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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Så er foråret begyndt, og der er godt 
gang i alle generalforsamlingerne. Ind-
til nu har det ikke været de helt store 
tilløbsstykker.  
Hvad er det vi gør galt? Bankerne kan 
mønstre op imod 2000 mennesker - og 
sommetider mere - til én sølle general-
forsamling - og vi kan vel næppe møn-
stre mere end en par håndfulde, for-
uden dem der skal være der - bestyrel-
serne. 
Det kunne være helt sjovt, hvis vi kun-
ne lukke Multisalen for en enkelt aften 
og holde én stor generalforsamling med 
noget godt at spise - og imellem retter-
ne - lad os bare tage en otte retters me-
nu - holder de forskellige foreninger så 
generalforsamling. Det kunne gøres 
meget smart ved at udsende beretnin-
gerne inden tiden. Evt. som et indstik i 
Runestenen - de bliver alligevel trykt 
der efterfølgende. Sørge for at der er 
fundet nye bestyrelsesmedlemmer in-
den tiden, så man er klar over, at der i 
det mindste er nogen, der vil stille op. 
Gøre ligesom Brugsen invitere én eller 
to til at komme med nogle lystige / nyt-
tige indslag. Man drager naturligvis 
omsorg for, at der er indkaldt til tiden. 
Og stemmesedler med forskellige far-
ver er klar til at blive uddelt/udleveret 
med det samme. Stemmetællerne fun-
gerer medens resten af flokken sidder 
og fortærer den næste ret. Og så er der i 
det hele taget mulighed for, at få en de-
bat om foreningernes gøren og laden 
eller mangel på samme. Og der kom-
mer givetvis også mange gode forslag 
på bordet en sådan aften. 
Se nu at komme i gang - det er nu det 
skal planlægges til næste år. Er der vil-
je er der også en vej. 

RUNESTENEN 

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

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. 
Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 
 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Det var én provokation, en anden pro-
vokation kan læses et andet sted i dette 
blad. Forsamlingshuset er i en annonce 
sat til salg - for højeste bud lyder det. 
Det er da en god måde at få en debat i 
gang på. Hvad skal vi med forsamlings-
huset? Hvilke følelser ligger der i det 
hus, som vi lige har holdt 100 års jubi-
læum i? Det hus som har lagt vægge og 
gulv til mange tusinde menneskers snak 
og dansetrin gennem de sidste hundrede 
år.  
Er det muresten der er værd at reparere 
på, tag der skal fornyes, gulv der er ned-
slidt, køkken der skal renoveres for et 
betragtelig beløb for at det kan leve op 
til nogle hygiejniske standarder og idet 
hele taget fungere logistisk for et større 
selskab? 
 
Og så ikke et ord om Muhammed, virk-
somhedsoverdragelse eller overens-
komstforhandlingerne - uden der dog er 
nogen sammenhæng der. (VO er måske 
mere i retning af at det er noget fanden 
har skabt i vrede). � 

Deadline for nr. 92 er  

lørdag d. 26. april 
 

Bladet udkommer 
onsdag d. 14. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard 
 
 97 38 14 45 
 
 
Netop hjemvendt fra er her-
lig uge på ski i de Østrigske 
alper, er det igen tid at 
trække i arbejdstøjet. Det 
nye år er godt begyndt, og 
det politiske arbejde i kommunens 2. le-
veår er i fuld gang. 
 
Anlægsarbejder børn og familieområ-

det: 
På byrådsmødet i februar blev oplæg fra 
Børne- og Familieudvalget vedr. renove-
ringer, udbygninger og nybyggeri af sko-
ler og børnehaver vedtaget. 
Planen indeholder nybygning af børne-
have i Hvide Sande til erstatning for 3 
eksisterende børnehaver. Nybygning af 
børnehave i Lem til erstatning for 2 eksi-
sterende børnehaver. Udvidelse af Spjald 
børnehave. Tilbygning til Vorgod Børne-
have. Ny børnehave i Tarm. Salg af Bør-
nenes Hus i Ringkøbing og udvidelse af 
børnehaven i Rindum. 
På skoleområdet er følgende projekter 
foreslået gennemført i årene 2008-2011. 
Renovering af hjemmekundskabslokale 
på Spjald Skole. Renovering af lokaler 
til specialklasser på Spjald Skole. Til-
bygning på Amagerskolen i Skjern. Re-
novering af Troldhede Skole. Opførelse 
af SFO i Videbæk. Sidste del af renove-
ring Spjald Skole samt renovering af 
Ådum Skole. 
Detailplaner vedr. de enkelte institutio-
ner vil i den kommende tid skulle udar-
bejdes, og forelægges byrådet til endelig 
godkendelse. Alt i alt en plan som vil 
sikre gode rammer både når det gælder 
skoler og børnepasning. 
 

Renovering og udbygning af ældre-
centre: 
I det gamle Videbæk kommune begynd-
tes renovering og udbygning af 4 af 
kommunens ældrecentre. På byrådsmø-
det i februar blev, det endelige bygge-
regnskab vedr. Centerparken i Videbæk 
som det sidste godkendt.  
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald 97381445 

Børnenes Hus/Inst: Konst. 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Konst. 97384177 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Heidi Brinch Hansen 97384426 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Grønbjerg Friskole Per H. Lauritsen 97384486 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

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 

Skilte ved byportene Majbrit Knudsen 97384525 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Per Hessellund Lauritsen 97384486 

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

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

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

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
 
Tlf.: 97 38 40 50 
 
Bogbussen 
 
Mandag: 1710 - 1745 

 
Tlf.: 24 40 39 87 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
foreløbig rettet til  
Egon Kristiansen  
Tlf.: 97 38 43 30 

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 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

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 
 
 

LLLL  Se rv i cemedde le lse r  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 

Servicecenter Videbæk 
Dyrvigsvej 9 
6920 Videbæk 

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

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



5 

 MARTS Side   Side 

MA 10  Dagen tiltaget med 4t 21m 11  LØ 12   

TI 11   SØ 13  Kirke 10.30  

ON 12   MA 14  16  

TO 13 Ekstraordinær generalfors. Friskolen 48 TI 15   

FR 14 Gymnastikopvisning 61 ON 16   

LØ 15 Jagtfore. træning / Badm. turn. 21 TO 17 Jagtforeningen træning  

SØ 16 Palmesøndag Badm.turn.Kirke ingen 21 FR 18 St. Bededag Kirke ingen  

MA 17  12  LØ 19   

TI 18   SØ 20  Kirke 10.30  

ON 19   MA 21 . 17  

TO 20 Skærtorsdag Gb. Forsamlingshus 37 TI 22   

FR 21 Langfredag Kirke ingen 37 ON 23 Generalforsamling GGUF 23 

LØ 22 Jagtforeningen træning  TO 24 Jagtforeningen Pokal skydning  

SØ 23 Påskedag Kirke 6.00 37 FR 25   

MA 24 2. Påskedag         Kirke 10.30 13 37 LØ 26 Runestenen Deadline  

TI 25   SØ 27 Kirke 10.30  

ON 26 Generalforsamling i Brugsen 36 MA 28  18  

TO 27 Generalforsamling Friskolen 48 TI 29   

FR 28   ON 30   

LØ 29 Jagtforeningen træning   MAJ  

SØ 30 Sommertid beg. Kirke 9 (AH)  TO 1 Kr. Himmelfartsdag Kirke ingen  

MA 31  14  FR 2 Jagtforeningen træning  

 APRIL  LØ 3 Havekreds 34 

TI 1 Kultur og Samvær 56 SØ 4  Kirke ingen  

ON 2   MA 5 Befrielsen 19  

TO 3   TI 6 GB-2000 rep. møde 54 

FR 4   ON 7 Jagtfore. Ind- og mærkeskydning  

LØ 5 Jagtfore. Åben præmieskydning  TO 8 Jagtforeningen træning  

SØ 6 Indsamling KB Kirke ingen 27 FR 9   

MA 7  15  LØ 10   

TI 8   SØ 11 Pinsedag Kirke 9.00  

ON 9 Jagtforeningen Voliereaften mm  MA 12 2. Pinsedag Konfirmation 10 20 20 

TO 10 Jagtforeningen træning  TI 13 Jagtfore. Åben præmieskydning  

FR 11   ON 14   Dagen tiltaget med 9t 21m  
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Fortsat fra side 3..... 
 

Glædeligt at de 4 centre nu har fået gen-

nemført byggeriet, og til alles tilfreds-
hed. Moderne og tidssvarende boliger 

som i mange år vil kunne opfylde krave-
ne til moderne ældreboliger. 

 

Udvalgsmøder 
Socialudvalget har besluttet at udvalgs-

møderne i indeværende år afholdes rundt 
på vore institutioner. Vi har på det sene-

ste besøgt 6 af vore ældrecentre, og ge-

nerelt har jeg fået et rigtigt godt indtryk 
af det arbejde der udføres på centrene. 

Jeg fornemmer en høj grad af tilfreds-

hed, såvel hos brugerne som medarbej-
derne. Det har naturligvis for mange væ-

ret en stor udfordring at få gennemført 
harmoniseringen på området, men jeg er 

alligevel sikker på at vi er på rette vej, og 

at vi kommer i mål med et tilfredsstil-
lende resultat. 

 

Timetildelingsmodel: 

En ny timetildelingsmodel for skoleåret 

2008/2009 er netop vedtaget. Modellen 
indeholder mindre ændringer som bety-

der at de allermindste klasser, og de al-

lerstørste klasser bliver tilgodeset med 
flere timer. En tilretning som jeg finder 

rigtig, da tildelingen til de nævnte klas-
sestørrelser efter min mening var for 

lille. 

Antallet af de mindste klasser fra 1-8 
elever falder drastisk i det nye skoleår, 

nemlig fra 18 til 2 klasser, og de største 
klasser fra 26-28 elever falder fra 29 til 

21 klasser. 

 
Læserne ønskes en forsat god vinter/

forår. � 

 

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 



7 

Det var en glad uddeler der morgenen torsdag den 10. januar kunne overrække en heldig 

onsdagslottovinder 7 mio. kr. (7.000.000,- kr.). 

Uddeler Jens Peter Mikkelsen blev om morgenen ringet op af Danske Spil, som kunne 

meddele, at der fra Brugsen i Grønbjerg var solgt en kupon der havde givet den anførte ge-

vinst. Danske Spil kom med banner og flag og meget mere, og ikke så snart Danske Spils 

mand var blevet budt på kaffe, kom den pågældende millionær, der ønsker at være anonym, 

og fik ordnet formaliteterne, således at pengene kunne udbetales via en bankforbindelse. 

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde oplyses det at vedkommende der kommer fra Sørvad 

jævnligt kommer i Brugsen i Grønbjerg.  
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Et valg 
Mange synes måske, at dette valg er eller 

har været svært, men for mig er det åben-
lyst og faktisk slet ikke et spørgsmål. 

Som tidligere elev på Grønbjerg Skole i 

otte år og derefter elev på Spjald Skole i 
to år har jeg prøvet begge ting. Jeg har 

prøvet forskellen på en stor og en lille 

skole og kan derfor tale 100 procent af er-
faring. Jeg har ikke gået otte år på Spjald 

Skole, og dermed har jeg selvfølgelig ik-
ke haft det fuldstændig samme forhold til 

skolen, som jeg har haft til Grønbjerg 

Skole. Men der er alligevel mange gene-
relle forskelle, jeg kan slå ned på. 

Alle læsere må tage højde for, at dette er 

min oplevelse af Grønbjerg Skole. Jeg 

ved, jeg taler på de flestes vegne, men jeg 

kan selvfølgelig ikke love, at jeg taler på 

alles.  

De otte år på Grønbjerg Skole var uden 

overdrivelse otte fantastiske år. Jeg vidste 
selvfølgelig ikke, hvor godt det hele var, 

før det var forbi, for jeg havde jo ikke no-
get at sammenligne med. Men jeg havde 

alligevel en fornemmelse af, at det nok 

var ret enestående. 
 

Dem kender jeg! 
Da vi – min årgang og jeg kom i børneha-

veklassen, fik vi hver en elev fra 7. klas-

se, som nogle gange legede med os i fri-
kvartererne. På den måde kom vi godt i 

gang i skolen, og vi fandt ud af, at ”de 

store” slet ikke var så farlige, som de så 
ud til at være. Inden der var gået ret lang 

tid, kendte man de godt 100 elever ved 
navn. Og ikke nok med det. Man fandt 

hurtigt ud af, hvilken klasse de gik i, 

hvem deres søskende og forældre var, 

hvor de boede og måske endda også 
hvem deres bedsteforældre var, hvis de 

boede i byen. Det gav den bedste følelse 
af tryghed. 

 

Ikke bange for ”de store” 
Vi havde mange emner på tværs af klas-

serne, og selvom jeg var lidt bange for 

dem, der var ældre end mig selv, fandt 
jeg hurtigt ud af, at de var sjove at lege 

med. 
 

Kampgejsten og fællesskabet 

I min klasse var vi altid mellem 11 og 13 
elever. Vi var en af de store klasser. 

Da vi kom i 3. klasse, skulle vi deltage i 
Idrætsdagen mod Troldhede, og pludselig 

���� Spjald Skole eller Grønbjerg Friskole 
 
 
Ved: Solveig Helles Eriksen 

Solveig Helles Eriksen der nu går på Venø 

efterskole.  
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forstod man, hvorfor de andre var så be-
gejstrede for denne dag og snakkede så 

meget om den. Idrætsdagen var helt sik-
kert et af årets store højdepunkter, og 

kampgejsten var fuldstændig i top. På 

denne dag mærkede man virkelig fælles-
skabet, og at det at stå sammen og give 

hinanden et klap på skulderen indimellem 

virkelig hjalp. Alle gjorde deres bedste, 
og det resulterede tit i en sejr til Grøn-

bjerg Skole. 
 

Bornholmerturen 

I 4. klasse begyndte vi sammen med klas-
sen under os at samle ind til den berømte 

Bornholmertur. Vi lavede massevis af 
forskellige arrangementer og tjente ALLE 

pengene til turen selv, akkurat som alle 

andre elever før os har gjort gennem ti-
den. 

 

Vi fik selv et føl 
Da vi kom i 7. klasse, blev det vores tur 

til at få et føl, – en elev fra børnehave-
klassen som vi i starten af året skulle lege 

med i nogle af frikvartererne, så de små 

nye kunne få en god start på deres skole-
gang. Vi havde det så sjovt sammen med 

de syv år yngre elever, at vi blev ved med 
jævnligt at lege med dem gennem hele 

året. 7. klasse var også året, hvor vi sam-

men med 6. klasse tog af sted på Bornhol-
merturen. Vi oplevede en hel masse, og 

selvfølgelig blev det en tur, vi aldrig 
kommer til at glemme. 

 

Bordtenniskamp - rundt om bordet 

En af de rigtig fede ting jeg også husker 

fra Grønbjerg Skole, var alle bordtennis-
kampene. Når sommer halvåret, hvor vi 

skulle være ude i frikvartererne, var slut, 

kom bordtennisbordet frem. Nærmest alle 
skolens elever stimlede sammen i lange 

rækker efter hinanden på hver side af bor-
det for at deltage i ”Rundt om bordet”. 

Det var noget alle kunne være med til, og 

efterhånden blev vi også rigtig gode til 
det. 

 

Brødre og søstre 

Den sidste dag i 7. klasse lavede vi sjov 

med lærerne og klædte vores klasselærer 
gennem syv år ud, ligesom 7. klassen gør 

hvert år. Det er en dag, alle eleverne glæ-

der sig til. Efter alt det sjove var det rigtig 
trist at skulle sige farvel til de otte år, som 

nu var slut og til det sted, som havde væ-
ret rammen omkring det hele. Det var 

overhovedet ikke let. Ens klassekamme-

rater var blevet næsten som ens brødre og 
søstre. Nogle man ikke var bange for at 

skændes med, men samtidig nogle man 
elskede, for at være dem de var. 

Det var et udsnit af alle de fede oplevel-

ser, traditioner og hverdagsting, som man 
er en del af som elev på Grønbjerg Skole. 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Jeg kunne blive ved, og I skal vide, at der 
er mange, mange flere. Der var altid no-

get at se frem til. 
Det skal siges, at den klasse, jeg gik i i 

Grønbjerg, også var en speciel klasse. Vi 

var ekstrem gode til at tage os af hinan-
den og sørge for, at alle var glade og til-

pas. Sådan var det dog generelt på skolen. 

Vi mødes stadig en gang om året. 
 

Fællesskabet 

Gældende for alle de år jeg gik på Grøn-

bjerg Skole, er det tætte fællesskab. Det 

blev hele tiden styrket gennem alle de go-
de oplevelser. Det hele kan måske lyde 

som en overdrivelse; især det med fælles-
skabet. Men da jeg kom til Spjald Skole, 

blev jeg virkelig overrasket over, hvor 

meget det havde betydet. Pludselig så 
man elever, man aldrig synes, man havde 

set før hver eneste dag. De elever, som 

havde det svært, gik rundt alene eller 
sammen med de andre elever, som havde 

det svært. På Grønbjerg Skole havde det 
slet ikke været kultur at holde andre 

udenfor eller at mobbe og dem, som hav-

de det svært, blev taget ind i varmen og 
var en del af klassen og fællesskabet. 

Man risikerede ikke at blive overset i 
mængden, fordi der var plads til alle.  

 

Lektierne 

På Grønbjerg Skole kan man ikke sige, at 

vi fik mange lektier for. Vi følte os heller 

ikke pressede i timerne. Da vi skulle til at 
skifte til Spjald Skole, var vi lidt nervøse 

for, hvordan vores faglige niveau ville 
være i forhold til de andres, men det skal 

ikke være nogen hemmelighed, at vi i 

hvert fald ikke var bagud. 
Nu skal jeg heller ikke få Spjald Skole til 

at lyde som en dårlig skole, for det er den 

ikke. Men i forhold til Grønbjerg Skole 
kan man sige, at den er meget kedelig. 

Der sker ikke så mange ting, og generelt, 

uden at lægge fingre imellem, synes jeg 
ikke, man kan sige, den lever op til hver-

ken den sociale eller den faglige standard, 
som er på Grønbjerg Skole. 

 

Den store skole skal i nok nå 

Det budskab, jeg virkelig prøver at nå ud 

til jer med, er, at I skal overveje jeres valg 

nøje. Grønbjerg Skole giver noget, Spjald 
Skole ikke giver. Det kan man ikke kom-

me uden om. Grønbjerg Skole giver en 
kampånd, en viljestyrke, en selverkendel-

se og et mod, som er svært at finde andre 

steder. Man finder ud af, hvor vigtigt fæl-
lesskab og sammenhold er, og man lærer 

at respektere hinanden, som dem man er. 
Man finder ud af, at det er vigtigt at re-

spektere andres holdninger, men endnu 

vigtigere at holde fast i sine egne. Samti-
dig finder man ud af, at man måske ikke 

altid har ret, i det man mener. 

Stort set alle børn vil senere i livet kom-

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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me til at gå på en stor skole. De vil sik-
kert komme til Spjald efter 7. klasse og 

senere på en endnu større skole som fx 
gymnasiet. Så de skal nok få prøvet at gå 

på en stor skole. Giv dem lov til at prøve 

at gå på en lille skole når muligheden er 
lige udenfor døren. For mig er det åben-

lyst, at en lille skole er bedre end en stor. 

Klasserne er tilpas store til, at man får det 
størst mulige udbytte af undervisningen. 

Der er masser af tryghed, fordi man ken-
der alle. Det får en til at føle sig godt til-

pas, og det er jo først og fremmest forud-

sætningen for at lære. 
 

Man lærer andet end det der står i bø-
gerne 
På en lille skole lærer man samtidig an-

det, end det der står i bøgerne. Man finder 
ud af, hvad der er vigtigt og mindre vig-

tigt i livet. En af de vigtigste ting, jeg lær-

te, på Grønbjerg Skole var, at man må 
kæmpe for at opnå resultater – lige meget 

hvad det drejer sig om. Tingene sker ikke 
af sig selv. Det kræver initiativ, gå-på-

mod og vilje at få tingene til at lykkedes. 

Så giv jeres børn chancen for at opleve en 
lille skole og for at få alle de ting som en 

lille skole kaster af sig. Lad dem glæde 
sig til at komme i skole hver eneste dag. 

I må for alt i verden ikke lade pengene, 

som det kommer til at koste at sende jeres 
børn i friskole, være et problem. Det er 

100 gange vigtigere, at jeres børn trives 
og har en glad og tryg hverdag. Men det 

tror jeg godt, alle forældre ved. 

Jeg synes virkelig, det er synd for dem, 
som ikke har gået på Grønbjerg Skole, el-

ler som ikke kommer til at gå på Grøn-

bjerg Friskole. De ved ikke, hvad de går 
glip af, og jeg ærgrer mig selv over, at jeg 

ikke kommer til at gå på friskolen, for jeg 
ved, at det kun kan blive godt. Jeg er bare 

lykkelig over, at jeg gik de første otte år 

af min skolegang på Grønbjerg Skole. 
Lad jeres børn slippe for at køre med bus 

hver dag når de er så heldige, at verdens 
bedste skole ligger i selv samme by, som 

de bor i. I skulle virkelig overveje det. 

Til allersidst kæmpe stort tillykke til de 
85 børn som er blevet indskrevet i Grøn-

bjerg Friskole. I kan se frem til nogle 

skønne år. Måske bliver I aldrig så glade 
for at gå i skole igen. Så nyd det! Når I er 

færdige på friskolen, ved jeg med sikker-
hed, at I vil kunne se tilbage på nogle helt 

fantastiske år. 

 
Solveig Helles Eriksen 

Grønbjerg Skole årgang 97/98 � 

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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Ved den sidste skolefest i Grønbjerg 
Skole - Børnenes Hus’ historie var der 

ingen afvigelser i forhold til de tidligere 
mange år.  

3. og 7. klasse var på de skrå brædder og 

resten af skolen var behjælpelig med ud-
smykning, servering og amerikansk lot-

teri. 

Konstitueret leder Birgit Højgaard ind-
ledte festen med at meddele at det var 

sidste gang hun kom til at byde velkom-
men til skolebørnene og forældrene i det-

te regi, men hun håbede på at Grønbjerg 

Friskole ville fortsætte traditionen med 
skolefesten.  

Men ellers var alt ved det gamle. Efter 
forestillingen på de skrå brædder var der 

kaffe med kringle, lagkage som traditio-

nen kræver til de voksne, medens lærer-
ne stod i pølse/sodavandsbaren, ameri-

kansk lotteri og efterfølgende var der 

dans og sanglege. Og for at det ikke skal 

være løgn, trakterede tidligere lærer In-
ger-Lise Vestergård det opretstående bå-

de som akkompagnement til ”Gråvejr 
hundekoldt…” og til dansen og sangle-

gene efterfølgende.  

Blandt publikum kunne ses både tidlige-
re elever, tidligere forældre samt tidlige-

re lærere og ledere fra Børnenes Hus. � 

���� Skolefest for sidste gang 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

3. kl. opførte "Prins Potaske", medvirkende var Andreas Terkildsen, Nikolaj Kirk, Frederik Kvies-

gaard, Dennis boutrup Mathisen, Lotte Birkebæk, Bertil Øster Kæmpegaard, Tobias Andreasen, 

Marie Larsen, Pernille Jensen, Christina Lauridsen, Henriette Lørdal, Esben Lund-Nielsen og Jeppe 

Schmidt. 

Birgit Høj-

gaard byder 

velkommen og 

siger samtidig  

farvel til denne 

del af Børnenes 

Hus. 
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7. kl. opførte "Farligt Spil", medvirkende var; Jeppe Lauritsen, Jesper Jensen, Josephine Højmose, 

Linea Madsen, Cecilie Sønderby, Rune Sandal, Stefan Müller, Anette Sørensen, Camilla Juelsgaard, 

Cecilie Steffensen, Camilla Lauridsen, Rasmus Hansen og Mathilde Pedersen. De optrædende står 

ikke i nævnte rækkefølge.  

Næsten alle følger interesseret med i, om det nu er den ægte prins potaske, der er i 
færd med at prøve den tabte sko. 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale fra 9 - 17  

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

Jeg læste og tænkte, ja hvad kan det nyt-

te, jeg får vist ikke noget ud af det, selv-

om jeg anstrænger mig, og hvor mon Nr. 

Omme i grunden er. Så vidt jeg har kun-

net forstå, så er det vist forfærdelig afsi-

des og bare ørken. Og så lod jeg det blive 

ved disse betragtninger. Men så fik jeg 

brevkort om at møde hos Købmand Bøg-

get næste dag, og da jeg kom der, fandt 

jeg far og mor og Lovise, og jeg fik 

straks spørgsmålet: søger du Nr. Omme. - 

Nej, hvad kan det nytte! Men så fik de 

munden i gang, den gl. degn i Nr. Omme 

var Sognerådsformand, og han var vist en 

slags Sognekonge, han var gift med en 

fra Vestergaard i Vind, og hun og mor 

havde kendt hinanden i deres unge dage, 

og de havde været til gilde sammen med 

Falkesgaard i Nr. Felding, og han havde 

danset med mor. Desuden var der en søn 

af Falkesgaard, der var gift med et sø-

skendebarn af min svoger Knud. Knuds 

mor Else Margrethe havde nemlig en sø-

ster, der var gift og boede i Pøhl i Nr. 

Omme, Kirsten Pøhl kaldte man hende, 

og det var så hendes datter mor kendte 

desuden også konen i St. Halkjær i Nr. 

Omme, Karen Halkjær, der også var fra 

Nr. Felding. Ja der skulde jeg prøve det. 

Nå, ja la så gå da, og der blev bestemt en 

dag, da far og jeg skulde køre til Nr. Om-

me. - Længe før det blev lyst, kørte vi så, 

og da vi kom til Nr. Felding Præstegård 

og Kirken, havde jeg aldrig været længe-

re ude ad den Vej. For første gang kom 

jeg forbi Ølgrydegårdene, og langt læn-

gere frem kom vi til Agerfeldt Kro. Nu 

var far også på fuldstændig ukendt grund. 

Vi kørte ind i Kroen, men der var ingen 

krokarl, far gik så ind i Krostuen og kom 

oprømt tilbage med Kromanden, Jørgen 

Damtoft. Sagen var den, at Jørgen engang 

havde haft en lille Gård i Tvis, og far og 

Jørgen havde været gammelkendte, og de 

fik derfor en ordentlig passiar med hinan-

den. Da vi kom på Præstbjerg med udsigt 

over den vældige dal mod syd, var det en 

skuffelse, at Nr. Omme Kirke endnu ikke 

kom til syne, og først længe efter nåede 

vi toppen af Overgård bakkerne 

(Knurrebjerg), og så viste Kirken sig en-

delig. Far var meget bange for de vældige 

bakker, for hestene var ikke trænet i at 

holde på vognen. Vi spurgte om Vej og 

holdt snart uden for den gl. Skole. Jeg gik 

ind i børnenes forgang og traf her en 

mængde træsko i det lille rum. Så banke-

de jeg på, og der blev sagt: Kom ind! - 

Jeg lukkede Døren op, og der stod sande-

lig en af mine seminariekammerater Carl 

Jensen, og underviste. Han tog det som 

en selvfølge, at jeg vilde komme, medens 



jeg var meget betaget af, at jeg skulle træffe ham der. 

Han var fra Mols, men faldt til eksamen. Han sad inde 

med stor viden i historie og geografi, men var stærk 

blottet i andre fag, og derfor faldt han, - men nu havde 

han altså fået sin eksamen, og havde været vikar her si-

den november, embedet kunde han ikke søge, for han 

havde ikke Kirkesang. Han blev min efterfølger i Må-

bjerg, derefter andenlærer ved Hovedskolen i Mejrup, og 

kom i den Tid meget i Knud og Lovises hjem, der syntes 

godt om den rare og meget barnlige Jensen. Siden blev 

han forflyttet til Rødding i Vildbjerg Sogn. Han blev gift 

med et søskendebarn til Knud. Hun døde tidlig, og så 

blev han gift med hendes søster, både Jensen og hans 

hustru er nu døde, men var meget afholdt, og han blev 

en del kendt, som historiker. Carl Jensen viste os til 

Grøntoft, der boede Falkesgaard og hustru i et lille hus, 

som de havde bygget ved siden af sønnen Carls hjem. - 

Vi fortalte hvem vi var, og Falkesgaard så mine papirer, 

og vi fik en ordentlig venlig modtagelse. Jeg var jo deg-

nedatteren, Marie Fugls søn, og far havde de også hørt 

omtalt, og mine papirer var gode, så Falkesgaard lod sig 

straks forstå med, at han vilde synes om at få mig som 

sin afløser, men ene kunde han jo ikke sige noget be-

stemt. Jeg måtte så af sted til de betydeligste af de andre, 

for dem alle kunde jeg ikke nå til. Jeg kom først til Lau-

rids Kiddal. Jeg synes aldrig, jeg har set så gammel og 

skrøbeligt et stuehus, som der var, men modtagelsen var 

god, så gik turen til præstegården. Præsten var ikke 

hjemme, han hed Olsen, og præstekonen syntes ikke 

særlig godt om mig, der var en anden, hun syntes bedre 

om, fik jeg at vide bagefter. Derefter gik jeg til Lars Pe-

ter Kjærgaards, her blev jeg særlig udmærket modtaget, 

og da en ung mand, Hans Kjærgaard, just kom medens 

jeg var der, præsenterede Lars Peter mig for ham som 

Falkesgaards efterfølger. - Det betød måske noget, at jeg 

havde været kammerat med en fra Kjærgård på Staby 

Skole. Jeg var i Spåbæk hos Peder, men han var ikke. 

hjemme. Mads Gammeljord kunde jeg ikke nå, og det 

var hel mørkt, da jeg kom tilbage til Grøntoft. Snart efter 

kørte far og jeg den lange vej i mørket hjem. Jeg stod af 

i Holstebro og gik til Måbjerg, jeg skulde i Skolen næste 

morgen. 

Den 15. november fik jeg brev fra Sognerådsformanden 

i Sevel, og det gik ud på, at de gerne vilde se mig, da de 

tænkte at indstille mig som nr. 1, og navnlig vilde de 

gerne, at jeg skulle komme førstkommende søndag og 

lede Kirkesangen. Det kunde jo godt have været således, 

16 
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at jeg havde fundet klogest at føje Sogne-

rådsformanden i hans ønske, men modta-

gelsen jeg havde fået i Nr. Omme, gjorde 

mig kostbar over for en andenlærerembe-

de, og jeg gav et afvigende svar og vist 

ikke fri for at være lidt selvbevidst. Jeg 

ønskede ikke at blive indstillet og kaldet, 

det kunde komme mig i Vejen med hen-

syn til Nr. Omme. Jeg fik nu at vide, Se-

vel havde spurgt bekendte i Måbjerg om, 

hvorledes jeg var og må have rost mig i 

høje toner som lærer, men især som Kir-

kesanger. - Den 20. november får jeg så 

igen fra Formanden i Sevel et brev. Det 

begynder således: Undskyld, at jeg måske 

brugte et mindre velovervejet udtryk an-

gående Deres kvalifikationer. 2 af ansø-

gerne havde en større karakter for sang, 

så det kunde jo godt være grunden til at 

sætte disse foran på listen. - Jeg har i dag 

tilsendt Direktionen indstillingen, og De 

vil blive kaldet. - Brevet slutter med et 

håb om at jeg vil modtage embedet og 

ønsker derfor allerede nu tillykke. 

 

Jeg sendte nu et forespørgsel til Falkes-

gaard om, hvornår indstillingen til Nr. 

Omme kunne finde Sted, Falkesgaard 

havde endnu ikke modtaget ansøgninger-

ne fra Provsten, men han har talt med to 

Sognerådsmedlemmer, og de var enige 

om at indstille mig som nr. 1 ”fortrinsvis 

ønsker vi Dem som lærer, jeg vil derfor 

indtrængende råde Dem til, at De afsiger 

pladsen i Sevel, samt så snart De kan, rej-

ser til provst Vilstrup og beder ham om 

særlig at komme i betragtning, hvis de 

bliver indstillet her, hvilket De som an-

ført ret sikkert kan stole på. Håbende på 

at De nu snarest frigør Dem fra Sevelem-

bedet, venter jeg gerne et par ord fra 

Dem”. - Jeg turde dog ikke frigøre mig 

fra Sevel, før jeg var absolut sikker på Nr. 

Omme. 

Den 30. november, fik jeg følgende fra 

Falkesgaard: 

Sognerådet har i aften indstillet Dem som 

Nr. 1 til lærer og Kirkesangerembedet og 

har altså gjort hvad det kan - Gør endelig 

også snarest hvad De formår thi det er 

særlig ønsket hos mange, at De må få em-

bedet. 

Nr. Omme d. 30/11 94. 

Deres O. Falkesgaard. 

 

NB. Indstillingen afsendes i morgen den 

1. december til Provsten. 

Cykeltur i dit eget sogn 
 

Gymnastikforeningen vil gerne invitere jer med på en  

forårscykeltur rundt i Grønbjerg sogn 
 

Mød op på p-pladsen ved kirken tirsdag d. 20. maj kl. 19.00 
 

Vi skal cykle ca. 10 km - plus det løse - Medbring kaffe og kage til pausen 
 

Vi glæder os til at viser jer nogle steder,  

hvor I måske ikke plejer at komme 
 

Vi glæder os til at cykle sammen med jer - Grønbjerg GUF 
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Peter Lindegaard hedder han den nye 
leder af Grønbjerg Friskole. Han er 36 år 

og gift med Mie og sammen har de to 
børn Freja og Tobias, og alle er bosid-

dende i Ringkøbing. 

Peter Lindegaard stammer fra Sønderjyl-
land. Efter endt Højskoleophold på den 

grundtvigske Testrup Højskole, læste 

han til lærer på Silkeborg Seminarium. 
I 1995 blev Peter ansat på Husflidsefter-

skolen i Skjern, hvor han primært under-
viste i Gymnastik, musik og dansk. 

I 1998 søgte Peter udfordring på Brej-

ninggaard Efterskole i Spjald. Blev ansat 
og fungerede her i 9 år med primær un-

dervisning i idræt, musik og dansk. 
Begge skoler, Husflidsefterskolen i 

Skjern og Brejninggaard Efterskole byg-

ger på et Grundtvig-Koldsk værdigrund-
lag. 

Peter siger, at de sidste par år har han 

godt kunnet mærke, at der skulle ske no-
get, og han valgte derfor at søge et job på 

Fjordvang Ungdomsskole. En moderne 
skole med en moderne ledelsesprofil 

ifølge Peter. 

I virkeligheden har Peter nok gennem de 
sidste par år haft lyst til en form for le-

delse, som han udtrykker det. 
Så da Peter Lindegaard så opslaget fra 

Grønbjerg Friskole, hvor man søgte en 

ny leder til en ny Friskole, følte han sig 
velkommen, og idegrundlaget var ”lige 

ham”. 

F.eks. lagde Peter vægt på sætningerne 
”Grønbjerg Friskole lægger vægt på, at 

fællesskab og det sociale liv går på tværs 

af alder og at fortælling sang og musik 

samt bevægelse er en naturlig del af 

hverdagen.” 

Derudover lagde Peter også vægt på bør-

nehavedelens brobygning med helhed i 
børnenes hverdag, sundhed og hygiejne 

og med værksteder med processen i cen-
trum. Derudover kom en skolefritidsord-

ningen, der skal fungere som et åndehul. 

Endvidere lagde Peter vægt på, at Frisko-
len skulle have et højt fagligt niveau. 

Man skal benytte sig af naturen, elevens 

mulighed for, at nå så langt frem som ev-
ner og interesser rækker. 

 

Hvorfor valgte du Grønbjerg Friskole 

Jeg har gennem mine 9 år i Spjald ikke 

kunne undgå at høre om Grønbjergs lo-
kale engagement, og jeg har hørt meget 

positivt om Grønbjergbeboernes driftig-
hed, vilje og engagement. Så betyder det 

Grundtvig-Koldske islæt at man har en 

tydelig profil med mange muligheder, og 

���� Pædagogik og... med Peter Lindegaard 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
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naturligvis muligheden for at være med 
fra starten. 

 

Hvorfor skulle vi synge ”Er lyset for 

de lærde blot” til præsentationen af 

dig? 
Det handler om at oplive først, med san-

ge og fortælling, og dernæst at oplyse 

om verden og kulturen, - det var den 
grundlæggende skoletanke hos Kold og 

Grundtvig og det går jeg ind for. 
Endvidere sagde Kold 

”Hjælpen er at henvise barnet til en hi-

storie, det kan identificere sig med. Så 

overføres der kraft fra et menneske til et 

andet, og resultatet er liv, munterhed og 

opbyggelig virksomhed. Derfor skal børn 

høre historier, for så begynder de at lege 

de historier, og handlinger og forestillin-

ger går hånd i hånd. En identitet som 

person skabes.” 

Sidste halvdel af 1800-tallet var tiden for 
andelsbevægelser, for højskoletanken og 

for Grundloven (1849). “Hvad udad ta-
bes, må indad vindes! – som Enrico Dal-

gas udtrykte det undervejs i sin hede-

beplantning og læbæltspolitik.” Dette 
synspunkt gik igen i skolepolitikken, 

hvor man forsøgte at udnytte de store re-
surser, der lå i landboungdommens 

manglende skolelærdom. At oplive og 
dernæst oplyse var tanken. Man må ville 

lære noget, før man kan lære noget. 

Det grundtvigske skolesyn med det le-
vende ord frem for de døde bogstaver 

kommer tydeligt til udtryk i “Er lyset for 

de lærde blot”. 
Læring og undervisning er for alle, det er 

ikke forbeholdt ”de lærde”, men ud-
gangspunktet er en demokratisk videns-

deling til glæde for folkestyre og den en-

keltes dannelse. 
 

Mennesker søger tryghed og bekræftelse 
i fællesskaberne. Samtidig vil man gerne 

markere sig som et helt særligt menne-

ske. 
I tiden ligger der en fokusering på det in-

dividuelle, jeg vil, jeg kan, jeg må gerne 

osv. En enkelt fodboldspiller har dog al-
drig kunnet vinde en kamp alene, der 

skal være 11 spillere på banen.  
I sangen synges hele tiden ”vi”, der etab-

leres et folkeligt fællesskabet om at ville 

noget, det er det der er projektet. 
Det fælles projekt har alle som målgrup-

Information fra Grønbjerg Gymnastikforening 
 

Når Multisalen benyttes med ”frie nøgler”,  
som er lejet ved multisalsudvalget, 

er det ikke tilladt at benytte gymnastikforeningens  
og skolens redskaber og musikanlæg. 

Disse må kun benyttes når der er instruktør til stede.  
 

Det er der i mod tilladt selv at medbringe bolde,  
ketcher og andre redskaber til indendørs brug. 

 

Husk at feje hele Multisalen inden du forlader den… 
 

Grønbjerg gymnastik- og ungdomsforening 
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pe, det er ikke et individuelt projekt. Vi 
er fælles om det. Sådan kan det i hverda-

gen være en styrke, at man bliver mindet 
om, at alle mennesker medvirker til etab-

leringen af samfundet. Det er ikke alt 

sammen et personligt projekt, der er en 
mening med det, vi yder til fælles bedste. 

På vores skole… og jeg gør opmærksom 

på, at det ene og alene er mine egne tan-
ker indtil videre. Ideerne skal naturligvis 

formes i et fællesskab mellem de ansatte 
på skolen og til enhver tid, hvor det er 

muligt, med inddragelse af børnene. 

 

Hvad så med morgensangen og fortæl-

lingen? 
Morgensangen og fortællingen skal være 

en naturlig del af hverdagen, som på det 

nære plan skal være med til at skabe gro-
bund for et solidt fællesskab på skolen, 

og i den større sammenhæng være med 
til at åbne øjnene for vores egen kultur, 

en større verden, en kulturel bevidsthed 
om et historisk fællesskab med andre 

kulturer. Være med til at skærpe fantasi-

en hos vores børn, skabe refleksion og 
lyst og undren. 

Som Kold sagde ”børn skal høre histori-

er, for så begynder de at lege de histori-

er, handlinger og forestillinger går hånd 

i hånd. En identitet som person skabes” 
Sang og musik skaber også i sig selv 

glæde. Jeg har gennem et utal af morgen-

samlinger hørt elever give udtryk for 
glæden ved det daglige samvær omkring 

fortællingen og sangen, jeg har også hørt 
det modsatte,…..men egentlig aldrig ef-

ter endt skoleophold, så er det som regel 

dette, eleverne har nævnt som noget de 
husker. 

Rasmus Østergaard Hansen Algade 74 

Josephine Holst Højmose Algade 72 

Jesper Juhl Jensen Sandbækvej 28 

Camilla Alkærsig Juelsgaard Sandbækvej 18 

Camilla Cathrine Lauridsen Ommegårdvej 14 

Jeppe Hessellund Lauritsen Algade 60 

Linea Futtrup Madsen Grønnegade 3 

Stefan Christian Müller Grønnegade 4 

Mathilde Marie Kokholm Pedersen Bymarken 11 

Rune Emil Sandal Algade 10 

Cecilie Ullits Steffensen Algade 37 

Cecilie Husted Sønderby Algade 1 

Anette Friis Sørensen Sønderkjærsvej 14 
 

Alle: Grønbjerg, 6971 Spjald 

Konfirmander i Grønbjerg 2008 
Nr. Omme kirke den 12. maj kl. 10 

Konfirmander i Nr. Omme Kirke 12. maj 2008 (2. pinsedag). 
 

Da der desværre er fejl i konfirmandlisten i Kirkebladet, anbefales det at man fæster 
lid til denne liste. Jeg skal naturligvis beklage, at 2 konfirmander er røget ud af listen i 

Kirkebladet. 

Sognepræst Ole Rasmussen. 
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Hvordan opnår vi den høje faglighed? 
Friskolen giver mulighed for et endnu 
stærkere bånd mellem skolen og hjem-
met. 
Når vi nu siger vi vægter ”Høj faglig-
hed”, så har jeg altid syntes, at det hæn-
ger uløseligt sammen med en god foræl-
dreopbakning. Det er godt at snakke med 
sine børn om, hvad der er sket i løbet af 
en dag. Hjælpe med lektier og i det hele 
taget, øve sammen med børnene i f.eks. 
at læse, matematik osv. Den daglige snak 
over middagsbordet om skolen er yderst 
vigtig både for skolen, men så sandelig 
også for barnet. Hvilke værdisæt skal 
være gældende på vores skole, hvorfor 
gør, siger vi som vi gør osv. Forhåbent-
lig er vi alle enige og bakker hinanden 
op om, at give det enkelte barn en tryg-
hed i at vide at vi, de voksne, netop er 
enige om de grundlæggende værdier på 
vores skole. 
 
Åbenhed og samarbejde - hvordan fø-
res det ud i skolelivet? 
Åbenhed/samarbejde på alle niveauer må 
og skal være nøgleord. En åben skole 
hvor forældrene altid er meget velkomne 
også gerne til en kop kaffe i ny og næ. 
Vi mødes også alle sammen et par gange 

om året for at vedligeholde vores skole. 
Vi ses til arrangementerne som børnene i 
samarbejde med lærerne arrangerer for 
os. Og forhåbentlig vil der være mange 
flere anledninger til at ses 
Opstår der problemer / spørgsmål er det 
vigtigt at få spurgt ind til det, gå den di-
rekte vej først. 
Vi skal være gode til at kommunikere. 
Skolen/SFO´en og børnehaven skal hele 
tiden bestræbe sig på at fortælle om 
hverdagen, og informationsniveauet skal 
være højt. Dette skaber også nærhed. Det 
siger sig selv, jo mere man ved om et 
sted, jo mere har man lyst til at sætte sig 
ind i hvad der foregår. 
Friskolen/børnehaven giver nogle ekstra 
muligheder oveni for at skabe en god 
skole/børnehave. Min fornemmelse er, at 
I i forvejen har en god skole/børnehave 
med en solid opbakning. Det får vi nu 
mulighed for at gøre endnu bedre. 
Skabe sammenhæng i børnenes hverdag. 
Lette overgangen fra børnehave til 0. 
klasse. 
Hvordan vi får det hele kædet sammen til 
en helhed, må være en opgave, der skal 
løses i fællesskab mellem de enkelte per-
sonalegrupper og mig. 
 

Badmintonturnering 2008Badmintonturnering 2008Badmintonturnering 2008Badmintonturnering 2008    
 

Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts     
I Multisalen ved Børnenes hus 

 

Tilmeld dig på listerne i Multisalen i februar 
 

Der kan købes rundstykker, vand, sodavand,  
kaffe, varm kakao, frugt, lidt at spise og slik 

 

Vi glæder os til en god og spændende weekend 
 

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening 
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Et andet hjem! 
For Kold var det vigtigt, at skolen var 

børnenes andet hjem, det var en vigtig 
pointe i det ligeværdige møde mellem 

læreren og eleven. 

Børnehaven, SFO´en, friskolen må efter 
min mening gerne være en slags andet 

hjem. 

Vi skal skabe nogle rammer, vi har lyst 
til at være og ikke mindst lære i. 

Helt konkret skal vores lokaler være ind-
bydende, lyse, og vores fællesrum/sang-

fortællerrum skal inspirere og oplive. 

Endvidere har jeg et ønske om at vi, når 
vi er indenfor, har indendørs fodtøj på, 

og at vi får grønne planter på skolen, det 
giver helt klart et bedre miljø. Det er vig-

tigt at vi får udstillet alt børne- og elevar-

bejdet, får taget billeder af dagligdagen, 
og at disse bliver hængt op og gerne lagt 

ud på hjemmesiden osv. 

Vi skal samarbejde om en sund skole/

børnehave, hvor det at spise sundt, bevæ-
ge sig, komme ud er en naturlig del af 

hverdagen. 
Vi skal være visionære og tænke fremad. 

Vi skal have nogle klare værdisæt, gerne 

skabe nogle faste traditioner, men samti-
dig skal vi altid være opmærksomme på 

aldrig at gå i stå. 

 

Hvad er dine kriterier for succes  

Ja det første må være at komme igennem 
det første år på en rigtig god måde og 

forhåbentlig med et højt humør. Og at 

troen på at det vi har gang i, skaber me-
ning. 

At vi ret hurtig får skabt en god, positiv 
stemning på skolen, præget af humor og 

godt humør. 

På sigt må det være en udvidelse af elev-
tallet, at eleverne der forlader skolen om-

taler vores skole med stolthed, at vi har 

opnået de mål, vi satte os det første år. 

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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Med tiden ville det også være fantastisk 
at udvide de fysiske rammer og dermed 

få endnu mere plads til alle vores ideer 
og tanker. 

 

Moppefri skole er efterhånden en selv-
følge? 
Ja - Det betyder at vi skal opføre os or-

dentligt over for hinanden, have nogle 
klare omgangsregler og i det hele taget 

ligger det mig stærkt på sinde at vores 
skole er en moppefri skole. 

Tillid og tryghed er vigtige ord i denne 

sammenhæng, også når man taler om at 
lære. 

For øvrigt har jeg har tit sagt, at mange 
ting kommer af sig selv. Det det handler 

om er, at vise børnene at man VIL dem, 

så kommer der så meget tilbage. 
 

En slutbemærkning? 
Jeg glæder mig meget til samarbejdet 
med forældrene, den nuværende og kom-

mende personalegruppe, støttekredsen og 
Grønbjergboerne generelt. Og så selvføl-

gelig bestyrelsen hvor jeg egentlig alle-

rede føler mig velkommen og godt hjul-
pet på vej. 

Jeg har en rigtig god fornemmelse for det 
her projekt, jeg glæder mig rigtig meget 

til at komme i gang og synes faktisk kun, 

at det eneste problem er, at der er for 
lang tid til august 2008. 

Alle tanker og ideer skal naturligvis ven-

des med personalet og bestyrelsen, så vi i 
et tæt samarbejde og i enighed præger 

vores skole. Til enhver tid vil det for mig 
stå højst på listen at skabe en skole med 

kanon godt arbejdsmiljø. Både hvad an-

går børnenes, men så sandelig også per-
sonalets. Dette, er jeg godt klar over, 

kræver en god leder der er synlig på alle 
niveauer, deltager i livet på skolen og er 

villig til at sætte sig ind i den enkeltes ve 

og vel både børnenes og personalets. 
Et glad personale der går glad på arbejde 

giver glade børn og netop lysten til at læ-

re.  � 

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 

 

Onsdag 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. 
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”Grønbjerg Jagtforening blev stiftet den 

18. Marts 1933 med 19 indtegnede med-

lemmer”  
Således kan man læse på de første linjer i 

jagtforeningens første protokol. Teksten 

fortsætter  
”Love er vedtaget og til bestyrelse valg-

tes Jens Ibsen, B. Christensen, Peder 

Chr. Pedersen, Mads Søndergaard og 

Ole Østergaard, sidstnævnte valgtes til 

Formand. Peder Chr. Pedersen valgtes 

til kasserer. Som revisor valgtes Alfred 

Larsen og Georg Anneberg. Som delege-

ret sammen med formanden valgtes 

Georg Anneberg til at deltage i Mødet i 

Skjern for Vestjysk Kreds Af Jagtforenin-

ger. Foreningen har sin tilknytning i 

Landsjagtforeningen af 1923.”  

Dette er underskrevet af bestyrelsen. 
 

Den opmærksomme læser, som kan sin 
hovedregning, har naturligvis gennem-

skuet, at anledningen til, at der bladres 
lidt i de gamle protokoller er, at Grøn-

bjerg Jagtforening fylder 75 år. Det er 

sjovt at se, hvad der foregik i jagtfor-
eningens regi dengang, og hvad der op-

tog de jægere, som startede det organisa-

toriske arbejde. Sjovt nok er dette jubilæ-
um, sammenfaldende med en omfattende 

strukturreform i Danmarks Jægerfor-
bund, som var en nødvendighed i forbin-

delse med kommunalreformen, i dag, 

hvor jagtorganisationen blander sig i, og 
påvirkes af politik. Naturplaner, miljø-

godkendelser af skydebaner, osv. 
 

Den første generalforsamling blev holdt 

på Grønbjerg Afholdshotel, hvortil ko-
nerne også var indbudt til at drikke kaffe 

���� Grønbjerg Jagtforenings 75-års jubilæum 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

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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efter generalforsamlingen. Man kan se, 
at man har haft lidt bekymringer, om fa-

sanbestanden var i tilbagegang, og som 
punkt på dagsordenen var en fredning af 

fasanerne i to år.  

Et tema som også er aktuelt i dag. Et an-
det gennemgående tema i referaterne fra 

bestyrelsesmøderne, er at man som jagt-

forening kan søge om et tilskud fra 
Jagtrådet. I et referat fra bestyrelsesmøde 

i december 1934 står :  
”Fra Jagtraadet var meddelelse om at 

Foreningen faar tildelt 3 stk. harer, 12 

fasaner samt 60 kr.” 
 

På den næste generalforsamling, bestem-
mes det så, hvor vildtet skal udsættes. 

”Pengene anvendes til Lækattefælder, 

Kragemos-Fosfatæg  (må være brugt til 
rovfuglebekæmpelse?) Vildtpleje, 

Ægindsamling og Jagtmøder. Udsættelse 

af fasaner bestemmes følgende. I Hold 

udsættes i Dragsdal Plantage. II Hold 

udsættes i Kjærgaard Plantage. Harerne 

udsættes øst for Grønbjerg.” 

 

I 1935 bestemtes, det at man vil købe en 
krageugle, hvilket dengang var en leven-

de ugle. Dette blev forbudt for mange år 
siden, så i dag må man købe en vellig-

nende plastikugle med en snor, som får 
vingerne til at baske, hvis man rykker i 

snoren. I 1935 nævnes krybskytter også i 
referatet, men det drejede sig om, at man 

skulle have et jagtkort, hvis man ville gå 

på jagt, og det var åbenbart ikke slået 
helt igennem på egnen. 

 

Sommeren 1938.  
”Det vedtages at forsøge afholdt Præ-

mieskydning en Søndag Eftermiddag 

naar Konsulent Gade er disponibel med 

assistance.”  

Dengang var flugtskydningsbaner ikke 
almindelige. Jagtkonsulenten fik på et 

tidspunkt en lerduekaster, som han tog 
rundt til de forskellige jagtforeninger 

med, og det blev en årlig begivenhed i de 

lokale foreninger.  
”Søndag den 24. juli holdtes Præmie-

skydning i Heden nord for Ole Øster-

gaard. Konsulent Gade var gratis til ste-

de med Kastemaskine og Hare og funge-

rede samtidig som dommer ved Flugt-

skydningen. Præmierne tildeltes til føl-

gende – Niels Skytte, Poul Nielsen, Half-

dan Christensen, Andreas Skytte, Georg 

Anneberg og Ole Østergaard.”   

Senere blev der etableret en fast skyde-
bane samme sted. � 

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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 Information fra havekredsen. 

 
Hold haven sneglefri 
Det ER muligt at gøre dræbersneglene til 

et minimalt problem i din have: Men det 
kræver en målrettet indsats og god nabo-

hjælp, hvis det skal lykkes at holde dem 

nede på et acceptabelt niveau. For at ud-
rydde dem fuldstændig er umuligt. 

 

Ferramol 
Det er specielt hensigtsmæssigt at sørge 

for et usynligt hegn omkring din grund, 
hvor der altid ligger lidt ferramol, først 

og fremmest hvor du oplever sneglenes 
indmarch og ved kompostdyngen, med 

2-4 korn for hver 2-5 meter langs hæk-

ken hver 14. dag (april-oktober) virker 
tiltrækkende på snegle i vindretningen 

med lokkemidlet, som er mel. Når de 

æder af pillerne, virker jernforbindelsen i 

det, ved at sneglen får ondt i maven og 
graver sig ned. Den bliver nede i jorden 

og dør af sult. Dette virker i døgndrift. 
 

Slå dem ihjel 
Udover den forebyggende ”fodring” bør 
alle snegle slås ihjel – og allerbedst er at 

lave en sneglestok. Et kosteskaft eller 

metalrør, der laves en savet rille i en en-
de og et stykke metal skrues fast og sli-

bes skarpt så der bliver en 2-4 cm bred 
kniv yderst. Med kniven trykkes sneglen 

lige bag hovedet, deles i 2 og smides ind 

i vegetationen eller hegnet og så er der 
ikke mere bøvl med den. Stokken har du 

med hver gang du tager en tur i haven, så 
er der ingen undskyldning for at lade en 

snegl lægge æg i haven.  

 

Det præventive 
Sneglene opformeres primært i områder 

���� Sneglebekæmpelse uden hjemmeværnet 
 
 
Ved: Eva Broni 

Dette kaldes på hjemmesiden for aktiv dødshjælp - kniven skulle efter sigende ikke være velegnet til 

brødskæring efterfølgende. 
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med græs eller anden tæt vegetation, 
specielt brakmarker og andre større 

græsarealer. Derfor er det vigtigt at der 
ud mod og i sådanne arealer bruges en 

kombination af gift (ferramol) og de syn-

lige snegle aflives. Erfaringer fra en 
grundejerforening i det Vestjyske kan 

genbruges. Her har grundejerforeningen 

gennem de sidste 6 år hver 14. dag 
spredt ferramol langs skellet til græsare-

alerne. I begyndelsen blev brugt en del – 
nu ganske få korn for hver 5 meter, hver 

14. dag i perioden marts til slutningen af 

oktober. Derudover sørger grundejerne i 
området for aflivning af alle snegle, der 

ses, og hvor de normalt ses, f.eks. ved 
komposten, ligger der hele tiden ferra-

mol, måske under en tagsten eller et 

bræt, hvor sneglene naturligt vil finde 
ind for at søge skygge – også her fornyes 

midlet hver 14. dag med ganske få korn,  

måske kun 3-4 korn pr. gang og forsvin-
der det, drysses igen. 

Ferramol fås flere steder og prisen er 
først på et tilpas leje, når der købes man-

ge kilo ad gangen. Derfor gå flere sam-

men om indkøb, er set til 1050 kr. incl. 
moms hos Linds, men sandsynligvis kan 

det købes til samme pris hos foderstof-
forretninger.  

 
På hjemmesiden: 
 http://iberisk-skovsnegl.blogspot.com 

kan du læse om 8 trin til en (næsten) 
sneglefri have: Her kan du også komme 

med dine egne tips og kommentarer til 

sneglebekæmpelse samt være med i un-
dersøgelsen om hvor mange snegle dan-

skerne rent faktisk slår ihjel rundt om-
kring i haverne. 

Kom med dit bedste snegletips og lad os 

sammen gøre kål på sneglene. 
 

De 8 trin 

• Brug Sneglefjendsk havedesign 

• Anvend Sneglesikre planter 

• Hold God havepraksis 

• Foretag Aktiv dødshjælp 

• Lav Passiv dødshjælp 

• Opsæt Fælder 

• Hjælp Naturlige fjender 

• Udlæg Hegn og barrierer 

  
Tekst:  Frank Hansen,  havekonsulent og 

Boi Jensen, planteskoleejer  � 

Næsten alle kommer i berøring med én der har kræft 
 

Igen i år vil der i Grønbjerg være mulighed for at give et bidrag  
til Kræftens Bekæmpelse  

...naturligvis under forudsætning af….  
at der er en lille flok, som vil gå en tur med "raslebøssen" 

 

Landsindsamlingen er søndag den 6. april.  
 

Har du lyst at være med som indsamler, hører jeg gerne fra dig. 
 

Venlig hilsen  
Hanne Kjærgaard - 97 38 40 94 eller hanne@kjaergaardsvej10.dk 
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���� Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2008 

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

2.kl – 3. kl. og endelig 4. 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.  

0. - 1. kl. 

Kattekonge:Karoline Therkildsen - th 
Kattedronning:Kristian Sønderby - tv 

Førskole 

Kattekonge: Emma Nielsen - th 

Kattedronning: Mathias Sønderby - tv 

2. kl. - 3. kl. 

Kattekonge: Nicolaj Kirk - tv 

Kattedronning: Ben - th 

+ 4 kl. -  

Kattekonge: Jonas Sønderby - tv (Det skal man vide) 

Kattedronning: Mads Juelsgaard - th 
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0. - 1. kl. 

Mette Hansen 
Førskole 

Nina Kirk 

2. kl. - 3. kl. 

Lotte Birkebæk 
+ 4 kl. -  

Nicolai Kvisgaard 

B
ed
st   u

d
k
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d
te   i   a

lle   k
a
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o
rie
r 
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Høfeber er en sæsonbetinget allergi 
overfor pollen. Alt efter hvilken type 

pollen man er overfølsom overfor, viser 
den sig fra marts til september. Omkring 

10% af befolkningen døjer med høfeber. 

20% af disse udvikler senere i levet ast-
ma. Derfor er det vigtigt at behandle hø-

feber. 

 
Høfeber opstår, fordi vores immunappa-

rat reagerer uhensigtsmæssigt på pollen, 
der så trænger for langt ind i vores orga-

nisme. Slimhinden i øjet eller næsen rea-

gerer ved at producere store mængder 
histaminer og prøver at skylle fremmed-

legemerne ud. 
 

Traditionelt behandles høfeber med anti-

histamin, der forhindrer kroppen i at rea-
gere. Hermed trænger pollen længere ind 

i kroppen og kan dermed på sigt yde 

endnu større skade. Som bivirkning slø-
ver antihistaminer desuden kroppen.  

 
For alternative behandlere er det almin-

delig viden, at når det drejer sig om hø-

feber, er det vigtigt at styrke kroppens 
slimhinder og immunsystemet, så pollen 

afvises allerede ved øjnene eller næsen. 
Det gælder om ikke at lukke pollen ind, 

hvilket netop er det, man opnår ved at 

benytte antihistaminer.  
 

I den naturlige behandling af høfeber 

indgår forskellige elementer, der styrker 
kroppen og dermed virker mod høfeber. 

Behandlingen sammensættes specielt til 
den enkelte klient og består oftest af ho-

møopati, kosttilskud, fedtsyrer samt zo-

neterapi. Princippet i homøopati er at gi-
ve en meget svag opløsning af noget, der 

kan fremkalde symptomer på sygdom i 

højere doser. På denne måde styrkes 
kroppens eget sygdomsbekæmpenede sy-

stem.  
 

Det anbefales, at behandlingen påbegyn-

des et par måneder før høfebersæsonen, 
og så fortsætter man resten af sæsonen. 

Efter 2 – 3 sæsoner kan man som regel 
blive sygdomsfri. Ofte har behandlingen 

også en sikker effekt på akut høfeber. 

Mange naturlige midler anvendes på lin-
je med antihistaminer, dog uden bivirk-

ninger. 

 
Ønsker du at vide mere om naturlig be-

handling af høfeber, så er du velkommen 
til at kontakte mig for en uforpligtende 

snak. 

 
Klinik for sundhed og velværeKlinik for sundhed og velværeKlinik for sundhed og velværeKlinik for sundhed og velvære    
Tina Hammelsvang Jeppesen, FDZ zone-

terapeut & RAB behandler 

Holmgårdsvej 2, Grønbjerg, 6971 Spjald, 
Tlf: 22 37 72 33   

www.klinikforsundhed.dk  � 

���� Naturlig behandling af høfeber 
 
 
Ved: Tina Hammelsvang Jeppesen 

 
• 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 VVSGrønbjerg VVSGrønbjerg VVSGrønbjerg VVS    
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Grønbjerg Friskoles Støtteforening 
 
 
Gennem Dansk Friskoleforenings „Gavefond” er det nu 
muligt at støtte Grønbjerg Friskole og fratrække beløbet i 
skat. 
 
 

Alle skattepligtige kan fradrage gaver, når de overstiger 
500 kr. Fradraget kan i 2008 maksimalt udgøre 14.000 kr. 
for hver skattepligtig person. 
 
 

Bemærk venligst 
Bidrag til Dansk Friskoleforenings Gavefond kan indbetales af 
enkeltpersoner på specielle girokort, der kan fås ved hen-
vendelse til Grønbjerg Friskoles Støtteforening. 
 

Fradragsretten bortfalder, hvis giveren påbyder Gavefonden at 
videresende beløbet til Grønbjerg Friskole. Fradragsretten er be-
tinget af, at Dansk Friskoleforening indsender oplysning til skat-
tevæsenet om indbetaler og gavebeløb. 
 

Girokvitteringen (eller tilsvarende) er eneste gyldige kvittering 
over for skattevæsenet. Foreningen oplyser kun giverens navn, 
adresse og indbetalte beløb til giveren selv og til skattevæsenet. 
Ingen andre vil kunne indhente disse oplysninger.  
 

Gaverne kan under ingen omstændigheder træde i stedet for ob-
ligatoriske indbetalinger (skolepenge, SFO-betaling o.lign.). 
 

Husk at skrive på girokortet til modtager: Grønbjerg Friskole, 
Navn, fuld adresse samt personnummer. 
 
Dansk Friskoleforenings Gavefond betragter angivelse af skolens navn for en tilken-
degivelse af, hvad giveren helst ser, at pengene bliver bevilget til. 
 
Støtteforeningen: 
Grete Tange - tlf.: 97 38 42 84 - grete@tange.dk 
Gravers Sønderby - tlf: 97 38 40 18 - gravers@soenderby.net 
Hanne Meiner tlf.: - 97 38 43 58 - tangmeiner@mail.dk 
Kim Lørdal - Tlf.: 97 38 45 25 - mob 23 47 45 24 
Mogens Ballegaard tlf.: 97 38 43 32 - mogens@ballegaard.dk 
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Tak til de, der støtter Sogneforeningen 
 
Vi håber, at du/I vil støtte sogneforeningen, så vi kan bevare vores for-
ening som arbejder til gavn for Grønbjerg by og omegn, og for byens for-
skønnelse, samt støtter kulturelle og sociale aktiviteter for børn, unge og 
ældre. 
 
Alle kan blive medlem af Grønbjerg sogneforening, og en stor del af for-
eningens indtægt kommer fra medlemskontingentet. Det betyder, at med-
lemstallet har stor betydning for sogneforeningens drift og trivsel.  
 
Støt sogneforeningen ved at betale vedlagte girokort: 
 

Tak for jeres støtte i 2007, hvilket havde/har stor betydning!!! 
 

Arbejdsområder: 
Udover diverse arrangementer, deltager sogneforeningen i diverse udvalg:  
• Grønbjerg - 2000,  
• Det grønne udvalg,  
• Byggeriudvalget,  
• Sommerfestudvalget.  
 
Ligeledes sørger sogneforeningen for, at der kommer bænke og blomster 
ud i foråret og at der bliver hængt julepynt op i december.  
Vi sørger for skiltene ved byportene og hvis nogle foreninger ønsker at no-
get skal informeres på skiltene, skal de i god tid ringe til: 
Maibritt Knudsen tlf.: 97 38 45 25 eller 61 72 52 34    . 
Derudover sørger sogneforeningen for driften og vedligeholdelsen af for-
samlingshuset. 
 
Leje af forsamlingshuset kan foretages hos: 
Svend og Karin Jensen, Grønbjergvej 28, Tlf.: 97 38 44 08. Se annoncen  
side 41 her i bladet.  

 

Kontingent fra 1. april 2008 - 31. marts 2009 
 
Pensionister:................................. = 75,00 kroner 
Enlige: ......................................... = 100,00 kroner 
Ægtepar:...................................... = 200,00 kroner 
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Aktivitetskalenderen for medlemsåret: 

 
 
Sankt Hans 
Mandag d. 23. juni tændes grillen kl. 18.00, hvor der er mulighed for at ny-
de medbragt mad i hyggeligt samvær med andre. Kl. 19.20 kåres årets 
sølvviking, 19.40 er der båltale og bålet tændes ca. kl. 20.00. Vi glæder os 
til at se jer til en hyggelig aften for hele sognet. 

 
 
Høstfest 
Lørdag d. 13. september ville dørene åbne for årets høstfest, så sæt kryds 
i kalenderen. 

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

Julebal 
Lørdag d. 27. december vil det årlige julebal løbe af stablen. 
 
 

Fastelavn 
Søndag d. 22. februar 2009 vil der være fastelavnsfest i multisalen. 
 
 

Generalforsamling 
Vi regner med at holde fælles generalforsamling med de øvrige foreninger 
– meldes ud senere. 
 
 

Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.  
 
 
Husk, at der kan bestilles flagning i Algade ved  
Holger Therkildsen, 97 38 41 61. Prisen er 225 kr. pr. flagning. 



34 

Følgende kan læses i det kommende 
nummer af lokalbrugsernes blad: 

 
Intimitet uden at være isoleret 
Score 96,28 

Kædegennemsnit 82,1 
 

LokalBrugsen Grønbjerg er en liden butik 

mellem Skjern og Holstebro. Men målt på 
trivsel er der lige så højt til butiksloftet, 

som der er til den svimlende vestjyske 
himmel. 

 

Selv om vi har en vis intimitet i et sådan 
lille samfund med 700 indbyggere, så fø-

ler vi os ingenlunde isoleret. Tværtimod 
har vi den glæde hen over årene at kunne 

beskæftige mange af byens unge, som al-

tid er friske med gode ideer og forslag, si-
ger uddeler Jens Peder Mikkelsen, som 

efter en fri-weekend godt kan opleve, at 

de unge medarbejdere har givet en salgs-
udstilling en lidt anden drejning. 

 
Jens Peder Mikkelsen har de seneste fire 

år været uddeler i LokalBrugsen Grøn-
bjerg, der omsætter for otte mio. kr. årligt 

inklusiv moms. Og de seneste tre år er 
butikken strøget til tops i trivselsmålin-

gen. Han mener, at det hænger sammen 

med, at han kender de familier, hvorfra 
han rekruttere de unge medarbejdere. 

 

En af hans to faste medarbejdere, Kirsten 
Frederiksen, der sammenlagt har været i 

butikken et dusin år, forklarer den gode 
stemning med, at der bliver talt lige ud af 

posen og åbent om eventuelle problemer. 

 
Desuden har vi hver anden måned perso-

nalemøde, hvor vi samler op på både go-
de og dårlige ting, siger Kirsten Frederik-

sen. 

 
Som belønning har personalekassen i 

Grønbjerg Brugs modtaget en check på 

5000,- kr. som man vil bowle og spise op. 
Billedet på forsiden er taget inden hele 

flokken tog af sted til ren råhygge.  

���� Trivsel i lokalbrugsen i Grønbjerg 
 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Lørdag den 15. marts kl. 9.00 – 16.00. Kursus på Morsø Land-

brugsskole  

Region II afholder kursus med emnet: Romantiske roser til haven. 
Hvis du vil med, så meld dig hurtigt, tidligst fra mandag den 28. januar og senest 

mandag den 25. februar. Max. deltagerantal er 100.  

Tilmelding til Thomas Uhre tlf. 97 42 41 44 eller  thomas-uhre@post.tele.dk .  
Se yderligere oplysninger andet sted i programmet. 
 

Lørdag den 3. 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. 
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Adskillge virksomheder i den kreative 
del af erhvervslivet har slået sig ned i et 

nedlagt fabriksområde på adressen Carl 
Jacobsens Vej 16 i Valby ved Køben-

havn. Blandt disse virksomheder således 

også et antal væsentlige kunstgallerier. 
 

På ét af disse – Copenhart Gallery – ud-

stiller maleren Jane Bjørneboe fra Grøn-
bjerg ved Spjald i perioden 28. februar-

15. marts. I et ekspressivt samspil med 
en anden jysk billedkunstner, Lars Svan-

holm fra Silkeborg, viser Jane Bjørneboe 

et større udsnit af malerier, der bl.a. er 
forarbejdet på plexiglasplader. Her kom-

binerer hun det narrativt fortællende med 
en intuitiv malemåde, der klart tilgodeser 

farven i en ren og uforfalsket version. 

 

Lars Svanholms motivverden kan bedst 
beskrives som abstraktioner medreferen-

cer til naturen i fragmentarisk form. Si-
den debuterne som maler og grafiker på 

henholdsvis Kunstnernes Sommerudstil-

ling og Kunstnernes Efterårsudstilling 
sidst i 1980’erne har Svanholm udstillet 

jævnligt i ind- og udland. 

 
Copenhart er et galleri, der er ved at få et 

solidt fodfæste blandt hovedstadsområ-
dets mange gallerier. I næsten to år har 

galleriets ejer, Allan Knoblauch, udstillet 

kendte og mindre kendte repræsentanter 
fra en omfattende kunstscene. Den aktu-

elle udstilling med Bjørneboe og Svan-
holm har Knoblauch givet den meget si-

gende titel ”Store Armbevægelser”. 

 
Der er fernisering torsdag den 28. febru-

ar kl. 15-19 på Copenhart Gallery, 

Carl Jacobsens Vej 16, opg. 26 i Valby. 
� 

���� Jysk ekspressionisme i Valby 
 
 

Jane ved afsløringen af kunsten i Multisalen 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Onsdag d. 26. marts 2008 kl. 19.30 
 

Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Lokal Brugsen Grønbjerg 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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Påskens gudstjenester 
 

Eftersom Ørnhøj Kirke fortsat er lukket, skal der naturligvis laves en særlig plan 

for den store højtid. 

Vi har samtidig arbejdet på at lave en sammenhæng i gudstjenesterne, så man 
med fordel kan deltage i dem alle. De kommer til at stå som en føljeton fra indto-

get i Jerusalem – over de sidste voldsomme begivenheder omkring Jesu død – og 
frem til opstandelsen, Kirkens allerstørste festdag. 
 

Palmesøndag den 16. marts: Familiegudstjeneste i Ørnhøj Sognehus kl. 10.30 
Indtoget i Jerusalem markeres ved en (pilgrims) vandring fra Kirkedøren til Sog-

nehuset kl. 10.15. Præsten vil gå foran, mens FDF og andre vil følge efter. 
 

Skærtorsdag den 20. marts: Grønbjerg Forsamlingshus kl. 19.30 
Gudstjenesten vil være meget anderledes denne dag, da vi vil forsøge at efterligne 
det jødiske påskemåltid. Vi skal spise lam med bitre urter, som traditionen byder. 

Nadveren udspringer af det jødiske påskemåltid, som Jesus fejrede med sine di-

sciple aftenen før sin henrettelse. Derfor skal vi opleve stemningen fra påskemål-
tidet, som leder os frem til en ny forståelse af Jesu offer. 

Det bliver ikke et spisegilde, så aftensmaden må man tage derhjemme forinden. 
Salmerne, teksterne og den meget konkrete oplevelse til smagssanserne skal nok 

gøre sit til at det bliver en god aften. 
 

Langfredag den 21. marts: Ørnhøj Kirkecenter kl. 10.30 
Langfredag er en sorgens dag, og dens temaer er svære at have med at gøre, og 

derfor kan vi ikke lade dem stå ubehandlede. Gudstjenesten er uden blomster og 
tændte lys. Død og svigt og nederlag er gennemgående temaer, som er nødvendi-

ge for at gribe glæden på Påskedagen. 
 

Påskedag den 23. marts: Nr. Omme Kirke kl. 6.00 
Kan man holde Julemesse ved midnatstide, kan man også holde Påskemesse tid-
ligt om morgenen! 

I den ortodokse kirke holder man påskegudstjenesten ved solopgang, for det er 

tidspunktet, hvor Jesus opstod fra graven. Vores påskemesse vil hente elementer 
fra den ortodokse gudstjeneste, og menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker 

bagefter. 
 

2. Påskedag den 24. marts: Nr. Omme Kirke kl. 10.30 
For de, der kan synes, at der er alt for meget spræl i denne påskeuge, vil dagens 
gudstjeneste være helt almindelig, mens prædikenen vil samle trådene fra ugens 

underlige begivenheder – jo, man kan godt blive lidt ør i hovedet af de mange 

indtryk. Her runder vi ugen af, gør status og ser fremad. 
 

Menighedsrådet og pastor Ole Rasmussen 
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Et par unge mennesker er ca. 20. janu-
ar flyttet ind på ovennævnte adresse, og 

de er i fuld gang med at renovere huset, 
som de er flyttet ind i, det vil sige, at der 

bliver malet, sat nye hårde-hvide-varer 

ind og lagt nyt gulv her og der. De er sta-
dig i fuld gang, da jeg kommer på besøg, 

men de er så venlige at tage imod mig al-

ligevel. 
 

De kommer fra Ørnhøj, hvor de har boet 
i lejlighed i nogen tid, og før det har de 

sammen boet i lejlighed i Spjald. Nu var 

de imidlertid ved at være trætte af det, og 
da der så bød sig et godt hus i Grønbjerg, 

besluttede de sig for at få foden under 
eget bord, for som de siger ”så har vi no-

get at give os til, når vi kommer hjem fra 

arbejde”. 
 

Camilla Boesen (21) fortæller derefter 
om sig selv: ”Jeg er født på Sjælland, 

men da jeg skulle i 8. klasse, flyttede jeg 
sammen med min mor og lillesøster til 

Grønbjerg, hvor vi kom til at bo på 

Holstebrovej. Der havde min mor nemlig 
fundet en ny ven, og ham flyttede vi ind 

hos. Desværre skete der det frygtelige, at 

han døde efter et halvt år. Det var et 
chok, men heldigvis var der nogle enkel-

te mennesker, der kom ind til min mor 
og snakkede med hende om det. Det 

hjalp hende meget. Vi flyttede umiddel-

bart efter ned til Grønbjerg by, og der 
boede vi et stykke tid, hvorefter vi flytte-

de til Fiskbæk. 
Vi kunne jo godt være flyttet tilbage til 

Sjælland, men det er jeg glad for, at vi 

ikke gjorde, for jeg er godt tilpas med at 
bo her. Jeg har familie i Østjylland, og 

den har vi haft glæde af i 

den forløbne tid. 
(Camillas dialekt bærer hel-

ler ikke præg af det sjæl-
landske.) 

Jeg kom ikke til at gå i 

Grønbjerg skole, men be-
gyndte i Spjald, og da jeg 

var færdig med 10. gik jeg 
straks i gang med en uddan-

nelse, idet jeg gik i lære 

som maler i Spjald, og den 
uddannelse gjorde jeg fær-

dig for 1½ år siden, og der-

efter fik jeg fast arbejde hos 
min læremester. Det er et 

udmærket sted, og der er 
nok at lave både med ny-

bygninger og restaurerin-

ger. Vi arbejder fortrinsvis 
her omkring, men jeg har 

���� Besøg på Rundingen 12 
 
 
Ved: Grete Tange 
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da også været i Silkeborg for at male et 
hus. Vi arbejder sammen med Ivan, (Ide-

Huse -red) og i hans huse har vi maleren-
treprisen. 

Vi arbejder på timeløn, og det synes jeg 

er udmærket, selvom jeg også godt kun-
ne tænke mig at prøve at arbejde på ak-

kord, for jeg arbejder godt sammen med 

dem, som er mine kolleger, og da vi er 
opmærksomme på at gøre vores arbejde 

godt, ser jeg ingen problemer i akkordar-
bejde.” 

 

Jonas Fejsø Nielsen (22) fortæller: ” Jeg 
er født i Ørnhøj, hvor mine forældre sta-

dig bor. Jeg har to store søskende, og 
Sally – min storesøster er gift med Lars 

Mikkelsen fra Grønbjerg, så jeg har da tit 

været i Grønbjerg, også før vi flyttede 
hertil. Jeg har også spillet fodbold her, så 

jeg kender mange unge mennesker her-

fra. 

Jeg har gået på Ørnhøj skole, og efter 9. 
klasse gik jeg i lære som maskinsnedker 

på Trehøje Døre i Ørnhøj, hvor jeg hav-
de været fejedreng indtil. Da jeg var fær-

diguddannet, fortsatte jeg i 2 år der, men 

jeg har også arbejdet et år på Dana Vin-
duer. 

Nu er jeg på Velfac i Ringkøbing, hvor 

jeg arbejder om natten, og det er jeg bare 
glad for. Jeg starter min arbejdsperiode 

kl. 21.45, og så er jeg hjemme igen kl. 7. 
Derefter på hovedet i seng, og jeg kan let 

sove, men kan dog forstyrres, hvis der er 

meget larm tæt på, men det er der heldig-
vis ikke i Grønbjerg. Jeg vågner gerne 

igen ved 14 – 15 tiden. Min arbejdsuge 
begynder mandag aften, og jeg slutter 

igen fredag morgen, så jeg har en rigtig 

lang week-end. Jeg sover gerne en 4 – 5 
timer fredag, selvom jeg da også kan kø-

re igennem uden søvn, men så bliver jeg 

også træt. Mandag sover jeg til ca. 10 om 

 

Ørnhøjvej 24 - Grønbjerg - Tlf. 97 38 42 81 - Fax 97 38 42 88 

IDÉ  • HUSENE  

IVAN V MORTENSEN A/S 

Bygge & indretningsfirma 
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formiddagen, og så er jeg klar til om af-
tenen.” 

Om sin hverdag på fabrikken fortæller 
han, at det kan være hårdt, når der er me-

get at lave, men det kan næsten være lige 

så strengt, når der er lidt, hvilket sker, 
når maskinerne går i stykker. De mest 

elementære fejl kan de selv ordne, men 

sker der større nedbrud, må de have fat i 
enten smed eller elektriker, der også er 

ansat på fabrikken. Stort set alle maski-
ner er computerstyrede, og det er sjovt, 

for der er noget teknik, der er spænden-

de. 
 

Om dagligdagen derhjemme fortæller 
de samstemmende, at de hjælpes ad med 

mad, rengøring, vask, opvask og andre 

pligter, og det har de fundet ud af, for de 
har boet sammen i 3 år. Da han jo har 

flere timer om dagen hjemme, er det na-

turligt, at han tager sin del af dette 
”slæb”. På den måde kan de også bedre 

nyde fritiden sammen. 
De fortæller om huskøbet, at de syntes, 

det var et godt hus til en overkommelig 

pris, og da de også har valgt at bibeholde 
køkken og badeværelse samt de gamle 

døre, som de har fået sprøjtemalet, me-
ner de, at der kan blive luft i økonomien, 

så de ikke behøver at være bange for en 

evt. ”kartoffelkur”. I det hele taget vil de 
hellere spare lidt nu, så der kan blive råd 

til fortsat at leve, end at spænde sig så 
hårdt for, at de måske bliver sure og træt-

te af det hele. 
 

Camilla fortæller videre, at hun har to 

heste, der er opstaldet på Ørnhøj Ride-
skole. De er dog til salg, for hun synes 

ikke, at hun har den fornødne tid til dem. 

Heste skal nemlig plejes, motioneres og 
passes, og det bliver der ikke rigtig tid til 

nu. Hun har haft dem i seks år og bruger 
dem til at ride dressur. Hun er glad for, at 

de står på en rideskole, for så behøver 

hun ikke at have dårlig samvittighed 
over, at hun ikke kommer ned til dem 

hver dag. 
Hun danser også squaredance sammen 

med Bill, og det er sjovt. Endelig spiller 

hun billard og har gjort det i flere år. 
Netop i år holder hun dog fri fra det, og 

da der ikke er særlig mange piger, der 

gør det, har hun været lidt et særtilfælde. 
Hun synes, det er hyggeligt, samtidig 

 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.  

Bedsteforældredag Bedsteforældredag Bedsteforældredag Bedsteforældredag     

i 

Børnehuset  

tirsdag d. 20. maj 
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med at man skal kunne koncentrere sig. 
 

Jonas spiller fodbold, og han har spillet 
både i Ørnhøj og i Grønbjerg, og her til 

sidst har det været et combihold, hvor 

man lånte spillere af hinanden. Det har 
på den måde været sjovere, fordi man i 

stedet for 5 – 6 stykker til træning nu 

kunne være 20. Han ved ikke, om han vil 
fortsætte med det, ellers kunne han godt 

tænke sig at spille lidt badminton. 
Skydning har han også været i gang med 

i Ørnhøjhallen. Især pistolskydning fa-

scinerer, fordi det ikke er så let, som det 
ser ud på film. 

De er godt klar over, at skal de have nye 
bekendtskaber, skal de deltage i noget af 

det, der foregår i byen. I den forbindelse 

taler de om frivilligt arbejde, og det er jo 
også en god ide! 

Ved den snak kommer vi til at tale om 

skolen, og de siger samstemmende, at 

havde der ikke været en skole her i byen, 
havde de ikke bosat sig her. 

 
Om haven fortæller de videre, at til 

sommer regner de med at fjerne alle træ-

er og så begynde på en frisk. Jonas vil 
helst kun have en græsplæne, mens Ca-

milla mener, at der også skal være nogle 

bede. Nye fliser skal der også lægges, og 
bredbåndet skal de selvfølgelig også ha-

ve lagt ind. Heldigvis skræmmer det dem 
ikke, for de har gode venner, som gerne 

kommer og giver en hånd med. 

 
De slutter med at sige, at de er glade for 

velkomsten her og i det hele taget for at 
være kommet til byen, og Jonas nyder, at 

han kan hilse på folk her, og at de hilser 

igen. 
 

Jeg siger tak for en gæstfri modtagelse 

og ønsker dem god vind.   � 

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    
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Rejsebrev 
Jeg vil fra tid til anden bringe et rejse-

brev fra mine oplevelser som præst i Fly-
vevåbnet. 

Siden det blev kendt, at jeg havde fået et 

ben indenfor i den verden, er jeg flere 
gange blevet spurgt, om jeg så skal flyve 

op til stjernerne, men det bliver vist des-

værre den mindste del af det. I første 
omgang er min opgave ret så jordnær – 

at blive en så integreret del af det militæ-
re system, at jeg kan færdes hjemmevant 

der – og så også at blive en del af min 

nye hjemmebase, radarenheden i Karup, 
som bliver mine folk. 

 

En brat opvågen 
Normalt stifter de nye soldater særdeles 

håndfast bekendtskab med systemet, når 
de i forbindelse med værnepligten plud-

selig skal stille op til andre krav end 

dem, de har mødt hjemme ved mor. Det 
er til tider en brat opvågnen, de møder 

der, og nogle vil mene, at det er det, der 
gør dem til rigtige mænd. I så fald er jeg 

først nået til det trin nu, da jeg ikke før 

har været soldat. 

 

Stjernestunder og GMU 
Jeg har i skrivende stund allerede gen-
nemført det halve af det 4-ugers kursus i 

Grundlæggende Militær Uddannelse 

(GMU), jeg skal gennemgå. Samtidig er 
der løbende andre kurser for flyverpræ-

sterne og de andre værnspræster, som jeg 

naturligvis også skal deltage i. Jeg skal 
her berette om et sådant kursus, ligesom 

jeg skal fortælle stjernestunder fra min 
nye soldatertid (GMU) på Jægersborg 

Kaserne. 

 

Lille USA 
I januar var jeg med de øvrige flyverpræ-
ster en tur i Ramstein i Tyskland, hvor vi 

besøgte en stor amerikansk Air Base. Det 

er omstændeligt bare at komme ind så-
dan et sted. Til det formål har vi alle et 

militært ID-kort, hvoraf det fremgår på 

flere sprog, at vi er værnspræster. Der 
står således på engelsk, at jeg er Air For-

ce Chaplain. Jeg morede mig meget 
med, at vi var en hel bus fyldt med 

Chaplains, der skulle besøge et lille USA 

midt i Tyskland. Jeg så for mig, hvordan 
vi alle skulle gå i gåsegang med Chaplin-

skridt. Vi havde dog ikke bowlerhat på, 
så sammenligningen holdt ikke helt. 

I Ramstein er der et helt lille amerikansk 

samfund, baseret på den filosofi, at de 
udsendte amerikanske soldater og deres 

familier ikke skal mangle noget ved at 

være udsendt. Derfor er hele basen at be-
tragte som amerikansk jord. Der kørte 

vaskeægte amerikanske politibiler rundt, 
som håndhævede amerikansk lov. Alle 

de amerikanske varer i butikkerne kunne 

kun købes for rigtige amerikanske Dol-
lars, og Stars and Stripes vajede alle veg-

ne. Det var dog den samme himmel og 

de samme stjerner, vi kunne se om nat-
ten. 

 

���� Chaplin og stjernene 
 
Ved: Sognepræst Ole Rasmussen 

Ole Rasmussen og Stars and Stripes i Ramstein 
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Logistikken 
Vi fik en fin rundvisning på det ameri-

kanske hospital, som er transitsted for 
sårede amerikanske soldater fra bl.a. 

Irak/Afghanistan på vej hjem. De havde 

et mægtigt logistisk apparat, som sørge-
de for transport af 10.000 tilskadekomne 

om året (både direkte krigsskader og al-

mindelige uheld og sygdomstilfælde), 
hvoraf halvdelen fortsatte turen hjem til 

USA, mens de øvrige vendte tilbage til 
deres enheder efter endt behandling. Vi 

besøgte Fisher-House, som er et privat 

og frivilligt hjælpearbejde i stil med Ro-
nald McDonalds-hjemmene i Danmark, 

hvor sårede soldaters familier kunne bo 
gratis, mens de var på besøg. Især den 

amerikanske patriotisme og den stærke 

frivillighedskultur var slående for os 
danske, ligesom de jo har et kæmpestort 

apparat sat i værk til at understøtte den 

enorme rolle, de har i operationer for at 
sikre deres position over hele verden. 

 

De amerikanske Chaplains 
Under hele besøget havde vi også kon-

takt til amerikanske kolleger, som infor-
merede os om deres arbejde, som på så 

mange måder ligner vores – og så dog. 
En amerikansk chaplain i de væbnede 

styrker er ansat på fuldtidskontrakt, og 

har altså ikke en menighed derhjemme, 
som han blot har orlov fra under udsen-

delsen, som vi danske har det. Det bety-

der naturligvis noget for selvforståelsen 
og for forholdet til det militære system. 

De amerikanske chaplains går ind i den 
militære rangorden, hvilket vi ikke gør i 

Danmark. Det ændrer opgaven funda-

mentalt at have stjerner på skuldrene i 
stedet for et kors, blev vi snart enige om. 

I Danmark er det jo netop et stærkt plus 

for præsten at jeg ikke har en militær 
grad, men altid er at betragte som en li-

gemand med den person, jeg taler med 

aktuelt. Fra den menige til generalen er 
der derfor ikke tvivl om, at præsten er en 

ligemand, som man kan tale fortroligt 
med. Det er ikke helt så ligetil i det ame-

rikanske system. 

Vi blev guidet rundt af en ældre, gråhåret 
chaplain, der havde lært at tale dansk af 

sin danske kone. Det gav besøget en lille 

ekstra dimension, da det viste sig, at jeg 
kendte både ham og konen fra en helt an-

den sammenhæng for over 20 år siden – 
så vi havde vores egen lille stjernestund 

med gensyn fra en svunden tid. 

 

Soldatens virkelige vilkår 
Vel hjemme igen skulle jeg så til at kon-
centrere mig om den næste opgave – 

GMU på Jægersborg kaserne. De første 

par uger var i januar/februar, så det var 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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bare at pakke alt grejet sammen (der er 
ikke så lidt … !), og komme af sted. 

Vi var et hold på 29 læger, sygeplejer-
sker eller præster, der mødte til Forsva-

rets Sundheds Uddannelse, som er et 4-

ugers kursus som indfører os i det mili-
tære system, og samtidig giver os en for-

nemmelse af alle soldaternes livsvilkår. 

Det indebærer både en stram disciplin 
(som kan være svær at acceptere, når 

man ikke er 18 år længere), førstehjælps-
kursus, pistolskydeuddannelse og lejrtur 

i bivuak. 

Noget af det første, vi skulle lære var na-
turligvis at stå ret, og jeg håber ikke, se-

niorsergenten opdagede at jeg stod og 
småfniste, da han fortalte, at man i ret-

stilling skal stå ligesom Charlie Chaplin 

– med fødderne i en 45 graders vinkel. 
Efterhånden er vi blevet ganske habile til 

at gå i takt – og jeg har da også lige be-

stået den militære førstehjælpsprøve til 
bronzemærke. 

Vi 4 præster fik fri en dag på kurset, da 
vi var inviterede en tur på de bonede gul-

ve. Det var i forbindelse med en konfe-

rence i København : International Chief 
of Chaplains Conference. Der var kon-

cert i Holmens Kirke med DR Pigekoret 

og adskillige professionelle sangere og 
musikere. Det var meget fint, så vi havde 

paradeuniformen med de fine sko på – 
og så var kirken ellers fyldt med 

chaplains fra hele verden. Dronning 

Margrethe og Prins Henrik deltog også, 
men til den efterfølgende reception holdt 

de fineste stjerner nu til i et rum ved si-
den af. 

 

I pløre og ælte 

Et par dage senere kom så øvelsen ude i 

det fri. Da havde vi kampuniform på. Det 

var såmænd fornuftigt nok, da det var 
udendørs – i regnvejr … surt ! Støvlerne 

blev endog meget smattede, da vi en nat 
var på orienteringsmarch. Nu var det til 

gengæld holdt op med at regne, så stjer-

nerne smilede til os fra en skyfri himmel. 
I øvelsesområdet var der fine veje, men 

da vi skulle fra post 4 til post 5, måtte vi 
krydse ind over et terræn, der var gen-

nempløjet af militære køretøjer, og så 

stod vi i ælte og pløre. På det tidspunkt 
begyndte moralen at dale en anelse hos 

nogle, men ved hjælp af kompasset, kor-

tet og Karlsvognen kom vi alligevel 
fremad. 

Vi fandt den sidste post, og kom tilbage 
til lejren, så vi kunne krybe ned i sovepo-

sen ved 23.30-tiden, og her kunne den 

nye air force chaplain fra Vestjylland 
konstatere, at Himlen er den samme, 

uanset uniform, geografi eller stjernebil-

leder. � 

På skydebanen 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 



46 

Hvad er der sket og hvad sker der på fri-
skolefronten i øjeblikket? 

 

• Vi har haft indskrivning af elever til 
skolen og SFO og indskrivning af 

børn til børnehaven. 

• Vores skoleleder Peter Lindegaard 

har haft orienterende samtaler med 

personalet både i skolen og i børneha-
vedelen. 

• Vi er ved at få kontrakter med lærer-

ne på plads. 

• Børnehavedelen med alle pædagoger 

skal virksomhedsoverdrages. 

• Vi har indkaldt til ekstraordinær ge-
neralforsamling, og vi har indkaldt til 

ordinær generalforsamling med tre 

punkter indlagt. Valg af forældrebe-
styrelse/råd i børnehaven. Ordinær 

generalforsamling og endelig valg af 
ekstern tilsynsførende til friskolen. 

• Vi har givet flere interview til pressen 
både på lokalt plan, men også i lands-

dækkende medier. 

 

Indskrivning 
Den 17. januar havde vi en god eftermid-
dag/aften med indskrivning af børn til 

friskolen, skolefritidsordningen (SFO) 

og til børnehaven. 
Lige fra kl. 17 var der travlhed med ind-

skrivningen til Grønbjerg Friskole. For-
ældre kom i en lind strøm sammen med 

deres børn for at blive skrevet ind og for 

at hilse på Grønbjerg Friskoles kommen-
de leder Peter Lindegaard. I ventetiden 

var der mulighed for at få sig en kop kaf-

fe og en småkage, og naturligvis var der 
saftevand til børnene. 

På selve aftenen blev der indskrevet 85 
elever i skoledelen fordelt på klasserne 

fra Bhkl. til og med 7. klasse. I Børneha-

vedelen blev der indskrevet 20 børn. 
Man kan naturligvis vedblive med at ind-

skrive børn i Grønbjerg Friskole frem til 

skolestart i august 2008. 

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

Opråb til brugere af pap- og papircontainerne ved Brugsen. 
 

Der er rigtig mange, som lægger deres pap og papir i de rigtige containere og 

kun det, og det er vi rigtig glade for; men der er desværre nogle enkelte, som be-

tragter containerne som affaldsspande.  
 

Der er således blevet fundet splintret glas, plasticdunke, flasker, samlemapper, 

julepynt og andet i dem. 
 

Det kan ikke fortsætte, for Vagn og Svend Erik skal ikke rydde op efter os. Der-

for gentages det hermed: pap og kun pap (kasser skåret op) skal i papcontaine-

ren; - papir og kun papir skal i papircontaineren. 
 

Hvis vi ikke hjælper dem ved at sortere ordentligt, kan det blive nødvendigt at 

gøre en ende på vores indsamling. Og det ville da være ærgerligt. 
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Personale til friskolen 

Vores skoleleder Peter Lindegaard har 

haft orienterende møder med hele perso-
nalet. Det er vigtigt for personalet at vi-

de, hvor deres kommende leder står i for-

hold til pædagogisk retning og ledelses-
stil, og specielt de forhold der kommer 

til at virke, når man går fra en folkeskole 

til Den selvejende institution Grønbjerg 
Friskole, med alle de frihedsgrader der 

ligger i det, og den Grundtvig-Koldske 
holdning og livssyn der skal herske i bå-

de skoledelen og også i SFO og børneha-

vedelen. Og specielt, vil man fra perso-
nalets side være med til det og være ind-

stillet på de nye forhold? Det skal den 
enkelte gøre op med sig selv. 

Efter samtalerne har personalet haft tid 

til at overveje hele situationen, og i skri-
vende stund er vi i færd med at forhand-

let kontrakter på plads med stort set hele 

friskolens lærerkollegium.  
 

Personale til børnehaven 

Børnehavedelen er en lidt anden proces, 

da der her skal ske det, man kalder en 

virksomhedsoverdragelse. Dette indebæ-
rer at det samlede personale overgår til 

den nye institution - undtaget, naturlig-

vis, dem der ikke har lyst til at arbejde i 
en fribørnehave eller som ikke kan se sig 

selv i en børnehave med de værdier, som 
vi har formuleret i Grønbjerg Friskole. 

Personalet kan naturligvis også sige fra, 

hvis ikke den enkeltes opfattelse af pæ-
dagogisk holdning ligger på linje med 

den linje den kommende leder Peter Lin-

degaard ligger for dagen. 
Nu er ordet virksomhedsoverdragelse 

nævnt. For børnehavedelen ligger den 
fremgangsmåde helt fast. Der har været 

røster fremme om, at også skoledelen 

skal virksomhedsoverdrages. 
Virksomhedsoverdragelsesloven, som er 

en EU lov, der dog har virket i Danmark 
siden 1979, er blevet bragt på bane i for-

bindelse med overdragelse af nedlagte 

skolebygninger til nye friskoler. 
Virksomhedsoverdragelsesloven er en 

lov der, meget kort fortalt, er beregnet til 

at beskytte medarbejderne ved overgang 
fra en virksomhedsejer til en anden, og 

hvor indholdet i virksomheden stort set 
er den samme. Ringkøbing-Skjern Kom-

mune er fra sit bagland blevet anbefalet 

at lade virksomhedsoverdragelsesloven 
komme på tale, medens Grønbjerg Fri-

skole fra sit bagland har fået anbefalet, at 

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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den ikke kan komme på tale. 
Det er første gang i historien at den lov 
kommer på tale i forbindelse med over-
gang fra en folkeskole til en friskole. Da 
der er tale om to forskellige love, der 
skal overholdes, Friskoleloven på den 
ene side og ”Lov om virksomhedsover-
dragelse” på den anden, opstår der en 
konflikt, som vi nu ved, at Undervis-
ningsministeriet med Bertel Haarder i 
spidsen skal afklare med beskæftigelses-
ministeriet, med Klaus Hjort Frederiksen 
for bordenden, hvor lov om virksom-
hedsoverdragelse henhører under. 
Denne proces kan blive langvarig, og her 
i Grønbjerg skal eleverne undervises pr. 
1. august uanset om EU eller andre skal 
bestemme, så derfor finder vi sammen 
med embedsmændene i Ringkøbing-
Skjern kommune en fornuftig løsning på 
de dele. 
 
Børnehavedelen i Grønbjerg Friskole bli-
ver oprettet som en privat institution. Det 
kan lade sig gøre gennem nogle para-
graffer i Friskoleloven og Dagtilbudslo-
ven. Én af betingelserne er, at der skal 
oprettes en forældrebestyrelse/råd, og det 
råd vil Grønbjerg Friskoles bestyrelse 

gerne have repræsenteret i friskolens be-
styrelse. Den nogenlunde samme kon-
struktion som finder sted i Børnenes Hus 
i dag. 
 
Ekstraordinær og ordinær generalfor-

samling 

I den anledning er der så indkaldt til eks-
traordinær generalforsamling den 13. 
marts i Børnenes Hus. Bestyrelsen i 
Grønbjerg Friskole ønsker at nedskære 
antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 
5 og efterfølgende supplere bestyrelsen 
med to medlemmer fra det forældreråd, 
der ifølge loven om private børnehaver 
skal oprettes. Det skulle helst være en lil-
le og smertefri omorganisering, der dog 
med vedtægter taget i betragtning skal 
gøres retmæssigt. 
Efterfølgende på den ordinære general-
forsamling den 27. marts skal denne ved-
tægtsændring så godkendes af general-
forsamlingen. 
Den ordinære generalforsamling indehol-
der ikke mindre end tre møder. 
På det første møde vælges forældrebesty-
relsen/rådet til børnehaven af og blandt 
de forældre, der har børn i børnehaven. 
Dernæst afholdes ordinær generalfor-

Har du tænkt på at tage på gymnastikHar du tænkt på at tage på gymnastikHar du tænkt på at tage på gymnastikHar du tænkt på at tage på gymnastik----lejr eller skole lejr eller skole lejr eller skole lejr eller skole ----        
i sommerferien ???i sommerferien ???i sommerferien ???i sommerferien ???    

 

Det er for de 8 til 16-årige 
 

Hvis - så gå ind på DGIs hjemmeside og se hvilke muligheder 
der er for din aldersgruppe og i dit område 

www.dgi.dk/kalender 
 

Der er sidste tilmelding 1. aprilDer er sidste tilmelding 1. aprilDer er sidste tilmelding 1. aprilDer er sidste tilmelding 1. april    
Hilsen Grønbjerg gymnastik- og ungdomsforening 
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samling i Grønbjerg Friskole med dags-
orden ifølge vedtægterne. 

Efterfølgende afholdes der valg af eks-
tern tilsynsførende til friskolen. 

Friskoleloven indeholder krav om, at for-

ældrene fører tilsyn med Friskolen, men 
ikke nok med det, så skal der også væl-

ges en ekstern tilsynsførende, der skal 

føre tilsyn med bl.a. ”om skolens samle-
de undervisningstilbud ud fra en hel-

hedsvurdering står mål med, hvad der al-
mindeligvis kræves i folkeskolen”. 

Hvis ikke forældrekredsen vælger en til-

synsførende bliver denne opgave vareta-
get af kommunen. 

 

Pressen 
Endelig bliver bestyrelsen ringet op af 

journalister fra nær og fjern. Interessen 
samler sig om alle de friskoler, der er an-

meldt til Undervisningsministeriet i år. 

Hvorfor opstår friskolerne på ruinerne af 
en nedlagt folkeskole, er det protest eller 

hvad? Hvad er det for en størrelse med 
virksomhedsoverdragelse, der har funge-

ret siden 1979, og som først nu bliver 

bragt i anvendelse - sidder der i dag 
mange kommunalbestyrelsesmedlemmer 

og friskolebestyrelsesmedlemmer, der 

står til lange fængselsstraffe fordi de ik-
ke har overholdt en lov, som er blevet 

indført for mange år siden, og som bl.a. 
gælder for overtagelse af en olivenprodu-

cerende virksomhed på Sicilien. Jo - 

spørgsmålene er mange. 
Men én ting står klart Grønbjerg Friskole 

er ikke en protestskole. Kimen blev lagt 

for over fire år siden, og da frugten blev 
moden - godt hjulpet på vej af en skole-

nedlæggelse - udfoldede der sig en Fri-
skole med et Grundtvig-Koldsk livssyn 

og pædagogiske holdninger og som ny-

der opbakning af rigtig store dele af for-
ældrene og befolkningen i Grønbjerg i 

det hele taget. 

 
Skolekredsens medlemmer er person-

lige medlemmer. 
 
Man kan via homebanking indbetale kr. 

100 pr. person direkte til Friskolens kon-

to i Ringkøbing Landbobank: 
 

7670 - 2285000 
 

Husk at anføre navn/e på de/n person/er 

der skal være medlem - og gerne e-
mailadresse også.  ���� 

Nye E-mail adresser  

i en bredbåndstid 
 

Hvis du/I flytter eller skifter e-mail adresse - og stadigvæk 

ønsker at modtage  

”Runestenen meddeler”  

hver søndag - så skriv til:  

 

runestenen@runestenen.dk 
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���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Heidi Brinch Hansen 

 
”Ak se, hvor pyntet solen går med lange 

stråler i sit hår; den varme krans er rette 
kans for alle ting, som nu må gry, på 

ny….” 

 
En kold og trist januar og februar er ved 

at slippe taget i os, og vi er på vej ind i 
foråret i 2008 med en hel del ”pyntet 

sol” forhåbentlig. For mig kan det bare 

ikke gå stærkt nok. Jeg plejer at sige, at 
vinter ikke er noget, der bringer en nega-

tiv stemning ind i mit liv, men jeg bryder 

mig altså ikke om regn, regn, hård vind 
og regn igen. Nej, vinter skal da helst 

bringe lidt sne, klar blå frosthimmel – 
noget der kan drive utøjet ud af alle 

sprækkerne. Det har vi ikke haft ret me-

get af denne vinter, og det er nok des-
værre noget, vi skal til at vænne os til. 

 

Skolefest 

Til at drive det våde og blæsende vejr 

lidt væk fra sindet har vi jo årets skole-
fest i Børnenes Hus. Den løb af stablen 

torsdag d. 7.februar. For os ”førstegangs-

forældre” var det en stor oplevelse at se 
alle de dygtige, dejlige, glade og humori-

stiske børn, vi har her i Grønbjerg. De 
mere erfarne forældre kan efterfølgende 

så forklare, at alle skolefester afholdes 

hvert år med lige stor entusiasme og glæ-
de som festen i år. Det er i hvert fald en 

rigtig god tradition, og man snakker alle-

rede nu om, at det kunne være dejligt, 
hvis friskolen ville fortsætte denne tradi-

tion. Jeg er helt enig, men man skal hu-
ske på, at det altså er en helt ny skole, 

der skal til at lave sine egne traditioner. 

Den skal have lov til at udvikle sig og 
skabe - ikke kun overtage! 

 

Fastelavn og påske blev og bliver jo som 
altid fejret med manér i Børnenes Hus. 

Fastelavnsmasker, små søde katte og sjo-
ve hatte - jo, det hele var på plads til den 

helt store fest først i februar. Og allerede 

her sidst i februar kan man se diverse på-
skeæg blive dekoreret i anledning af 

årets tidlige påske. Højtiderne holdes i 

hævd - en naturlig del af årstiderne, der 
afløser hinanden. 

 

Afskedsfest for Børnenes Hus 

Jeg vil gerne her til sidst gøre opmærk-

som på vores afskedsfest - eller man 
kunne måske kalde det en nedlæggelses-

fest - for Børnenes Hus i Grønbjerg. I be-
styrelsen er vi blevet enige om, at vi vil 

slutte af med et par rigtig dejlige festda-

ge. Så sæt kryds i kalenderen d. 27. og 
28. juni. Programmet følger senere. 

Jeg håber, foråret vil bringe lys og glæde 

til alle, og at vi alle får tid til at komme 
ud og se de ”ting, som nu må gry, på 

ny….” 
 

”…Se fuglene i flokketal i luftens vide 

sommersal; her flyver en jo med sin 
gren, en anden sanker hår og strå så 

små.” 
 

(Uddrag fra "Den kedsom vinter gik sin 

gang" af Oluf Ring) � 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Naturlig medicin. 
Ganske mange, over 15 %, tager natur-

medicin. Det meste tages mod alminde-
lig træthed og utilpashed eller mangel på 

energi; men det bliver også brugt mod 

regulære sygdomme. Som regel har na-
turmedicin færre og mindre bivirkninger 

end almindelig medicin, og det er ikke så 

mærkelig. Det skyldes simpelthen, at det 
ikke er så stærkt, så man får heller ikke 

den samme virkning. 
Almindelig medicin er også fremstillet 

på grundlag af stoffer, der findes i natu-

ren. 
Et stof, der findes i naturen, kan sagtens 

være giftigt, f. eks. er der blåsyre i bitre 

mandler, og stormhat er absolut død-
bringende i selv små mængder. 

Naturmedicin kan nogle gange øge eller 
mindske virkningen af anden medicin, 

så selv om den er "naturlig", skal den 

bruges med omtanke. Hvis man tager 
flere slags, er det jo for dumt, hvis de 

ophæver virkningen af hinanden. 

ÆldreForum har udgivet en lille bog 
om naturlægemidler og kosttilskud. 

Den er gratis og kan bestilles hos Æl-
dreForum på tlf. 72 42 39 90 eller 

aef@aeldreforum.dk 

Kosttilskud er også nogle gange medi-
cinsk aktive, f. eks. virker fiskeolie 

blodfortyndende, men når der står 
"kosttilskud" på etiketten, er der ikke de 

samme krav til kontrol, som hvis der 

står "naturmedicin". Det er faktisk nog-
le gange svært at finde ud af. 

Der blev serveret medisterpølse og hjemmelavet rødkål ved årets fællesspisning, der igen i år 

kunne trække fulde huse af Grønbjergs sultne, sangglade og snakkelystne beboere.  

Og igen i år præsterede Familie&Samfund, Menighedsrådet og Kultur og Samvær det næsten 

sædvanlige overdådige dessertbord som både børn som voksne næsten forspiste sig i. 
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Et jubilæumsår er rundet af og et nyt år er 
begyndt. Jeg vil i denne årsberetning se 
tilbage på et indholdsrigt jubilæumsår. 
 
Farvel og goddag 
År 2007 startede med en generalforsam-
ling i februar, hvor vi sagde farvel til fire 
arbejdsommes bestyrelsesmedlemmer, 
Hanne Kæmpegaard, Joan Nielsen, Per 
Klose og Svend Jensen. Glædeligt valgte 
Svend og Karin Jensen at fortsætte med 
forsamlingshusudlejningen, hvilket har 
været til stor støtte for sogneforeningen. 
Ind i bestyrelsen fik vi fire ny medlem-
mer, Dorthe Hansen, Heidi Kjær, Anne 
Louise Klose og Gitte Led. De kom med 
frisk energi og god dynamik til gruppen. 
D. 18. februar blev gruppen konstitueret i 
forbindelse med årets fastelavnsfest, som 
blev afholdt i multisalen og gymnastiksa-

len. Vi havde en dejlig fastelavnsfest, 
hvor mange glade og farverige børn var 
mødt op med forældre og nogle med deres 
bedsteforældre. Katten blev slået af tøn-
den og der var kåringer, kaffe og sangle-
ge. 
 
100-års-jubilæum 
6. marts havde forsamlingshuset 100 års 
jubilæum, hvilket blev fejret med en re-
ception, hvor Ingrid Kirk fortalte om for-
samlingshusets oprindelse og Johannes 
Kirk viste billeder. Der var kaffe og lag-
kager, samt en gode samtaler om svundne 
tider og dejlige minder. Vi fik nogle fine 
telegramhilsner, hvilket vi var meget gla-
de for. 
 
Rengøring - maling og arbejdslørdag 
15. april fik Forsamlingshuset den årlige 

���� Årsberetning fra Sogneforeningen 2007 
 
 
Ved: Malene Cadovius Juelsgaard 
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hovedrengøring. Der blev derudover olie-
ret bænke og plante blomsterkrukker til, 

som blev sat ud i byen, som et tegn på at 

foråret var begyndt. 
Ulla og H.C. Birkebæk fortryllede flag-

stængerne med ny maling, hvilket har 

pyntet i Algade hele sommeren. 
Sidst i april mødes en flok arbejdsomme 

mennesker til en arbejdsdag på legeplad-

sen på det grønne område. Her blev lege-
tårnet repareret og malet, pavillonen be-

klædt med træ og buskene beskåret. En 

skøn dag med god opbakning. 
 

Carsten Mørch og Holger Therkildsen 

26. april afholdt vi, i samarbejde med 
Gymnastikforeningen, et spændende fore-

drag, hvor Carsten Mørck var foredrags-

holder. 
Sankt Hans blev afholdt lørdag d. 23. juni, 

hvor grillen blev tændt og medbragt mad 
blev nydt i hyggeligt samvær i pavillonen. 

Holger Therkildsen blev kåret som årets 

viking og vi fik som jubilæumsarrangører-
ne lov til at holde året båltale. Bålet blev 

tændt og en flot heks lavet af børnene i 

Børnenes hus fløj til Bloksbjerg. 
 

Sommerfesten og jubifester 
D.10. august blev stadion forvandlet til 

westernland, hvor et stort telt med saloon-

dør og kaktusser var midtpunktet. Der var 
hestevognskørsel, ponyridning, guldgrav-

ning, pandekagebagning, westerndyst, 

westernfest mm. Det var en sjov weekend 
med god opbakning. 

Harmonikamusikken fyldte forsamlings-

huset sidst i august, hvor Margit Sinkjær 
og hendes spillemand guides os gennem 

en dejlig aften med folkedans. 

Forsamlingshuset blev endnu engang fyldt 
med musik i september, hvor Samal Lam-

hauge inspirerede Grønbjergs borger til at 

synge nye og gamle sang. Han var en frisk 
fyr, der fik sat liv og glæde i huset. Der-

udover havde vi besøg af et skønt børne-

kor fra Grønbjerg skole, som var ledet af 
Hanne kæmpegård og Ole Rasmussen. 

Jubilæet blev rundet af med en kæmpe ju-
bilæumsfest d. 3. november i Multisalen, 

hvor 150 mennesker nød en tre retters me-

nu i fantastiske omgivelser. Et band spil-
lede op til dans i multisalen og klaver 

samt saxofonmusik fyldt cafeen i gymna-

stiksalen med smuk musik. En skøn fest, 
med utrolig stor opbakning fra sponser og 

praktiske hjælper. 

Fra en gammel naturelsker.  
 

Jeg nyder at gå tur på den gamle banedæmning nord for Grønbjerg. Der er 

bare noget der generer mig. Det er de mange øl og sodavands HØM ... HØ-

Mer .. , der ikke forsvinder afsig selv, lige som de andre. Jeg har en lille 

bøn, til dem der ikke tænker over det, og ikke orker at tage dem med hjem, 

men bare kaster dem ud til siden. Sæt dem i stedet bare roligt ned ved siden 

af stien, da jeg en dag bliver for gammel til, at forcerer træer, busker og op 

og ned af skrænter, for at samle disse dåser op  
 

Med venlig hilsen Børge Kamp.  
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Julen -07 
I december stod julen for døren og der 

blev hængt julepynt op i byen, med hjælp 

fra nogle praktiske mænd. Juletræet blev 
tændt d. 2. december og det årlige julebal 

blev afholdt d. 27. december, med højt ju-

lehumør og god opbakning. 
 

Politik og storkommune 

Udover diverse arrangementer har vi i år 
skulle finde vores ben i den nye storkom-

mune. Den Politiske del har været svært 

for os at overskue. Vi har forsøgt efter 
bedste evner at deltage i møder og få et 

nogenlunde overblik over diverse tiltag, 

men vi har ikke følt, at vi har haft det nød-
vendige overblik. Derfor indkaldt vi fire 

mænd, som vi mente have kvalifikationer-

ne til at støtte os i denne proces. Mødet 
resulterede i, at Gravers Kjærgaard, Poul 

Erik Nielsen og Kresten Vestergaard vil 
lave noget opsøgende arbejde og holde 

Grønbjerg - 2000 informeret om relevante 

emner fra byrådet, LAG og landdistriktrå-
det. Fremover vil Grønbjerg - 2000 vare-

tage det ”politiske” område med opbak-

ning fra informationsgruppen. 
Derudover har vi diskuteret foreningssam-

arbejde med Gymnastikforeningen, 

Idrætsforeningen og Ungdomsforeningen 
og vil i første fase arbejde hen imod fæl-

les generalforsamlinger fra år 2009. 

 

Mange tak 
Afslutningsvis vil vi sige tak til alle vores 

medlemmer, der har støtte os i år. Vi vil 

sige til alt den hjælp vi har fået ved diver-
se arrangementer og opgaver der skulle 

udføres, samt ved blomstervanding og op-

bevaring af diverse ting og til Holger der 
flager ved festlige lejligheder. Ligeledes 

tak til Karin og Svend for forsamlingshus-

udlejningen, til Camilla for rengøringen 
og til Hanne for de flotte skilte ved bypor-

tene, der farvestrålende fortæller, hvad der 

foregår i Grønbjerg. Tak til runestenen der 
trofast annoncerer diverse tiltag og tak til 

alle jer der bakker op om vores arrange-

menter. Derudover vil vi takke gymna-
stikforeningen, for et godt samarbejde i 

jubilæumsåret og takke de tre gæve mænd 

der påtog sig opgaven som politiske infor-
mationsgruppe. 

Jeg vil som formand sige tak til alle jer 
der sidder i sogneforeningen for det arbej-

det og den tid i har lagt i foreningen i året 

der er gået. Jubilæumsåret har været 
spændende men og tidkrævende og her 

har i kæmpet bragt. 

Inden jeg takker over, vil jeg afslutte den-
ne årsberetning med et ønske om endnu et 

dejligt år for hele sognet i 2008. 

 

Modernisering af sogneforeningen 

Forsamlingshuset har lige rundet 100 år 

og sogneforeningen har eksisteret i snar 
34 år, så der er mange ting der er forbun-

det med en tradition og med et ordsprog – 

det plejer vi at gøre! Traditioner er gode 
og vi skal holde fast i mage af vores gam-

le traditioner, men vi finder det ligeledes 

nødvendigt at modernisere sogneforenin-
gen. At modernisere sogneforeningen er 

en proces, der vil foregå over flere år. 

Vores udgangspunk i 2007 har været at vi 
skal gøre Sogneforeningen til en god for-

ening, med overskuelige arbejdsopgaver. 

 

Grønbjerg - 2000 
 

Repræsentantskabsmøde 
 

Tirsdag d. 6. maj kl. 19.30 
 

i storrummet i Børnenes Hus, Grønbjerg  
 

Dagsorden m.v. ifølge vedtægterne 
 

Alle er Velkommen 
 

Bestyrelsen for Grønbjerg-2000 
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Fremtidsperspektiv 
Fremover vil den politiske del ligge under 

Grønbjerg - 2000, som beskrevet i årsbe-

retningen. Et medlem fra sogneforeningen 
vil være i Grønbjerg - 2000s bestyrelse. 

Fremover vil arrangementer se ud som 

følgende: 
Der vil være fastelavnsfest i februar og 

Sankt Hans i juni, hvert andet år vil Sankt 

Hans være i forbindelse med sommerfe-
sten. 

Sommerfesten vil løbe af stablen hvert an-

det år fra år 2009 i juni måned, hvor vi i 
samarbejde med gymnastikforeningen, 

Idrætsforeningen, Ungdomsklubben og 

Familie&Samfund vil få en kanon som-
merfest med diverse aktiviteter og stor 

fest med revy/underholdning op og stå. 

Der er lavet en mappe til sommerfestud-
valget og det er besluttet, hvilke år, hvilke 

foreninger er tovholder på sommerfesten. 
At være tovholder betyder, at det er dem 

der indkalder til møder. Alle foreninger 

deltager på lige fod. 
Hver andet år vil der være høstfest i sep-

tember, hvilket starter i 2008. Vi vil lave 

juletræ for børn i forbindelse med jule-
træstændingen på torvet og så længe der 

er god opbakning vil der være julebal d. 

27. december. 
Vi har holdt møder med Gymnastikfor-

eningen, Ungdomsklubben og Idrætsfor-

eningen for at snakke foreningssamarbej-

de. Vi er meget interesseret i forenings-
samarbejde, men mener det er vigtig at vi 

får klarhed over forsamlingshusets frem-

tid inden vi går ind i foreningssammen-
lægning, hvilket vi håber på, på sigt. Før-

ste fase er som sagt at arbejde hen imod 

fælles generalforsamlinger fra år 2009, 
samt at få klarhed over forsamlingshuset 

fremtid. 

 
Vi vil fortsat deltage i det grønne udvalg, 

byggeriudvalget, samt drive forsamlings-

huset og få det vedligeholdt. 
 

Forsamlingshusets stand 
Vi er opmærksomme på, at vores forsam-
lingshus er ved at trænge til en kærlig 

hånd, så vi vil i år 2008 se på forsamlings-

husets stand og tage hul på debatten om 
forsamlingshusets fremtid. Først skal vi 

have friskolen godt i gang, hvorefter vi 
kan åbne debatten om forsamlingshuset 

skal laves til et kulturhus nede ved skolen. 

Vores første opgave i den forbindelse er at 
høre vores medlemmers holdning. 

 

Denne debat tog vi på vores generalfor-
samling, hvor kun ganske få deltog, men 

her blev det besluttet at sogneforeningen 

skulle undersøge, hvilke muligheder der 
er for at komme af med forsamlingshuset. 
� 

SÅ BYD PÅ FØLGENDE MAIL: klose@mvb.net 
 

FORSAMLINGSHUSET 
SVINGET 1 

SÆLGES FOR HØJESTE BUD 
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22. februar 2008,fremmødte : 15 perso-
ner. 

Valg af dirigent: - Asger Andreasen blev 
valgt som dirigent 

Formandens beretning: - Tom Kristensen 

gennemgik formandens beretning.  
Ingen bemærkninger til formandens be-

retning. Godkendt. 

Kassereren fremlægger det reviderede 
regnskab - som blev godkendt.  

Kiosken er gået bedre end sidste år. Var-
me og el-forbruget er faldet sidste år i 

forhold til 2006. Det blev drøftet at det 

er for svært at få kontingenter ind og at 
der vil blive strammet op herpå næste år.  

 
Indkomne forslag: - Ingen  

 

Valg til bestyrelsen: 
Jannie Husted 4 stem. - suppleant 

Bo Jensen 7 stem. - valgt for 1 år 

Tom Kristensen - genvalg 12 stem. 
Bill Pedersen - genvalg 10 stem. 

Else-Marie Kokholm - genvalg 12 stem. 
Anette E. Nielsen - modtog ikke gen-

valg. 

Udtræder af bestyrelsen: Lone Jepsen 
Der vælges 4 for 2 år og 1 person for 1 år 

- hvilket blev godkendt. 
Valg af revisor: - Lone Jepsen 

 

Evt.  
Vedtægtsædring § 1 stk. 2 - Ændres til at 

foreningens hjemsted er Grønbjerg, 

Ringkøbing-Skjern kommune. 
 

Torben Troubadur: – Kloakken skal ren-
ses – Bestyrelsen arbejder videre her-

med, Hane skal skiftes, En ny dyse til 

kridtmaskine, Cykelparkering 
Bo Jensen: Nye 5’er bolde til seniorfod-

bold 
Lars Jacobsen: Ønske om at få lukket 

rækværket hele vejen ned langs banen. 

Bestyrelsen består herefter af:  
Tom Kristensen 

Bill Pedersen 

Margit Lauridsen 
Asger Andreasen 

Lars Jakobsen 
Bo Jensen 

Else-Marie Kokholm � 

���� Referat fra Grønbjerg IFs generalforsamling 
 
 
Ved: Else-Marie Kokholm 

Program for Kultur og Samværs aktiviteter 2007 - 08 
 

... den 100-årige forening der ønsker at formidle hyggeligt samvær omkring sang - 

fortælling - historie - litteratur - oplysning - kultur... 

 

Tirsdag den 1. april 2008 i konfirmandstuen kl. 19.30 

En aften med billeder - fortælling - ting og sager ved Pilitus og Johs. Alias Kr. Kristi-

ansen og Johannes Kirk. Håndværks- og forretningsliv i Grønbjerg i ældre tider! 

Johannes: Billeder på storskærm - Kristian: Hvad blev disse remedier brugt til - 
gæt ? ? ? - Fælles kaffe m.m. - 40.00 kr. pr. aften - alt inkl.  

 

Torsdag den 14. august 2008: Ud på tur 
 

ALLE er hjertelig velkommen. 

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

 
Igen i år inviterer Lokalbrugsen til gene-

ralforsamling i forsamlingshuset. Det 

sker onsdag den 26. marts kl. 19.30. Af 
hensyn til traktementet er det vigtigt at 

afhente adgangskortet i god tid.  

I år er Ivan Mortensen og Birthe Kristi-
ansen på valg, og begge tager imod gen-

valg. 
 

Som tidligere år vil der være lodtrækning 

mellem de personer, der har et lånebevis 
i Brugsen, og det vil igen kunne omsæt-

tes til en super grønsagskasse fra Nettor-
vet.  

Der vil blive trukket lod blandt de tilste-

deværende - også hvis husstanden er re-
præsenteret ved en anden end underskri-

veren - så øg dine chancer ved at møde 

op. 
 

Indlægget i år vil være ”SUND ernæring 
til børn” ved Lone Astrup, og her må  

forældrene gerne møde talstærkt op.  

 
Med en undersøgelse -  foretaget af FDB 

- af børns spisevaner, viser det sig nem-
lig at børn mellem 7 og 10 år indtager alt 

for mange søde sager, nærmere bestemt:  

 

• 5 x for meget sodavand  

• 3 x for meget slik  

• 3 x for meget chokolade  

• 3 x for meget kage  

• 3 x for meget popcorn  

• 3 x for meget is.  

 
Vi ser frem til at rigtig mange møder op 

til denne aften.  
 

Fra 1. januar i år faldt de 4% i medlems-
bonus væk. Til gengæld er det meget 

vigtigt at huske, at der stadig er mange 
gode medlemstilbud hver uge, som giver 

den lave pris når medlemskortet scannes 

ved kassen.   
Ja, hvem vil ikke gerne have 20 liter pot-

temuld for kr. 4,95 her til foråret – så 

kom bare igen Fakta.  
Og husk så lige, at hver gang du får 

scannet dit medlemskort, så har du et lod 
med i den månedlige udtrækning om 1 

million kroner. Du kan dog kun deltage 

med 1 lod pr. dag, selv om vi gerne vil se 
dig i Brugsen flere gange. 

 
Igen i år har Lokalbrugsen gjort sig for-

tjent til ”Trivselsprisen”. Det kan både 

medarbejdere og kunder være stolte 
over. Læs mere andet sted i bladet. 

 

Med ønsket om at den positive udvikling 
Lokalbrugsen har gennemgået i 2007 vil 

fortsætte i 2008, ønsker vi alle vore kun-
der et spirende godt forår.  

 

Jens Peder og personalet.  � 

���� Nyt fra Brugsen 
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Tirsdag den 29. januar 2008 i forsam-
lingshuset. 

 
Først og fremmest… tak til Mogens Bal-

legaard og Kresten Vestergaard, som var 

vores eneste gæster! 
 

1. Valg af dirigent - Kresten Vestergaard 

2. Formandens beretning - sendes af Ma-
lene 

3. Regnskabet  - Godkendt  
4. Valg 

 - Bente Kristensen, genvalgt 

 - Søren Skinhøj, genvalgt 
 - Anne Louise Klose, genvalgt 

suppleant, Linda Therkildsen 
suppleant, Majbritt Knudsen (Lørdal)  

 
5. Valg af revisor: Jytte Nilausen, gen-

valgt. 
 

6. Indkomne forslag - Ingen modtaget 

 
7. Modernisering af Sogneforeningen og 

foreningens fremtidsperspektiver - se år-

beretning. 
 

8. Eventuelt 
Sommerfest 2009! Temafest – Vikinger 

Læhegnet skal klippes omkring byporten 

v/Holstebrovej 
Udlejning af Forsamlingshuset, hvor 

mange komme udenbys fra? � 

���� Referat fra Sogneforeningens generalforsamling 
 
 
Ved: Malene Cadovius Juelsgaard 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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Formandens beretning - fredag den 22. 
februar 2008: 

 
Vi har haft 63 børn til at spille fodbold i 

sæsonen. De mindste var årgang 2003 og 

de ældste årgang 1993. ”RIGTIGT 
FLOT” 

 

20 børn har i år været på fodboldskole i 
Hover og 6 har været i Spjald på fod-

boldskole. De har alle fået en fantastisk 
god og lærerig oplevelse ud af det. 

 

Vi har haft 3 drenge til udtagelse i FCM, 
de skulle træne 1 gang sammen med 75 

andre drenge, heraf blev der valgt ca. 25 
spillere der gik videre. De skulle træne 3 

gange sammen og deltage i en lille turne-

ring hvor de mødte andre FCM klubber 
fra området. Andreas Lauridsen gik vide-

re. Det Andreas syntes var mest sjovt var 

da de spillede mod Roskilde på 11-
mands bane, det var også sjovt at have 

FCM tøj på ” selv om det var lidt småt”. 
Ud af de 75 gik kun 20 spillere videre og 

der sluttede drømmen for Andreas, men 

han er i dag glad for oplevelsen, og alle 
fik et minde med derfra. 

 
Sommerfesten havde vi i samarbejde 

med de øvrige foreninger. Vores bidrag 
var gadefodbold som blev vundet af Al-

gade øst. 
 

De små årgang 2002-spillere var til et 

sjovt fodboldstævne, og alle fik en me-
dalje med hjem, der var en fin opbakning 

til dette. 

 
Vi har haft 1 C stævne hjemme hvor der 

var ca. 100 børn på stadion en ”fin dag” 
 

Vi har i slutningen af 2007 fået ny træ-

ningsdragt og det er gået over al forvent-
ning. Vi fik nogle gavmilde sponsorer – 

Ringkøbing Landbobank og IDÉ Huse 
som gjorde, at vi kunne få prisen presset 

langt ned. Vi slutter med at have solgt 76 

dragter hvilket er en stigning på 50 % i 
forhold til sidste gang vi solgte klubdrag-

ter. Det må siges at have været en suc-

ces. 
 

Til fodboldafslutningen for børn var vi 
på SAS arena og se FCM vinde 2-1 over 

Viborg FF delvis sponseret af Ringkø-
bing Landbobank. Vi blev hentet i bus i 
Grønbjerg og FCM havde arrangeret at 

der var en gave til alle deltagere - en 
FCM-hue som vi var glade for alle mand 

���� Generalforsamling i Grønbjerg IF 
 
 
Ved: Tom Kristensen 

Murermes ter  Jens  K i rk  
 
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 

Ring og forhør nærmere 
 

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

tinaogjenskirk@mail.dk 
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da det var en kold eftermiddag. Ligele-
des var der sodavand og chips i bussen.  

 
Vi har i år ikke haft så meget succes med 

vores Net-café. Vi har ikke haft så man-

ge deltagere som tidligere og de der duk-
kede op syntes det var sjovere at løbe 

ude og lege. Vi har derfor lukket ned for 

Net-cafeen i en periode og overvejer om 
vi skal starte det op igen. Det er svært at 

få nogen til at bruge en fredag aften til at 
være vagt i Net-caféen hvis ikke børnene 

har lysten til at være der. Der ligger for-

slag om at tilbyde Friskolen pc'erne. 
 

Med hensyn til Herrefodbold - serie 5 og 
Serie 6 arbejder vi stadig sammen med 

Ørnhøj og det fungerer fint. Vi fortsætter 

igen i den nye sæson på samme måde 
som sidste år, hvor hjemmekampene fra 

det ene hold spilles i Grønbjerg i foråret 

og omvendt i efteråret. 
 

Old Boys kørte upåklageligt sidste år og 
vi har igen i år fået Klaus Tang og Jør-

gen Bank til at stå for det hold. 

 
Med hensyn til vedligehold af stadion og 

bygningerne arbejder vi stadig videre i 
bestyrelsen. Tom har været til møde ved 

Ringkøbing-Skjern Kommune omkring 
pleje og vedligehold af de udendørs area-

ler. Det ser umiddelbart fornuftigt ud set 

i lyset af at vi er blevet del af en større 
kommune. 

 

Pr. 1. marts er der blevet søgt om nye net 
til målene og der bliver ligeledes søgt om 

at få anlagt en træningsbane på den lille 
bane ved det grønne område.  

 

Vi er blevet sponseret 2 micromål af Ha-
derup Andelskasse og Pipecon har 

sponsoreret et hold trøjer til et børne-
hold. 

 

Tak til medlemmerne i Kroneklubben og 
julens glæder. 

 

Vi vil gerne takke alle dommere, trænere 
og alle de frivillige hjælpere for deres 

indsats i 2007. Tak til Torben 
”Troubadur” for hjælp omkring klubhu-

set. 

Tak til sponsorerne!! Uden jer gik det 
ikke.� 

Gymnastikopvisning 2008Gymnastikopvisning 2008Gymnastikopvisning 2008Gymnastikopvisning 2008    
i Multisalen ved Børnenes hus 

 

Fredag d. 14. marts kl. 19.00Fredag d. 14. marts kl. 19.00Fredag d. 14. marts kl. 19.00Fredag d. 14. marts kl. 19.00    
 

er der opvisning med syv lokale hold 
 

kom i god tid så I kan få en plads på tribunen 
 

Entre: 60,- for voksne og 30,- for børn 
med i prisen er kaffe og kage til de voksne og is til børnene 

 

Vi glæder os til at se jer 
 

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening 
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Generalforsamling i Vandværket: 
 

Valg af dirigent 
Johannes blev enstemmigt valgt 

Formandens beretning - se herunder. 

Blev godkendt 
Regnskab 

Formanden fremlagde i kassererens fra-

vær regnskabet, som blev godkendt. 
Valg til bestyrelse: 

Peter Juelsgaard og Hans Jørgen Peter-
sen var på valg og Hans Jørgen Petersen  

modtog ikke genvalg. I stedet blev Egon 

Kristiansen valgt. 
Valg af revisor.  

Leif Tange var på valg og blev genvalgt. 
-mb 

 

Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 
2007 
Grønbjerg Vandværk har i dag 281 med-
lemmer. De 281 medlemmer har i løbet 

af året brugt 53.615 m3 vand, hvilket er 
ca. 1.000 m3 mere end sidste år. 

Vi pumper knap 70.000 m3 råvand op, 

hvilket vi også gjorde i 2006. Forskellen 
mellem mængden af råvand og vand 

brugt af forbrugerne skyldes dels, at vi 

bruger vand til at skylle filtrene med og 
dels at vi har et svind i ledningsnettet. 

 
Grønbjerg Vandværk blev i 2007 reno-

veret. For at sikre vores forsyningssik-

kerhed valgte vi at få lavet endnu en bo-
ring, så vi nu har 2 uafhængige boringer. 

Hvis den ene boring forurenes, så kan vi 
pumpe det nødvendige vand op af den 

anden. En anden årsag til den nye boring 

er også, at den gamle ”vest-boring” var 
ved at være lige på kanten med hensyn 

til de tilladelige kvalitetsgrænseværdier. 

Den er derfor blevet lukket.  Den gamle 
østboring har, efter 30 år, fået ny pumpe 

og er blevet trykprøvet.  
Det gamle risletårn er blevet renset, re-

noveret og råvandstanken er også blevet 

renset. Derudover er stort set hele vand-
værket blevet skiftet ud. Der er kommet 

nye filtre, 2 i stedet for 3, hydroforen er 

skiftet ud med pumper med frekvensom-
former, så trykket kan holdes stabilt, 

uanset forbruget. Der er også kommet et 
simpelt overvågningsanlæg, som med ti-

den kan lette arbejdet med at passe vand-

værket. En lettelse har det også været, at 
vi har fået et kar, så ny filtermasse spules 

op i filtertankene og ikke som før, hvor 
dæksler skulle skrues af i toppen og mas-

sen bæres op ad en stige.  

Alt i alt har vi nu et vandværk, der er 
klar til at tage kampen op med forbruget 

minimum de næste 20 år. 

For enhver virksomhed gælder det, at ri-
sici skal minimeres. Dette føler vi, at vi 

har gjort ved at renovere vores vandværk 
og ved at sikre forsyningerne med en ny 

boring. Vi har også, i 2006, afsluttet ud-

skiftningen af de sidste vandmålere.  
Nu er vores største risiko er det svind, vi 

har i vores ledningsnet. Svindet er uac-
ceptabelt højt. Vi har i 2007 fundet 3 læ-

kager, men vi føler os overbeviste om, at 

der er flere. Hovedparten af de vandled-
ninger vi har, består af rør, der er samlet 

med en O-ring. Disse ringe bliver med 

alderen stive, hvorved de ikke fungerer 
efter hensigten. Dette sammenholdt med 

de senere års våde og lune vintre gør, at 
samlingerne ”skyder ud” med lækager til 

følge.  

Vores værste scenarium er, at vi skal 
skifte hovedparten af vores vandrør, 

���� Grønbjerg Vandværk 2006 - 2007 
 
 
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen 
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hvilket vil blive en betragtelig udgift. 
Vær derfor opmærksom på vandpytter 

og lignende, som kunne indikere lækager 
i ledningsnettet. Vandværket bytter fort-

sat vand (-lækager) for vin. Finder I en 

lækage, så honorerer vi med en flaske 
rødvin. 

 

Økonomisk set har vi haft et underskud 
på 124.000 kr. Underskuddet skal forkla-

res med ombygning af vandværket, ved-
ligehold af bygninger og udenomsarea-

ler, samt konsulentbistand i forbindelse 

med ombygningen. Mere kontant gem-
mer der sig et underskud på knap 

70.000,- på drift og vedligehold af byg-
ninger. Resten af underskuddet er af-

skrivninger på investeringen i vandvær-

ket. Underskud er aldrig tilfredsstillende.  
 

I 2008 begynder Grønbjerg Vandværk at 

afdrage på den investering, der er foreta-
get i forbindelse med ombygningen. Der-

udover vil vi gøre en ekstra indsats for at 
få bugt med svindet i ledningsnettet. Og-

så dette vil føre udgifter med sig. På po-

sitiv siden er, at energiforbruget er fal-
det, primært grundet de nye pumper. 

Derudover er forbruget af filtermasse og-
så faldet, da vi nu har mulighed for at 

styre og rense filtrene mere effektivt end 

tidligere.   
På den baggrund har bestyrelsen beslut-

tet, at vandafgiften til Grønbjerg Vand-

værk hæves fra de nuværende 3,50 kr. 
pr. m3 vand til 3,75 kr. pr. m3 vand 

(begge inkl. moms). Derudover har vi 
besluttet at hæve Fastafgiften fra 625 kr. 

til 800 (begge inkl. moms). Forventeligt 

vil prisstigningerne betyde, at Grønbjerg 
Vandværk får ekstra 50.000,- ind i 2008. 

Sidste år hævede vi også prisen på van-

det. Sidste års stigning ramte primært de 

forbrugere, der bruger meget vand, f.eks. 
landmændene. Denne gang hæver vi pri-

mært prisen på Fastafgiften, hvilket ram-
mer alle. Det er naturligvis ikke rart at 

skulle hæve priserne. Vi er dog overbevi-

ste om, at det er nødvendig for fortsat at 
kunne drive Grønbjerg Vandværk på en 

fornuftig måde.  

 
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vand-

værk er heldigvis fortsat i top. Som tidli-
gere offentliggjort i Runestenen, så lig-

ger alle målinger i 2007 under kvalitets-

kravene. Der var dog en enkelt måling, 
hvor kimtallene var for høje. Denne må-

ling blev kort efter gentaget og resultatet 
viste, at der ingen problemer var. Vi an-

tager at der var tale om en fejl et eller an-

det sted i måleproceduren.  
 

Hvad skal der så ske i årets løb? 

Som tidligere nævnt, så går vi i 2008 i 
gang med at få bugt med det uaccepta-

belt høje svind, som vi døjer med. Der-
udover skal vi optimere brugen af vores 

fjernovervågning og lære at bruge de in-

formationer, som vi kan trække ud af sy-
stemet.  

 
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige 

bestyrelse og Johannes for deres indsats i 

årets løb. En tak skal også lyde til Spjald 
Fjernvarme for det gode samarbejde, vi 

igen i 2007 havde.  

 
Grønbjerg Vandværk 

Per H. Lauritsen 97 38 44 86 
Peter Juelsgaard 97 38 26 27 

Egon Kristiansen 97 38 43 30  



 

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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