelavn, revy, Sankt Hans, høstfest, 

juletræstænding og julebal, samt hjælper 
til med sommerfesten. Derudover vedli-

geholder vi forsamlingshuset og lejer det 
ud, samt deltager i diverse udvalg. 

 

Kan Grønbjerg undvære sogneforenin-
gen? 

Vi håber, at I vil støtte sogneforeningen, 

når vi kommer rundt med girokort. 
 

Sommerfest i uge 32 hvor temaet er 
western 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

Fredag d. 10. juni starter sommerfesten 
med forskellige familieaktiviteter. Deref-

ter vil der være Western børneparty for 
børn fra 4. klasse (årgang 96) og opefter. 

Lørdag d. 11. juni vil der foregå forskel-

lige ting i teltet, hvorefter der er gade-
fodbold i western stil. Aften vil slutte af 

���� Sogneforeningen 
 
Ved: Malene Cadovius Juelsgaard 

Til fastelavn var hele bestyrelsen samlet og fra venstre er det Gitte Andreasen, Søren Skinhøj, Bente 

Kristensen, Anne Louise Klose, Dorthe Hansen, Heidi Kjær og Malene Cadovius Juelsgaard 
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med et brag af en Westernfest for voksne 
kl. 19.00.  

Nærmere program følger senere. 
 

Politisk arbejdsgruppe søges 

Sogneforeningen søger en politisk ar-
bejdsgruppe, der vil varetage det politi-

ske arbejde i Grønbjerg! 

Vi har i øjeblikket en stor debat om 
Grønbjerg skolens fremtid i sognet og 

det skyldes, at politikkerne er kommet 
med et oplæg om at lukke 8 skoler. Vi 

mener, at det er nødvendigt, at vi i Grøn-

bjerg er med hvor det sker og forbereder 
os på fremtidens udspil. 

Vi mangler nogle til at være Grønbjergs 
talerør i Landsbyrådet, så vi i de små 

samfund stadig har indflydelse og ind-

blik i, hvad der foregår. Vi mener, at det 
er vigtigt for Grønbjergs fremtid, især nu 

når Graver Kjærgaard ikke længere er i 

byrådet. Vi vil gerne at du vil kontakte 
sogneforeningen, hvis det har interesse. 

Formand:  
Malene Cadovius Juelsgaard 97 38 26 27 

 

Ny bestyrelse i sogneforeningen 

Formand: Malene Cadovius Juelsgaard 

Næstformand: Heidi Kjær 
Kasser: Bente Kristensen 

Hjælpekasser: Gitte Andreasen 

Sekretær: Anne Louise Klose 
Dorthe Hansen 

Søren Skinhøj 
 

Forsamlingshus udlejer: Svend Jensen 

(ikke medlem) 
Forsamlingshus koordinator: Søren Skin-

høj 
Jubilæumsudvalg: Bente Kristensen 

Byggeriudvalg: Heidi Kjær 

Politisk koordinator: Heidi Kjær og Ma-
lene Cadovius Juelsgaard 

Sommerfestudvalg: Dorthe Hansen og 

Malene Cadovius Juelsgaard 
Grønne udvalg: Søren Skinhøj  � 

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 
 

Mandag den 23. april 2007 kl. 19:30  

i storrummet på Grønbjerg skole. 
 
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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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Den private sag! 
 

Helbred - en privat sag? 
Det kan vel ikke komme andre ved, om 

man lever sundt? En undersøgelse på en 

skole i Vejle har vist med stor tydelig-
hed, at de elever, der får sund mad i spi-

sefrikvarteret, er bedre til at koncentrere 

sig sidst på dagen. Det er tidligere påvist, 
at motion har en tilsvarende effekt. 

Efterhånden er der flere og flere firmaer, 
som gør noget for de ansattes sundhed, 

idet der gives tilbud om motion, f. eks. 
løbsarrangementer eller tilskud til at gå 

i fitness-center, og der er tilbud om 
sund mad i kantinen. Sundhedsfremme 

giver bedre trivsel på arbejdspladsen. 

Det er ved at blive sådan, at man allere-
de ved ansættelsen interesserer sig for, 

om den kommende medarbejder har en 

sund livsstil. Tobak er bandlyst på man-
ge arbejdspladser, og der har været for-

slag om, at rygere skal stemple ud, me-
dens de holder smøgpause. Snart bliver 

det måske svært at få arbejde, hvis man 

er i dårlig form, overvægtig eller ryger? 
Men det er stadig en privat sag.  � 

 

Kirkeligt Samfund - Grønbjergs foredragsforening 
 
Torsdag den 15. marts 2007 kl. 19.30 i Konfirmandstuen 
Vil vores forhenværende kommunalpolitiker Niels Peder Svendsen komme og 
fortælle om sit liv som grønbjergbo og sit virke her som politiker og lokalhistori-
ker. 
 
Hvor meget vil  P. Svendsen mon lade os få indsigt i af det, der foregik bag ku-
lisserne? 
Der vil være kaffebord- og enhver er hjertelig VELKOMMEN! 
 
Tirsdag den 10. april 2007 kl. 19.30.-  Forårsmøde i konfirmandstuen. 
 
En aften med Lone Rasmussen: Stjernestunder i hverdagen. Omkring Lone´s 
arbejde i Kirkens Korshær i Herning. 
 

Fælles kaffebord --- og alle er hjertelig velkommen. - Menighedsrådet er med-
indbyder. 

Bestyrelsen 

Du kan tilmelde dig ”Runestenen meddeler” -  
Den ugentlige information om den kommende uge  
samt mange andre nyheder og oplysninger på 

 
runestenen@runestenen.dk 
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
Torsdag den 15. marts kl. 19.30. Forårsmøde på Ørnhøj Hotel.  
Foredrag med tidligere naturvejleder Jørgen Mortensen, Herning 
Kommune. Jørgen Mortensen fortæller og viser lysbilleder fra park og 

natur i Sydhavet, blandt andet fra Mauritius og Seychellerne. Vi håber 

der også kan blive tid til en snak om krudt og ukrudt i haven. 

Deltagerpris inkl. kaffe og brød:  

Medlemmer 55 kr., ikke-medlemmer 75 kr.  

 

Lørdag den 17. marts kl. 9.00 – 16.00. Kursus på Morsø Landbrugsskole  
Region II afholder kursus med emnet: Nem og smuk have med stauder. 
 

Lørdag den 21. april kl. 6.00 – ca. 19.00. Bustur til plantemarked i Hamburg. 
Brejning-Hover og Videbæk havekredse arrangerer bustur til Kierkeberg Frilands-
museum ved Hamburg, hvor der hvert forår afholdes et stort plantemarked. Tilmel-

ding til Britta Uldum 97 17 20 19 eller Tove Gravesen 97 38 12 17 senest den 30. 

marts.  
 

Lørdag den 5. maj kl. 9.00 – 13.00. Plantemarked på Gimsinghoved i Struer 
arrangeret af Region II. Se nærmere omtale andet sted i programmet. Det er den 

store havedag i Region II og et af de største plantemarkeder i Jylland. Kom og op-

lev det selv og få billige og sjældne planter med hjem. Du kan også selv sælge ud 
af egne planter. 

 

Tirsdag den 22. maj. Aftentur til Hvidbjerg Planteskole ved Svend Åge 
Askjær. Bus afgang SuperBrugsen Videbæk kl. 18.00, Spjald Fritidscenter kl. 
18.10.  Pris pr. deltager 90 kr. Deltagerne medbringer selv kaffe. Tilmelding senest 
15. maj på tlf. 97 17 20 19 el. 97 38 12 17. 

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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Grønbjerg Ungdomsklub Afholder Generalforsamling  
 

Torsdag d. 10. maj kl. 19.30 i Bankens Lokaler 
 

Evt. forslag skal være formanden Eva Sørensen i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen. 

Alle er velkomne - Bestyrelsen 

Dagsorden: 
1: Valg af dirigent 
2: Årsberetning ved formanden 
3: Godkendelse af regnskab ved kasserer 
4: Valg af bestyrelse og suppleant 

5: Valg af revisor 
6: Fastsættelse af kontingent 
7: Indkomne forslag  
8: Eventuel. 

Grønbjerg Jagtforening 
 
FLUGTSKYDNING 2007. 
 
Lørdag d. 10.3. kl. 13.00 : Træning. 
Lørdag d. 17.3. kl. 13.00 : Træning. 
Lørdag d. 24.3. kl. 13.00 : Træning 
Lørdag d. 31.3. kl. 13.00 : Åben præmieskydning. 
Lørdag  d.   7.4. kl. 13.00 : Træning. 
Torsdag d. 12.4.  kl. 18.00 : Træning. 
Torsdag d. 19.4. kl. 18.00 : Flemming Husted´s & Arne Voldsgårds Pokaler. 
Torsdag d. 26.4. kl. 18.00 : Træning. 
Torsdag d.   3.5. kl. 18.00 : Træning. 
Torsdag d. 10.5. kl. 18.00 : Træning. 
Torsdag d. 17.5. kl. 18.00 : Træning. 
 
Tirsdag den 8. maj fra kl. 18.30 til 21.00. 
Indskydning og mærkeskydning.  
 

Onsdag den 28. marts i storrummet, i Børnenes Hus 
Laser-shot – simulatorskydning.  
 
Tirsdag den 17. april. Diana Konservering.  
P-Pladsen ved Børnenes Hus - kl.18.30.  
Tilmelding til én fra bestyrelsen senest den 1. april.   
- Programmet er med forbehold for evt. fejl . 

Tilmeld dig runestenen@runestenen.dk 
 

så modtager du næste uges hændelser og meget andet nyt fra sognet hver søndag 
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Herunder bringes læserbreve som er 

offentliggjort i Dagbladet Ringkøbing 

Skjern / Herning Folkeblad 

 

Der er Læserbreve af Torbjörn Lund-

Nielsen, Ole Rasmussen og Trevor Mc 

Evoy og Heidi Kjær. 

 

Sognepræst Ole Rasmussen, 

Algade 34, Grønbjerg, 

 

Bemærkninger til oplægget om struk-

turtilpasninger på skoleområdet m.m. i 

Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Kommentarer til borgermødet i Spjald, 1. 

februar 2007. 

 

  Slår man op på Ringkøbing-Skjern Kom-

munes hjemmeside, vil man se en organi-

sation, der roser sig af at være til for bor-

gerne. Samtidig står der et andet sted, at 

Ringkøbing-Skjern Kommune skaber dy-

namik og udvikling i hele området. 

 

  Det lyder meget fint, og vi ude i de min-

dre lokalsamfund (ca. 45 % af befolknin-

gen i Danmarks største kom-mune) er me-

get spændte på, hvad det er for en driv-

kraft, dialog og dynamik, der skal præge 

vores fremtid i den nye stor-kommune. 

 

  Når alt dette er sagt, er det naturligvis 

med spænding, men også en vis fortrøst-

ning, man giver sig til at læse om struktur-

tilretning indenfor forskellige forvaltnings-

grene. Alle er enige om, at man ikke kan 

smelte 5 kommuner sammen, uden der må 

ske en vis strukturtilpasning i både små og 

store strukturer. 

 

  For det første er det væsentligt for mig at 

slå fast, at embedsmandsrapporten fortje-

���� Til forsvar for Grønbjerg og vor skole 
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ner både ros og ris. Embedsmændene har 

åbenbart løst en bunden opgave, og man 

må sige, at når det på forhånd er et givet 

politisk parameter, at  

- der skal spares 24 mio. kr. på området 

- der skal ske skolelukninger 

- den enkelte skoles pædagogiske bære-

dygtighed skal vægtes 

- den enkelte skole skal have en rationel 

drift 

- m. m. .  

. ja, så kan man da seriøst overveje, hvor-

vidt der overhovedet er nogen anden udvej 

i sigte, end den skitserede. Det må formo-

des at have været embedsmændenes kon-

klusion, men det er vi nu nogle i bl.a. 

Grønbjerg, der gerne vil anfægte. 

 

- For det første kunne der sættes andre 

politiske parametre op, som kunne væ-

re lige så fornuftige, og for det andet er 

embedsværkets tal allerede blevet be-

tvivlet, ligesom det understreges i rap-

porten, at der er forskellige faktorer, 

der ikke er medregnet. Her nævnes i 

rapporten : 

- transportudgifter 

- eventuelle ventepenge 

- konsekvenser for det administrative 

personale og servicepersonalet  

- konsekvenser for det tilhørende dagtil-

bud 

 

  Til disse usikre faktorer burde kommunen 

vel også medregne eventuelle friskoledan-

nelser og de uoverskuelige konsekvenser i 

de små samfund, når skolen lukker.  

  Det var tydeligt på borgermødet i Spjald, 

at visse af politikerne kun havde skulder-

træk til overs for den slags argumenter, 

men det må understreges, at når kommu-

nen roser sig af at være Danmarks areal-

mæssigt største kommune, må det også in-

debære en vis ydmyghed overfor at give 

landområderne andel i kommunens driv-

kraft, dialog og dynamik. 

  I Grønbjerg er der et aktivt lokalmiljø, 

endda med tilflyttere, der tilfører kommu-

nen drivkraft, dialog og dynamik – og skat-

tekroner !  

  Vi ser for os, at den afvandring fra land til 

by, politikerne henholder sig til, blot vil 

blive forstærket ved gennemførelsen af 

dette strukturtilpasningsforslag. Lad os lige 

se lidt nærmere på, hvad der er på spil for 

os. 

  Vores lille bibliotek er på vej til at blive 

sparet væk. 4 løntimer om ugen er åbenbart 

for voldsomt for det store budget. Dynami-

ske Grønbjergborgere må naturligvis så 

blot bruge deres egen drivkraft til at køre 

til Videbæk eller Ringkøbing for at få an-

del i denne del af kommunens dynamiske 

service for alle borgere. 

  Grønbjerg Skole koster åbenbart over 4 

mio. kr. at drive. Pengene er lette at spare 

væk, når man blot forflytter børnene til 

Spjald Skole. Men hvad med den meget 

aktive indsats, der er gjort på Grønbjerg 

Skole i de seneste år ? Skolebestyrelse, 

medarbejdere og forældrekreds har taget 

udfordringen om strukturtilpasning op, og 

netop arbejdet med for at skabe nye og 

spændende dynamiske løsninger – i dialog 

med kommunen. Vidner det ikke om et en-

gagement og en vilje til at nytænke pæda-

gogik og forvaltning, der ikke tilnærmel-

sesvist kan spores tilsvarende i f.eks. for-

ældrekreds og bestyrelse ved nogen af de 

store skoler i centerbyerne ? Dette burde 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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være en stærk drivkraft i skolestrukturde-

batten, der kunne være et stærkere kort end 

de 4 og de 24  mio. kr. på kort sigt. 

  Ved at lukke skolen i Grønbjerg, kommer 

vi til at skulle køre med vores børn. Natur-

ligvis er det et plaster på såret, at kommu-

nen nu udsteder buskort til alle børn. Hvor 

meget pædagogik er der for øvrigt i bus-

chaufførernes uddannelse ? 

  Med tiden vil der komme et pres fra bør-

nene om at gå til fritidsaktiviteter med sko-

lekammeraterne, og derfor vil det være en 

naturlig reaktion med tiden, at en stor del 

af foreningslivet for dem flytter til Spjald. 

  Ved at lukke skolen, sættes en kædereak-

tion i gang. Der vil naturligvis komme fær-

re tilflyttere med børn i den skolepligtige 

alder. Med en mindre andel af købedygtige 

forbrugere i lokalområdet, må vi imødese, 

at Brugsen må dreje nøglen om. De ældre 

vil af samme grund ikke vælge at bosætte 

sig i Grønbjerg. Det store spørgsmål er så, 

hvad de tomme spøgelseshuse skal bruges 

til. Man kunne jo henvende sig til Låsby-

Svendsen, hvis ikke han selv melder sin 

ankomst – han kunne vel hjælpe med lidt 

drivkraft og dynamik ? 

 

  Ovenpå alt dette, som nogen af politiker-

ne på mødet i Spjald kun havde et skulder-

træk og en dårlig vittighed til overs for, 

skal vi i Grønbjerg blot forespørge, hvilket 

udviklingspotentiale, I ser for vores lille 

by ? Er det Hjerl Hede, Mors eller Arn-

borg, der skal være vores pejlemærker 

fremover . eller har I en trumf i ærmet til 

os ? 

 

  Vi er i Grønbjerg bange for, at de fine 

slogans om drivkraft, dialog og dynamik 

kun er et spørgsmål om fine ord, når man 

bor lidt på afstand af centerbyerne. 

  Ringkøbing-Skjern Kommune roser sig af 

at være til for borgerne – er det kun 

borgerne i byerne, der er tale om ?  

  Ringkøbing-Skjern Kommune siger, de 

skaber dynamik og udvikling i hele 

området – skulle der have stået i byerne ? 

 

  Det er en politisk beslutning, hvilken vej, 

man vil gå ! 

  Skolen i Grønbjerg koster penge, men det 

kan blive for dyrt at lukke den ! 

 

  Med ønsket om en sober behandling – i 

hvert fald mere end et skuldertræk næste 

gang. 

 

 

Trevor Mc Evoy & Heidi Kjær, 

Grønbjerg. 

 
Åbent brev til Torben Nørregaard, Bent 
Dyrvig & øvrige Kommunalpolitikere!! 
 

Tak for at i tog jer tid til at mødes med os 

borgere i Spjald i torsdags – også tak for 

muligheden for forsat at kommentere og 

stille spørgsmål til jer pr. mail. 

Camilla Greve Gregersen, Ommegårdvej 7, Grønbjerg 

Jannik Henriksen, Algade 31, Grønbjerg 
Louise Hjorthus Kristensen, Ørnhøjvej 19, Grønbjerg 

Søren Øster Kæmpegaard, Algade 15, Grønbjerg 

Janni Kisbye Rasmussen, Skolegade 43, 6971 Spjald 
Marianne Merrild Rasmussen, Algade 34, Grønbjerg 

Konfirmander i Grønbjerg 2007 
Nr. Omme kirke den 6. maj kl. 10 
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Torsdag nat var meget lang og temmelig 

urolig, også min mand roterede den ud-

slagne nat. Alt sammen pga. en umanerlig 

træls fornemmelse af at i politikere allere-

de har stemt for at alle skolelukningerne 

bliver en realitet den 17. april. Men det er 

selvfølgelig kun en fornemmelse og derfor 

vil vi godt lige argumentere i en vital sags 

tjeneste og høre jer om tingenes tilstand, 

endnu engang. 

 

Vi har intet at udsætte på Spjald skole i 

dag, faktisk er vi sikre på at det i dag, sik-

kert er en velfungerende skole. Vores be-

kymringer går på de forandringer vi ser 

komme hvis eleverne fra Grønbjerg skole 

indsluses på Spjald skole, med blot et en-

kelt klasselokale og en lærer mere. 

Jvnf. rapporten ”Status materiale samtlige 

skoler” som findes på jeres hjemmeside, 

viser en hurtig udregning at klasse kvotien-

terne i 2008 vil se ca. således ud: 

0 kl = 56 elever - 1. kl = 40 elever 

2. kl = 34 elever - 3. kl = 53 elever 

4. kl = 55 elever - 5. kl = 41 elever 

6. kl = 49 elever - 7. kl = 54 elever 

 

Med max. 28 elever pr. klasse ser det ikke 

lovende ud. Vi må sandelig håbe at der 

kommer rigtig mange tilflyttere til Spjald, 

så klasserne kan deles i 3 – Grønbjerg 

kommer der jo nok ikke så mange flere 

fra!!! 

 

Skolen var den afgørende faktor i forhold 

til valget af bosted da vi besluttede at hive 

rødderne op og flytte til Jylland for 10 må-

neder siden – og på ingen måde er vi ble-

vet skuffet. Vi oplever Grønbjerg skole 

som følger: 

 

- En skole med en fantastisk indlevelse 

og med udgangspunkt i hver enkelt 

barn 

- Ekstremt kompetente lærere 

- Uddannede lærere 

- Oprigtig og hjertevarm engagement  

- Vi tror ikke der har været sygdom 

blandt lærerne endnu – vi har i hvert 

fald ikke hørt om det 

- Krav til lektier – vores datter skulle 

pludselig til at arbejde hårdt for at kom-

me på niveau med klasse kammeraterne 

i Grønbjerg 

- I starten mente læreren at vores datter 

havde koncentrationsproblemer, da hun 

kunne finde på at rejse sig midt i timen 

for at ”besøge” kammeraterne ved bor-

dene – et resultat af selvlæringskulturen 

fra den gamle skole 

- En velfungerende skolebestyrelse som 

tager deres ansvar alvorligt og som i 

denne proces har lavet et formidabelt 

arbejde på vegne af børn og forældre i 

Grønbjerg, for at bevare undervisnin-

gen i Grønbjerg 

 

Vi kommer fra en by som ikke er voldsom 

forskellig fra Spjald, faktisk meget sam-

menlignelig – og her oplevede vi undervis-

ningen/skolen som følger: 

 

- Min. 24 elever/klasse – undervisningen 

foregik i 20 minutter fra tavlen herefter 

arbejdede børnene selv og hjalp hinan-

den, hvilket gav 1 min. Pr. barn. 

- Mangel på uddannede lærere, fra bh. 

Kl. – 2. klasse havde vores datter kun 

en uddannet lærer i 5 måneder i bh. Kl.  

- Underviserne – for de fleste var jo ikke 

uddannede lærere, havde et sygefravær 

Grønbjerg  

Lokalhistorisk Arkiv 
 

Generalforsamling med dagsorden i 
henhold til vedtægter afholdes 

 

torsdag d. 10. maj kl. 19.30 
 

I arkivet på Grønbjerg Skole 
 

Bestyrelsen 



49 

på ca. 25% - dansk underviseren stod 

for 33% alene 

- Selvstyrende teams som bl.a. betød at 

teamet selv skulle dække sygdom, med 

det resultat at der ofte blev stoppet 48 

elever i en og samme klasse, eller at en 

lærer løb mellem to klasselokaler 

- Som forældre skiftedes vi til at blive, til 

klokken ringede ind til første time, for 

det var jo ikke hver dag, der kom en 

underviser til første time 

- En enkelt tung elev tærede så kraftig på 

underviserkræfterne, at de fleste elever 

var ude af stand til at læse ved starten 

af 2. klasse, da vi rejste var vidende om 

4 elever som havde så store faglige hul-

ler at specielundervisning var nødven-

dig   

- Der var stort set aldrig lektier – dem 

nåede vores datter i timerne 

 

Vi kan desværre ikke finde noget om be-

villing af de ekstra lærer timer til større 

klasser, som det blev nævnt på borgermø-

det. Tværtimod kan vi se at i lægger op til 

selvstyrende teams på skolerne, hvilket i 

vores erfaring, blot er et andet begreb for 

endnu et spare tiltag. Selvstyrende team er 

mange ting, men ofte har vi erfaret at det 

også gælder dækning af vikartimer og der-

med sygdom!! 

Derimod har vi fundet overvældende me-

get statistisk materiale i rapporten ”Status 

materiale samtlige skoler”  som alt sam-

men konkludere at Grønbjerg skole ikke 

alene er økonomisk bæredygtig – faktisk 

en af de bedste i kommunen, men også ele-

verne er tilmed dem som statistisk lærer 

mest i kommunen!! 

Vi er meget bekymret for vores børns 

skole fremtid og har brug for en 

redegørelse for hvordan, i politikere vil 
undgå og forebygge, at lignende 

tilstande opstår på Spjald skole ved en 

sammenlægning med +100 elever?? 

Yderligere vil vi gerne se et reelt 

regnestykke på hvor store midler 

forventes at skulle bruges i speciel 

undervisningen og øvrig opsamling, når 
i nu f.eks. laver 2 BH. klasser i 2008 med 

hver 28 børn/klasse, jvnf. De statistikker 

der er brugt i jeres materiale?  

Vi har meget svært ved at se hvordan 

man undgår at der ikke kommer følge 

konsekvenser når man vælger at have 28 
6 årige i samme klasse, hvilket i lærertid 

svarer til 96 sekunder/barn!! Og er der 

overhovedet fysisk plads i hvert enkelt 

lokale? Vi hører det modsatte. 

Tror I selv på at dette kan klares for 

378.000,- som anført i debatoplægget??  
 
Vestjylland har alle muligheder for forsat 

at udvikle på vores unikke tilbud i form af 

hede, skov og hav. Jeg er ikke i tvivl om at 

oplevelsesturisme skal være vores force i 

femtiden – hvis vi tør satse – det er også 

her vi skal skabe endnu flere arbejdsplad-

ser for turisme kræver masser af medarbej-

dere også flere end vi selv kan mønstre. 

Men hvorfor er det lige de skal flytte fra 

F.eks. Holstebro til Skjern?? Vi skal også 

bruge de personligheder som kan identifi-

cere sig med nærmiljø og landsbysamfund 

som kan se de mange fordele ved at flytte 

til en lille by i Vestjylland (– endnu!! ) og 

hermed give turisterne en rigtig Vestjysk 

oplevelse.  

Og som i selv siger får vi også brug for en 

enorm indsats for at tiltrække medarbejde-

re til sundheds sektoren. 

Men når skolerne nu måske lukker og 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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lyset dermed slukkes i rigtig mange 

landsbyer, vil vi gerne vide hvordan i 
påtænker at tiltrække disse potentielle 

medarbejdere? Påtænker i en lavere 

ejendomsskat for tilflyttere til Skjern?? 

Forventer i at huspriserne falder yderli-

gere i de skoleløse byer? Eller hvordan 

vil I bære jer ad?  
 
I vores kommune skal vi spare 24 mio. på 
skolerne fordelt på 58.000 borgere, hvilket 
svarer til hele 414,- pr. indbygger. 
I Københavns Kommune skal de spare 100 
mio. fordelt på 504.000 borgere, hvilket 
andrager 198,- pr. borger. 
I København kæmper kommunen da i det 
mindste for at få dispensation til at flytte 
pengene fra en anden kasse, ja faktisk har 
man i skrivende stund fundet en løsning!!   
Vi skal altså spare over dobbelt så meget 
– hvad med om i forsøgte noget lignen-

de?? Hvad ville der ske hvis vi i Vestjyl-
land til en forandring lader vore stemme 

høre på Christiansborg?? 
Måske er tiden inde til at aktionere præsis 
som de har gjort i København!! 
 
Kære politikere, brug vores stemmer rigtigt 
når I den 17. april, skal afgøre skæbnen for 
en masse håbefulde vestjyske børn og de-
res forældre, som skal være den bærende 
kraft i vores samfund i mange år frem-
over!!!  
 
 
To indlæg ved: 
Torbjörn Lund-Nielsen 
Sønderkjærsvej 12 
 
Vedr. oplæg til skolenedlæggelser i 

Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Jeg hørte i radioen, noget om landdistrik-
terne, regeringen, 6,6 milliarder, men fik 
ikke hele indslaget med. Jeg gik hjem til 
min computer, ind på Google og skrev or-
dene under "avanceret søgning" og jeg sid-
der her med en side, vedrørende emnet.  

”Regeringen og Dansk Folkeparti vil inve-
stere 6,6 milliarder i landdistrikterne frem 
til 2013. Indsatsen bliver den mest massive 
landdistriktindsats som er set herhjemme.” 
Længere nede på siden er opstillet fire ho-
vedpunkter.  
”4. Det skal være mere attraktivt at bo på 
landet. Programmet vil støtte service og 
fornyelse i landsbyerne, lokale netværk og 
nye aktiviteter i gamle landbrugs-
bygninger, fritidsaktiviteter for børn og un-
ge, samt projekter der bevarer og udvikler 
natur- og kulturarv.” 
  Hvor er det rart, især i vores nye Ringkø-
bing-Skjern Kommune, at læse et sådant 
udspil. Vi er jo en kommune, hvor en stor 
del af befolkningen lever i disse, for os 
som bor der, fantastiske små samfund, som 
vi holder af at bo i.  
  Jeg får somme tider at vide, at jeg er lidt 
for optimistisk. Nogle har endda kaldt mig 
naiv. I min optimistiske naivitet, vælger 
jeg så, når jeg hører et sådant udspil fra re-
geringen, at have en optimistisk tro på 
fremtiden for vores små samfund – for mig 
og min families vedkommende – Grøn-
bjergs. 
  Både min kone og jeg, har været ude og 
boet i store byer og oplevet andre samfund, 
men da vi skulle have børn i 1995, valgte 
vi at bosætte os i Grønbjerg. Vi oplevede 
som noget af det allerførste, da byen kom 
på landkortet, som "Årets Landsby 1995" 
Siden er der sket meget. Byen har på de år 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Irisalle 71, Videbæk 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

klinik@karlgejl.dk 
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fået Multisal, legeplads og parkeringsplads 

ved skolen, bålhytte og legeplads på 

sportspladsen, ny lokalBrugs og som kro-

nen på værket ”Børnenes Hus” 

  "Børnenes Hus" blev navnet, da man som 

et forsøg fik integreret skole, børnehave og 

SFO. Det har været én stor succeshistorie. 

Det var da man i Videbæk Kommune talte 

om "rummelighed i folkeskolen", (et be-

greb som man måske skulle have taget 

med sig i den nye storkommune.) Det har 

faktisk været en så stor succes, at der på  

møder, blandt skolefolk, er blevet talt om 

"Grønbjerg – modellen."  

Grunden til succesen, har været de menne-

sker som har brændt for en skole og et bør-

nehus. Skoleledere, først Alan Larsen og 

nu Birgit Højgård, en hårdtarbejdende be-

styrelse, nogle fantastiske lærere og ikke 

mindst 100 glade elever og en flok 3 til 6 

årige, som glæder sig helt vildt til at kom-

me i skole. Det har bestemt ikke været 

uden sværdslag. Først ”stjal” man vores 

skoleleder, da man skulle bruge en ny leder 

af Videbæk Skole, men Birgit Højgård har 

sat sig i stolen, og imponeret os alle. Så 

kom der endnu skrappere krav til økonomi-

en og nu skærpede pædagogiske krav til 

lærerne, men ikke én eneste gang, har man 

fornærmet sat sig ned med armene over 

kors. Man har smøget ærmerne op, og er 

gået foran og vist kommunen vejen til løs-

ninger. Således var bestyrelsen midt i pla-

nerne om et samarbejde med Spjald Skole, 

da udmeldingen fra Ringkøbing – Skjern 

Kommune kom. Vores oplæg er, at i skal 

lukkes! 

  Jeg er stadig optimist, hvor utrolig det 

end lyder.  

  Jeg tror ikke på, at de mennesker, som vi 

har valgt, som vores repræsentanter i kom-

munalbestyrelsen er uintelligente. De sid-

der med nogle, desværre, overfladiske tal-

betragtninger, som f.eks. at man kan lukke 

Grønbjerg Skole, samle alle børnene i 

Spjald og derved spare 8 lærerstillinger, 

dvs. x,x antal millioner. Det der er kommet 

er et udspil, som der skal arbejdes videre 

på.    

 

Strukturdebatten. 

Jeg bor i Grønbjerg, så det er klart, at min 

største interesse i dette, er Børnenes Hus, 

som er lukningstruet. Hvad det angår, så er 

jeg stadig optimist, dog mangler jeg lidt, 

for at være super-optimist. På dialogmødet 

jeg deltog i, hørte jeg både Torben Nørre-

gaard, Bent Dyrvig og Kristian Ahle og 

især Niels Rasmussen tale utroligt meget 

om ”Centerbyer. Det lød næsten, som om 

Dyrvig fra Finderup og Ahle fra Faster, var 

blevet hjernevasket, til at sige ”centerby” i 

hver anden sætning og at det er Niels Ras-

mussen, som har opfundet udtrykket. Men, 

jeg hørte dem også, udtrykke beundring for 

de ildsjæle, som ude i de små samfund 

"VIL DET!" og får det ført ud i livet, selv 

om det er besværligt. Det være sig parke-

ringsplads i Grønbjerg, hvor der fra kom-

munens side kun var penge til belægnings-

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  
- Samt reparation.  
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stenene, eller alle de frivillige som får 

Spjald Svømmebad til at fungere, blot for 

at nævne et par af de eksempler som kom 

frem på mødet. De sagde det selv – politi-

kerne. "Vi ved godt, at I som bor i Grøn-

bjerg, Herborg eller Højmark "VIL DET" 

og så får I det gjort." 

Jeg savner at I politikere, vender struktur-

bøtten på hovedet og siger: ”Vi er stolte af 

at være valgt i Danmarks største kommu-

ne, som er en landkommune. Vi har rigtig 

mange små velfungerende samfund, som 

på lige fod med det vi kalder Centerbyerne 

danner vores fundament. Vi må erkende, at 

hvis vi sammenligner os med bykommu-

nerne, så er der mange ting som kræver lidt 

ekstra – men "VI VIL DET! – og så får vi 

det, ved fælles hjælp til at lykkes. Sådan er 

vi herude." 

Den dag jeg hører det fra Nørgaard, Dyr-

vig, Ahle og Rasmussen, så er jeg super-

optimist. 

 

Når det er sagt, så har jeg også nogle 

spørgsmål og kommentarer til oplægget. 

 

Konkret, hvad angår Grønbjerg, så er jeres 

regnestykke sikkert korrekt udregnet, når 

den udelukkende er baseret på lukning af 

skolen, besparelse af alle lærerlønninger, 

bortset fra én, som overføres til Spjald. I 

skriver selv i oplægget at transport ikke er 

medregnet, og nu bliver det spændende at 

se, hvad tal-knuserne i Herborg regner sig 

frem til? Jeg er ikke sikker på Dyrvig har 

ret, når han betegner udgifterne som baga-

teller. På spørgsmål om øgede klassekvoti-

enter, svarede Dyrvig, at man nok måtte 

ind og se på et 2-lærer-system. Denne ud-

gift figurerer vist ingen steder. Ligeså viser 

det sig nok også, at man ikke helt kan have 

plads til eleverne i Spjald, så en eller anden 

form for udvidelse må påregnes? Er det 

korrekt? Specialundervisning. Det strider 

mod enhver logik og undersøgelser, hvis 

det er korrekt at Dyrvig har udtalt, at der er 

bedre plads til de lidt vanskelige elever, i 

de store klasser. I de mindre klasser, er der 

rummelighed og der er besparelser hvad 

specialundervisning angår. Jeg vil vove at 

påstå, at det har vi bevist i Grønbjerg. En 

faktor som måske er i en gråzone, men som 

man måske også må regne med, er opret-

telsen af en friskole, som vi må regne med 

starter, hvis man gør alvor af truslen. Det 

er en betragtelig udgift for kommunen.  

Hvor jeg så står helt uforstående, er når 

Dyrvig efterlyser tiltag til besparelser, som 

vi for lang tid siden foretog i Grønbjerg. Vi 

levede op til Videbæk Kommunes store 

projekt, ”Helhed for Børn og Unge”, etab-

lerede en integreret helhed med børnehus, 

skole og SFO. Vi har én leder, samlet ad-

ministrationen, køber pedeltimer i Spjald, 

samlæsning osv. Faktisk er det ifølge kom-

munens egen hjemmeside, lykkes Børne-

nes Hus i Grønbjerg, at lave et overskud på 

240.000 kr. på to år. (Faktisk tror jeg det er 

en fejl. Det rigtige tal er tættere på 500.000 

kr.) Her synes jeg I politikere har et mo-

Murermes ter  Jens  K i rk  
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ralsk ansvar over for bestyrelse, lærere og 

pædagoger, som har fået dette projekt op at 

stå og  oven i købet har sparet en masse 

penge. 

 

Udover at se på sådanne meget konkrete 

tal, så tror jeg det er vigtigt, at man ser me-

get mere nuanceret på økonomien. Hvad er 

værdien i at have disse velfungerende sko-

ler i de små samfund? Det er svært at sætte 

beløb på, men man må tage det med i over-

vejelserne, ligesom en arbejdsgiver må 

vurdere værdien i at have glade, engagere-

de medarbejdere. Det koster måske noget, 

men betaler sig mange gange hjem igen. 

Hvilken værdi tilfører vi kommunen, når vi 

kan tiltrække folk fra Frederikshavn, Ros-

kilde og Holstebro? De flytter hertil fordi 

de ønsker det, som vi kan tilbyde,  især for 

deres børn. Et eller andet sted, så har vi og-

så et moralsk ansvar over for disse menne-

sker, som har valgt sin tilværelse ud fra 

nogle forudsætninger, som man ved en 

skolelukning ændrer radikalt.  

(Dette brev er sendt til kommunen, ved-

hæftet en liste over ca. 30 børnefamilier, 

som indenfor de sidste ca. 10 år har valgt 

at bosætte sig i Grønbjerg, ikke mindst for-

di vi har et velfungerende skole og pas-

ningstilbud. Går vi udover 10 år er listen 

rigtig lang.) (Se listen herunder -red) 

  

Går man så endnu videre, hvad betyder det 

så for en kommune, at man for en udgift på 

1 million kroner kan bygge en Multihal, 

hvor der udover sport er masser af andre 

arrangementer, til glæde for hundredevis af 

borgere? Ja, den kostede godt nok 3 millio-

ner, men de 2 skaffede vi selv. Seneste ek-

sempel er Multihallen i Hover. Det er ikke 

en nedgørelse af folkene i centerbyerne, 

men den dag Vesterhavshallen i Rinkøbing 

skal renoveres eller helt jævnes med jorden 

og bygges ny hal, så forventer borgerne i 

Ringkøbing, at kommunen gør det. Der la-

ves ikke udregninger over hvor mange 

penge man kan spare ved frivilligt arbejde, 

eller spare ved at bruge radiatorer og sky-

dedøre fra et nedlagt plejehjem, man sam-

les ikke i weekenderne hvor far hjælper 

med brædderne og mor kommer med en 

kasse med sandwich og en pensioneret 

landmand spytter lige de sidste 100.000 kr 

i projektet for at få de løse ender til at nå 

sammen. Man kan blot konstatere, at der er 

forskelle på den måde man gør i byerne i 

forhold til de små samfund. Hvad betyder 

det – økonomisk set? 

Vi kan i kommunens skoleundersøgelse 

sætte et stort kryds i ”ja” hvor man spørger 

om skolen har ”Grønne friarealer til pæda-

gogisk udvikling” Det har vi, fordi vi har 

lavet en sort pløjemark om til et grønt om-

råde med bålhytte, kælkebakke, frugttræer, 

huler, osv. ved 80 % frivillig arbejde. Min 

pointe er, at det må betyde noget, at man 

for relativt få penge kan skabe så høj kvali-

tet og det skal sættes op imod de besparel-

ser, man kan opnå ved en evt. skoleluk-

ning.  

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 



54 

 

Går vi så et skridt videre, så er jeg overbe-

vist om, at der må falde nogle penge af til 

vores kommune, når man begynder at ud-

betale nogle af de 6,6 milliarder, som rege-

ringen satser på landdistrikterne. I løbet af 

2007 og 2008 vil man, som jeg læser det 

på diverse internetsider, udbetale 560 mil-

lioner. Jeg har nævnt beløbet i et tidligere 

læserbrev og jeg ved godt at mange af pen-

gene fordeles til landbruget, men det er alt-

så indtil videre fordelt over 3 akser. 

1.Udvikling i fødevareproduktionen 

2.Styrket Natur og Miljø 3.Job og levevil-

kår. Får vi bare en lille del af 560 millio-

ner, så hjælper det trods alt, når man vil 

frigøre 24 millioner i kommunen. En me-

get lille del af 6,6 milliarder er mere end 

24 millioner. Så siger man godt nok, at 

man ikke sådan kan flytte rundt på penge. 

Det må være et spørgsmål om vilje til at 

ændre på fordelingspyramiden, hvor 

”hoved-hanen” nu engang er vores skatte-

kroner. Et fint eksempel på at det faktisk 

godt kan lade sig gøre, hvis viljen er der, er 

i Københavns Kommune, hvor man stort 

set har fjernet planlagte besparelser på sko-

leområdet, finansieret ved besparelsen på 

snerydningudgifterne denne vinter. 

 

Hvis bare i politikere ”VIL DET” så skal 

vi nok få det til at lykkes. 

 

 

Den omtalte liste 

 

Dette er en liste over de, som er flyttet til 

Grønbjerg, hvor vores skole / børnehus har 

været et vigtigt element i deres overvejelser, 

m.h.t. hvor de skulle bosætte sig - indenfor 

ca. 10 år. 

 

Asger og Gitte Andreasen, flyttet til i 2005, 

solgt landbrug i Stadil efter arbejdsulykke, 

valgt Grønbjerg. 

Jørgen Rasmussen og Henriette Quist. Til-

flyttet fra Frederikshavn og har planlagt byg-

geri af et stort bjælkehus med to store lejlig-

heder, en i hver ende og en stor fællesstue i 

midten. De har været så glade for at komme 

til Grønbjerg at de vil lave huset med Henri-

ettes søster med familie, som også vil flytte 

til Grønbjerg – ikke mindst pga. vores 

”Børnenes Hus”  

Tina og Jens Chr. Kristensen, han er opvok-

set i Grønbjerg, været væk indtil børnene 

skulle i skole, bygget nyt hus. 

Ib og Jonna Christensen. Tilflyttet fra Holste-

bro. Købt hus. 

Preben og Mariann Engedal. Tilflyttet 

fra ???? Købt fritidslandbrug 

Carina Erlandsen og Bo Mølgaard. Tilflyttet 

fra Ørnhøj og købt hus. 

Jens Kirk og Tina Hammelsvang. Han er op-

vokset i Grønbjerg. Kom tilbage til Grøn-

bjerg da de skulle stifte familie. Bygget nyt 

hus på landet. 

Sten og Conni Schmidt. Tilflyttet fra Skjern/

Tarm (en centerby) Købt og totalrenoveret 

hus på landet. 

Trevor McEvoy og Heidi Kjær. Hun er op-

vokset i Grønbjerg. Boet ved Roskilde hvor 

børnene gik i en stor skole. Søgt arbejde i 

Jylland og fik et job i Esbjerg, men ville have 

sine børn i Børnenes Hus 

så de købte hus i Grønbjerg. Trevor er kom-

met i voksenlære som murer i Ørnhøj Murer-

forretning. 

Per og Anne Louise Klose. Anne Louise er 

opvokset i Grønbjerg og Per i Holstebro. Da 

de skulle have børn, købte de hus i Grønbjerg 

og er lige startet på en yderligere renovering 

af huset. 

Jonna og Conrad Thesbjerg Jensen. Hun er 

opvokset i Grønbjerg. De er flyttet til fra 

Holstebro og købt hus. 

Gitte Riisberg Flyttede hertil med Arne Niel-

sen og byggede nyt hus. De er i dag skilt, 

men Gitte er blevet i Grønbjerg med sine to 

børn. 

Torben og Trine Sønderby. Torben er opvok-

set i Grønbjerg og er vendt tilbage med fami-

lie og overtaget forældrenes landbrug. 

Anette og Claus Schjerlund, hun er født i 

Grønbjerg, han er sjællænder, købt landejen-

dom. 

Tommy og Susanne Juelsgaard, tilflyttere  
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fra ??? , købt nedlagt ejendom. 

Ninna Sundal og Michael Langsig, tilflyttere 

fra Aulum, købt hus i Grønbjerg. 

Eskild Sig og kæreste, tilflyttere fra Hover, 

købt nedlagt ejendom. 

Per Helligsø, tilflytter fra Djursland, har købt 

svinefarm. 

Birthe og Anders Kamp, tilflyttere fra Vild-

bjerg, købt nedlagt ejendom. 

Anne Mette og Niels Jørgen Sønderby, han 

er opvokset i Grønbjerg, købte hus her og 

flyttede fra eget hus i Holstebro. 

Dorthe og Keld Larsen, købt nedlagt ejen-

dom, tilflyttere fra Holstebro. 

 

Dertil kommer en liste over de unge menne-

sker, som er opvokset i Grønbjerg, og som 

har valgt at blive her og stifte familie, også 

indenfor en relativ kort periode. 

 

Claus Bak og Marlene Bondesgaard, bor på 

nedlagt ejendom, venter på generationsskifte 

af fødehjem.  

Henrik Bilgrav og Heidi Mouridsen, købt 

nedlagt ejendom. 

Thomas Dyrberg og Charlotte Nørgaard, 

købt hus i Grønbjerg. 

Jeanette og Jacob Kjerulff, købt nedlagt ejen-

dom, har total renoveret det hele. 

Helle og Ejnar Vendelbo, købt nedlagt ejen-

dom med henblik på nyt husbyggeri. 

Lars Mortensen, købt nedlagt ejendom, i 

gang med at bygge nyt stuehus. 

Henrik Mortensen, i gang med køb af ældre 

hus som skal renoveres. 

Peter Juelsgaard og Malene Cadovius, total 

renoveret nedlagt ejendom i udkanten af by-

en. 

Henrik Skytte og kæreste, købt hus i byen. 

Jannie Husted og Carsten Lilbæk, købt hus i 

byen. 

 

Der kunne så også være lavet en liste over de, 

som er flyttet til af samme årsager, for mere 

end 10 år siden, hvor bl.a. jeg selv og min 

hustru ville være på, men så bliver listen me-

get lang. Vi flyttede hertil fra Ringkøbing 

(den store centerby) mens Tine var gravid i 

1995.  
 

 

Siden ovennævnte indlæg blev bragt og ef-

ter mødet i Grønbjerg om ”Fremtidens 

Skole i Grønbjerg Forsamlingshus d. 20. 

februar, har Tine Lund-Nilsen haft et ind-

læg der drejede sig om en korrektion af op-

lysningerne der fremkom i Dagbladet 

Ringkøbing-Skjern dagen efter mødet i 

Forsamlingshuset. 

Alle fulgte spændt forløbet på scenen ved årets skolefest. Om det så var de små der sang eller de 

store der opførte en a´ la Svend, Knud og Valdemar-forestilling på de skrå brædder. 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 
Per Østergaard Johansen, Kastaniealle 
8, sov stille ind den 30. december 2006 på 
Spjald Plejehjem efter tiltagende sygdom 
og blev den 6. januar 2007 bisat fra Nørre 
Omme Kirke. 
Per Johansen blev 69 år. 
Per Johansen blev født ind i en søskende-
flok på 11 i et lille husmandshjem på 
Kongensbro-egnen. 
Som så mange børn fra småkårshjem kom 
han tidligt ud at tjene på forskellige gårde 
på hjemegnen. 
Senere fik han lyst til at komme ud at sej-
le og fik hyre på forskellige skibe, og sø-
mandslivet holdt ham fast i 8 år. Både i 
Norge og Grønland gik han periodevis i 
land og arbejdede med forskelligt. I Norge 
traf Per på pigen Ruth, som arbejdede 
sammen med hans søster, og de to fattede 
mere end almindelig interesse for hinan-
den. 
Per ville igen til Danmark og arbejde, og 
Ruth fulgte efter. Det blev i København, 
de slog sig ned, og hvor Per i 6 år arbejde-
de på et skibsværft. I Københavns-tiden 
blev begge Ruth og Pers døtre, Irene og 
Laila født. 
Men Per havde stadig uro i årerne og fa-
milien flyttede vestpå, slog sig ned i 
Grønbjerg, på Bymarken 7, hvorfra Per 
arbejdede som svejser ved virksomheden 
Uniterm i Videbæk. Her virkede han, ind-
til helbredet ikke slog til længere. 
Per Johansen havde forskellige fritidsinte-
resser, hvoraf sportsfiskeri og billardspil 
var nogle af de bedste. 
Ruth og Per har foruden de 2 døtre også 
fem børnebørn. 
Æret være Per Østergaard Johansens min-
de! 
 
 

Gerda Møller Nielsen, tidligere bager-
kone i Grønbjerg, er efter længere tids 
sygdom afgået ved døden den 5. januar 
2007 og d. 9. januar begravet fra Nørre 
Omme Kirke. 
Gerda Møller Nielsen – født Gerda J. Ni-
elsen - kom fra Tvis - uddannet frisør - 
og blev ca. 1965 gift med bagermester 
Henning Møller Nielsen. Året, hvor 
Henning og Gerda overtog bagerforret-
ningen efter Hennings forældre. 
En karriere, som dog ikke varede så læn-
ge. Det unge par afhændede bageriet og 
gik ind i en anden branche, men blev dog 
boende en tid, indtil familien fik færdig-
bygget deres villa i Nørre Felding. 
I 1972, hvor Henning M. N. i forbindelse 
med sit job blev dræbt i en trafikulykke, 
blev Gerda alene med to små børn og et 
tredje på vej. Et forfærdeligt hårdt slag 
for den unge mor, som dog gennemførte 
at få skabt et godt hjem for sine tre børn, 
Hanne, Martin og Per i hjemmet i Nr. 
Felding. Siden hen flyttede Gerda til 
Tjørring, hvor hun fik et arbejde, og end-
nu senere til Billund, hvor alle hendes tre 
børn havde job i forbindelse med Luft-
havnen. 
Flytrafik - en interesse, som de kan have 
arvet efter deres far, som var en habil pi-
lot. 
Gerda Møller Nielsen havde den glæde, 
at der mellem hendes børn var et utroligt 
godt sammenhold, og det var i dette 
trygge miljø, hun trods alvorlig sygdom, 
fik lov til at nyde sin sidste tid med sine 
børn i Billund. 
Gerda M.N. efterlader sig 3 børn og flere 
børnebørn. 
Æret være Gerda Møller Nielsens min-
de! 
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Nanny Pedersen, Spjald Plejehjem, er 

stille sovet ind den 26. januar 2007 og 

blev begravet fra Nørre Omme Kirke d. 

31. januar. Hun blev 89 år. 

Nanny blev født i Møborg i en stor sø-

skendeflok på 15 og kom tidligt ud at tje-

ne. Hun fik forskellige tjenestepigeplad-

ser. På et tidspunkt kom hun til gården 

Meldgaard i Hee, hvor hun blev så glad 

for at være, at hun blev der i flere år. Det 

blev også her i Hee, at hun traf Erhardt 

Pedersen. 

De giftede sig i 1943 og bosatte sig i Hol-

stebro, men flyttede efter nogle år til 

Grønbjerg og slog sig ned i Algade 38, 

som dengang husede 3 familier. 

Nanny var dygtig til så mange ting, og 

hun havde mange forskellige jobs i Grøn-

bjerg. Men det blev på Alderdomshjem-

met, hun kom i sin helt rette ”bås”. Med 

sit venlige og omsorgsfulde væsen var 

hun den helt rigtige til arbejdet her. 

Nanny mistede sin mand i 1982, og et par 

år senere flyttede hun tilbage til Holste-

bro. Og endnu senere igen til Holme-

gårdsparken i Ringkøbing - i nærheden af 

sin søn og svigerdatter. 

Nannys liv blev et liv med flittige hænder 

- med et stort, omsorgsfuldt og kærligt 

hjerte, men også et liv med mange store 

sorger.  

Hun måtte tage afsked med sin mand, et 

nyfødt barn og tre voksne børn. Trods alt 

dette svære var hun dog god til at rejse sig 

igen og komme om ved tingene på en god 

og positiv måde. 

Sin sidste tid tilbragte Nanny Pedersen på 

Spjald Plejehjem, hvor hun døde stille og 

fredfyldt. Efterladende sig sønnen Jens 

Ulrik i Ringkøbing og en flok børnebørn 

og oldebørn. 

Æret være Nanny Pedersens minde! 

 

 

 

 

Peder Gadgaard Sand, Algade 47, dø-

de den 10. februar på Holstebro Sygehus 

efter tiltagende svagelighed og blev d. 

15.februar bisat fra Nørre Omme Kirke.  

Peter Sand blev 77 år. 

Følgende mindeord er ”lånt” fra niecen, 

Lene Sands nekrolog over farbroderen 

Peder Sand (bragt i Dagbladet Ringkø-

bing Skjern): 

”Peder blev født i Rimmerhus, et hus-

mandssted nord for Grønbjerg, som den 

ældste af 5 søskende. Han gik i skole i 

Nørre Omme Hovedskole. 

Selv om han gik i skole under krigen, var 

hans barndom god og tryg. Efter konfir-

mationen kom han ud at tjene på landet. 

Den første plads var på ”æ Klink”, og 

stolt var han, da han en novemberdag 

kom hjem med 50 kroner ekstra udover 

lønnen. Senere fik han forskellige plad-

ser, indtil han kom på Store Restrup 

Husmandsskole, hvor han tog uddannel-

sen som kontrolassistent. Efter nogle år 

som kontrolassistent i No, rejste han til 

Brejning Kontrolforening og arbejdede 

der, til han gik på efterløn. 

Som efterlønner tjente han en ekstra skil-

ling ved at køre med møbler for en fa-

brik i Grønbjerg. Peder var en habil 

skak- og kortspiller og nød ligeledes at 

gætte kryds og tværs. Han var optaget af 

politik, og de sidste mange år var han 

medlem af Socialdemokratiet. 

Peder fik aldrig selv familie, men gik 

meget op i sine søskendes børn og senere 

børnebørn. Han huskede altid fødselsda-

ge med en telefonopringning. Han havde 

fin orden i sine ting, og siden 1965 har 

han ført dagbog. Peder var meget hjælp-

som og var altid klar til at give en hånd 

med. Hans humør var godt, og han kom 

tit med en kvik eller sjov bemærkning, 

som kaldte på latteren hos os andre.”  

Æret være Peder Gadgaard Sands minde! 
� 
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Dorte Larsen har efter nytår igen haft 
kontakt til John Ulrich i den tidligere Vi-

debæk kommune, for at høre om hvor-
dan sagen med vores bane stod herefter 

kommunesammenlægningen. Dorte traf 

John Ulrich på hans mobiltelefon og som 
han sagde, havde han travlt med at flytte 

mv., men kommunesammenlægningen 

fik ingen indflydelse på hverken hans ar-
bejde eller vores baneprojekt i Grøn-

bjerg. Ulrich lovede Dorte at han ville se 
på stien først i det nye år ”hvilket var i 

orden da vores ønske er at få den gjort 

færdig inden foråret.” - Så nu venter 
Dorte endnu engang på at høre fra John 

Ulrich. Der mangler blot at blive påkørt 
et lag genbrugsasfalt således at banen 

kan blive farbar for gående og cyklende 

trafik. 

���� Den gamle bane - som er ophøjet til drivvej 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

I oktober måned sidste år blev banen jævnet 

med frivillig arbejdskraft. Nu venter vi blot på 

at banen kan blive farbar så børnene vest og 

syd fra i sognet kan kommer sikker til og fra 

skole. 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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Onsdag d. 21. marts 2007 kl. 19.30 
 

Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Lokal Brugsen Grønbjerg 

Se billederne fra Runestenen på www.runestenen.dk 
og flere til... 



 

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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