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Forår i Grønbjerg 
En flok unge mennesker fra 5. og 6. klasse i Børnenes Hus i Grønbjerg havde 

mod til at udfordre sig selv i det tidlige forår ved at overnatte på Fandensslots 

Teltplads. Som ægte friluftsmennesker fik de forældrene til at køre sig dertil med 

telt, luftmadrasser, skumgummimadrasser, dyner og puder. Men maden, kakao-

mælken og popkornene blev tilvirket over bål.  
Fra venstre: Andreas, Mikkel, Magnus, Emma og Kathrine. Frederikke kom senere. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Det er da utroligt som de kan dernede i 
Brugsen. Hvad er det de gør, som andre 
ikke kan/gør. Trivselspris i flere år i træk, 
banankonkurrence med en præmie for én 
af de ansatte der gik til Costa Rica, vinder 
af konkurrence om at få den største om-
sætningsfremgang af Coops egne miljø/
økologiprodukter, at der så ind imellem 
kommer en milliongevinst i lotto gør jo ik-
ke omtalen af Grønbjerg Brugs mindre. 
Nu mangler vi blot, at der bliver udtrukket 
en milliongevinst på medlemsbeviset her 
fra Grønbjerg, så tror jeg, at vi er hele ve-
jen rundt i en succes, der er værd at tale 
om. Endelig kan vi så håbe på, at omtalen 
og entusiasmen blandt kunder og den øvri-
ge del af befolkningen vil smitte af på om-
sætningen generelt i Brugsen.  
 
Det var én succes, men det bliver ikke 
ved det. Da jeg rundsendte mailen om, at 
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling hav-
de købt Algade 43 på tvangsauktion, fik 
jeg positive tilkendegivelser på den med-
delelse, som jeg naturligvis lod gå videre 
til bestyrelsen for Grønbjerg By- og Er-
hvervsudvikling. Jeg ved ikke, om det kan 
kaldes en succes, men der er dog opstået 
en vilje til at gøre noget ved vores gade-
miljø i Algade. Begyndende med at Mona 
Bendtsen, Algade 27 købte og renoverede 
Poula Tages hus, et projekt der ikke er til-
endebragt endnu, men det bliver det. Her-
efter købte Henrik Thomsen Algade 25, 
og er ved at gøre den klar til videresalg i 
form af en udvendig, og delvis indvendig 
renovering. Derudover kan man jo ved 
selvsyn konstatere, at Algade 61 er ved at 
blive gjort klar med fire lejligheder. Om 
de skal sælges som ejerlejligheder, eller 
om de skal lejes ud, er redaktionen ikke 
bekendt med på indeværende tidspunkt.   
Flere andre huse i Algade er påbegyndt en  
restaurering, en proces der for fuldtidsbe-
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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. 

skæftigede godt kan trække ud. Men en 
proces der er gavnlig for Algades udseen-
de og dermed hele byens udseende, da det 
trods alt er byens hovedfærdselsåre, og 
dermed den der bliver lagt mærke til når 
Grønbjerg passeres fra øst mod vest og vi-
sa versa. 
 
En tredje succes er forhåbentlig under 
opsejling. Og jeg kan ikke lade være med 
at tænke på vores Friskole. Det er natur-
ligvis trist at se annoncen i bladet for 
Grønbjerg Skoles endeligt, men man vil 
trods alt gøre det med en fest over to dage. 
Dermed sættes der punktum for 176 års 
kommunal skole i Nr. Omme sogn/
Grønbjerg idet den første skole stod fær-
dig i 1832. I 1970 blev vor nuværende 
skole indviet, og det er den, der med fe-
sten den 27. - 28. juni bliver overdraget til 
Grønbjerg Friskole, selvom Friskolen for-
melt overtager bygningerne pr. 1. august. 
Men mon ikke kommunen overlader nøg-
lerne til Grønbjerg Friskoles Bestyrelse, så 
man kan begynde en indretning til det nye 
skoleår, der begynder med flaget hejst og 
stor festivitas den 12. august.� 

Deadline for nr. 93 er  

lørdag d. 14. juni 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 16. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 
Majnummerets indlæg fra 
Byrådet vil jeg indlede med 
stroferne fra den kendte for-
årssang kom, maj, du søde 
milde. Skrevet af Tyskeren 
C.A. Overbeck, og med me-
lodi af W.A. Mozart. 
 
Kom, maj, du søde milde 
Gør skoven atter grøn, 
Og lad ved bæk og kilde, 
Violer blomstre skøn. 
Hvor ville jeg dog gerne, 
At jeg igen den så! 
Ak, kære maj, hvor gerne 
Igen i marken gå. 
 
Vindmølleplan: 

Byrådet har en vision om at kommunen skal 
være selvforsynende med energiproduktion 
fra alternative energikilder, til dækning af 
kommunens energiforbrug inden 2030. 
Denne energi skal bl.a. komme fra vind-
energi. Der skal derfor udarbejdes en ny 
vindmølleplan, og som følge heraf vedtog 
byrådet tidligere på året at foretage en hø-
rings og debatfase for at få offentlighedens 
synspunkter frem vedr. etablering af vind-
møller. 
Debatperiodens 1. fase udløb den 5. marts, 
og der indkom ikke mindre end 170 hø-
ringssvar. Dels med forslag om mulige pla-
ceringer, og dels med indsigelser mod nogle 
af de forslag som var nævnt i høringsmate-
rialet. Alt i alt forslag som mere end opfyl-
der de mål som byrådet har sat sig for etab-
lering af vindenergi. 
Alle de nævnte forslag er nu under behand-
ling, og der skal findes argumenter for hen-
holdsvis tilvalg, og fravalg af de enkelte 
forslag. Oprindeligt var det planen at 2. hø-
ringsperiode skulle foregå fra maj til juli, 
men pga. de mange høringssvar er det be-

sluttet at denne høring udsættes en måned 
eller 2. Hvis I ønsker at komme med kom-
mentarer eller indsigelser til planen, så hold 
øje med dagspressen eller kommunens 
hjemmeside. www.rksk.dk 
 
Køkkenstruktur: 

Social og sundhedsudvalget har på de sene-
ste møder drøftet den fremtidige struktur på 
plejehjemskøkkener, samt nye nøgletal for 
normering på madområdet. Til brug for be-
slutningen er der af administrationen udar-
bejdet 2 køkkenanalyser. Begge analyser vi-
ser at besparelsen ved overgang til levering 
af mad fra storkøkkenet Åkanden i Tarm ik-
ke er særlig attraktiv. Jeg er ikke i tvivl om, 
at kvaliteten af maden fra Åkanden er helt i 
top, men på plejehjemmene ser man store 
værdier i at maden bliver produceret lokalt. 
 
 fortsættes side 6 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald 97381445 

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 Ole B. Berthelsen 97384179 

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 

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 Peter Freund Juelsgaard 97382627 

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

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

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 
rettet til Peter Freund 
Juelsgaard 
Tlf.: 97 38 26 27 

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 
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 MAJ Side   Side 

MA 12  Dagen tiltaget med 9t 42m 20  LØ 14 Runestenens Deadline  

TI 13     SØ 15 Valdemarsdag Kirke 14 39 

ON 14   MA 16 Jagtforeningen 25  

TO 15 Jagtforeningen  TI 17 Menighedsrådets årlige udflugt 55 

FR 16   ON 18   

LØ 17   TO 19 Jagtforeningen  

SØ 18  Kirke 9  FR 20   

MA 19  21  LØ 21   

TI 20 GGUF  17 SØ 22  Kirke 900  

ON 21   MA 23 Sankt Hans Sogneforeningen  26 47  55     

TO 22 Jagtforeningen   TI 24   

FR 23 Havekreds 44 ON 25   

LØ 24 Støttekreds 45 TO 26 Jagtforeningen  

SØ 25  Kirke 9  FR 27 Afslutningsfest Grønbjerg Skole 37 

MA 26  22  LØ 28 Afslutningsfest Grønbjerg Skole 37 

TI 27 Støttekreds  51 SØ 29  Kirke 1030  

ON 28   MA 30  27  

TO 29 Jagtforeningen Holdskydning   JULI  

FR 30   TI 1   

LØ 31   ON 2   

 JUNI  TO 3 Jagtforeningen  

SØ 1  Kirke 1030  FR 4   

MA 2  23  LØ 5   

TI 3 Havekreds 44 SØ 6  Kirke ingen  

ON 4 Havekreds 44 MA 7  28  

TO 5 Jagtforeningen  TI 8   

FR 6   ON 9   

LØ 7   TO 10   

SØ 8 Viking forslag Kirke ingen 54 FR 11   

MA 9  24  LØ 12   

TI 10 Tilmelding Menighedsrådsudflugt 55 SØ 13  Kirke 9 (AB)  

ON 11   MA 14  29  

TO 12 Jagtforeningen  TI 15   

FR 13    ON 16  Dagen aftaget med 1t 4m   
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Fortsat fra side 3..... 
 

På et tidligere møde blev det, med bag-
grund i, at køkkener på hhv. Tingager i 
Hanning og Åstedparken i Borris stod 

for at skulle investere i udsugningsan-
læg, at lade disse 2 køkkener overgå til 
modtagekøkkener med levering af mad 
fra Åkanden i Tarm.  � 

 

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 

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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Generalforsamling i LokalBrugsen i 

Grønbjerg  

 

Driftsoverskud i LokalBrugsen i Grønbjerg 

 

For knap 50 fremmødte aflagde formand 

John Asmussen beretning om år 2007 i Lo-

kalBrugsen i Grønbjerg.  

Det har været et år, hvor den nye indret-

ning af butikken har fyldt meget, både ar-

bejdsmæssigt og omkostningsmæssigt, 

men også et arbejde som viser sig at have 

positiv indflydelse på kundernes oplevelse 

af butikken, og de ansattes arbejdsforhold. 

Den 7-dobbelte lottomillionær der havde 

købt sin gevinstkupon i LokalBrugsen i 

Grønbjerg fik også et ord med på vejen.  

LokalBrugsen fik igen i år en førsteplads 

da Coop uddelte årets trivselspris for Lo-

kalBrugser i Danmark – et skulderklap til 

vores uddeler Jens Peder Mikkelsen, at han 

formår at skabe en god arbejdsplads. 

Af nye tiltag i 2008 skal bl.a. nævnes, at 

der skal lægges nye fliser på nordsiden af 

Brugsbygnin-

gen, hvor der så 

kan stå forskel-

lige varegrup-

per, som kun-

derne kan tage i 

øjesyn.  

Regnskabet vi-

ser en utrolig 

positiv tendens 

med en forbed-

ret omsætning 

og et positivt 

driftsresultat på 

kr. 44.000 – 

mod et under-

skud året før. 

Efter kaffen 

fortalte Lone 

Astrup om vær-

dien af en sund kost for vore børn og unge. 

Desværre manglede vi repræsentanter for 

børnefamilierne, noget som også blev på-

peget under eventuel af en af tilhørerne. 

Lokalsamfundet består ud over foreningsli-

vet af både skolen, som der gøres meget 

for at opretholde og Brugsen. - Tingene 

hænger sammen.  

Bestyrelsen består nu af: John Asmussen, 

Tommy Kjeldgaard, Ivan Mortensen, Bir-

the Kristiansen og Minna Kjeldgaard. Sup-

pleant er Jens Christian Christensen.  

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret 

sig således: 

 

Formand: John Asmussen 

Næstformand: Ivan Mortensen 

Sekretær: Birthe Kristiansen 

Minna Kjeldgaard 

Tommy Kjeldgaard  � 

���� Nyt fra Brugsen 
 

Fra venstre: Tommy Kjeldgaard, Minna Kjeldgaard, John Asmussen, Birthe 

Kristiansen og Ivan Mortensen. 
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���� Gymnastikopvisningen i Grønbjerg 2008 

Det var en god opvisning fredag aften den 

14. marts. 

Der var rigtig mange på gulvet. En trend 

der ser godt ud, både for det lokale for-

eningsliv, det sociale og ikke mindst på 

det motionsmæssige område (folkesund-

hed). 

Derudover var der mange rigtig gode nye 

tiltag, en afslappet atmosfære uden at det 

gik over i den anden grøft og blev til pjat. 

Et hold og dermed lederen der er værd at 

bemærke er Nicolai Asmussens spring-

hold. Det er helt fantastisk hvad han har 

fået ud af de unge mennesker. Dejligt at se 

den gode måde de arbejder 

med disciplinen på. 

Endelig er det en fornøjelse 

at se det store springhold 

hvor hjemkomsten af en flok 

efterskoleelever sætter sit 

præg på holdet. 

Men ellers er børnene med 

deres umiddelbarhed altid en 

fornøjelse at se på. Man kun-

ne også mærke og se at far-

mor-barn holdet hyggede sig 

gevaldigt sammen. 

Og nu er det vist på tide at 

sognet overvejer at vælte en 

væg i Multisalen så der kan 

blive plads til alle tilskuerne 

på stolerækkerne. 

Endelig fik lederne en stor 

hånd med på vejen uden hvis 

indsats og entusiasme det 

hele ikke kunne bæres igen-

nem. 

Der var små 200 tilskuere der 

oplevede i alt 150 gymnaster 

på gulvet. Det største hold 

repræsenterede mere end 40 

gymnaster. Og der var i alt 7 

hold på gulvet. 

 

Grønbjerg Gymnastikfor-

ening i hvis regi gymnastik-

opvisningen hører har i år 

haft 9 hold på programmet - 

heraf valgte de 7 at stille op 

til opvisningen. � 

Man kunne fristes til at tro at det var far og mor der fik mest  

motion på far-mor-barn-holdet. 

En plint kan sagtens bruges på alle fire sider 
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Den rigtige postmand Per fra far-mor-barnholdet! 

En stump rørisolering kan gøre det ud for en hel motorcykel. 
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Grønbjerg Friskoles Beretning 

Ordinær generalforsamling marts 2008 

 

En friskole blev født 

For knapt 1 år siden blev Grønbjerg Frisko-

le døbt ved vores stiftende generalforsam-

ling. Friskolen blev født nogle år tidligere, 

så vi har nok forbrudt os mod reglen om, at 

barnet, Grønbjerg Friskole, skal døbes eller 

navngives indenfor et halvt år. 

En dåb overværes af fadderne, som foruden 

at være dåbsvidner også har til opgave at 

sørge for barnets opdragelse, hvis forældre-

ne dør. Ved generalforsamlingen sidste år, 

var mange faddere og dåbsvidner mødt 

frem. Her valgte vi, at Friskolen overordnet 

set, skal bygge på det Grundtvig Kold’ske 

fundament. Det var dejligt, at rigtigt mange 

var mødt frem til generalforsamlingen. Dej-

ligt, selvfølgelig, at mange forældre var 

mødt frem. Men ligeså dejligt var det, at 

mange andre borgere i byen var mødt frem. 

Dette er med til at sikre kontinuitet og sta-

bilitet for Friskolen, at også andre end for-

ældre interesserer sig for Friskolens ve og 

vel. 

Den store interesse fortsatte efter general-

forsamlingen, og er der stadig. Dette har 

gjort arbejdet nemmere for bestyrelsen. 

 

Hjælp fra nedsatte grupper 

I forsommeren hjalp bygningskyndige med 

at gennemgå bygningerne, så Friskolen 

kender bygningernes fejl og mangler. 

En del hjalp os med at få formuleret sko-

lens, SFO’ens og børnehavens værdigrund-

lag, som vi synes er blevet rigtigt godt. 

Værdigrundlaget er vigtigt for en nystartet 

institution som Grønbjerg Friskole. Det er 

en af de vigtige dele af identiteten. I efter-

året var værdigrundlaget også vigtigt i for-

bindelse med ansættelse af skolelederen. 

Vigtigt fordi vi skal være sikre på, at lede-

ren og hele personalegruppen kan arbejde 

for, og ikke imod, vores fælles værdigrund-

lag. 

 

Leder blev ansat 

Peter Lindegaard kunne heldigvis godt se 

sig selv arbejde for og med vores værdi-

grundlag. Med en leder ansat, kunne vi så 

gå skridtet videre og søge de lærer, som 

skal bruges i skoledelen. 

 

Bygningerne og overtagelsen 

I mellemtiden havde kommunalbestyrelsen 

besluttet, at vi kunne få lov til at overtage 

bygningerne. Økonomiudvalget besluttede 

senere, at prisen skulle være DKK 1,5 mio. 

som forfalder pr. august 2009. Prisen kan 

naturligvis altid diskuteres. Vi, i bestyrel-

sen, synes egentligt, at det er en fair pris, 

når alt inventar, bøger etc. er indeholdt i 

prisen. 

Der har været talt meget om virksomheds-

overdragelse i forbindelse med at overtage 

Grønbjerg Skoles bygninger. Undervis-

ningsministeriet har modtaget en forespørg-

sel fra bl.a. Grønbjerg Friskole. Virksom-

hedsoverdragelsesloven henhører under Be-

skæftigelsesministeriet der fra sin side i 

korte træk siger at det endelige svar skal af-

gøres ved en domstol. 

Ringkøbing-Skjern kommune og Grønbjerg 

Friskole er i en god og positiv dialog i for-

bindelse med at over tage bygningerne i 

Grønbjerg, og vi finder en pragmatisk løs-

ning således at Grønbjerg friskole kan på-

begynde undervisningen den 12. august 

2008. 

 

Børnehavedelen 

Børnehaven er en anden historie. Her ifal-

der vi reglerne om virksomhedsoverdragel-

se. Hovedargumenterne er, at lovgrundlaget 

vil være det samme før og efter overdragel-

sen. Bygningerne vil være de samme og 

børnene vil være de samme. 

Situationen er på personalesiden, at vi har 

ansat et stærkt lærerkollegium. Vi mangler 

���� Nyt fra Friskolen 
 
Ved: Grønbjerg Friskoles Bestyrelse 
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dog at ansætte en enkelt. Vi mangler at an-

sætte en leder for børnehavedelen og vi 

mangler at få skrevet kontrakter med perso-

nalet i børnehavedelen. Dialogen med per-

sonalet i børnehavedelen er i gang, dog ikke 

så intensivt, som hverken bestyrelsen eller 

personalet kunne ønske sig. Bestyrelsen fat-

tes tid! Sekretær og rengøring har vi aftaler 

med, men mangler kontrakterne. Pedelfunk-

tionen mangler vi at få besat. 

 

Bygningsgodkendelse 

Bygningerne er blevet godkendt af diverse 

myndigheder. Nu mangler vi blot at købe 

dem. Vi har fået et udkast til skøde, som i 

det store hele ser fornuftigt ud. Der er dog 

et par enkelte områder som vi, sammen med 

kommunen, skal have drøftet. 

 

Grønbjergs Foreningsliv 

Dialogen med forskellige foreninger, der er 

brugere af bygningerne, har været i gang 

hen over vinteren. Fra bestyrelsens side er 

dialogen prioriteret lidt lavt til fordel for 

mere presserende emner. Dette ikke fordi vi 

mener, at dialogen er uvæsentlig – tværti-

mod. Ungdomsklubben, Gymnastikforenin-

gen, Sogneforeningen og andre har natur-

ligvis ideer og ønsker, som Friskolen gerne 

vil være med til at diskutere og imødekom-

me. Grønbjerg Friskole skal være hele by-

ens, også efter pasnings- og skoletid. 

 

Busordning - Støttekreds - indskrivning 

Hvad er der så tilbage, ud over ansættelse af 

resten af personalet? Tja, vi skal have arran-

geret en busordning. Jørgen Rasmussen har 

været så venlig at tilvejebringe et beslut-

ningsoplæg, så bestyrelsen kan beslutte, om 

det skal hedde leje, lease eller købe. Derud-

over skal alt det praktiske, det dagligdags 

henover året, i forbindelse med skolen, SFO 

og børnehaven på plads. 

Friskolens Støttekreds er også kommet godt 

fra land med energi og engagement. Frisko-

len har endnu ikke ansøgt støttekredsen om 

Der var en pæn tilslutning til Grønbjerg Friskoles generalforsamling i forsamlingshuset, der frem-

over kommer til at finde sted på Grønbjerg Friskole. 
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midler. Det skal nok komme, men har end-

nu ikke været nødvendigt. 

Vi håber, i samarbejde med Friskolens Støt-

tekreds, at kunne starte et Grønt hold op, 

hvis opgave det vil blive at vedligeholde 

udenomsarealerne. Og så er der sikker en 

hel del andre ting, som vi også skal have 

styr på. Og vi når det hele, dels fordi vi skal 

nå det og dels fordi, vi kender hovedparten 

af opgaverne. 

En af de vigtigste ting ved en nystartet virk-

somhed er selvfølgelig at ideen er rigtig. 

Det er vi overbeviste om at den er. Det fik 

vi senest bekræftet, da vi havde indskriv-

ning i januar, hvor 82 børn blev indskrevet 

til skolen og 20 til børnehaven. Er vi lidt 

heldige, så kommer der måske flere tilmel-

dinger. Alle skal i hvert fald være velkom-

ne, så længe plads haves. En anden vigtig 

ting er, at økonomien er i orden. Med de 

budgetter, som vi har lagt, så ser det rigtigt 

fornuftigt ud. Vi har brugt tal fra kendte ste-

der der kan sammenlignes med Grønbjerg 

Friskole. Med disse tal og med de indskrev-

ne børn og elever, så hænger budgetterne 

sammen. Også selvom vi sine steder i bud-

gettet har været konservative. 

 

Alt i alt ser Grønbjerg Friskoles fremtid lys 

ud. Vi glæder os til at slå dørene op til au-

gust, så vi kan give Grønbjerg Friskole luft 

under vingerne til glæde for børn, elever, 

personale og resten af Grønbjergs beboere, 

der er brugere af stedet. 

 

Efterfølgende 

Vi arbejder stadig med at få de sidste brik-

ker på plads, således at vi kan få Grønbjerg 

Friskoles børnehave godkendt af kommu-

nen. Det skulle efter sigende blot være en 

formssag når alle formaliteterne er I orden. 

Vi mangler endvidere nogle få brikker, som 

skal falde på plads, før skødet med kommu-

nen kan skrives under. 

Den nye bestyrelse i Grønbjerg Friskole inkl. de to inviterede fra børnehavens forældreråd. 

Fra venstre: Lisbeth Sand, Helle Harhorn (bhfr) Dorthe Traberg Hansen (bhfr) Mogens Ballegaard, 

Jane Jensen, Ole Berthelsen og Finn Krogh Jørgensen 
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På børnehaveleders side var der ved fristens 

udløb kommet én ansøger, som efter samta-

len trak sin ansøgning tilbage. Der arbejdes 

videre med at finde en børnehaveleder. Og 

så arbejdes der for at få besat stillingen som 

musiklærer. 

 

Tre møder i et 

Generalforsamlingen bestod faktisk af tre 

møder. 

Første møde handlede om at få valgt tre 

medlemmer blandt børnehavebørnenes 

forældre til et forældreråd som så også skal 

have en deltager fra ledelsen i børnehaven 

samt en medarbejderrepræsentant. 

 

Derudover ønsker bestyrelsen for Friskolen 

at to af medlemmerne deltager i bestyrelses-

møderne. 

Valget resulterede i at Dorthe Traberg Han-

sen, Helle Harhorn og Connie Schmidt blev 

valgt til forældrerådet i børnehaven  

Efter et kort summemøde valgte man at la-

de forældrerådet være repræsenteret i besty-

relsen med Dorthe og Helle. 

Suppleanter blev Maibritt Mærsk og Char-

lotte Nørregaard. 

 

2. møde - ordinær generalforsamling 

Udover ovenfor nævnte beretning blev 

regnskabet forelagt og vedtægtsændringer-

ne blev godkendt. Vedtægtsændringerne gik 

bl.a. på tilretning i forhold til direktiv fra 

Undervisningsministeriet, samt ændring af 

bestyrelsesantallet fra 7 til 5 idet bestyrel-

sen som ovenfor anført ønsker deltagelse af 

to fra forældrerådet.  

 

Ud af bestyrelsen gik Dorthe Traberg Han-

sen, Per Hessellund Lauritsen og Jesper 

Bagge og ind kom Lisbeth Sand. 

Som suppleant blev valgt:  

Dorthe Graakjær Larsen og Lis Helles. 

 

Både Per og Jesper har tilbudt at hjælpe den 

nye bestyrelse indtil skolestarten i august. 

 

Tredje og sidste møde var:  
Valg af tilsynsførende til Grønbjerg Frisko-

le. 

Der blev orienteret om friskoleloven vedr. 

tilsyn.  

Det er lidt af en omstændelig forestilling at 

vælge en tilsynsførende hvis man overhol-

der alle reglerne for valget. 

Først skal man vælge funktionsperiodens 

længde for den tilsynsførende, dernæst 

skulle der tages stilling til om der skulle 

være én eller flere personer eller om det 

skulle være kommunalbestyrelsen der skal 

være tilsynsførende. Og såfremt der vælges 

flere tilsynsførende skal der besluttes et hø-

jeste antal. 

Og endelig skulle den tilsynsførende væl-

ges. 

Bestyrelsen havde foreslået Lone Astrup 

Sørensen. 

Lone blev valgt ved håndsoprækning, og de 

øvrige valg foregik også ved håndsopræk-

ning. � 

97 38 42 85 

ÅbningstiderÅbningstiderÅbningstiderÅbningstider    
 

mandag - tirsdag - torsdag 

900 - 1700 

Bestil tid i god tid 
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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  
 

Efter dette rejste jeg snarest muligt til 

Provst Møller i Ølby ved Struer, han hav-

de i efteråret visiteret i Måbjerg Skole og 

været tilfreds med mig, og han tog overor-

dentlig godt imod mig. Jeg sagde, at jeg 

var blevet indstillet som Nr. 1. til Nr. Om-

me. Hertil svarede han: De er kaldet til Se-

vel, og papirerne ligger endnu hos mig, 

jeg fortalte, at jeg absolut helst vilde til 

Nr. Omme, dertil bemærkede Provsten, at 

Amtmanden havde været med til at kalde 

mig til Sevel, om han så umiddelbart der-

efter vilde kalde mig til Nr. Omme, kunde 

han ikke vide, men sikkert var det ikke. 

Men nu tilbød Provst Møller, at han vilde 

lade papirerne ligge ganske stille og und-

lade at sende meddelelsen til Sevel om, at 

jeg var kaldet. Det er vist ikke helt rigtigt 

over for Sevel, men kan De handle lidt 

hurtig, for at skaffe klarhed over, om De 

kan blive kaldet til Nr. Omme, så går det 

vel nok an. - Se det var jo så imødekom-

mende over for mig som vel muligt, og da 

jeg gik, følte jeg at denne Provst var en 

god og forstående Mand, og jeg har tit si-

den sendt ham venlige og taknemlige tan-

ker. 

Det var jo galt, at jeg forsømte den ene 

dag efter den anden i Skolen, men det 

kunne ikke blive anderledes, og snarest 

mulig stak jeg af til Borris til Provst Vil-

strup. Han var en gammel høj rank Mand, 

men en god og jævn Mand. Jeg kom ind i 

kontoret og præsenterede mig. Han sagde, 

at han ikke antog, at der vilde være noget i 

Vejen for, at jeg skulde blive kaldet. Man 

havde egentlig forbigået mig engang, det 

var da jeg var indstillet som nr. 2. til Bork, 

men jeg var den af de tre indstillede, der 

var bedst kvalificeret. Jeg omtalte så min 

bekymring angående Amtmanden, ja 

hvorledes han vilde stille sig, det vidste 

han ikke, men det var bedst, at jeg fik talt 

med ham, jeg kunde ganske vist ikke nå 

frem til kontortiden, men han tog vist 

imod mig alligevel. Jeg for’ så afsted til 

Rindomkjærgård, og kom der i mørknin-

gen. Jeg så ingen og gik så ind ad ind-

gangsdøren og stod så i en stor oplyst for-

stue. Der var tre døre, og da jeg kunde hø-

re stemmer bag een af dem, bankede jeg 

der på. Der lød kom, og jeg åbnede Døren, 

og så en stor stue, og ved et Bord sad tre 

herre, der stirrede på mig, men i næste 

øjeblik sprang der een op og stormede 

imod mig, jeg spurgte efter Amtmanden, 

ja det er mig, men hvem er De? - Han 

spurgte vredt og arrigt, jeg sagde hvem jeg 

var, og at jeg gerne vilde tale med Amt-

manden. Det kan ikke ske! - Jeg sagde, at 

jeg vist kunde gøre rede for, hvad jeg vil-

de i to Minutter. - Han blev mere og mere 



rødblisset, og jeg skyndte mig at tilføje, at jeg så måtte 

forsømme en Skoledag, for at bringe ham til fornuft. Det 

kan ikke lade sig gøre! - Hvornår tænker Amtmanden 

sig at kunne skænke mig et par Minutter. - Det kender 

jeg ikke! Dermed lukkede han Døren hårdt, og en pige 

kom for at passe på, at dette menneske forsvandt. Og jeg 

forsvandt, jeg havde tilstrækkelig følt afstanden mellem 

en Amtmand, der tillige var Kammerherre og så en smu-

le Seminarist. Dagen efter skulle børnene møde i Skolen 

jeg måtte derfor vente til dagen efter, og så gik det atter 

til Rindomgård, jeg kom ind på kontoret, og man bød 

mig en stol, Kammerherren var ikke tilstede, men vilde 

snart komme. Han kom og vimsede lidt omkring, men 

mig skænkede han ikke et blik, skønt jeg havde rejst mig 

op, men han må dog have set mig, for pludselig går han 

hen mod en dør og gør en bevægelse med hånden, som 

godt kunde betyde, at jeg skulde følger efter. Jeg var dog 

ikke sikker i min sag, men een af personalet lod mig for-

stå at jeg skulde bagefter. Et øjeblik efter stod jeg - na-

turligvis på venstre side af Kammerherren ret op og ned. 

- Hvad vil De? Jeg forklarede kort, hvad jeg ønskede. 

Altså sagde Kammerherren, De er indstillet som Nr. 1. 

til Sevel og Nr. Omme, men vil helst til Nr. Omme, ja 

svarede jeg. Farvel! og dermed var han ude af en anden 

dør. Jeg gik tilbage til kontoret og ud. - Havde Amtman-

den da glemt, at han for få dage siden havde kaldet mig 

til Sevel, velsagtens, men jeg var gram i hu over den be-

handling, jeg havde fået, som var uforskammet og me-

ningsløs, selvom han var Kammerherre, og jeg kun Se-

minarist. - Ja således kunde en lærer blive behandlet den 

gang. - Men jeg måtte videre, thi endnu var der et tredie 

Skoledirektionsmedlem, som skulde se min person, 

nemlig Amtsfysikus R. Holst. Mon han er af samme 

støbning, tænkte jeg, så er det alt andet end morsomt, 

dette her, jeg ringede på, blev vist ind på kontoret, og en 

lav meget bred person slog mig i hånden, så det knagede 

i den. - Nå, hvad har De på hjertet? Jeg sagde det. - Han: 

ja Sognerådet mener, at når de stiller een som nr. 1, så 

skal direktionen værsgo kalde ham; men det skal vi ikke, 

men hvad fanden, når de bilder sig det ind, så er der vel 

ikke noget at rette ved den ting. - Jeg forstod, at det var 

en hel anden verden, jeg var kommet ind i, og fortalte 

ham hvorledes det var gået mig med Amtmanden. - Ja, 

jeg sluttede med, at dersom Dr. Holst vilde påvirke Amt-

manden i en gunstig retning for mig, vilde jeg være ham 

meget taknemlig, og det vilde han også godt men han 

udtrykte sig i meget kraftige vendinger, at det ikke vilde 

16 
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hjælpe noget. - I det samme bankede det 

på Døren, og en bondemand kom ind, Go 

daur Kræ Andersen, hvordan hår Duer? Ja 

således var Dr. Holst, djærv og ligetil, vist 

afholdt af alle. - Næste dag tog jeg op til 

Knud og Lovise efter Skoletid, og jeg for-

talte, hvorledes Stillingen var. - Hør, sag-

de Louise, jeg får en ide, vi kommer så tit 

sammen med amtsrådsmedlem Bagge 

Blæsbjergs, og der har Amtmanden forny-

lig været til fin middag, nu går jeg til Bag-

ge og fortæller ham dette og beder ham 

om at udvirke hos Amtmanden, at han kal-

der dig til Nr. Omme, den tjeneste gør 

Amtmanden sikkert gerne Bagge som Tak 

for den fine middag. - Lovise gik så til 

Bagge, og han var straks venlig til at bede 

Amtmanden om at kalde mig, og tre dage 

efter kom der til Bagge en billet fra Amt-

manden, at A. K. Laustsen var kaldet til 

Nr. Omme, den gik hurtigst muligt til mig, 

og jeg skrev straks til Provst Møller, at jeg 

var kaldet til Kirkesanger og Skolelærer i 

Nr. Omme, samt takkede ham for den ven-

lighed, han havde vist mig, spændingen 

var nu løst, kort efter cyklede jeg til Nr. 

Omme for at få klarhed over, hvornår, el-

ler hvor hurtigt man ønskede mig, og den 

11. december fik jeg følgende meddelelse 

fra Provst Vilstrup: "Skoledirektionen har 

under 10. d. m. kaldet Dem til Skolelærer 

og Kirkesanger i Nr. Omme. Når De til 

mig vil sende dåbs- og eksamensattest i 

originale’ samt hoslagte edsformularer ud-

fyldt, - skal jeg skaffe dem foruden kalds-

brevet også kollats tilstillet fra biskoppen." 

Da jeg næste morgen kom ind til morgen-

mad, sagde jeg til fru Jørgensen, at jeg var 

kaldet til Nr. Omme, hun skyndte sig ud af 

stuen og sagde blot: "Nå"! 

Det blev bestemt, at jeg skulle begynde i 

Skolen den 7. januar 1895, men Carl Jen-

sen hævdede, at han skulle hjem og holde 

juleferie, og for at de ikke skulle mangle 

en Kirkesanger, gik Jensen ind på at synge 

anden juledag - der var ingen tjeneste jule-

dag, da pastor Olsen var blevet forflyttet i 

december, så der var vakance, - og jeg 

skulde synge søndagen efter den 30. de-

cember. 

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 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Mette der er ansat i DagliBrugsen i Grøn-

bjerg deltog umiddelbart efter sin ansæt-

telse i efteråret 2007 i en konkurrence om 

at øge salget af Chiquita bananer. Det lyk-

kedes for Mette ved hjælp af gode salgs-

opstillinger mv. af fremme salget så me-

get at hun vandt én af 25 pladser på en tur 

til Chiquitas bananfarm i Costa Rica. For-

uden de vindende fra hele landet deltog 

også 4 fra Coop og Chiquita m.v.  

 

Afrejsen og den første check in 

Dagen var søndag den 10. marts. Det var 

dagen, hvor vi var 29 mennesker, der 

skulle mødes i Kastrup lufthavn kl. 5.30 

terminal 2 ved den store ølflaske. Vi var 

11 fra Jylland, der havde valgt at benytte 

os af en overnatning i København. Vi tog 

en taxi søndag morgen kl. 5.00 til lufthav-

nen. Turen varede 5 min, men burde nok 

have taget mindst 7 minutter. Chaufføren 

troede vist, at man skulle tage svingene på 

2 hjul. Senere fandt vi ud af, at det var en 

smagsprøve på Costa Rica-kørsel. 

Vi fandt den store ølflaske efter et par mi-

nutter stående godt gemt bag en søjle. Her 

kom de sidste 18 hvoraf nogle kendte hin-

anden. Richie fra Chiquita hilste vi nu på. 

Vi skulle tjekke ind, have flybillet og sik-

kerhedskontrollen skulle passeres. Nye 

regler gjorde det lidt besværligt med max 

���� En vindertur til Costa Rica 
 
 
Ved: Mette Elowsson 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 

Mette ved banan/Chiquitaopstillingen i brugsen som 

den ser ud i dag - 2 mdr. efter hjemkomsten fra 

Costa Rica 
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100 ml væske/creme i håndbagagen. 

Kl. 8.30 var alle ombord og vi lettede. Vi 

sad alle fastspændt og ventede på det helt 

store morgenmåltid. Men nej, vi skulle væl-

ge mellem kylling/kartoffelmos og bøf/ris. 

Maden var dog okay. Men det var ikke, lige 

det vi havde forventet til morgenmad.  

Tiden gik bedst med at lære sidemanden at 

kende. Alt imens snakken gik, kørte en lille 

tv-skærm ned fra loftet, og vi kunne nu 

slappe af med en film. 

Snart begyndte sulten at gnave. Stewardes-

serne kom nu rundt med lune flutes. 

Efter 8 lange timer kom vi nu til Newark 

lufthavn i New York. Vi skulle igennem 

sikkerhedskontrollen. Fingeraftryk blev ta-

get af begge pegefingre, samt et billede. 

Christina ventede pænt på mig lige på den 

anden side af kontrollen. En betjent kom og 

spurgte, om hun skulle arresteres. ”Nej 

tak”: svarer Christina. ”Jamen så vil jeg lige 

eskortere dig ud”: sagde betjenten. Vi gri-

nede nu lidt af det efterfølgende. 

Vi kom til det sidste sikkerhedstjek, vores 

håndtaske, bælte, sko og ur skulle i en kasse 

på et rullende bånd. Her så vi vores ting kø-

re igennem et røntgen-apparat, hvor betjen-

te tjekkede indholdet i kassen. 

Vi skulle nu vente i 2 timer indtil vi kunne 

komme videre med fly til Costa Rica. 

Vi landede i Costa Rica 

kl. 20.30 lokal tid. Nemt 

gik det med at komme 

gennem lufthavnen, uden-

for var Chiquita for at ta-

ge imod os. Vi kørte ud 

til hotellet, fandt vore væ-

relser, blev budt velkom-

men og fik nogle infor-

mationer inden det var på 

hovedet i seng. 

 

Chiquita farmen  

Mandag morgen kimede 

vækkeuret klokken 6. Vi 

skulle have morgenmad 

og med bussen til Chiqui-

ta farmen kl. 8. 

Busturen varede et par timer. Det føltes nu 

som mindst 4. Solen skinnede dog fra en 

skyfri himmel og temperaturen sneg sig op 

på 34 grader. På turen så vi bl.a. 2 floder i 

hver sin farve der løb langs hinanden for så 

at løbe sammen og blive til en. Det var et 

flot syn. 

Vi ankom til bananfarmen. Forude var der 

bomme for vejen og vi troede at vi var der, 

men nej. Knap en time til på ujævn vej med 

rimelig hastighed ventede os. Vi nåede en-

delig ind til midten af bananfarmen hvor 

besøgscenteret lå. Her hørte vi om Chiquita 

og så en lille film. 

Der blev fortalt at Chiquita selv ejer 30 far-

me, og 43 andre farme producerer bananer 

for Chiquita. De har over 23.000 bananpal-

mer. Imellem alle disse palmer, er bunden 

beplantet, for at optage vand og gødning, 

akkurat som landmændene herhjemme skal 

have grønne marker om vinteren. 

Chiquita gør meget ud af at uddanne sit per-

sonale, både mht. håndteringen, sundheds-

regler og sikkerhed. I forbindelse med 

sundhedsreglerne lærer hver enkelt at vaske 

hænder korrekt. Der er på hvert toilet op-

hængt et skilt med instruktion om at vaske 

hænder, og hvor meget sæbe der skal benyt-

tes. Det skal være medvirkende til at for-
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brugerne overalt i verden får den største 

sikkerheds- og sundhedsgaranti. Hver en-

kelt kasse bananer kan følges. Det betyder, 

at man altid kan gå tilbage til producenten 

af netop den kasse bananer, hvilket medfø-

rer at problemer kan løses relativt hurtigt, 

samtidig med at det skal højne kvaliteten. 

Chiquita Bananerne pakkes i papkasser med 

18 kg bananer.  

Eftersom vi i Danmark i supermarkederne 

kun må løfte kasser med 13 kg, arbejder 

Chiquita nu på at løse det problem. 

Så blev det tid til at gå ud i plantagen og se 

bananer.  

Bananklasen begynder som det kan ses på 

billedet her til højre. Allerede på dette sta-

die pakkes bananerne ind i en plasticpose 

for at beskytte den mod insekter, fugle og 

lignende. Der bindes snore fra palmens 3 si-

der over til andre palmer for at undgå at 

palmen skal hænge efterhånden som banan-

klasen bliver tungere. 

Nu indledes et helt ritual for af få mest mu-

lig ud af bananerne for at se hvornår bana-

nerne skal skæres ned og for at beskytte 

dem under transporten.  

Først skæres de store palmeblade af. De 

lægges på jorden hvor de formulder. Heref-

ter skæres et snit i palmen for at plukkeren 

med en lang arm, kan trække palmen ned til 

sig og så skære bananklasen af. Bæreren 

griber klasen på skulderen og når bananerne 

er plukket, transporteres de via en tovbanen 

til pakkeriet. I pakkeriet skæres bananerne i 

mindre klaser, bliver vasket, sorteret, vejet, 

tørret, et Chiquita klistermærke bliver sat på 

og endelig pakkes de i kasser. 

Hele denne oplevelse af hvordan bananen 

starter, og til sidst ender i vores hænder for 

at blive spist, er utrolig spænende. Vi glem-

te næsten alt om den bagende sol. 

Tilbage på besøgscentret så vi inden midda-

gen et lille teater show om Chiquita bana-

ner. De sluttede af med en dans, hvor flere 

af os blev budt op. 

Middagen var en helt traditionel middag 

med kylling, ris, banan salat og en frugt lidt 

ligesom vores kartoffel. Vi havde knap spist 

op inden der blev serveret kaffe og banan-

kage. 

Herefter gik vi en tur ud i en lille regnskov 

bag bananplantagen hvor der var mange 

flotte planter og hvor vi bl.a. så ananasplan-

ter, kakaobønner, papajatræer og kalabas, 

som bruges til piber, skåle og lignende. Det 

er meget hårdt og kan ikke brænde. Herefter 

var det tid til lidt koldt at drikke, det blev til 

meget vand i varmen.  

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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Chiquita forsøger at være medvirkende til 

opretholdelse af regnskoven. Man forsøger 

sig med genbrug af mange af de produkter 

der anvendes i bananplantagerne. Vi så bl.a. 

et par arbejdsværksteder der lå i området 

hvor man genbrugte papir til bl.a. bogmær-

ker, gaveæsker, bøger. På alle artiklerne er 

der håndmalede dyr, som papegøjer, aber 

og sommerfugle.  

 

De små bananer og broerne 
Så gik turen på et par timer til vores hotel, 

hvor vi var nogle stykker der tog en dukkert 

inden spisetid. Den næste dag galt det mini-

bananer. Hele produktionen er som alm. 

Chiquita-bananer. En forskel var dog at pal-

merne er en del højere. På turen var der dog 

et par forhindringer som skulle overstås. Vi 

skulle forcere to broer. Jeg synes den mest 

bare lignede et par pinde på hver sin led der 

hang i nogle snore. Stolt var jeg ikke over at 

skulle gå over. Der var heldigvis 2 af de an-

dre der var flinke til at hjælpe os over. Vi 

ventede til broen var ryddet for så at have 

vores 2 hjælpere forrest og bagerst. Vi var 

begge lettet over at være over. Lettelsen va-

rede ikke længe. Straks efter var der en end-

nu længere og lige så ustabil bro, vi skulle 

over. Nu måtte det være nok, tænkte vi. 

Men nej; vi skulle samme vej tilbage. Den-

ne gang løb jeg og en anden forrest, mens 

en tredje holdt resten tilbage indtil jeg var 

kommet sikkert over. 

Vi begav os nu videre østpå mod det Caribi-

ske Hav. Undervejs skulle vi forbi havnen 

for at se bananerne blive lastet på skibene, 

for at blive sejlet til USA, England og Euro-

pa. 

Frokost skulle vi spise på en restaurant un-

dervejs. Den første var lukket i løbet af den 

foregående uge så vi måtte køre lidt ned ad 

bjerget igen til en restaurant, som lå nede 

ved vandet. 

Så, godt mætte, gik turen ned til havnen. 

Her strømmede det til og fra med store last-

biler, der skulle have bananer og ananasser 

ombord på det store skib. Mens vi ventede 

på at komme til at se underholdtes vi af gut-

ten, der hænger ned ad skibets side for at 

pletmale skibet. Det så noget faretruende 

ud, og det ville aldrig gå herhjemme for ar-

bejdstilsynet. 

Så ventede igen en køretur på et par timer 

mod næste hotel. Vi tog et lille stop på ve-

jen, for at købe lidt souvenir. Godt 7 var vi  

fremme ved hotellet der bestod af småhuse 

med 4 værelser i hver. 

Der var lige tid til et hurtigt bad inden spi-

setid i den åbne restaurant. Efter maden var 

der flere der sprang i poolen, gik en tur ned 

til stranden eller satte sig i spabadet, eller 

spillede pool. 

 

Afslapning 
Onsdag var lidt en slappe af dag. Vi kunne 

vælge mellem at blive ved hotellet og gå 

ned til stranden og få en stranddag. En an-

den mulighed var at køre ud til en national 

park/jungle. Vi var 7, der sammen med Co-

sta Rica-guiden tog ud til parken. Vi lejede 
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en guide, der på turen rundt i junglen viste 

os store Termitboer og dovendyr sovende i 

træerne. Vi stod også med en slange, der 

nærmest lignede en pind. Vi havde aldrig 

set den uden guidens hjælp. Under jorden 

boede små blå krabber. Vi kunne også kom-

me tæt på en hvidhovedet abe der var inte-

resseret i en pose som én af deltagerne hav-

de noget mad i. Aben hoppede op for at få 

fat i posen. Guiden kom løbende, for han 

troede den var gået til angreb. Aben løb lidt 

væk. Lidt efter kom nogle andre med 

chipsposer. Her havde aben mere held. 

Ved middagstid gik vi tilbage gennem jung-

len til byen hvor vi fandt en lokal restau-

rant. Eftermiddagen brugte vi til lidt gave-

indkøb. De øvrige kom og samlede os op i 

bussen hvorefter vi kørte til det næste hotel. 

Det skulle være en køretur på 2 – 3 timer i 

Costa Rica tid. Vi har efterhånden fundet ud 

af at Costa Rica tid er + 50 %. Altså ville 

køreturen taget 3 – 4 timer. De 4 timer kom 

til at passe meget godt. Ved 20-tiden var vi 

ved hotellet. Vi måtte hurtigt tjekke ind, ef-

tersom maden blev serveret straks i restau-

ranten.  

Efter spisetid satte jeg mig lige på sengen 

for at skrive i min dagbog. Jeg faldt i søvn 

og vågnede først en times tid efter, da en af 

de andre kom og vækkede mig.  

 

Ananas og varme bade 

Torsdag morgen var det op og af sted kl.8. 

Det var ananas-farmen det gjaldt. Her hav-

de de meget skrappe regler. Vi måtte ikke 

tage billeder, bære smykker, ure, solbriller, 

eller have vores vandflasker med ind. Vi 

skulle også have lange bukser og langær-

mede trøjer på, hårnet, igennem fodbad og 

have vasket hænder. Vi blev inddelt i små 

grupper med hver vores guide.  

Ananasserne kommer ind i små containere, 

der kan spændes efter en traktor. Hver con-

tainer har et nummer, så man altid kan se, 

hvilken mark ananassen kommer fra. Con-

tainerne bliver sænket ned i et klorbad, hvor 
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de vaskes og renses for derefter at drive vi-

dere gennem klorvandet. Der bliver udtaget 

stikprøver for at finde sukkerindholdet. 

Herefter bliver ananassen sorteret. De som 

ikke lever op til kvalitetskravene, køres til 

en anden fabrik hvor de bliver til juice. De 

godkendte ananas bliver sprøjtet med voks i 

bunden for at holde på farven under den 2-3 

ugers lange transport til bl.a. Europa. Heref-

ter kommer de til pakkeriet hvor de også 

tørres.  

I pakkeriet står en hel stribe pakkere langs 

båndet. Ananassen pakkes efter størrelse. 

Hver pakker har 2 størrelser de skal sørge 

for pakningen af. Herfra køres kasserne vi-

dere for med håndkraft at blive pakket på 

paller i 2 meter højde. Inden de skal afski-

bes til Europa, sættes de i kølerum. Luft-

temperaturen skal ned på 6 – 8 grader hvil-

ket tager 3 til 4 timer. Hver dag pakkes 200 

paller ananas. Fabrikken kører alle 7 dage 

hele året rundt. 

Nu var det tiden, hvor vi skulle ud og se 

ananas-markerne. Vi begyndte med at sma-

ge ananassen frisk-plukket. Det var virkelig 

godt. Imens blev der fortalt om ananas-

planten. På hver plante er der kun én ana-

nas, og den er 11 – 12 måneder om at gro til 

modenhed. Ananasplanten er 2-årig og pro-

ducerer derfor kun 2 ananas. Ud af planten 

kan man sætte 3 nye planter. 

Til frokost var Chiquita ananas vært.  

Vi fortsatte videre mod næste hotel. Under-

vejs så vi leguaner på op til 1½ meter fra 

næsetip til halespids. Efter ankomsten fik vi 

udleveret nøglen til værelserne og fik sat 

bagagen ind inden vi kørte til Hot Springs, 

for at slappe af i de varme bassiner. Der var 

i alt 4 bassiner, som fyldtes med varmt vand 

fra en kilde. I den øverste var temperaturen 

44 grader, som så aftog med 2 grader for 

hvert bassin vandet løb ned i. Den nederste 

var 38 grader. Her skulle man starte for at 

kroppen kunne vænne sig til temperaturen. 

Efter 20 min. skulle man skifte til den næste 

i rækken, men mellem hver bassin, skulle 

man lige gennem et iskoldt bad. Vi hyggede 

her i 2 timer, hvilket var dejlig afslappet.  

Ved ankomst til hotellet skulle vi have buf-

fet. Alle hyggede sig, specielt var Jesper 

ved vores bord så fordybet i sin samtale at 

da han skulle op og have anden portion, var 

buffeten ryddet væk.  

 

Tilbage til lufthavnen og Danmark 

Fredag gik det igen tilbage mod lufthavnen. 

Turen gik op i bjergene ad smalle og meget 

snoede veje. Når vi mødte modkørende var 

det bare at række hånden ud ad vinduet, så 

kunne vi røre ved de andre biler. Ja, vi kørte 

meget tæt forbi hinanden.  

Til frokost holdt vi ind på en lille restau-

rant. Vi kom lige fra høj sol og 34 grader, 

til bjergene hvor der var skyet og lettere tå-

get. Varmen var forsvundet og da restauran-

ten var delvis åben, kunne vi ikke ligefrem 

sige, at vi svedte. Efter en meget hurtig fro-

kost, køre vi videre. På hotellet hvor vi 

skulle overnatte sidste gang, skulle vi have 

møde med ”Rainfores t  a l l i an-

ce” (Miljøorganisation til bevarelse af regn-

skoven. -red.). Jo nærmer vi kom hotellet, 

jo tættere blev trafikken. Det begyndte at 

være svært at nå mødet til tiden. Da vi kom 

til hotellet stoppede vi op et øjeblik. Vi hav-

de fået at vide at det var et 5 stjernet hotel. 

Og hold da op, sikke et hotel. Straks kom 

der kuffert-bærere ud til bussen for at hente 

vore kufferter. Alle på hotellet, både perso-

nale og gæster var meget velklædte og ville 

gerne lige skifte inden mødet. Vi fik lige 

tjekket ind, og måtte så gå til konference-
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rummet. Dette møde varede ikke mere end 

45 min. Vi havde nu god tid inden vi skulle 

med bussen ud til Chiquitas private ejen-

dom og spise middag. Da vi ankom fik vi 

en drink sammen med banankage til vel-

komst. Der var levende musik før og under 

middagen. Vi sad ved runde borde der var 

flot dækket, og efter en 3-retters menu, var 

der underholdning af dansere og trommer. 

Midtvejs i underholdning dansede vi alle 

med rundt i lokalet i en lang række. Alle fik 

rørt benene. Tilbage på hotellet var der lidt 

tid inden sengetid. Det var den sidste aften. 

Næste morgen var det op og af sted kl.5.00. 

Hotellet havde lavet morgenmad til os i små 

kasser, som vi hver tog en med af. Indhol-

det var et par æbler og 2 stykker kage. Ikke 

lige hvad vi havde forestillet os til morgen-

mad.  

I lufthavnen gik vi lige gennem tjek-ind 

uden nogen problemer. Kl.8 sad vi i flyet 

og lettede for at flyve til Newark i New 

York. Her ankom vi til tiden. Vi havde 2 ti-

mer til vi skulle med næste fly mod Køben-

havn. I Newark skulle vi igennem den 

strenge kontrol igen med fingeraftryk og 

billede. Det gik ikke ligefrem stærkt. Efter 

2 timer, hvor vi skulle have været om bord 

på flyet, var vi endelig nået frem til disken 

og kunne komme igennem. Heldigvis var 

der udover vi 29, også en gruppe svenskere 

på 50, der skulle med flyet til København. 

Flyet ventede derfor på os alle. Med en halv 

times forsinkelse kom vi af sted. Piloten 

indhentede vores halve times forsinkelse, så 

vi landede til tiden. I København fik vi vo-

res bagage og så var det ellers lige rundt og 

sige farvel til alle.  � 

Skifter du e-mailadresse - så send lige en mail til  
runestenen@runestenen.dk 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Badmintonturneringen 2008 

Børnesingle: Jeppe Lauritsen 

Herre single: Vagn Jacobsen Herre double: Claus Bak og Jacob Mohr 

Børnedouble: Jonas Sønderby og Theis Jensen 

Hvis nogen savner Klaus Tang blandt vinderne skal det for retfærdighedens skyld nævnes 

at Klaus og familie var på en længere ferie da turneringen forløb i Grønbjerg. Men vi for-

venter at Klaus er på banen igen næste år. (- red) 
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Mix Double: Grethe Lorentzen og Sten 

Schmidt 

Dame Double: Grethe Lorentzen og Maria Ven-

nevold 

Der blev fulgt godt med i kampene. Her er det Asbjørn Bank Kirk og Emil Brun Schmidt 
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SPONSOR–CYKELLØB I DET GRØNNE… 
 

Til fordel for  

Grønbjerg Friskole 
 

opfordres yngre som ældre hermed til at være med 

til at gentage succes'en fra 2006 og tilmelde Jer 

som deltagere ved årets cykelløb. 
 

 

SPONSOR-CYKELLØBET afvikles: 

 

Søndag d. 17. august fra kl. 14.00  
 

og til "løbet er kørt...". 

 

� Løbet starter/slutter i Granly på Kjær-

gårdsvej 14. 

� Ruten er på ca. 6 km og må cykles lige så 

mange gange der er benkræfter til… 

� Jeg forestiller mig at løbet varer et par 

timer. 

 

� Jeg tør godt love, at der kommer publikum 

ud i de skønne omgivelser for at heppe og 

nyde en forfriskning. 

 

� Har du lyst til at være med? 

� Kan du holde til at cykle på grus- og 

skovvej?  

� Og har du mod på at samle 5 – 10 sponso-

rer? 

� Så smør kæden og lad høre fra dig. 
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Forventningen til deltagerne er: 

� at I stiller op til løbet med en cykel og at 

I selv + cyklerne er "pyntet op" svarende til 

dagens løjer (husk lappegrejet...) 

� at I hver især skaffer mellem 5 - 10 sponso-

rer (ja, I må da godt skaffe flere...) 

� Der sponsoreres for hver kørt kilometer med 

et beløb på min. 5,-, 10,-, 15,- eller 20,-

kr. 

 

Og til alle I andre: 

� Kom og støt op og hep på rytterne, så vi får 

en sjov eftermiddag. 

� I kan bl.a. købe & nyde Jeres eftermiddags-

kaffe i haven. 

 

Hele beløbet går naturligvis til Grønbjerg Fri-

skole. 
Nærmere oplysninger følger ved tilmelding. 

 

 

Tilmelding senest søndag d. 10. august 
  

til Lone Astrup, Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg 

tlf. 9738 4004  -  mobil 4040 4722 

e-mail: nr.omme@mail.tele.dk 

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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Denne gang er jeg på besøg i Algade 27, 

men det kan man næsten betvivle, når man 

kommer ind, for huset er ganske ændret 

indvendigt. Der er lavet køkken-alrum, og 

skillevæggen ind til den nordlige stue er 

brudt ned. Et helt nyt toilet er også indrettet, 

så jeg føler næsten, at jeg er gået forkert, da 

jeg stikker næsen ind første gang. 

 

Monas baggrund: 

Jeg bliver dog venligt modtaget af Mona 

Bendtsen, som er den nye ejer. Hun er 27 år 

og kommer oprindeligt fra Vind, hvor hen-

des forældre har en gård, som de netop nu 

er ved at afvikle. Hun har 2 søstre, en der er 

ældre, og som er gift og bor i Vind, og en 

der er 10 år yngre, og som læser i Odense. 

Hun har gået i Vind skole. Derefter var hun 

på efterskole i to år, og da hun byttede til 

en anden efterskole det tredje år, blev hun 

meget skuffet over ånden der, hvorfor hun 

stoppede (for hun syntes ikke, at hun fik 

noget ud af det). Derpå arbejdede hun i en 

grillbar, og efter et par måneder fik hun 

ansættelse som piccoline på sygehuset i 

Holstebro, hvor hun var et års tid. Der 

mødte hun mennesker, der var ca. 10 år 

ældre end hun, men hun fik rigtig mange 

gode venner blandt dem, og derfor føler 

hun sig også i dag lidt ældre, end hun i 

virkeligheden er. 

 

Mona fortæller videre: ”Derefter syntes 

mine forældre, at jeg skulle have en ud-

dannelse; men da jeg havde svært ved at 

bestemme mig til, om det skulle være stu-

dentereksamen eller handelsskole, ansøgte 

jeg så sent, at der var optaget i Holstebro. 

Jeg blev dog optaget i Struer, så der fuld-

førte jeg studiet, mens jeg stadigvæk boe-

de hjemme i Vind. Det viste sig faktisk at 

være en fordel, for jeg havde aldrig mel-

lemtimer, som man tit har i Holstebro, 

hvorfor jeg ofte var tidligere hjemme, end 

jeg ville have været fra Holstebro. Struer 

Gymnasium er også meget mindre, så der 

gik ikke lang tid før jeg kendte alle, selvom 

jeg følte mig lidt alene i starten. Flere af 

mine kammerater fra efterskolen var der og-

så, og det gjorde da overgangen nemmere.” 

 

”Efter endt eksamen vidste jeg ikke rigtig, 

hvad jeg skulle, og så søgte jeg ind som 

handicapmedhjælper i et privat hjem. Det 

var meget spændende, men også anstren-

gende, fordi man kommer så tæt på et andet 

menneske, som er afhængig af en. Det blev 

dog alt for fysisk anstrengende, fordi jeg 

skulle løfte min arbejdsgiver mange gange 

hver dag. Jeg kunne mærke, at jeg begyndte 

at få skavanker, så derfor var jeg sikker på, 

���� Mona Bendtsen - Algade 27 
 
 
Ved: Grete Tange 
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at jeg i hvert fald ikke skulle fortsætte den 

vej. Også psykisk blev det svært, fordi det 

kan være opslidende hele tiden at skulle til-

skynde og opmuntre mennesker til at kom-

me videre. 

Derefter søgte jeg ind til et rengøringssel-

skab, hvor jeg har været tilsynsførende for 

80 voksne kvinder, hvoraf ca. halvdelen var 

over 50. Dem skulle jeg ikke komme og 

fortælle, hvordan de skulle gøre rent.  Det 

krævede andre kompetencer som ledelse, 

ansættelse og afskedigelse, så det har ud-

viklet mig meget. 

Lige nu står jeg i et vadested og ved ikke 

rigtig, hvad jeg skal beskæftige mig med, 

men det finder jeg ud af i næste måned.” 

 

Mona fortæller videre, at da hun flyttede 

hertil, kom hun dog fra Holstebro, hvor hun 

havde boet i de senere år. Der havde hun 

selv et lille rækkehus, og da hun troede, at 

hun skulle til Hobro for at arbejde, satte hun 

det til salg. Det var meget hurtigt solgt, og 

så stod hun pludselig uden tag over hove-

det, og derfor  købte hun her i Grønbjerg. 

Det var ikke særlig overvejet, men nu er 

hun glad for huset, og hun synes, at det har 

været spændende at sætte det i stand. Hun 

har selv lavet rigtig meget sammen med fa-

milie og venner –  kun elektriker, VVS og 

murer har været professionelle. 

 

Hun har ikke taget en videregående uddan-

nelse, men hun oplever der, hvor hun har 

været, at man sætter stor pris på mennesker, 

der kan tænke selv, og som har erfaringer i 

omgang med forskellige folk. Hun har fun-

det ud af, at en naturlig respekt er vigtig at 

oparbejde, når man er i ledelse. Hun har in-

gen planer om at videreuddanne sig på nu-

værende tidspunkt, men man kan jo aldrig 

vide. 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 



32 

Hestene: 

Monas alt dominerende interesse er imidler-

tid heste, og dem fortæller hun følgende 

om: 

”Jeg har haft heste, lige fra jeg var 5 år, idet 

min farfars bror forærede os en pony den-

gang. Min farfar avlede også dansk varm-

blod, så allerede tidligt blev jeg slæbt ud for 

at se på heste. 

Jeg red på ponyen ud over markerne iført 

indianderudstyr, så der var gang i det. Skete 

det, at hesten kom hjem uden barn, ventede 

mine forældre blot, for hun ville jo nok 

dukke op på et tidspunkt. I det hele taget 

var mine forældre ikke særligt interesserede 

på det tidspunkt, men det er kommet senere, 

især for min mor. 

Igennem mange år havde jeg min hest 

hjemme på gården, for der var jo plads nok, 

men nu står den på Baunsgårdvej i Ørnhøj, 

hvor der er gode muligheder, men jeg har 

også haft den udstationeret i Ringkøbing og 

Klosterheden, for at den skulle have de bed-

ste træningsfaciliteter. Jeg har nu selv en 

hest, som er en krydsningshest, men ellers 

har jeg redet på en dansk varmblod. 

Det er en dyr interesse, for det koster ca. 

30.000 kr. om året at have en hest, og desu-

den skal man jo køre efter den, men jeg 

bruger rigtig meget tid på den, så jeg får 

mange gode oplevelser via den. 

Jeg har redet konkurrenceridning fra jeg var 

ti år, og i mange år brugte jeg hver weekend 

på stævner. I begyndelsen var det spring, 

men nu er det dressurridning, det gælder. 

Jeg har haft 4 forskellige heste, som enten 

er blevet skadet eller er døde, men nu har 

jeg købt en, som bliver rigtig god. 

Jeg rider 3 – 4 timer hver dag dels på min 

egen dels på 2 andre heste, som jeg skal 

træne. Jeg træner den selv, men får også 

hjælp af kompetente folk rundt omkring. 

Dem kører jeg hen til med hesten, og så 

hjælper de mig videre. Det tager rigtig lang 

tid – måske op til 10 år – at lære en hest at 

ride dressur, for dens natur er jo at komme 

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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ud over stepperne. En hest har sin egen psy-

ke, og man kan godt komme ud for en hest, 

der aldrig vil kunne lære at ride dressur. Det 

skal man kunne bedømme. 

Den hest, som jeg har nu, har jeg været lige 

ved at sende tilbage flere gange, for den 

kunne ikke læsses, den ville ikke til smed, 

og man kunne ikke klippe den, for den ka-

stede sig ned. Jeg har købt den hos en heste-

handler, og det kan godt være, at den har 

haft forskellige ejere, som jo har behandlet 

den forskelligt, og derfor har den måske ik-

ke kunnet finde ro. I dag er den dog så ro-

lig, at jeg nu kan lade en pige, der ikke er 

særlig modig ride på den, uden at jeg er 

bange for det. Da hesten er et flokdyr, der 

følger føreren, skal den lære at stole på mig, 

for nu skal jeg være dens fører. Hvis den bi-

der mig, slår jeg den, for i flokken bliver 

den også bidt igen, hvis den opfører sig så-

dan. Kun på den måde kan den lære respekt. 

 

Det er god motion at arbejde med heste, for 

der er mange muskler i gang, når man rid-

der på den. Handicapridning er derfor en 

god måde at få motion, hvis man ikke kan 

bruge sin krop fuldt ud. Jeg bruger rigtig 

meget tid på min hest, og jeg har da prøvet 

at deltage i andre sportsgrene, men jeg 

kommer næsten altid for sent til dem, for 

jeg skal lige være færdig med hesten først, 

og så går det jo ikke.  Selv da min lillesø-

ster holdt 18-års fødselsdagsfest, kom jeg 

for sent, for jeg skulle lige være færdig med 

hesten. 

Før har jeg deltaget i mange konkurrencer, 

og jeg vundet mange; men det er ikke det, 

der driver mig i dag, det er selve arbejdet 

og oplevelsen af, at nu lykkes det, som vi 

har trænet på længe. Jeg skal ikke til kon-

kurrence nu, før hesten er helt klar. Det var 

jeg måske før; men jeg hader at tabe.” 

 

Hun slutter af med at fortælle, at det er til-

fældigt, at hun slog sig ned her, og hun vil 

da heller ikke love, at hun bliver her de næ-

ste mange år. Hun er ikke meget hjemme, 

for der skal ske meget omkring hende. Hu-

set er sat i stand på den måde, at det vil 

kunne sælges til en overkommelig pris, men 

hvis prinsen på den hvide hest kommer for-

bi, kan det da godt være, at hun bliver her. 

 

Endelig fortæller hun, at mange har vist in-

teresse for byggeriet, og der er da også no-

gen, der har ment, at hun var tovlig, når hun 

kunne finde på at renovere på så gammelt et 

hus. Andre har komplimenteret, at hun har 

gjort så meget ud af det. Så hun har ikke 

fortrudt. 

Jeg tager afsked med tak, fordi hun tog 

imod mig. � 

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

v/ Jørgen Falk Nielsen 
 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 

 

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

 20 års erfaring 
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Jubilæumsåret 
Året 2007-2008 har stået i jubilæets tegn 
for G.U.F. Vi havde valgt, at have et jubilæ-
umsarrangement i hver måned fra marts til 
november. Efter en veloverstået gymnastik-
opvisning i marts, havde vi foredrag på pro-
grammet i april, med den kendte jægersol-
dat og erhvervscoach Carsten Mørch. Det 
skete i samarbejde med sogneforeningen, 
og var en rigtig inspirerende aften med 110 
tilhørere. Maj måneds arrangement var en 
jubii tour-de-pedal, afholdt i Hoverdal un-
der kyndig guidning af Jesper Bagge. Her-
efter var der tændt op i grillen og bestyrel-
sen plus 5 garvede tour-de-pedal tilhængere 
havde en rigtig god aften. Juni og juli var 
jubiifri måneder, men i august vendte vi 
stærkt tilbage med sommerfesten i samar-
bejde med sogneforening, idrætsforening, 
ungdomsklubben og familie og samfund. I 
august havde vi også en folkedanseaften un-
der ledelse af Margit Sinkjær, jeg tror alle 
var enige om, at det havde været en rigtig 
god aften i forsamlingshuset med ægte spil-
lemandsmusik leveret af Villy Jensen fra 
Spjald. September havde vi sangaften i for-
samlingshuset med Samal Lamhauge, som 
er musiklærer fra Staby Efterskole. Ole 
Rasmussen og Hanne Kæmpegård under-
holdt med et børnekor sammensat til dagens 
anledning. Også en god aften, hvor fælles-
skabet ved sang og musik gav en god ople-
velse at gå hjem på. I oktober skulle vi have 
været på en dagudflugt til Viborg Gymna-
stikhøjskole, men pga. for lille tilslutning 
blev turen aflyst. 
November var kulminationen på jubii året. 
Den 2. november holdt vi reception i for-
samlingshuset, med pindemadder og vin. 
Dette var også dagen, hvor vores jubilæ-
umsbog blev offentliggjort. Vi er rigtig godt 
tilfreds med resultatet, og en stor tak til 
Grete Tange og Mogens Ballegaard for et 

kæmpe arbejde med at lave bogen. Dagen 
bød også på taler af bl.a. borgmester Torben 
Nørregaard og D.G.I.Vestjyllands formand 
Hans Laurids Pedersen. 
Det hele kulminerede med jubiifesten den 
3. november i perfekt samarbejde med sog-
neforeningen. 150 mennesker var med til at 
gøre aftenen uforglemmelig, i en smuk pyn-
tet Multisal, med Sanne Therkildsens 3 ret-
ters menu, 4-mands danseorkester og café-
musik og -stemning i gymnastiksalen. Efter 
festen kunne vi nu gå i gang med vintersæ-
sonen. 
 
Gymnastiksæsonen:  
Vi har i vinter haft 9 hold, fordelt på mor/
far barn, puslinge, spring (bh.kl. -2. kl.), 
spring (3.-7. kl.), powertumbling, damer, 
herrer, motionsdamer og multispring. Der 
har været stor tilslutning til alle 9 hold, ca. 
195 gymnaster. 
Vi har i år bestræbt os på at have voksne le-
dere til alle hold, det har lykkedes til alle 9 
hold, og giver uden tvivl et løft til gymna-
stikken. På mange af holdene har der desu-
den været unge hjælpeledere tilknyttet med 
stor succes. Vi vil også fremover bestræbe 
os på, at få voksne ledere til alle hold. 
Vi har i år forsøgt os med et nyt tiltag nem-
lig powertumbling ved Nicolai Asmussen. 
Det har været for de som vil lidt mere med 
gymnastikken og derfor har man skulle gå 
på et andet hold for at være med. Det har 
været en stor succes med 22 gymnaster på 
holdet, en tak til Nicolai for nytænkning i 
den lokale gymnastik. I forbindelse med 
foreningens 100-års jubilæum har vi ind-
købt en ”team-track” måtte til gymnasterne. 
Dette har været en meget stor investering, 
men vi har allerede set en stor medlems-
fremgang til gymnastik, med 48 deltagere 
på det lille springhold som det største hold, 
med flere gymnaster udefra. Det bekræfter 

���� Formandsberetning GGUF 2007 
 
 
Ved: Klaus Tang 
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os i at hvis man er villig til at investere i de 

rigtige ting og holde sig ajour, er der stadig 

en fremtid for gymnastikforeningen. I fe-

bruar måned blev der holdt ”Piratweekend” 

i Multisalen og på skolen. Ledere og besty-

relsesmedlemmer havde ca. 40 børn til 

overnatning fra fredag eftermiddag til lør-

dag eftermiddag, hvor de sluttede af med 

fælles opvisning for forældrene. Bespisnin-

gen af de mange børn og ledere stod foræl-

drene for på skift, tak for god opbakning 

når vi laver nye tiltag. Sæsonen sluttede af 

med en fantastisk god gymnastikopvisning 

foran vores nu uundværlige tribuner. 

 

Badmintonsæsonen:  

Vi har været ca. 80 badminton spillere igen-

nem året. 3 børnehold har været med 2 in-

struktører på hvert hold hele vinteren. Vi er 

i foreningen meget interesseret i, at vores 

instruktører deltager i kurser for at dygtig-

gøre sig, i år har det haltet lidt pga. jubilæ-

umsåret, men vi vil stramme op til den nye 

sæson. Børnene har været til forskellige 

stævner, og har deltaget i en lokalturnering 

med Hover. Desuden har vi haft 2 turne-

ringshold i senior-rækkerne, hvoraf det ene 

hold er rykket op i serie 2 for første gang i 

klubbens historie, tillykke med det. Sæso-

nen sluttede vanlig tro af med turneringen 

lørdag og søndag, der blev spillet mange 

gode kampe inden præmieoverrækkelsen 

søndag. 

 

Tour-de-pedal: 

Afholdtes 4 gange i maj måned, med kun 

det halve deltagerantal i forhold til forrige 

år. Vi har valgt at droppe tour-de-pedal i år 

- synd for Thyra som kunne fejre 25 års ju-

bilæum i år! Et nyt cykeltilbud bliver ”Se 

din sogn fra lidt andre veje end vi er vant 

til”, hvor 1. gang bliver tirsdag den 20. maj 

fra kirkens P-plads. 

 

Svømning:  

Er igen i år foregået i samarbejde med Ørn-

Bestyrelsen består nu af fra venstre: Malene Bondesgaard, Elsebeth Kirk, Trevor McEvoy, Helle 

Harhorn, Jesper Bagge, Connie Schmidt og Klaus Tang 
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høj Idrætsforening. Vi har været lidt færre 

deltagere fra Grønbjerg end de andre år, 

men deler udgifterne ligeligt med Ørnhøj, 

det betyder, at vi har haft et lille underskud 

på svømning, vi ser ikke mange forældre til 

svømning, og vil overveje om vi deltager til 

vinter, tilbagemeldinger ønskes. 

 

Derudover har vi arrangeret ”førstehjælps” 

kursus i efteråret med 16 deltagere. Det 

blev ledet af Susanne Bagge i samarbejde 

med Familie & Samfund. Endelig har vi 

haft 5 unge mennesker på ”ungleder-

uddannelse”. Vi håber de bliver motiverede 

til at gå i gang med leder gerningen i den 

kommende sæson. 

 

”If you make sport, we won’t see you in 

court!” Sådan lød beskeden på store skilte 

sat op ved vejene i New Zealand, frit over-

sat betyder det ”hvis du er aktiv sportsud-

øver, så ses vi ikke i retten”. Jeg synes det 

er ret tankevækkende, og jeg er ikke i tvivl 

om, at vi i G.U.F. giver de unge en ballast 

de kan tage med til senere brug i livet, det 

bestræber vi os på og det må også være en 

målsætning for os. I bestyrelsen har vi talt 

om, at formulere en visionsplan for Grøn-

bjerg GUF. Det vil vi tage fat på i det kom-

mende år i samarbejde med DGI. Vi har og-

så været til møder i Grønbjerg-2000 regi 

angående sammenlægning af foreninger. Vi 

har diskuteret det meget i bestyrelsen, og er 

nået frem til den konklusion, at vi vil gerne 

samarbejde, men på nuværende tidspunkt 

mener vi ikke tiden er moden til sammen-

lægning. Jeg vil til slut gerne takke sponso-

rer, Runestenen v/Mogens Ballegaard, lede-

re og instruktører og sidst men ikke mindst 

resten af bestyrelsen I har arbejdet benhårdt 

i et travlt jubilæumsår for et godt samarbej-

de i året der er gået. Tak.  

 

Ud af bestyrelsen gik Dan Jensen og ind 

blev valgt Trevor McEvoy� 

 

Det Blomstre I  
Grønbjerg 

- Kom Og Slå Rod 
 

Det står der på vores byskilte. 
 

Vi har nu besluttet os for at 
gøre dette til virkelighed – 
med JERES HJÆLP. 

 
Det er tid for havearbejde – 
når I flytter og deler løgklyn-
ger, så vil vi gerne have nogle.  

 
Vi samler alle løg i en tønde 
(der hvor du også aflevere pap 
og papir til friskolen – tønden 
er på vej) og sætter dem i jor-

den ved vores byskilte. 
 

Det er ikke af betydning, hvil-
ken slags løg det er – vi blander 
dem alligevel – og vil nyde synet 
af smukke blomster i år 2009… 

 
Tak for din hjælp! 

 
Med venlig hilsen 
Sogneforeningen 
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Fredag d. 27. og lørdag d. 28. juni vil  

personale, børn og bestyrelse i Børnenes Hus  

invitere til afslutningsfest på ”Grunden” og i Multisalen 

 

Begge arrangementer er for alle, der har lyst til at deltage i den 

sidste fest i Børnenes Hus i Grønbjerg 

Fredag d. 27. juni 
 
Arrangementet begynder kl. 16.00 
 

� Nedgravning af tidskapsel 

� Plantning af træ 

� Taler v. borgmester Torben 

Nørregaard og bestyrelsen i 

Børnenes Hus 

� Kaffebord i Multisalen 

� Fællessang 

� Diverse indslag fra børn og 

voksne i Børnenes Hus 

� Diverse indslag om Børnenes 

Hus 

 
Arrangementet fredag slutter ca. kl. 
19.00  

Lørdag d. 28. juni 
 
Arrangementet begynder kl. 12.00   
 

� Stor fællesspisning - mad fra 

grillen! (tilmelding og pris 

følger senere) 

� Drikkevarer kan købes 

� Man medbringer selv service 

� OM teateret opfører en fore-

stilling kl. ca. 14.00 for både 

børn og voksne 

� Hoppeborg, slusch ice, pop-

cornsmaskine og andet…  
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”Ja, kik du bare ind til vores mor, 

det kan man kun blive i godt hu-

mør af. Når jeg har været hos 

hende i fem minutter, skraldgri-

ner vi begge to”! 

Det var svaret jeg fik den dag, da 

jeg traf én af Anna Mosgaard Jen-

sens sønner og spurgte til hendes 

alder. Og dette svar resulterede så 

i, at jeg besluttede mig for at be-

søge den friske ældre dame en 

formiddag her for nylig. 

Den 26. maj er det nemlig 90 år 

siden, at Anna blev født deroppe i 

Bakkely (nu Holstebrovej 27), 

som datter af Karoline og Johan-

nes Mosgaard Pedersen. Ergo i 

1918 så Anna Mosgaard dagens 

lys, og der er uvægerligt løbet no-

get vand i bækken siden da! 

Og så er det jo således, at i situa-

tioner som denne kommer Rune-

stenen på besøg for at få en snak 

omkring et liv med et halvfems-

årigt forløb. 

Jeg bliver budt velkommen af en 

dejlig pige her i hendes hyggelige 

stue, hvor væggene er fyldt op af 

mindelser om et langt liv med 

husbond, børn og børnebørn - og sågar også 

en stor flok oldebørn. ”I et alt for stort hus 

til én på min alder, og som jeg da også kun 

kan blive boende i, fordi mine børn er så 

flinke til at komme og hjælpe mig med alt 

muligt lige fra rengøring til ”et nap” i ha-

ven. Disse nødvendige hjælpende 

”hænder”, pointerer Anna meget kraftigt, at 

vi må huske at have med her i fødselsdags-

samtalen. ”Det er helt utroligt, hvad de gør 

for mig, kører, når jeg skal nogen steder, de 

køber ind, og ved du hvad, Erling, min æld-

ste, bager alle mine franskbrød, for de der 

”købe”, dem bryder jeg mig ikke så meget 

om. Den service har han taget patent på”! 

Her sidder vi så, Anna og jeg, overfor hin-

anden ved spisebordet ved vinduet med den 

fine udsigt til trafikken på Ørnhøjvej - og 

også længere ud, betegnende vist for Annas 

verden - se længere ud end til sin egen næ-

setip. Her kan jeg slet ikke undgå at for-

nemme, at her er og har altid været et stærkt 

sammenhold i familien. 

Og så tager Anna fat på at fortælle om sin 

barndoms- og ungdomstid: 

”Mine forældre overtog Bakkely, min fars 

fødehjem, efter at de var blevet gift. Da var 

min fars forældre, Hanne og Chr. Pedersen, 

���� Anna Mosgaard Jensen 90- år 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 



39 

flyttet på aftægt i Bakkehuset i nabolaget. 

Også min mors forældre, Ane og Iver Kri-

stensen, havde vi i nærheden, de boede i hu-

set ved kirken, som nu er nedrevet. 

Mine forældre fik ni børn, hvoraf de to æld-

ste bukkede under for Den spanske Syge, 

som rasede der i 1918-19. Det var mens 

min far var indkaldt til Sikringsstyrken om-

kring 1. Verdenskrig, så det har ikke været 

let for min mor at klare både landbrug og 

småbørn, selvom hun havde en ung karl til 

hjælp. Et tredje barn, Karen, døde senere af 

sygdom, men vi resterende 6 voksede op 

sammen på Bakkely, et trygt og godt hjem. 

Min mor var en meget flittig kone, som selv 

syede og 

strikkede alt 

vort tøj. Jeg 

husker, at 

min søster 

H a n n e 

(Damgaard, 

slagter) og 

jeg som små-

piger altid 

var ens klædt 

på. Og så 

havde mor 

derudover fi-

re mere at sy 

til. 

Vi børn gik 

på vore ben 

til skole, Den 

Østre Skole, hos lærer Voel og Fru Voel. 

Og så hjalp vi jo til derhjemme på gården 

udover skoletiden. Hanne og jeg fik efter 

konfirmationen overdraget karlens arbejde 

derhjemme, så sparede man karlelønnen i 

de økonomisk trange tredivere. Jeg husker, 

da vi fik overalls, vore første lange bukser. 

Vi kunne jo ikke så godt sidde på selvbin-

deren i skørter”. Anna viser mig et 75 år 

gammelt fotografi af et par teenage-piger på 

høstarbejde, - Anna siddende på binderen, 

med tre heste spændt for, og Hanne stående 

betragtende det flotte sceneri. Måske klar til 

at begynde at ”sætte te råe”. 

Anna og to år ældre Hanne fortsatte med 

 

Gudstjeneste i haven på Grønbjerghjemmet 
 

Søndag den 15. juni kl. 14.00  
 
Gudstjeneste for alle i haven på Grønbjerghjemmet.  
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, som samtidig markerer af-
slutningen på deres undervisningsforløb.  
Grønbjerghjemmet byder på kirkekaffe. 
 
Ole Rasmussen, Claus Gormsen og menighedsrådet.  
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karlepladsen hos far nogle år, men da Anna 
var 17, fik hun plads i nabolaget, den anden 
side bakken, hos Marie Dalgaard, og blev 
her et års tid. Derefter tog de to søstre plads 
på et pensionat i København. De ville dog 
ikke finde sig i hvad som helst, så det var 
en noget fornærmet pensionatsværtinde, der 
måtte se sine vestjyske piger dampe af efter 
et halvt års forløb. Derefter blev det til en 
plads i Juelsminde, hvor konen var helt uri-
melig, så her så Anna sig nødsaget til at fo-
retage sig noget, der ikke var særlig velset i 
disse tider - forlade pladsen i utide, - der er 
da grænser for, hvad man kan la´ sig byde! 
Det var under besættelsen i fyrrerne, at An-
na blev tjenestepige på Ørnhøj Hotel hos 
hotelejer Jane. Her blev hun i tre år. ”Her 
blev man da betragtet som et menneske. Og 
her var der masser af arbejde, for her havde 
vi - i perioder op til 60 pensionærer - som 
købte deres kost her. Så det var en del fro-
kostmadpakker, der skulle smøres og ud af 
huset. Pensionærerne var folk, der boede på 
værelser ude i byen og arbejdede i brun-
kulslejerne. Det var jo i en tid, hvor der var 
brug for en masse brændstof, og derfor blev 
der gravet meget kul vest for Ørnhøj, natur-
ligvis også med hjælp af gravemaskiner”. 
Én af gravemestrene var Kristian Th. Jen-
sen fra Sønder Omme, som sikkert også har 
spist hos Jane. Og kunne man så ikke godt 
forvente, at den flotte gravemester og den 
kønne hotelpige har fået et godt øje til hin-
anden? 

Det var det, der skete! Sådan det gik! 
Anna Mosgaard og Kristian Jensen blev gift 
i Nørre Omme Kirke i 1944 og slog sig som 
ægtepar ned i en lejlighed i Ørnhøj. ”Her 
kom vore første 5 børn til verden, mens Eb-
be, som den sidste blev født, mens vi boede 
til leje hos mine forældre i Grønbjerg en 
kortere periode, da vi var i gang med at 
bygge vort hus her på Ørnhøjvej, som vi 
flyttede ind i i 1958”. 
Her fik familien så mange gode år, indtil 
Annas mand grundet sygdom måtte tage 
ophold på plejehjem i 1995. Otte år senere 
døde han på Spjald Plejehjem. 
Om sit arbejdsliv fortæller Anna:  
”Ud over arbejdet med eget hus/ hjem og 
børn havde jeg i sæsoner arbejde ude hos 
landmændene. Jeg har hakket roer, samlet 
kartofler op og lagt kornlæs på, alt sammen 
noget, jeg havde fået taget på fra barnsben 
af. Jeg husker, at min største timeløn i den 
tid var 2,75 kr. Den slags jobs kunne jo 
godt klares, når børnene var kommet lidt fra 
hånden, og fornøjeligt kunne det da også 
være at være med i sådan et roe - eller kar-
toffelsjak”. 
Så kom en træls periode i Annas liv til, - det 
blev til et års tid med sygdom. Men hun 
vendte stærkt tilbage. Der var mere arbejde 
til Anna! 
I årene 1968- 73 fik hendes mand overdra-
get tjenesten som graver ved Nørre Omme 
Kirke. Anna hjalp til både inde i kirken og 
på kirkegården, og blev så i en moden alder 

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

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  
- Samt reparation.  
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medhjælpende hustru. 

Anna Mosgaard ser i dag tilbage på et godt 

og langt liv, er stadig glad for livet, som 

hun nyder med sine 6 børn, 12 børnebørn, 

12 oldebørn og et på vej. Aldrig en dag op-

lever hun, uden at mindst én fra flokken 

kikker indenfor. Hun glæder sig også over 

stadig at have samvær med lillebroderen 

Ingvard i Borris. 

Der er ingen kommunalhjælp her i huset - 

ingen hushjælp ud over den, som Annas 

børn yder. ”Støvsugning kan til nød klares 

siddende på en stol”. For hvad skal en kone, 

der selv klarer haven da med hjemmehjælp? 

Ja haven, en interesse, der kan være taget 

med derhjemme fra Mor i Bakkely, den må 

vi ikke glemme at omtale, skønt Anna ær-

ligt indrømmer, at den er ved at være hende 

for stor. Og lidt rodet, mener hun selv. Men 

det er nu ikke så mærkeligt, for her skal jo 

være noget af alt - noget for øjet og noget 

for ganen. I drivhuset trives vindruer, fersk-

ner og tomater side om side- har da gjort 

det hidtil - og - ja - jeg planter nok også to-

mater i år. Og Anna udnytter sine frugter og 

bær. Her i huset findes ingen industri-

marmelade, ”for du må jo tænk o, te A er å 

æ gammel slaw”! 

Og jeg kan hun tilføje - en glad én af slag-

sen, der stadig lyser op til glæde for sine 

omgivelser! Tak for gæstfriheden, det var 

mig til stor fornøjelse at besøge dig Anna! 

Hjertelig TILLYKKE ønsker Runestenen 

med 90-årsdagen den 26, maj. � 

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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Ved generalforsamlingen 2007 sagde vi far-

vel til Dorthe Larsen i bestyrelsen og god-

dag til Jytte Hankelbjerg til den fremtidige 

bestyrelse. 

Til generalforsamlingen havde vi denne 

gang valgt at holde en lille demonstration af 

Aloe Vera produkter, hvor der blev prøvet 

og duftet og bestilt varer! 

 

I 2007 hjalp vi, igen med at sælge is på 

Landsskuet i Herning om torsdagen. Vil 

gerne takke Susanne og hendes familie for 

at hjælpe os i bestyrelsen med at sælge is, 

det er dejligt med nogen frivillige der sådan 

elsker at stå i isboden. Isvognen var placeret 

ligeså godt som sidste år og der blev solgt 

mange is og vi tror at det gav et flot over-

skud. 

Overskuddet går jo hvert år til et kulturelt 

arrangement som denne gang var under-

holdning med Dræsinebanden den 31. okto-

ber 2007 i Nr. Nissum. Arrangementet ko-

stede derved kun 25 kr. for medlemmer, og 

deres ægtefæller. 

I 2008 bliver det kulturelle arrangement 

med ”Thorkild og Peter Vesth” (synger bl.a. 

”Veras vinterven”) den 6. november kl. 

19.30 i Nr. Nissum. I kan allerede bestille 

billetter nu!! 

Og hvis nogen har lyst og tid til at hjælpe 

os med at sælge is på Landsskuet i år, vil vi 

gerne tage imod dette!! I år er Landsskuet 

flyttet til fredag, lørdag og søndag, den før-

ste weekend i juli måned. 

 

I august var vi på udflugt med de 2 andre 

lokale foreninger, Hover og Rækker Mølle, 

til Blåbjerg og Oksbøl. Det var Familie og 

Samfund i Hover, der arrangerede udflug-

ten denne gang. Udflugten var for alle, også 

for ikke medlemmer. Vi spiste ved en fin 

overdækket bålplads, forskellige sandwich 

sammen med en masse myg og kørte deref-

ter en tur rundt i Blåbjerg, hvor vi så en me-

get flot natur. Var dernæst i Oksbøl og se 

de tyske flygtningegrave. 

Var en rigtig flot og lærerig tur. 

I år er det ”Rækker Mølle” der skal arrange-

re udflugten, men måske bliver det en lidt 

mindre tur i år, da det kniber med nok til-

meldinger til en lang bustur. 

 

I august måned var der sommerfest i Grøn-

bjerg hvor temaet var et westernmiljø, hvor 

vi bl.a. hjalp til med kagekonkurrencen. 

 

Vi har også haft et førstehjælpskursus i au-

gust, september måned 2007 i samarbejde 

med gymnastikforeningen, 4 mandage, 4 

moduler; ved Susanne Bagger og Lise Lotte 

Bendixen. Havde begge taget instruktørud-

dannelsen i førstehjælp og underviste et 

hold på 8 personer i 4 moduler, har hørt at 

det gjorde de rigtig godt!! 

 

Den 25. september 2007 var der et konsu-

lentarrangement i Vildbjerg Fritidscenter, 

”Kig før du køber” om mærkning og vare-

deklarationer på madvarer. Foredrag med 

livstilsekspert Jørgen Duus 

 

Den 26. november havde vi en juledekorati-

onsaften sammen med Haveforeningen, det 

var Gunhild fra GH Design i Idom der viste 

���� Årsberetning fra Familie og Samfund 2007 
 
 
Ved: Jytte Nilausen 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

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

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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os eksempler på nye forskellige, iderige og 

rigtig flotte juledekorationer og advents-

kranse. 

Bagefter kunne vi selv få lov at lave de de-

korationer, adventskranse m.m. vi kunne 

nå. 

Haveforeningen havde sørget for alt deko-

rationsmateriale, vi skulle bruge hjemme fra 

deres egne haver. Det skal i have mange tak 

for, det var rigtig flot og der var rigeligt af 

det. 

Vi arrangerede lidt amerikansk Lotteri, hvor 

hovedgevinsterne var nogen af de flotte de-

korationer Gunhild havde lavet. Fik gløgg 

og æbleskiver. 

En rigtig hyggelig aften med 30 personer. 

Vi har allerede planlagt en aften i år sam-

men med haveforeningen igen, onsdag den 

26. november 2008. 

 

Den 25.januar 2008 havde vi fællesspisning 

sammen med Kirkeligt Samfund og Menig-

hedsrådet, hvor der denne gang blev serve-

ret medisterpølse, rødkål, kartofler og brun 

sovs og igen et stort dessertbord. Havde ar-

rangeret amerikansk lotteri med mange go-

de gevinster. Gav et lille overskud som vi 

har overført til fremtidige fællesspisninger. 

En rigtig hyggelig aften med ca. 130 frem-

mødte. 

 

Og her den 12. marts 2008, næste onsdag, 

har vi arrangeret en tur til Agerfeld Gl. Sko-

le kl. 19, for at se på tøj, få inspiration til 

forårets mode måske købe ”lidt” af det og 

drikke kaffe sammen. 

I kan stadigvæk nå at tilmelde jer her i af-

ten, koster 25 kr. til kaffe og kage 

 

Kontingentet til Familie og Samfund vil 

igen i år blive på 300 kr. og vi håber at I vil 

fortsætte med at være medlem og håber fle-

re vil være medlem og bakke op om vore 

arrangementer i det nye år. 

 

Kontingentet bliver brugt til Forbrugerorga-

nisationen, for bedre fødevarekvalitet og 

sundhed, til forskellig konsulentbistand, 

konsulentarrangementer, kulturelle arrange-

menter, kurser m.m. 

 

Husk, hvis I har nogle problemer med bu-

tikker, der ikke vil godtgøre fejl og mang-

ler, at henvende jer til forbrugernævnet. De 

kan hjælpe med mange problemer. Så kon-

tingentet går til et godt formål. 

 

Og hvis I har nogen gode ideer til nye ar-

rangementer enten lokalt eller i regionen, 

vil vi meget gerne høre fra jer, enten det er 

personer, grupper eller foreninger. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for godt sam-

arbejde i det forløbne år, både til de andre 

bestyrelser i Grønbjerg og til jer i bestyrel-

sen i Familie og Samfund. Vi har haft man-

ge hyggelige timer sammen og håber at det 

må fortsætte. 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: 

Jytte Nilausen tlf. 97 38 43 78 

Næstformand 

Jytte Hankelbjerg  

Kasserer 

Pia Kristiansen  

Sekretær 

Lissi Dyrberg 

Henriette Qvist   � 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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Vi vil i år uddele folderen ”Laura, Sonny 
og Solsikken” til alle børn i børnehave-

klassen. Folderen indeholder, udover en 
lille historie om de tre venner, også en 

pose frø og en vejledning i, hvordan de 

sås. Ideen med folderen og frøene er at 
stimulere haveglæden på tværs af gene-

rationerne. For eksempel kan bedstefor-

ældrene over sommeren i deres have, ha-
ve solsikkerne som et lille projekt sam-

men med deres børnebørn. 
Det botaniske navn for solsikke er He-

lianthus annuus. Helianthus er græsk og 

består af ordene ”helios”, der betyder 
”sol”, og ”anthos”, der betyder ”blomst”. 

”Annuus” fortæller, at planten er enårig. 
Solsikken har sin oprindelse i det nordli-

ge Mexico samt det centrale og vestlige 

Nordamerika. Der findes mange forskel-
lige sorter, de kan blive fra 30 cm til 3 m 

høje. 

Blomstringstidspunktet ligger i juli til 
september, og blomsterfarven varierer 

fra gul til brunrød. 
Solsikken trives godt i de fleste nærings-

���� Solsikker i Grønbjerg 
 
 
Ved: Eva Broni 

rige og veldrænede jordtyper på solrige 

steder. 
Vi vil engang, når solsikkerne har nået 

deres fulde højde, sidst i august eller 

først i september, komme rundt til de 
børn, der gerne vil være med i en lille 

konkurrence om den højeste solsikke. 

Er der andre børn, udover børnehave-
klassen, der kunne tænke sig at være 

med, har vi nogle ekstra foldere, som 
kan hentes i Brugsen. 

 

Hilsen 
Bestyrelsen for haveforeningen � 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Fredag den 23. maj – søndag den 25. maj. Regionsrejse, region III. 
Bustur til Tyskland. 
Onsdag den 4. juni - søndag den 8. juni. Regionsrejse, region II. Bus-
tur til Nordtyskland.  
Region II’s årlige traditionsrige haveudflugt under kyndig ledelse af Grethe Opstrup og 

Thomas Uhre. Grete Opstrup har været rejseleder på rigtig mange af region II’s ture. 

Pris 3.700 kr. Meld dig hurtigt fra den 27. januar kl. 8.00 til Grethe Opstrup 97 33 32 

92, hvis du vil være sikker på en plads. 

 
Tirsdag den 3. juni kl. 19.00. Åbne haver i Brejning – Hover. 
Vi besøger Kim og Else Højland, Røjkumvej 18 og Jens Kristian Højmose og Lilly 

Skovbo, Røjkumvej 1.  
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Landsforeningen af Menighedsråd havde 

inviteret til pressemøde i Ribe, og jeg havde 

lovet at give et indlæg om de gode oplevel-

ser, som kan følge med arbejdet i et menig-

hedsråd.  

Der er jo snart menighedsrådsvalg, og det 

går ikke så godt med at få nye kandidater 

som listerne. Så pressen var budt til møde, 

og pressen kom, ”Pressen” er jo et dejligt 

begreb, som kan betyde alt fra 1 til 100 

journalister. I dette tilfælde kunne pressen 

tælles på én finger!  

Der var afsat 15 minutter til mig, men jeg 

overskred vist tidsplanen en smule. Jeg har 

masser af gode oplevelser og tanker, som 

jeg gerne ville have frem denne dag. 

Mit væsentligste budskab var og er, at der 

findes menighedsråd, hvor der er plads til 

sådan én som mig....og at jeg får rigtigt me-

get ud af denne plads! 

Engang blev jeg spurgt, hvilken liste jeg 

stillede op på – jeg var ét stort spørgsmåls-

tegn. Men efter lidt snak kom de andre frem 

til, at jeg er grundtvigianer! Det skal nu nok 

passe, men denne titel har bare ikke så me-

get at sige i det daglige arbejde i rådet. 

Nogle vil sikkert påstå, at jeg er ganske na-

iv og derfor ikke opdager kløften blandt de 

forskellige retninger. Måske, men de for-

domme jeg har haft, er for længst fejet af 

banen, så jeg klør bare på.  

Jeg fortæller gerne om mit dejlige liv i 

Grønbjerg, og alt hvad det indebærer – både 

menighedsrådet og bal i forsamlingshuset. 

Så glem alle fordomme og stil op til menig-

hedsrådsvalget, hvis du har lyst – du må ba-

re ikke tage min plads!   � 

���� Et pressemøde 
 
 
Ved: Dorthe Liv 

Grønbjerg Friskoles Støttekreds 
 

 

DER ER BRUG FOR DIG! 
 
Støtteforeningen for Grønbjerg Friskole vil oprette et Green Team 
(Grønt hold) 
 
Dets arbejdsopgaver vil være vedligeholdelse af Friskolens udenomsa-
realer; alle med interesse indbydes til at være med. 
 
Den 24. maj er der arbejdslørdag på skolen, og da mødes vi første 
gang. Her vil vi aftale nærmere. 
 
Vi håber mange vil give en hånd og være med til at forskønne omgivel-
serne. 
 

Tilmelding til Grete Tange, tlf. 97384284 eller mød op den 24. maj. 
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���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Heidi Brinch Hansen 

 
„Nu kom den favre sommer med græs og 

urter små, og alle markens blommer 
fremtitter mellem strå….” 

 

Så kom den endelig – ja, altså foråret, 
men man har jo da lov til at drømme om 

sol og sommer. Og i disse dage, hvor duf-
ten af nyslået græs og fugtig muldjord, 

fuglenes tidlige morgensang og forårsso-

lens varme stråler - rammer os alle, så er 
det da ikke vanskeligt at forestille sig, at 

det er en lille forsmag på sommeren i 

2008! 
 

Arbejdslørdag 
I Børnenes Hus kan vi nu se enden på 

denne sidste del af Husets historie. Skole-

børnene kan begynde at ane sidste skole-
dag, og børnehavebørnene er sikkert alle-

rede begyndt at fortælle om, hvor ferien i 
år skal gå hen. Vi er ved at gøre klar til at 

overdrage det hele til Grønbjerg Friskole, 

og vi vil helst gøre det så godt som mu-
ligt. Derfor arrangerer vi en arbejdslørdag 

d. 24. maj, som før omtalt. Der skal ma-

les, luges og repareres, så alt er perfekt. 
Vi håber på, at så mange som mulig vil 

møde op og hjælpe os med at gøre stedet i 
”tip top stand”! 

 

Nyt gulv 
I skoledelen har Birgit Højgaard sørget 

for, at der kommer nogen og lægger et 
nyt gulv på i gangen. I, der af og til kom-

mer i Huset, har måske bemærket, at det 

gamle gulv er ved at være meget slidt, og 
det er heller ikke nemt at holde rent. Gul-

vet bliver skiftet her i løbet af maj.  

Dertil kommer, at Anders Mærsk har væ-
ret i gang med penslen flere steder i byg-

ningen, så alt i alt kan vi være ganske til-
fredse med det Hus, vi nu afleverer til fri-

skolen. 

 
Alle gode historier har en god slutning, 

og her er historien om Børnenes Hus in-
gen undtagelse. Derfor vil vi holde afslut-

ningsfest fredag d. 27. og lørdag d. 28. ju-

ni. Et program til dette arrangement kan 
findes et andet sted i Runestenen.  

 

Nyd nu det lune forår. Lad ikke haven 
stresse dig, men sæt hellere havestolen på 

terrassen og nyd en kølig øl!!! Det må da 
være det ultimative råd til en stresset dan-

sker i maj!!! 

  
”…Den lune vind sig smyger om din bru-

ne kind, og solen står med stråler i sit 
hår.” 

 

(Uddrag fra ”Nu kom den favre sommer” 
af Oluf Ring)  � 

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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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. 
 
Skilte ved byportene 
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    . 
 
Leje af forsamlingshuset kan foretages hos: 
Svend og Karin Jensen, Grønbjergvej 28, Tlf.: 97 38 44 08. Se annoncen 
her i bladet.  
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Her følger fortsættelsen af uddrag fra 

Grønbjerg Jagtforenings protokoller. 

 

I samme protokol ligger et avisudklip, fra 

den 26. marts 1990, med et billede af davæ-

rende borgmester John Kristiansen, som 

indvier den nye flugtskydningsbane i Sand-

bæk Plantage. Banen er den, man anvender 

i dag med nutidens teknik, hvor der er fuld-

automatiske kastemaskiner med magasiner 

til flere hundrede lerduer, som bliver kastet 

ud i det tempo, man trykker på en knap. På 

én af banerne er udløseren tilkoblet en mi-

krofon, så duen udløses ved et højt råb. 

 

 Imellem disse to yderpunkter, i foreningens 

historie, havde Grønbjerg Jagtforening i 

mange år et velfungerende skydeanlæg i 

Omme Bakker. Her skulle der være én per-

son i hver grav til at spænde lerduekasteren 

og lægge én eller to duer i skinnen, alt efter 

om der skulle komme ”en enkeltdue” eller 

”en doublé” Når han så hørte et ”Klaaar!”, 

hev han i en stang og duen blev sendt i luf-

ten. I et andet avisudklip kan man bl.a. læ-

se: ”Grønbjerg Jagtforening har holdt sin 
store årlige pokalskydning. Hovedskydning 
A, lukket blev vundet af Arne Voldsgård, 
Grønbjerg 24-24. Edwin Rasmussen 22-27.  
Åben hovedskydning Erik Sandal, Grøn-
bjerg, 23-27. Bagdue Monte Carlo, Bent 
Lauridsen, Grønbjerg.”  I samme udklip er 

der referat fra en pokaldyst med Hover. 

”Plade for ungskytter: John Asmussen. 
Oldboys Pokalen: Henry Pedersen”. 
 

 Af andre ting kan nævnes, at der i krigsåre-

ne blev afholdt en del ”kædejagter.” I janu-

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

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

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

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

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

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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ar 1942 blev der skudt to ræve, som blev 

solgt for 63 kr., hvilket må have været tem-

melig mange penge dengang. I dag er pri-

sen på at få garvet et skind så høj, at en ræv 

ikke sælges, men tilfalder skytten, som så 

selv står med ”problemet.” 

 

Gennem årene afholdtes møder, bestyrelser-

ne udskiftedes, jagtorganisationerne om-

strukturerede, og fra at have indtægter fra 

Jagtrådet og rævesalg, tjentes der penge på 

flugtskydning. Med en stigende bestand af 

råvildt og kronvildt, får flere jægere rifler. 

Riffelskydning kommer på programmet, og 

efter nogle år beslutter man sig for at afhol-

de en feltskydning i Ulfborg. Dette er ble-

vet en stor succes, og er i dag Grønbjerg 

Jagtforenings store aktiv, økonomisk set. 

Det gør, at vi kan tilbyde vores medlemmer 

gratis aktiviteter og arrangementer. Flugt-

skydningen er det, som fylder mest i aktivi-

tetskalenderen, men selve banen i Sandbæk 

er i dag en selvstændig forening, som vi så 

kan benytte os af. Jagten i Kiddal er også et 

stort aktiv for en del af foreningens med-

lemmer. Medlemstallet er i dag på 63, og vi 

har medlemmer fra Greve i øst til Hee i vest 

og fra Esbjerg i syd til Lemvig i nord. 

Bestyrelsesmøde 1943: ”Det vedtages at af-

holde en Fest i Anledningen af 10-Aars Da-

gen for Foreningens Stiftelse. Festen afhol-

des fredag den 26. marts med fremvisning 

af Hakon Nielsens farvefilm ”Strejftog gen-

nem Sverige” foredrag, fælles kaffebord. 

Gratis adgang for Medlemmer, Lodsejere 

og Byens Borgere. Kredsformanden og 

Jagtkonsulenten er indbudt.” 

 

Grønbjerg Jagtforening fejrer sit 75 års ju-

bilæum med en fest for medlemmerne, lør-

dag den 29. marts, på Ørnhøj Hotel, med 

kronvildt - skudt i Kiddal - på menuen, øl, 

vin og sodavand ad libitum og levende mu-

sik og dans. Som man ser i de gamle proto-

koller, er det andre tider, andre aktiviteter 

og ikke mindst andre fester. Vi skylder en 

stor tak til alle de, som gennem årene har 

bidraget med en frivillig indsats i forenin-

gen. Vi glæder os til, fortsat at være en for-

ening, som kan tilbyde vores medlemmer 

forskellige aktiviteter og arrangementer, og 

så glæder vi os til festen den 29. marts. � 

Bestyrelsen anno 2008 fra venstre: H. C. Birkebæk, Torbjörn Lund-Nielsen, Henrik Skytte og Jør-

gen Bank. Keld Elman Larsen var ikke til stede ved fotograferingen på jubilæumsfestdagen. 
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Vi vil hermed gerne takke for god opbak-

ning af vores ”nye forening”. Vi synes, at 

vi har fået startet godt op med det nye 

navn, og mener selv, at vi har budt på gode 

og afvekslende indslag i vort program. Det 

samme vil gælde for næste sæsons arrange-

menter, som stort set er tilrettelagt. Som 

���� Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

selvfølgelig vil blive annonceret i kom-

mende ”RUNESTEN” og på Nettet.  Vi 

vil forsøge at indføre gode traditioner og-

så i den nye form for det gamle møde-

sted. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag 

den 12. august, da vil udflugten finde 

sted. Se annoncen derom i julinummeret. 

Hele næste sæsons program vil være at 

finde i RUNESTENENs septembernum-

mer!  God sommer! Bestyrelsen. � 

Vi arbejder stadig for at få optimale forhold  

for vore hjælpere ved pap- og papircontainerne. 
 

Så gør os den tjeneste at skære papkasser m.v. op og fold dem sammen så 

arbejdet for vore frivillige hjælpere mindskes mest muligt. (Det skal man 

også på genbrugspladserne) 

 

Vore hjælpere skal holde øje med containerne og fange småting, men det er 

ikke deres arbejde at skære papkasser op og folde dem sammen.  

 

Pap og kun pap (kasser skåret op) skal i papcontaineren; - papir og kun 

papir skal i papircontaineren. 

 

Høstfest 2008 
 

Skøn efterårsfest er under planlægning  
– derfor beder vi dig/jer sætte kryds: 

 

Lørdag den 13. september 2008 
 

Festen kommer til at foregå i forsamlingshuset… 
Masser af ægte Grønbjerghumør 

Musikken er bestilt 
Maden bliver god 

Øl, vin og vand i baren 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 
Vanens magt. 

Mange dagligdags gøremål er indlært som 

en vane. Det er særdeles praktisk, at man 

ikke, hver gang man skal gå et skridt, skal 

tænke over, hvordan man gør. Vaner giver 

én tryghed og en fornemmelse af sikkerhed 

og komfort. Når man skal gøre noget, man 

ikke er vant til, bliver man usikker og skal 

først lære det. Vanerne gør, at dagligdagen 

kan fungere uden helt urimelige anstrengel-

ser. 

Men vanerne bliver et problem, hvis det er 

hensigtsmæssigt at prøve noget nyt. Så føler 

man sig utryg og på gyngende grund. Det 

kræver både mod og viljestyrke at ændre si-

ne vaner. Hvis man f.eks. prøver at slanke 

sig, gør både hjernen og kroppen mod-

stand, fordi der bliver pillet ved en balan-

ce, som man er vant til og føler sig tryg 

ved. 

Det føles ukomfortabelt at bryde med det 

velkendte og bevæge sig ud i muligheder-

nes land, men hvis man ikke prøver, kan 

det heller ikke lykkes, og der er lys forude. 

Det, der føles ubehageligt i starten, kan 

man vænne sig til i løbet af nogen tid, og 

man vil igen føle sig tryg og tilpas. Man 

har fået en anden vane. Det er det, der skal 

til, hvis der er noget der skal laves om; 

men vaner er altså ikke noget, man bare li-

ge sådan ændrer. Det er hårdt og målrettet 

arbejde, indtil man har fået en ny og bed-

re. 

Grønbjerg Friskoles Støttekreds 
 

Ordinær generalforsamling  
tirsdag d. 27. maj kl. 19.30  

Storrummet 
 
Dagsorden: 

 
Valg af dirigent 
Valg af stemmetællere 
Bestyrelsens beretning 
Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
Valg af to revisorer samt personlig suppleant 
Indkomne forslag 
Eventuelt 

 
Du kan sagtens nå at blive medlem 
Indbetal blot 100,- kr. på konto 7670-2503576 så er du med! 
 
Hilsen bestyrelsen 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Nanna Nielsen (Klidsbjerg) Rundingen 12 

sov stille ind på sygehuset i Herning den 2. 

marts 2008 og blev den 6. marts begravet 

fra Nørre Omme Kirke. Hun blev 89 år. 

Nanna Klidsbjerg blev født på gården 

Vesterkjær i 1922 og voksede op sammen 

med sin søster Helene. Var første gang ude 

at tjene som 12-årig, men ellers var Nanna 

mest derhjemme hos forældrene i sin ung-

domstid, da hun godt kunne lide at være på 

landet. Så det blev hende, der tog sig af kar-

learbejdet på gården. 

Nanna var i nogle år i bestyrelsen for Ung-

domsforeningen, og der blev også tid for 

hende til et højskoleophold, inden hun i 

1950 giftede sig med Poul Nielsen fra 

Klidsbjerg. 

Nanna var en dygtig kone, der hjalp til 

overalt på gården, samtidig med, at hun 

passede hus og have perfekt. 

Det var en stor dag for Nanna, da familien 

kunne flytte i deres nybyggede stuehus midt 

i halvtresserne. Men hendes største glæde 

blev dog de tre drenge, som voksede op i 

hjemmet på Sandbækvej 15. I 1986 mistede 

Nanna sin mand, som havde været syg i 5 

år. Gårdens jord havde været lejet ud i disse 

år, og året efter Poul Klidsbjergs død solgte 

Nanna gården og købte hus på Rundingen i 

Grønbjerg, hvor hun fik ca. 21 år i godt na-

bolag. 

Nanna var en kone med sine meningers 

mod, en person, man vidste, hvor man hav-

de. Hun var glad for at spille kort i venne-

lag. Og ellers var det børn og børnebørns ve 

og vel, der lå hende stærkest på sinde. 

De sidste 4 år var Nanna ikke så rask, men 

hun klarede sig dog i sit eget hus med hjælp 

af god assistance af Hjemmeplejen. De sid-

ste par måneder måtte hun dog tage ophold 

på Spjald Plejehjem og døde mæt af dage 

efter et langt og godt liv. 

Nanna efterlader sig sine 3 sønner, Niels 

Kristian, Jens og Leif, samt svigerdøtre og 

7 børnebørn. 

Æret være Nanna Nielsen Klidsbjerg`s 

minde! 

 

 

John Henry Lindholm Jensen døde den 

10. marts 2008 på Spjald Plejehjem og 

blev den 15. marts bisat fra Nørre Omme 

Kirke. Han blev 75 år og var ugift. 

John H. L. Jensen blev født i Canada af 

danske forældre. Familien flyttede dog til-

bage til Danmark, mens han var lille. Som 

ung sejlede John Jensen meget på de store 

have, bl.a. med Georg Stage. Senere arbej-

dede han for SAS, hvor hans job var at 

klargøre fly til afgang. De sidste år har 

han haft bopæl i Ringkøbing. 

Hans forældre boede mange år i Grøn-

bjerg, og er begravet her, og det blev da 

også på deres gravsted, at John Henry 

Lindholm Jensen fandt sit sidste hvilested. 

Æret være hans minde! 

 

 

Anna Kristine Nielsen (Anna Linde) sov 

stille ind i sit hjem den 15. april 2008 og 

blev d. 19. april begravet fra Nørre Omme 

Kirke. Anna blev 85 år. 

Anna Nielsen blev født den 18. marts 

1923 på en landejendom i Sdr. Lem og 

voksede sammen med flere søskende op 

her. 

Som ung havde hun forskellige pladser i 

huset, og på et tidspunkt kom hun til 

Grønbjerg og blev husbestyrerinde hos 

ungkarlen Ejvind Søgaard, som stod og 

manglede hushjælp. 

Det blev dog ikke ham, der løb af med 

Annas gunst, men vennen Linde Nielsen 

(Dragsdal). De to blev gift i 1948 og over-

tog en mindre ejendom på Holmgaard 

Mark, (Algade 68). Nogle år senere bytte-

de de ejendom med Lindes yngre bror 

Thorvald, hvorefter Anna og Lindes hjem 

fremover blev Lille Klink, Holmgaardsvej 
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3, Lindes fødehjem. Her drev parret dygtigt 

deres landbrug, indtil gården ca. 1980 blev 

solgt, og de flyttede til deres nye hjem på 

Algade. 

Linde døde for en halv snes år siden. 

Datteren Lise fortæller om sin mor: Mor var 

en utrolig dygtig kone derhjemme på går-

den og var med i bedriften alle vegne. Og 

ingen kunne ønske sig en bedre mor, end 

hende, vi tre børn har haft. Efter at vi kom 

hjemmefra, har mor fulgt vores færden og 

altid været der for os. 

Som ældre har mor strikket og hæklet til os, 

bl.a. barnevognstæpper - også til børnebør-

nene. Til vore fester var det vores mor, der 

bagte småkagerne, især kan vi da ikke 

glemme sukkerkringlerne. Mor var meget 

gæstfri og var altid god at besøge for alle vi 

tre generationer, der kom efter hende. 

En glad og frisk kvinde er gået bort og vil 

blive savnet af familien, men da også af he-

le hendes vennekreds her i Grønbjerg. 

Det var af et godt hjerte, at Anna mødte op i 

Nørkleklubben på Grønbjerghjemmet for at 

støtte nødlidende i mange lande. 

Anna efterlader sig Bruno i København, Li-

se i Sdr. Lem og Svend i Rindum, sviger-

børn, børnebørn og oldebørn. 

Æret være Anna Kristine Nielsen`s minde! 

 

 

Kristen Kristensen, Rundingen 6, Grøn-

bjerg, sov den 28. april 2008 stille ind på 

Viborg Sygehus efter kort tids alvorlig syg-

dom, og blev d. 3. maj begravet på Nørre 

Omme Kirkegård. 

Kristen fyldte den 4. april 77 år. 

Han blev født i Gl. Præstegård som nr. 2 i 

Olga Søgaard og Simon Kristensens børne-

flok på seks. Og voksede op her med en 

bror og tre søstre. 

Kristen mistede tidligt sin far og kom derfor 

til at overtage driften af gården. Først som 

bestyrer for sin mor og senere som ejer af 

gården. Kristen var en dygtig og interesse-

ret landmand, men også andre ting havde 

hans interesse. En af de rigtig store var fod-

bold, han fulgte alle de store hold på skær-

men med stor iver. Også de lokale hold 

havde Kristens bevågenhed. Som yngre 

var han selv en dygtig fodboldspiller i 

mange, mange år, vel så længe benene 

kunne holde til det. 

Kristen interesserede sig levende for, hvad 

der hændte i hans familie og på egnen og 

tog da også gerne en dialog op om et og 

andet. 

Kristen Kristensen solgte Gl. Præstegård 

for ca. 5 år siden, og flyttede til Rundin-

gen. Her var jo ikke megen jord at sætte 

ploven i. Så det glædede ham meget, at en 

nevø havde brug for ham til markarbejde, 

og her kan man godt sige, at Kristen 

hængte i fra morgen til aften silde. 

Det var efter en sådan dag med forårspløj-

ning, at Kristen følte sig dårlig og senere 

blev syg. 

Han gjorde sit bedste lige til det sidste, og 

mange vil sikkert mindes ham som en 

venlig og hjælpsom mand. En markant 

personlighed var Kristen i Æ Præstgaard, 

som vil blive savnet i Grønbjergs bybille-

de! 

Det samme vil gælde, når der i vennelag 

skal slås et slag kort! 

Kristen var ugift og havde ikke selv børn, 

men havde en stor flok søskendebørn med 

børn, som alle har det til fælles med hans 

søskende, Stinne, Dora, Peder, Ketty og 

Herdis, at de vil savne Kristen i familiens 

midte. 

Æret være Kristen Kristensens minde! � 
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I april måned har Lokal- og DagligBrugser-
ne i Danmark haft en intern konkurrence 
om salg af produkter af mærket Änglamark. 
Änglamark er en sammensmeltning af Coop 
egne produkter Minirisk og Blue Care, der 
hver især ”tænker” på bl.a. miljøet og aller-
gi. 
Grundet meget stor opbakning og mange 
miljøbevidste kunder i Grønbjerg brugs, er 
det lykkedes for Brugsen i Grønbjerg at 
vinde konkurrencen. 
Konkurrencen blev vundet af LokalBrugsen 
i Grønbjerg med et pointtal på 773 hvor an-
denpladsen DagligBrugsen Ballen på 
Samsø, kom ind med et pointtal på 499.  
Vi er meget stolte over resultatet siger ud-
deler Jens Peter Mikkelsen og sender en tak 
videre til alle i lokalområdet der har støttet 
og fået øjnene op for alle de økologiske og 
miljørigtige produkter der er i serien. 
Præmien der går til personalekassen er på 
kr. 10.000. 
Hvad pengene skal bruges til er ikke fast-
lagt endnu, men de tidligere præmier som 
LokalBrugsen har fået er blevet brugt til en 
god aften for personalet. 

���� Endnu en succes i LokalBrugsen i Grønbjerg 

 

Her er det de tre fastansatte i Grønbjerg (fv) 
Kirsten Frederiksen, Mette Elowsson, og udde-
ler Jens Peter Mikkelsen.  

 

Årets Viking 
2008 

 
Har du et godt forslag til dette års 
viking – bedes du sende mail til: 

 
klose@mvb.net 

 
Forslag kan også ligges i post- 

kassen på Algade 48. 
 

Forslag senest: 8. juni 2008 
 

Med venlig hilsen 
Sogneforeningen 

Klinik for  
sundhed og velvære 

 

Zoneterapi  

Massage 

Akupressur 

 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

FDZ zoneterapeut �  RAB registreret  

Holmgårdsvej 2, Grønbjerg 

6971 Spjald � Tlf.: 22 37 72 33 
 

www.klinikforsundhed.dk 
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Udflugt med menighedsrådet  
fredag den 13. juni kl.12.30. 

 
Turen er for alle interesserede. Vi har i år 

valgt en fredag, da vi gerne vil give ”Det 

arbejdende folk” mulighed for at komme 
med. Det plejer at være en hyggelig og 

spændende dag med mange gode oplevel-

ser.  
Vi skal i år bl.a. til Nr.Vosborg, som for 

nylig blev tilgængelig for offentligheden. 
Vi vil blive vist rundt derude og aftens-

maden skal vi også have der. 

Der er selvfølgelig også andre indslag på 
en sådan udflugt, bl.a. skal vi se en kirke 

og et ikke helt fastlagt programpunkt me-
re. Der vil som altid være kaffe med lag-

kage indlagt på ruten. 

Turen koster 150kr pr. person plus drik-
kevarer til aftensmaden.  

Pengene betales på turen. 

 
Vi håber, der vil møde rigtig mange op til 

���� Udflugt med menighedsrådet 2008 
 
 
Ved: Menighedsrådet 

turen og husk, at alle, unge som ældre, 
er meget velkomne.  

Det bliver en sjov og festlig tur. 
 

Tilmelding til  
Else Pedersen  97 38 43 73 
Eva Broni  97 38 41 79 

senest den 10.juni. 
 
Hilsen Menighedsrådet  � 

 

Sct. Hans 2008 
 

Traditionen tro fejres Sct. Hans igen i år  
på det grønne område ved sportspladsen 

 

Mandag, den 23. juni 2008 
 

Vi tænder grillen kl. 18.  
Vi sælger pølser, øl og vand i baren til fornuftige priser. 

(medbring også gerne egen mad til grillen) 
 

Nærmere info kommer i Brugsen  
og Børnehaven senere! 
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GRØNBJERG 

AUTO 
 

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



 

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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