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RUNE 

Hos frisøren hvor man betaler med Grønger 
 

I emneugen på Grønbjerg Skole var hele skolen omdannet til Børnenes By med 

erhvervsliv, butikker, restaurant, frisør, kasino og meget meget andet. Lønnen 

som blev udbetalt hver morgen bestod af møntfoden ”Grønger” og fungerede som beta-

lingsmiddel hele ugen igennem. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Det er da utroligt som det smitter med 
opkøb og renovering af Algade. Her sidt 
tog grønbjergborgere fusen på Lås-
bysvendsen ved at erhverve Grønbjerg 
Kro. Det var Valhalla ved Tina Risom og  
Jens Kristian Christensen, der med et bud 
på 105.000 kr. og ekstraomkostninger på 
60.000 kr. erhvervede Grønbjerg Kro. 
Kroen der skal beholde sit nuværende og 
kendte udseende i gadebilledet, vil virk-
somheden benytte til kontorfaciliteter mv. 
for virksomheden og dets ansatte. Der skal 
en proper næve og noget knofedt til at gø-
re det indvendige til noget, der kan ligne 
kontor og værelser, men ikke så snart nøg-
lerne til bygningen var erhvervet, var fa-
milien og medarbejdere i gang med at ryd-
de op og renovere. 
Nu begynder Algade efterhånden at kom-
me til at ligne noget vi kan vise frem. 
Men. 
 
For lige at ridse op så forsvandt Algade 33 
som var nedrivningsværdig. Algade 27 er 
renoveret inden for den sidste tid, Algade 
25 blev købt på tvangsauktion og er snart 
klar til salg. Algade 43 blev købt på 
tvangsauktion og er i færd med at blive re-
noveret. Algade 18 (Kroen) købt på 
tvangsauktion bliver istandsat. Så er der 

RUNESTENEN 

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

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

gang i Algade 61, som også gennemgår en 
renovering. Derudover er der et par ejen-
domme, der har gang i renoveringen, og 
som nok skal blive tilendebragt. Men der 
mangler stadig en række ejendomme, som 
nok kunne trænge til en kærlig hånd. Men 
skal vi ikke håbe, at ejerne får styr på det, 
eller også kan blive købt af foretagsomme 
mennesker. Der er mange pæne og spæn-
dende bygninger i Algade og med de nød-
vendige renoveringer, kan Algade komme 
til at se indbydende ud for gennemkørende 
bilister og vi andre, der er her til daglig.  
 
Børnenes Hus i Grønbjerg 
Når dette læses har der været 
afslutningsfest I Børnenes Hus selvom 
Børnehavedelen kører frem til 1. august 
afbrudt af en sommerferie. Borgmesteren 
der selv stemte for nedlæggelse af 
Børnenes Hus har holdt afskedstale og 
forældre og andet godtfolk har fornøjet sig 
i to dage. 1. august overgår bygningerne I 
Grønbjerg Friskole og som en anden Fugl 
Fønix opstår der en Fri Skole I de 
sselvsammebygninger med en tilhørende 
privat børnehave og SFO - Naturmusen.� 

Deadline for nr. 94 er  

lørdag d. 30. august 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 17. september 

Der er fra venstre Gregor, Magnus Risom 

Christensen, Jens Kristian Christensen og An-

drejz der rydder op i gården ved Kroen. 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 

Sommeren er over os, vi har 

passeret årets længste dag, og 

ferietiden står for døren. By-

rådet holder ferie i juli må-

ned, og i august måned fore-

står arbejdet med budgetlæg-

ningen for 2009 og de kom-

mende år. Der er netop indgået aftale mel-

lem Kommunernes Landsforening og Fi-

nansministeren. Det nøjagtige indhold og 

følgerne af aftalen kendes ikke i skrivende 

stund, men det vil nok under alle omstæn-

digheder kræve en del arbejde at få enderne 

til at nå sammen. Mere herom senere. 

 

Landdistriktspolitik. 

På byrådsmødet i juni godkendte byrådet ny 

landdistriktspolitik. Mit indlæg i dette num-

mer af Runestenen vil derfor omhandle den 

vedtagne politik. Visionen er at kommu-

nens landsbyer skal summe af liv og aktivi-

tet, og at indbyggerne kan forene job og fa-

milieliv med ønsket om det hele liv på lan-

det. 

På baggrund af visionen har kommunen ud-

arbejdet strategiske målsætninger, og ho-

vedindholdet i disse er som følger: 

 

Kompetencer og erhvervsudvikling: 

Landdistrikterne skal tiltrække kreative per-

soner, der i kraft af forskellige kompetencer 

og nye ideer kan bidrage til udvikling af lo-

kalsamfundene og skabe nye typer af pro-

jekter og virksomheder. 

 

Markedsføring: 

Landdistrikterne skal markedsføre sig mål-

rettet overfor ressourcestærke tilflyttere, 

især børnefamilier og unge. Lokale aktivite-

ter, produkter og hele egnen skal profileres 

og markedsføres mest muligt. 

 

 

Sammenhængskraft og foreningsarbejde: 

Sammenhængskraften skal understøttes og 

nytænkes, og ligeså samlingssteder, fælles-

skab og foreningsliv – internt i det enkelte 

lokalsamfund eller i udvidede landsbysam-

fund på tværs af gamle grænser, sogne og 

landsbyer. 

 

Infrastruktur: 

Der skal arbejdes for at forbedre adgang til 

omverdenen gennem infrastruktur – herun-

der digital infrastruktur. Børn og unges ad-

gang til skoler, aktiviteter og uddannelse 

skal prioriteres højt ved planlægning af kol-

lektiv transport og ved udbygning af cykel 

og gangstinet. 
 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 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen 97384179 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Klubhuset: GIF 97384076 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

NaturMusen: Doddy Møller Bach 97384066 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Malene Cadovius 97382627 

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 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til Peter Freund 
Juelsgaard 
Tlf.: 97 38 26 27 
 
Fodpleje: 
v/Gitte Led  
Kjærgårdsvej 8 
Grønbjerg 
Træffes bedst 15 - 19 
Tlf. 40 36 12 58 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og  
lørdag:  Lukket 
 
Tlf.: 97 38 42 85 
 
Kirkebil: 
Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 

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 
 
Bogbussen 
 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 

Landbobanken: 
 
Torsdag: 1500 - 1730 
Tlf.: 97 38 40 49 
 
Politiet i Videbæk: 
Mandag - onsdag  
1200  - 1330 
Torsdag 1500  - 1700  
Fredag Lukket 
Tlf. 97 17 14 48 
 
Udenfor kontortiden 
henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

LLLL  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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 JULI Side   Side 

MA 14  Dagen er aftaget med 0t 54m 29  LØ 16 Havekredsen 29 

TI 15   SØ 17 Cykelsponsorløb Kirke 9.00 17 28 

ON 16   MA 18  34  

TO 17   TI 19 Cykeltur i sognet GGUF 51 

FR 18   ON 20   

LØ 19   TO 21 Jagtforeningen  

SØ 20  Kirke 10.30  FR 22 GIF - sportsfest 12 13 

MA 21  30  LØ 23 Deadline Aktivitetskalenderen  

TI 22   SØ 24  Kirke 9.00 (AH)  

ON 23   MA 25  35  

TO 24   TI 26   

FR 25   ON 27   

LØ 26   TO 28 Jagtforeningen  

SØ 27  Kirke ingen  FR 29 Jagtforeningen (Åben præmieskydning)  

MA 28  31  LØ 30 Runestenen Deadline  

TI 29    SØ 31  Kirke 10.30  

ON 30    SEPTEMBER  

TO 31 Jagtforeningen Jubipokal  MA 1 36  

 AUGUST  TI 2   

FR 1   ON 3   

LØ 2   TO 4   

SØ 3  Kirke 19.30 (JE)  FR 5   

MA 4 32  LØ 6   

TI 5   SØ 7  Kirke ?  

ON 6   MA 8  37  

TO 7 Jagtforeningen  TI 9   

FR 8   ON 10   

LØ 9   TO 11   

SØ 10  Kirke ingen  FR 12   

MA 11  33  LØ 13 Høstfest SO 10 

TI 12 Kultur og Samvær 32 SØ 14  Kirke 10.30 49 

ON 13   MA 15  38  

TO 14 Jagtforeningen  TI 16 Tilmelding vinterbadminton 34 

FR 15 Jagtforeningen (Hjortebaneskydning)  ON 17 Sangaften GUF Dagen er aftaget med 5t 30m 52 



6 

Fortsat fra side 3..... 
 

Offentlig service: 

Kommunen ønsker at være imødekommen-

de overfor nye ideer og løsningsforslag ved 

udbud af offentlig service i landdistrikter-

ne. Kommunen ønsker endvidere at tilbyde 

offentlig service i landdistrikterne, så den 

understøtter livet på landet. 

 

Lokale udviklingsplaner – forskønnelse, 

byrum og byggegrunde: 

Kommunen vil bidrage til udviklingen bl.a. 

gennem udarbejdelse af lokale udviklings-

planer. Understøtte nye og utraditionelle 

initiativer som f.eks. identifikation og mar-

kedsføring af det enkelte lokalsamfunds 

identitet overfor udvalgte bosættere og tu-

rister, forskønnelse af boligmiljøer, skabel-

se af landsbyrum/torvedannelser og nye at-

traktive byggegrunde. 

 

Naturadgang og kulturarv: 

Landdistrikterne skal have god adgang til 

kommunens rige og storslåede natur, dens 

oplevelser og til den lokale kulturarv. 

 

Vi har en lang række landsbyer i kommu-

nen, og det er mit indtryk at der i langt de 

fleste allerede i dag summer af liv og ak-

tivitet. De lokale indbyggere er vant til at 

tingene skal gro nedefra, og der er mange 

lokale ildsjæle. Det er mit håb at kommu-

nen bl.a. med baggrund i politikken vil 

støtte op om mange af de lokale initiati-

ver, og at der også i fremtiden må være 

liv og aktivitet i landsbyerne. 

 

I forbindelse med budgetlægningen for 

2009 er der lagt op til at der til den Loka-

le Aktions Gruppe (LAG) skal afsættes 

kommunale midler til hjælp for gennem-

førelse af projekter. Jeg håber naturligvis 

det lykkes at finde midler til dette formål 

til fælles gavn og glæde for os alle. 

 

Læserne ønskes en god sommer. � 

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: 

G
rø
n
b
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u
ltisa

l
G
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n
b
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rg
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u
ltisa

l
G
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n
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u
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l
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u
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l     
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Emneuge på Grønbjerg Skole. Skolen var som nævnt på forsiden omdannet til Børnenes By hvor 

der figurerede butikker og værksteder som sæbefremstilling, uldværksted, restaurant, frisør og kasino. 

I kasinoet gik man fallit allerede tirsdag fordi det var for let at vinde, så hele konceptet skulle ændres 

til resten af ugen. Alle var travlt optaget af de roller de fik tildelt/havde ønsket. Der skulle endvidere 

bestilles plads på restauranten når man ville spise ligesom der også skulle bestilles til hos frisøren - og 

hvis man ville have farvet hår som det fremgår af forsiden skulle man dog have lov hjemmefra. 
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Denne gang er jeg på besøg i Algade 22, 
hvor Marianne Nielsen og Tonni netop er 
flyttet ind. 
 
Om sig selv fortæller Marianne: 

Jeg er født ved Varde, hvor mine forældre 
havde Vardeegnens Ungdomsskole. 
Jeg har derefter uddannet mig til 
ergoterapeut, og det foregik på Ergo-
terapeutskolen i Holstebro, hvorfor jeg 
flyttede dertil, da jeg uddannede mig. Der 
har jeg boet siden 1982. For da jeg var  
færdig i 1979, rejste jeg først til Kolding, 
derefter til Norge, hvor jeg var i 1½ år. Det 
gjorde jeg, fordi i Norge havde de gang i 
nogle spændende ting omkring folk, der 
havde haft en blodprop i hjernen, (hvilket 
jeg synes er meget spændende), og det har 
de faktisk stadigvæk. Derefter rejste jeg til 
Ålborg, hvor jeg blev ansat på sygehuset.  
Derpå flyttede jeg tilbage til Holstebro, og 
der var der et job på Herning Sygehus, hvor 

jeg blev ansat i 4 år. Da den tid var gået, 
hvor jeg af og til havde været på kurser, 
snakkede vi efterhånden ikke om andet end 
besparelser, og det gad jeg ikke bruge min 
tid på, så jeg sagde op, for ved den tid 
havde man besluttet at indføre træning af 
borgere i eget hjem i Holstebro, og til dette 
søgte man tre ergoterapeuter, og jeg fik den 
ene af stillingerne.  
På et tidspunkt kom der nye behand-
lingsformer frem fra Schweiz, og i dem 
blev der et kursus, som jeg fik mulighed for 
at deltage i. Ved det fandt jeg ud af, at det 
måtte jeg bestemt lære noget mere om, så 
jeg rejste til Sydtyskland, hvor jeg arbej-
dede på et sygehus for hjerneskadede. Der 
var jeg 1 år, og derefter rejste jeg tilbage til 
Holstebro Kommune, hvor jeg derefter 
havde et job som rådgiver og vejleder i 
forhold til hjerneskadede.  
Det job blev imidlertid nedlagt, og så blev 
jeg terapeut indtil 1. januar sidste år, hvor 

���� Marianne og Tonni - Algade 22 
 
 
Ved: Grete Tange 
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ansvaret for genoptræning blev lagt ud til 
kommunerne, og det indebærer, at folk 
udskrevet fra sygehuset og henvist til 
specielle genoptræningscentre; den første 
tid foregår dog på sygehuset, og der var jeg 
ansat til august, hvorefter jeg begyndte at 
undervise mere og mere om de behand-
lingsformer, jeg har lært om i Tyskland. Det 
foregår forskellige steder, hvor man 
arbejder med hjerneskadede. Senest er jeg 
blevet ansat i Lemvig i en stilling på nedsat 
tid, fordi jeg så kan tage ud og undervise i 
resten af tiden. Jeg har faktisk også 
undervist på en del plejehjem i forhold til 
demente, fordi denne metode kan hjælpe til 
at skabe mere ro på disse mennesker. 
 
Om denne specielle behandling fortæller 
Marianne: Det er en dame, som hedder 
Felicia Affolte, der bor i Schweiz og er 83 
år, som har udviklet metoden. Hun har 
fundet ud af, at hvis man ikke mærker, hvor 
man er – om man sidder eller står – kan 

man ikke finde ud af at gøre tingene på den 
rette måde, hvorfor man spænder alt for 
meget, og sådan har hjerneskadede det. Den 
hjerneskadede ved faktisk godt, hvordan 
tingene skal gøres, men vedkommende kan 
blot ikke gøre dem, f.eks. ved de godt, at en 
børste skal bruges til at børste med, men om 
en tandbørste skal bruges til hår eller 
tænder, kan de ikke altid afgøre, og det 
skaber frustrationer. De, der har haft en 
blodprop, har nemlig et lager i hovedet, og 
det gælder derfor om få det lager aktiveret.” 
 
Videre fortæller hun: 

”Jeg købte hus i Holstebro, og det har jeg 
stadig, selvom det ellers var meningen, at vi 
ville sælge det, før vi flyttede herud. Det 
har imidlertid ikke været muligt at få det 
solgt endnu, men jeg håber, at der snart 
kommer en køber, for det er lidt dyrt med to 
huslejer. Årsagen til, at vi købte dette her 
hus, var, at vi ønskede noget, der var lidt 
billigere, så vi kunne nøjes med at arbejde 
lidt mindre.  

 
 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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I virkeligheden havde jeg håbet, at jeg 

kunne leve af at undervise, men det var 

administrativt meget besværligt, så det har 

jeg lagt på hylden igen, og jeg nyder da 

også at have patienterne i hænderne, og 

ikke kun oplyse om det teoretiske i 

systemet.” 

 

Nu er manden i huset kommet ind i stuen, 

og han præsenterer sig som Tonni. Han 

fortæller, at han har kendt Marianne i 40 år, 

for han har været på ungdomsskole hos 

hendes forældre, men han har dog først 

fundet sammen med Marianne, efter at de 

havde mødtes på nettet. 

Han fortæller videre, at han har været gift i 

23 år, men det holdt ikke. Han fortæller 

også, at han har boet forskellige steder bl. a. 

i Varde, på Fyn og i Sverige. Han blev for 4 

år siden opereret for en diskusprolaps i 

nakken, og siden har han ikke haft fast 

arbejde. Til trods for operationen er han nu 

tilbage på pillerne, men lægerne tør ikke 

gøre mere ved det, så han får førtids-

pension.  

Han kan mange ting med sine hænder, men 

især er han glad for at lave mad, og 

Marianne siger, at det er han rigtig god til. 

Om det siger han, at han er til ”slow-food”, 

for hurtig mad som pizza er ikke ordentlig 

mad. Elektronik er en anden stor interesse, 

ligesom gamle møbler, som han køber og 

rundt om på markeder og afsyrer, er noget 

andet, som optager ham meget. Så han 

bliver helt ked af det, når han ser nogen 

kassere dem. 

 

Han har allerede lært naboerne at kende, så 

han slår Astas græsplæne, og så får han en 

kop kaffe og en snak for det, og det er han 

helt tilfreds med. 

 

De har naturligvis malet og nyindrettet en 

del i huset, og de er endnu ikke færdige, for 

de vil have hjørnet af stuen skilt fra, så 

Marianne kan have ”sit skrammel”, som er 

nydeligt sat på hylder for sig selv. I 

kælderen har de opmagasineret en del ting, 

som de endnu ikke har fået pakket ud, men 

de håber, at der bliver tid efterhånden, ellers 

vil de blot holde loppemarked over det, som 

Tonny siger. 

 

Høstfest 2008 
 

Vi er så klar til at feste sammen med alle I kære Grønbjerg-folk! 
 

Mødested/tid:  Forsamlingshuset 
 Lørdag den 13. september kl. 18.30 

 

Mad:  Vores ”huskok” Sanne Therkildsen 
 – ”kokken fra jubilæumsfesten” 
 sørger for mad med Italiensk Inspiration 

 

Musik:  2 – måske 3 DJ’s – med styr på noderne 
 

Pris:  kr. 175,-  (Billetter købes og udleveres i Brugsen) 
 

Vi dækker bordet og sørger for drikkevarer til billige penge – I sørger for det 
gode humør! 

 

Sogneforeningen 
OBS! Minimum 60 deltagere ellers aflyses arrangementet 
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Men ellers er de godt tilfreds med huset og 

synes, at det er et gedigent hus, som de 

naturligvis vil fortsætte med at ved-

ligeholde. Også haven er de meget tilpas 

med, og Marianne er meget glad for 

krukker, som hun vil gøre mere ud af. 

 

Da snakken falder på fritidsinteresser 
tager Marianne nogle meget smukke æsker 

frem, som hun selv har fremstillet. De er 

lavet af karton, målt meget nøjagtigt ud og 

ridset med en meget skarp kniv. Desuden 

laver hun også kort af forskelligt materiale. 

Det kunne hun godt tænke sig fortælle om 

og eventuelt undervise i.  

 

Endelig er Marianne medlem af foreningen 

”Børns voksenvenner”, hvor hun sidder i 

bestyrelsen. Hun har selv været voksenven 

og vil gerne formidle den forenings virke 

videre til os. 

 

Til sidst siger de begge, at de vil deltage i 

de arrangementer, som der afholdes her, og 

at de i det hele taget vil være aktive i 

lokalsamfundet. De føler, at det er mindre 

stressende her end i Holstebro, og da de 

ikke har brugt faciliteterne i Holstebro 

særlig meget, betyder det ikke noget at bo 

her i stedet.  

 

Med hensyn til fremtiden ved man aldrig, 

men de er ikke flyttet hertil for at flytte igen 

om et år. 

 

Med den afskedshilsen siger jeg tak for 

snakken. � 

 

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 

Skifter du e-mail så meddel det på runestenen@runestenen.dk  
så er du opdateret med nyheder i Grønbjerg 
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Familie & Samfunds nye bestyrelse var samlet en aften i maj og fotografen havde også husket at 

komme til samlingen: Fra venstre er det Lissi Dyrberg, Jytte Nilausen, Jytte Hankelbjerg, Henriette 

Qvist og Pia Kristiansen. 

 
 

 

 

 

 

LØRDAG D. 23. AUGUST 2008 LØRDAG D. 23. AUGUST 2008 LØRDAG D. 23. AUGUST 2008 LØRDAG D. 23. AUGUST 2008     
 

PROGRAM:  GADEFODBOLD 10.00  - CA. 14.30 

 LAND & BY KAMP 15.00 – CA. 17.00 
 

HEREFTER VIL DER BLIVE TÆNDT OP I GRILLEN TIL DEM SOM KUNNE 

VÆRE INTERESSEREDE. 
 

TILMELDING AF HOLD TIL GADEFODBOLD SKAL SKE TIL  

TOM KRISTENSEN PÅ 28 49 54 04 SENEST DEN 15. AUGUST 2008.  
 

VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG DAG MED FODBOLD FOR SJOV. 
 

MED SPORTSLIG HILSEN  GRØNBJERG IF 
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Ændringer vedrørende det grønne 

område og Sankt Hans bålet 
 
Vi er glade for, at mange hjælper med at 

samle grene til Sankt Hans bålet og det hå-

ber vi også, at der vil være fremover. Men 

for at gøre det grønne område mere frem-

kommeligt for de der færdes der, har vi be-

sluttet følgende: 

Fremover vil det kun være muligt at afleve-

re grene til bålet fra marts til juni. Alle gre-

ne skal placeres indenfor den store Sankt 

Hans bålplads, som bliver etableret og er 

klar til grene fra marts 2009. Vi håber, at al-

le vil være behjælpelig med at holde det in-

den for bålpladsen, samt at holde det grøn-

ne område kønt hele året. 

Vi håber på et dejligt bål igen i 2009. � 

���� Sogneforeningen 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

GadefodboldGadefodboldGadefodboldGadefodbold i Grønbjerg år 2008 kl 10.00  i Grønbjerg år 2008 kl 10.00  i Grønbjerg år 2008 kl 10.00  i Grønbjerg år 2008 kl 10.00 – cacacaca 14.30 14.30 14.30 14.30 
 

23. august23. august23. august23. august afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten  afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten  afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten  afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten     
 

Et hold består af minimum 7 spillere, hvoraf der skal være mindst 3 børn ( 12 år 
eller derunder) på banen ad gangen.  
I må meget gerne stille med flere hold.  
Kan I ikke samle nok deltagere til et hold, så meld jer til alligevel - så laver vi et 
eller flere "fælleshold". 
I kan også forsøge at lave et hold med en anden gade.  
Der vil være pokaler til det bedst udklædte hold, fair-playholdet samt vinderholdet. 
 

RingRingRingRing til din kontaktperson nu!!!  til din kontaktperson nu!!!  til din kontaktperson nu!!!  til din kontaktperson nu!!!     
 

Algade Øst  Niels Jørgen Sønderby, Algade 1, 97 38 46 16 
Algade Vest  Børge Jensen, Algade 65, 97 38 41 86 
Bymarken, Frydendalsvej, Nylandsvej Else-Marie Kokholm, Bymarken 11, 97 38 45 80 
Grønbjergvej + Holstebrovej og Kodalsvej  Jytte Nilausen, Grønbjergvej 35, 97 38 43 78 
Grønnegade, Vinkelvej, Teglværksvej,  
Tjørnevej, Skolevænget og Rundingen Erna Mikkelsen, Skolevænget 3, 97 38 42 08 
Holmgårdsvej og Spåbækvej  Jens Kirk, Holmgårdsvej 2, 97 38 46 00 
Ommegårdsvej  Margit Lauridsen, Ommegårdsvej, 97 38 42 91 
Kastanieallé, Købmandsalle,  
Ørnhøjvej, Svinget  Niels Erik Jakobsen, Ørnhøjvej 5, 97 38 44 68 
Kjærgårdsvej og Algade land  Kim Lørdal, Kjærgårdsvej 4, 97 38 45 25 
Sandbækvej  Lars Holm Hansen, Sandbækvej 26, 97 38 44 24 
Sønderkjærsvej  Therkildsen Sønderkjærsvej 3, 97 38 42 13 
  

Vi håber at de personer vi har sat på til at være kontaktpersoner, vil være behjælpelige med 
dette – ellers må i kontakte os! 
 

ReglerneReglerneReglerneReglerne 

• Hvert hold har 7 spillere på banen ad gangen - heraf skal min. 3 spillere være børn.  

• Der må gerne spilles med fodboldstøvler.  

• Hvert mål scoret af et barn tæller 2 mål.   

• Hårdt spil overfor et barn straffes med straffespark til modstanderne.  

• Spillerne skal have adresse på den/de pågældende gader.  
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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  
 

Imidlertid modtog jeg kaldsbrevet der lød 

således: Vi undertegnede: 

Kammerherre Carl Vilhelm Johannes 

Dreyer, Amtmand over Ringkøbing Amt, 

ridder af Dannebrog. 

Henrik Stampe Vilstrup, Ridder af Danne-

brog, provst for Hind m.fl. Herreders 

provsti, Sognepræst for Borris og Faster 

menigheder. - Erik Holst doktormidicinær 

stiftfysikus og justitsråd, kommandør af 

Dannebrog og Dannebrogsmand, medlem 

af Skoledirektionen, - gør vitterligt, at vi 

har kaldet og beskikket - ligesom vi her-

ved kalder og beskikker seminarist Anders 

Kristian Laustsen til herefter at være Sko-

lelærer idet ledige embede for Nr. Omme 

Hovedskoledistrikt i Nr. Omme sogn - thi 

skalformene med al flid, retsindighed og 

kristelig troskab det ham således betroede 

embede at betjene; i Skolen efter de befa-

lede lærebøger ærligt og oprigtigt i een-

fold og tro oplære børnene i deres kristen-

dom og Guds ord, samt i det hele med nid-

kjærhed og kærlighed antage sig deres un-

dervisning i alle befalede genstande, van-

del og omgivelse at foregå såvel gamle 

som unge med et kristeligt eksempel og 

forsåvidt han tillige er Kirkesanger eller 

assisterer ved denne tjeneste, skal han lede 

sangen med værdighed og til opbyggelse 

og gøre sit til, at alt i Kir-

ken må ske sømmeligt og 

med orden. 

Hans Majestæts love og an-

ordninger skal han holde 

sig allerunderdanigst efter-

rettelig og vise tilbørlig ag-

telse og lydighed øvrighed 

og foresatte. - Alt som det 

en retsindigt og kristelig 

ungdomslærer egner og vel 

anstår, og efter den ed, han 

derpå har aflagt. Og skal 

han derfor oppebære og ny-

de indtægter og Emolu-

menter, der allerede ere el-
Udsnit af kaldsbrev 



ler herefter måtte blive bemeldte hans embede tillagt. På 

dette vort kaldsbrev vil han fra stiftets højærværdige bi-

skop at erhverve Collats som rettelig og lovlig kaldet og 

beskikket til nævnte embede. Skoledirektionenen den 

10. december 1894 

Til bekræftelse under vore hænder og segl 

 

Carl J. Dreyer - H.S. Vilstrup. - E. Holst. 

 

Eden, som omtales i Kaldsbrevet lød således: 

"Jeg Anders Kristian Laustsen, kaldet til at være Skole-

lærer og Kirkesanger i Nr. Omme Skoledestrikt lover og 

sværger herved: 

Først. at jeg troligt vil varetage mit embede såvel i Kir-

ken som Skolen, at jeg med al redelig flid og efter min 

bedste indsigt vil undervise den mig betroede ungdom 

såvel i den evangeliske-kirkelige religion efter de befale-

de lærebøger, som i alle de kundskaber og færdigheder, 

hvori det efter de kongelige anordninger og andre be-

stemmelser pålægger mig at undervise, og stedse bestræ-

ber mig for at undervisningen kommer ungdommen til 

sand gavn. 

Dernæst, at jeg med alvorlig og kærlig omhu vil våge 

over sædelighed, orden og velanstændigheden iblandt 

den mig betroede ungdom, såvel i almindelighed, som i 

særdeleshed i Skoletiden. 

Fremdeles, at jeg stedse vil stræbe selv at gå frem i 

kundskab og duelighed, og ved retskaffenhed og nøjag-

tighed i de til med embedet henhørende forretninger så-

vel som ved en kristelig vandel beflitter mig på at give 

både unge og ældre et godt eksempel. 

Endelig, at jeg vil være hans Kongelige Majestæt som 

min rette arve herre og Konge, huld og tro, holde rigets 

grundlov, rette mig efter de kongelige anordninger og 

vise min gejstlige og velærværdige øvrighed tilbørlig 

hørighed og lydighed. 

Så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord. 

Måbjerg den 17. december 1894. 

Anders Kristian Laustsen" 

 

Straks efter at jeg havde indsendt Eden kom Collatsen, 

der lød således: 

 

“Carl Frederik Balslev, Dr. theol. biskop og Superinten-

dent over Ribe stift, Storkors og Dannebrogsmand gør 

vitterlig: at da seminarist Anders Kristian Laustsen er 

under 10. d.M. af Skoledirektionen for Hind m.fl. Herre-

16 
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ders Provsti kaldet til at være Skolelærer 

og Kirkesanger i Nørre Omme og der ved 

denne Beskikkelse er iagttaget, hvad An-

ordningerne om Skolevæsenet på Landet i 

Danmark i så henseende foreskriver, så 

bevidner jeg ham herved på mit Embeds 

Vegne at være ret beskikket Skolelærer og 

Kirkesanger i Nørre Omme. - Thi anmo-

des Sognepræsten for Nørre Omme og 

Brejning Sogns Menigheder om behageli-

gen at ville den første Søn eller Helligdag 

ske kan oplæse Skolelærer og Kirkesanger 

Laustsens Kaldsbrev og denne min Collats 

fra Prædikestolen i Nørre Omme Kirke, 

samt ved således at indsætte ham i hans 

Embede, formane Sognets Beboere, at de 

ej alene antage og erkjende ham som deres 

ret beskikkede Skolelærer og Kirkesanger, 

men og bevise ham al den Agtelse og Kær-

lighed, som hans Embede og Arbejde til-

kommer, og hvortil han håber ved retskaf-

fen Vandel og nidkjær opfyldelse af sine 

Kaldspligter stedse at vise sig værdig. Iøv-

rigt tilønskes ham Herrens Bistand og Vel-

signelse til at forestå det ham anbetroede 

Embede med Flid og Frugt; ligeledes 

tilønsker den hele Menighed vor Herres 

Jesu Christi nåde!” 

Ribe Bispegård, den 21. december 1894. 

C.J. Balslev. � 

 

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT 
 

SPONSOR–CYKELLØB I DET GRØNNE… 
 

Til fordel for Grønbjerg Friskole 
 

� der er allerede kommet flere tilmeldinger om at deltage. Bl.a. er hele 

friskolens bestyrelse tilmeldt og i gang med at finde sponsorer 
 

� man kan godt tilmelde sig som sponsor og overlade det til mig at 

"dele" sponsorater ud til nogle af dem der tilmelder sig 
 

� jeg vil gerne at folk selv melder sig til løbet og selv går i gang med at 

samle sponsorer - jeg leverer sponsorsedler så snart jeg hører fra 

dem.  -  Og alligevel vil jeg tillade mig at henvende mig personligt til 

forskellige børn og voksne i byen 
 

� jeg mangler nogle stykker til at bage og sponsorere nogle kager der 

kan sælges 
 

� jeg mangler nogle stykker der kan hjælpe med at sælge kaffe og kage 

på dagen 
 

� den nyuddannede fodplejer, "Din klinik" v/ Gitte Led Andersen, Kjær-

gårdsvej 8, er klar i vores garage med fodbad og fodmassage for en 

50,- kroneseddel, hele beløbet går til friskolen 
 

� Der er fine præmier at vinde på lodsedler i det lokale "Granly's lotteri" 
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���� Støttekredsen 
 
 
Ved: Grete Tange 

 

Formandsberetning til Grønbjerg Friskoles 

Støtteforenings generalforsamling den 27. 

maj 2008. 

 

Her ved den første generalforsamling er 

det vigtigt for mig at påpege, at det første år 

har været både spændende og udfordrende, 

fordi vi jo ikke vidste, hvad vi skulle gå i 

gang med, da vi blev valgt, og fordi der har 

været ting, som skulle rettes til efterhånden. 

Jeg synes dog, at vi har udrettet en del, og 

det vil jeg her gøre rede for. 

Vi har gerne villet finde penge, uden at man 

skulle have penge direkte op af lommen. Vi 

har således ikke været ude for ar samle ind, 

og det er med velberåd hu, fordi vi helst ser, 

at man bidrager uden tiggeri. 

 

Vort første initiativ var at opsætte papir- 

og papcontainere ved Brugsen, og det viste 

sig at være en rigtig god ide, selvom der un-

dervejs har været problemer med selve con-

tainerne, med sorteringen og lejen. Det før-

ste har vi fået ordnet, idet vi har fået en ny 

leverandør, som opstiller pænere containe-

re. De er til gengæld lidt dyrere at leje, men 

den har Torben Sønderby lovet at hjælpe os 

med, og det er vi meget taknemmelige for. 

Sorteringen har voldt nogen problemer, idet 

der er nogen, der har troet, at det var af-

faldscontainere og har brugt dem som så-

dan. Det går dog meget bedre nu, og takket 

være Vagn Lisby og Svend Erik Lauridsen 

bliver de stablet til og fyldt helt op, så det 

giver virkelig noget, når de bliver hentet. 

Det er ESØ, som modtager dem, og det er 

kommunen, der betaler for fragten. Vi har 

forsøgt at få noget mere for indholdet, når 

det er fyldt så godt op, men det er ikke lyk-

kedes. 

Under alle omstændigheder vil jeg gerne 

her takke de to herrer for det kæmpearbej-

de, som de har lagt og stadig lægger i det 

både med sortering, stabling og afhent-

ning. Det er den slags job, der ikke giver 

den store løn, så hjælp dem med at hjælpe 

friskolen ved omhyggelig sortering og op-

skæring af papkasserne. 

 

Næste objekt, vi kastede os ud i, var ind-

samling af gammelt jern, og det har indtil 

videre været en rigtig god forretning både 

for os og for dem, der har fået ryddet op. 

Det er blevet hentet af ”Jernhenrik” fra 

Tim, og han kører det videre til Skjern 

Produkthandel, som udtaler, at det, de får 

ind, alt sammen bliver genbrugt, og det er 

jo rart at høre. 

Som bekendt samlede vi ind i efteråret, og 

vi vil gerne sige tak til alle dem, der bi-

drog med meget eller lidt. Det mest positi-

ve var den melding, som vi fik fra bidrag-

yderne om, at det var dejligt at få ryddet 

op, og at tingene kunne anvendes igen. 

Der er stadig mulighed for at komme af 

med jern, aluminium, rustfrit stål og kob-

ber, idet der er sat containere op nede bag 

Grønbjerg Møbelindustri, hvori alle for-

mer for disse metaller kan lægges. Også 

dåser er der en container til, og den bliver 

hurtigt fyldt, men folk har været flinke til 

at lægge dem i en af de andre containere, 

når det var tilfældet, og det er fint. Vi vil 

prøve at få den tømt tidsnok, så det ikke 

længere skulle være nødvendigt. 

 

Kontingentet til Støttekredsen har været 

en anden indtægtskilde, ligesom salget af 

jubilæumsskriftet fra Grønbjerg Gymna-

stikforening, Johannes Kirks salg af 

Dvd'er, Ingrid Kirks sangskriverhonorar, 

hjælp til opsætning af Midtvest Bredbånd 

i private hjem samt kabelsalg til dette har 

været gode indtægtskilder. Til jer alle vil 

jeg gerne rette en stor tak. 

 

Et andet initiativ har været aftalen med 

Vestjysk Andel om tilskud, hver gang man 

køber olie eller træpiller. Det er ikke så 
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mange, der har benyttet sig af det, men må-

ske kan det blive til flere med tiden, og og-

så dem vil jeg gerne takke. 

 

Som nogle måske har bemærket, har Bør-

ge Kamp lavet en fin bon-beholder til 

flaskebon i Brugsen. Den sidder ved siden 

af flaskeautomaten, hvis der er nogen, der 

ikke har bemærket den, og meningen er, at 

man i stedet for at indløse bonerne hos Jens 

Peder skal lægge dem i beholderen, og så 

får vi pengene derfra. Til dem, der har be-

nyttet sig af muligheden, vil jeg gerne sige 

tak. 

 

En sidste ting, vi har diskuteret er salg af 

T-shirts, streamers til bilen og oprettelse 

af et grønt hold, der skal hjælpe med at 

holde omgivelserne ved skolen i orden. 

Dette var i aktion den 24. maj, og gjorde 

et stort arbejde for at forskønne omgivel-

serne, og de har lovet at fortsætte arbejdet. 

Alt i alt må vi sige, at vi 

kun har mødt positive 

indspark, og vi vil under 

alle omstændigheder ger-

ne takke alle, der har 

hjulpet med penge, ideer 

og håndkraft eller lagt 

jord til containerne. Det 

har gjort det spændende 

at arbejde med. 

Endelig vil jeg gerne tak-

ke de andre medlemmer 

af bestyrelsen. Jeg synes, 

at vi har trukket på sam-

me hammel, og det håber 

jeg, at vi fortsat kan. 

Er der spørgsmål til mig 

eller andre i bestyrelsen, 

er I naturligvis altid vel-

komne. 

 

Der var genvalg til besty-

relsen over hele linjen. � 

Bestyrelsen fra venstre Grete Tange, Kim Lørdal, Hanne Meiner, 

Mogens Ballegaard og Gravers Sønderby 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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���� Lokalhistorisk Arkiv 
 
 
Ved: Johannes Kirk 

 
Beretning ved generalforsamlingen den 6. 

maj 2008 

 

Året er gået med fortsættelse af indscan-
ning af en del billeder. Endvidere har vi op-

taget nogle gamle smalfilm på D V D. Jeg 

har indtalt lyd på nogle af de gamle smal-

film, så eftertiden kan høre, hvem det er, vi 

ser på billederne. 

 

Vi har været til fællesmøde i kommunen 
med arkiverne i Ringkøbing Skjern. Der 

blev drøftet, hvordan vi i fællesskab kunne 

samarbejde. Der er blevet nedsat en ar-

bejdsgruppe for hele kommunen. Johannes 

Lund, Brejning er valgt for den gamle Vi-

debæk kommune. Der er blevet vedtaget, at 

kommunen vil sørge for, at alle arkiverne 

får tilbudt Arkibas 4 (et arkiveringssystem 

til computere). 

Et lokalarkiv, lader det til, kan komme med 

for 2.000 kr., når mange arkiver går sam-

men om registreringssystemet. Kommunen 

vil betale en kommunelicens. Vi bliver til-

budt kursus i benyttelsen. Jeg tror, det vil 

udvikle sig langsomt, da mange arkiver 

endnu ikke har computere; men næsten alle 

har meddelt, at de ønsker at være med. 

 

Vi har alle vore billeder indlagt på com-
puter, og jeg regner med, at når vi lærer at 

bruge Arkibas, kan alle trække billederne 

hjem over nettet. Jeg håber, at vi kan bruge 

vores mappesystem, hvor vi har det sat op i 

gadenavne og husnumre, som i en telefon-

bog. Andre med betegnelse som f.eks. sko-

lebilleder, konfirmandbilleder, gymnastik, 

håndværk og forretninger, gamle billeder, 

gravsten, præster og degne m. m. 

 

Vi har indtil nu været medlem af forenin-
gen ”Ringkøbing Amts Arkiver”. Den bli-

ver sikkert nedlagt nu, hvor vi har fået stor-

kommuner, som nu overtager samarbejdet 

i arkiverne. 

Vi har afholdt billedaften i forsamlings-
huset d. 27-11. ca. 45 var mødt op. 

Vi viste billeder ved jubilæumsfesten i 

Gymnastikforening. Endvidere har vi vist 

billeder på skolen for foreningen Kultur 

og Samvær. Det var en serie om forretnin-

ger og håndværkere i Grønbjerg. 

Jeg har været i Hover til generalforsam-

ling i sogneforeningen for at fortælle om, 

hvordan vi kører arkivet med billeder m. 

m. 

 

Jeg har været med til flere møder i arki-
vet i DGI i Ulfborg for at hjælpe lidt til 

med overspilning af bånd til DVD. Der 

har jeg fået lidt spændende ting med hjem, 

bl.a. et bånd fra 1931, hvor min faster 

Asta Kirk ledede 1. Hovedkreds damehold 

til amtsgymnastikopvisning i Skjern. Jeg 

har lagt det på DVD. 

 

Vi fik en mail fra et oldebarn af Vilhel-
mine Abrahamsen, som er datter af Else 

Marie Abrahamsen der er omtalt i Grøn-

bjerg By og Land – før og nu af Thorkild 

Munk. 

Vilhelmine var oldebarn af Den Gule Rak-

ker (Gule Fanden) som menes at være op-

havsmand til navnet Fandens Slot i Søn-

derkjær. Hun har gået i skole i Nr. Omme 

skole, og vi fandt hendes karakterer i den 

gamle skoleprotokol. Oldebarnet ”Mie” 

var meget taknemlig for, hvad vi kunne 

vise hende. Hun ønskede at se, hvor hen-

des oldemor havde opholdt sig, så vi var i 

Prag, hvor hun var i pleje de første leveår, 

ude at se Hedegård hvor hun var i pleje 

under sin skolegang. Store Skråstrup hvor 

hun også var opholdende efter sin skole-

gang. 

Vi så Nygård i Ørnhøj hvor hendes mor 

Else Marie Abrahamsen var tjenestepige 

en tid. 

Karen Marie Hyld (Mie), som var her, var 
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meget interesseret i slægtsforskning og afle-

verede sin optegnelser over hele sin slægt. 

Der var billeder med fra 3 generationer. Så 

dem har vi nu i arkivet. 

Vi gav hende nogle kopier fra skolen med 

hendes oldemors karakterer, samt billede af 

Skolelærer Falkesgaard og Skolen, som den 

så ud den gang. 

 

Kommunen tilbyder os nok konsulent-

hjælp i arkiverne i hele kommunen, så vi 

kan få hjælp til, hvordan det ønskes, at vi 

skal opbevare og registrere. Vi har ikke no-

get imod oplysning, og ser frem til, hvad 

det fører til. 

 

Tak til bestyrelsen for behageligt samar-

bejde. 

Tak til kommunen for interesse og tilskud 

til vores frivillige arbejde med at samle og 

registrere Grønbjergs historie. 

Tak til alle som har vist interesse og betalt 

medlemskontingent. 

Kommunen har jo nu solgt vores arkivrum 

til Grønbjerg Friskole. Vi håber og regner 

med at kommunen vil betale for leje af 

Arkivet. Indretningen af rummet har Arki-

vet selv be-

talt. 

 

Genvalg af 

Johannes 

Kirk og 

Klaus Jen-

sen. Ingrid 

Engestoft 

ønskede at 

udtræde, 

Mogens 

Ballegaard 

blev valgt til 

bestyrelsen. 

Genvalgt 

som revisor 

blev Torben 

Vestergaard. 
� 

Bestyrelsen fra venstre Mogens Ballegaard, Johannes Kirk, Klaus Jensen, Hans 

Erik Hansen og Erna Madsen 

 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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���� Grønbjerg - 2000 
 
 
Ved: Formand Sten Schmidt 

 
Formandsberetning 2008 for ”Den Selv-

ejende Institution Grønbjerg - 2000. 

 

Den Selvejende Institution Grønbjerg - 

2000 hvad er det egentlig for en størrel-

se…? 

Jo, det var i det regi det blev fastlagt mål-

sætninger om 100 børn på Grønbjerg Skole 

og bygning af en Multisal i tilknytning til 

skolen. 

Men, de mål er jo gennemført for længst, 

hvad foregår der så nu? 

Spørgsmålet har selvfølgelig relevans, for 

kan man ikke dokumentere sin eksistensbe-

rettigelse, skal foreningerne og Grønbjergs 

borgere ikke bruge tid på møder i Grøn-

bjerg - 2000. 

 

Hvad er så formålet med Grønbjerg - 
2000, når nu de førnævnte mål er opfyldt? 

I de senere år har Grønbjerg - 2000 primært 

fungeret som informationsorgan for de for-

skellige foreninger i sognet. Herudover er 

der sat aktiviteter i gang omkring nye loka-

ler til Ungdomsklubben, yderligere for-

eningssamarbejde/sammenlægning samt fi-

bernet til Grønbjerg. Som det er alle be-

kendt, er ikke alle projekter løbet i mål, så 

der er stadig noget at arbejde med. 

Disse opgaver er ad hoc opgaver, der mere 

eller mindre tilfældigt er blevet en del af det 

daglige arbejde og der ligger ikke en større 

overordnet plan for Grønbjerg bagved. 

 

Er det nu ved at være tid at definere nogle 

nye og mere klare mål for Grønbjerg - 

2000? En mere præcis formulering af hvad 

vi skal arbejde for, vil kunne skærpe fokus 

og medvirke til vejen frem til målet bliver 

lidt mere jævn og uden alt for mange stop. 

Vi kan starte med navnet: ”Grønbjerg - 

2000”, er det ikke lidt bagstræberisk, når 

det nu er 8 år siden at vi havde år 2000 og 

det snart er 15 år siden at navnet blev 

skabt netop med tanke på at opfylde målet 

om Multisal og antal skolebørn. 

Hvis vi nu i stedet kalder Institutionen for 

Grønbjerg 2020, kan vi så lave nye mål-

sætninger, der skal opfyldes forinden eller 

bliver tidsperspektivet for langt? I alle til-

fælde er det nok tid til at se nærmere på 

hvad vi signalerer, når vi stadig bruger 

navnet ”Den Selvejende Institution Grøn-

bjerg - 2000”. 

Hvorfor er det nu at vi hedder ”Den Selv-

ejende Institution Grønbjerg 2000”?, Hvad 

er ideen med at være selvejende? 

Netop mulighederne i at være selvejende 

kan være en af de fremtidige opgaver for 

Grønbjerg - 2000. En selvejende Instituti-

on er fradragsberettiget for privatpersoner 

eller virksomheder, som måtte have inte-

resse i at betænke institutionen med mid-

ler. 

 

I sidste uge var Ringkøbing-Skjern Muse-

um vært ved et aftenarrangement i Grøn-

bjerg, hvor ca. 20 personer fik mulighed 

for at komme med indspark til i hvilken 

retning Grønbjerg skal udvikle sig i frem-

tiden og en af opgaverne lød på at skaffe 

finansiering til fremtidige projekter. 

Et forslag til løsning af denne opgave gik 

på at oprette en almennyttig fond med det 

formål at støtte projekter, som i bred for-

stand kan gøre tilværelsen som borger i 

Grønbjerg endnu mere attraktiv. Midler til 

fonden kan skaffes på forskellig vis, men 

en af mulighederne er, at fonden kan være 

stedet, hvor vi testamenterer eller i leven-

de live yder et økonomisk bidrag til det 

fremtidige Grønbjerg, som tak eller tilba-

gebetaling for hvad Grønbjerg har givet os 

i det liv vi har haft her? 

Jeg forventer, at der i løbet af de næste 

måneder vil komme realiteter bag tanker-

ne således at fondens mål og virke er på 

plads inden årets udgang. 
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På føromtalte møde, blev vi bedt om at for-

holde os til hvad der kendetegner Grønbjerg 

og hvad vores stærke sider er? Ordet 

”Tolerance” blev nævnt. 

Hvordan kan vores tolerante holdning til 

minoriteter bruges proaktiv? Vi har tidlige-

re budt bosniske flygtninge velkommen i 

vores by, vi har skabt et miljø udenfor insti-

tutionen for belastede unge fra ”Lyngdal” 

og vi har god kontakt med beboerne på 

Grønbjerghjemmet, der huser handicappede 

ældre. 

Indenfor kort tid genopstår ”Lyngdal” som 

Regionsinstitution med kriminelle unge, der 

skal udsluses og endnu engang vil der blive 

behov for vores tolerance og accept af ud-

satte grupper. 

Jeg har ikke løsningen på hvordan vi kan 

udnytte vores tolerance, men jeg finder det 

relevant at studere dette nærmere, der kan 

være muligheder heri både arbejdspladser 

og øget bosætning. 

 

Af store og små hændelser der kan have 

bred interesse vil jeg nævne, at Fibernettet 

nu er helt på plads og der skal lyde en stor 

tak til Tommy Kjeldgaard og Niels Jørgen 

Sønderby for deres indsats. Overskuddet 

ved salg af følgeprodukter og hjælp til in-

stallation af fiberprodukter vil blive over-

rakt Støtteforeningen for Grønbjerg Frisko-

le på deres generalforsamling. 

Grønbjerg By og Erhverv har købt en ejen-

dom i Algade med videresalg for øje, men 

først skal ejendommen renoveres. Lad os 

håbe at det bliver så god en forretning, at de 

eller andre for mod på at istandsætte flere 

huse, så vi kan få forbedret helhedsindtryk-

ket af Grønbjerg, som i høj grad er præget 

af Algade, da det er den, og kun den, man 

møder hvis man ikke stopper sin bil på tu-

ren gennem Grønbjerg. 

Kirkestien er medtaget som en del af 

”Drivvejen” i Ringkøbing-Skjern Kommu-

ne og markedsføres internationalt som en 

mulighed til turister for at møde et andet 

Danmark end strande og Legoland. I den 

forbindelse har vi en fælles forpligtelse til 

at sikre at kirkestien er velholdt og indby-

dende at færdes på. Jeg håber at alle med 

deres adfærd vil medvirke til dette. 

Uden at der har været den helt store opstand 

herom endnu, er det nu almindelig kendt, at 

der er flere vindmølleprojekter i støbeskeen 

i området. Vindmøller bliver ikke sat op for 

lodsejerenes blå øjnes skyld, men selvfølge-

lig for at få et økonomisk afkast. Uden at 

være modstander af disse projekter, håber 

jeg at det vil efterlade os muligheden for ik-

ke kun at se vindmøller, når vi kikker ud-

over horisonten. Jeg ved af egen erfaring, at 

vindmøller er lettere at leve med, når de 

kom først. 

 

Jeg vil slutte med at vende tilbage til be-

gyndelsen. Jeg finder det relevant at vi i 

Grønbjerg - 2000 påbegynder et strategiar-

bejde, der skal skabe klare mål for fremti-

den og dokumentere værdien af Institutio-

nen. 

Grønbjerg den 13. maj 2008  

 

Bestyrelsen består efter repræsentantskabs-

mødet af: 

Sten Schmidt, Mogens Ballegaard, Holger 

Sørensen, Klaus Tang, Ole Berthelsen, 
Eva Sørensen, Malene Juelsgaard � 

Klinik for  

sundhed og velvære 
 

Zoneterapi  

Massage 

Akupressur 

Bioenergiser d-tox spa 

 
Tina Hammelsvang Jeppesen 

FDZ zoneterapeut �  RAB registreret  

Holmgårdsvej 2, Grønbjerg 

6971 Spjald � Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk 
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���� Ungdomsklubben 
 
 
Ved: Eva Sørensen 

 
Generalforsamling i Grønbjerg Ungdoms-

klub 2008 

 

Sæsonen 2007 – 2008 er godt overstået. Vi 

havde god tilslutning med over 30 medlem-

mer, hvilket jo gør at vi får lidt mere i til-

skud pr. klubaften. Vi var så heldige at Lars 

Jacobsen sagde ja til at hjælpe i klubben, 

hvilket vi er utrolig glade for, han falder 

godt ind i truppen, som jo består af Lennart, 

der har været med os, næsten i hele klub-

bens beståen, ungerne er vilde med ham, 

men han forstår at få ro og er meget respek-

teret. Derudover har vi Lya, som også har 

været med os en del år. Det er hende der al-

tid er der og som ungerne går til med glæ-

der og problemer, som Lennart så rigtig 

sagde, så ville der ikke være nogen klub, 

hvis ikke det var for dig. Det ville nok ikke 

passe helt, da ingen er uerstattelig, men.... 

du bliver meget svær at finde en afløser for. 

Alle 3 ledere, har da også sagt at de gerne 

ville forsætte i den kommende sæson. 

Som klubrådsmedlemmer til bestyrelsen 

blev valgt Rasmus og Jeppe. 

 

Vi begyndte ligesom sidste år i bankens 

lokaler, men vores ledere synes at pladsen 

var lidt trang og det gav problemer og bal-

lade og en del unge mennesker på gaden. 

På et bestyrelsesmøde kom det på tale at 

vi måske kunne leje det gamle bageri igen, 

så jeg tog kontakt til Hans Jørgen hos 

Ramsing, der står for udlejningen og han 

ville da meget gerne hjælpe os, så sidst i 

september rykkede vi ud af banken og ind 

i bageriet igen – alle gode gange 3 – siger 

man. Denne gang håber vi at vi får lov at 

blive. Lokalerne er perfekte med mange 

rum og vi må også låne det store produkti-

onslokale bagved som vi kan bruge til 

boldspil m.m. 

 

Vi har haft møde med Friskolens besty-

relse ang. lokaler, om vi var interesseret i 

et samarbejde, hvilket vi selvfølgelig er. 

Der er dog flere ting i det, der er flere for-

eninger der har nogle behov der skal dæk-

kes og vi vil selvfølgelig gerne samarbej-

de, for at få det bedst mulige resultat. Vi 

Bestyrelsen fra venstre Birthe Kamp, Børge Jensen, Jette Hansen, Susanne 

Juelsgaard og Eva Sørensen. 
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har jo også en del penge der er samlet ind 

til fordel for ungdomsklubben. De skal 

selvfølgelig gå til et byggeri som først og 

fremmest kan bruges af ungdomsklubben, 

men det ville da være dejligt om der var fle-

re der fik gavn af det. 

 

Derudover har der gennem Grønbjerg 

2000 været møde ang. sammenlægning af 

nogle foreninger. Det skulle være gymna-

stikforeningen og ungdomsklubben der 

skulle være foregangsmænd, men Birthe 

der har arbejdet en del med ungdomsklub, 

vidste at det ikke var nogen særlig god ide 

pga. vores tilskud fra kommunen. Hun un-

dersøgte sagen nærmere og fik at vide, at 

for vores vedkommende ville det være en 

meget dårlig ide økonomisk, da ungdoms-

klubber er under nogle helt specielle regler, 

fordi vi går ind og dækker alle unge, også 

de der ikke er sportsinteresseret. 

Ungdomsklubben vil gerne med i en fælles 

generalforsamling for foreningerne. 

Ellers har klubben haft de sædvanlige 

aktiviteter som klubaftner de fleste torsda-

ge sæsonen igennem. 

Derudover er der blevet arrangeret Overle-

velsestur til Præstbjerg Naturcenter, der 

desværre blev aflyst pga. for lidt tilmel-

dinger. Go-cart tur til Holstebro, Bowling 

og spisning på Beach Bowl, Bolchekog-

ning i klubben v/Birthe, Julehygge m/

kakao og æbleskiver og pakkespil, Skøjte-

discotek, Fastelavn m/ bedste udklædte og 

tøndeslagning og selvfølgelig fastelavns-

boller, Weekend tur til FDF hytten i Hø-

gild, Badeland i Ikast, Besøgsaften for 4. 

klasse og som afslutning havde vi burger-

aften. 

Tak til grønbjerg ungdomsklubs bestyrelse 

for godt samarbejde. 

Tak til Lya, Lennart og Lars for god ledel-

se af klubben. 

Sidst men ikke mindst, tak til de unge 

mennesker som bruger klubben.  � 
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Friskolen 

Så nærmer sommerferien sig, (og når dette 

læses er sommerferien over to uger gam-

mel) og inden vi ser os om, slår vi dørene 

op for Grønbjerg Friskole. 

Der bliver i øjeblikket arbejdet hårdt på 

mange fronter for, at vi alle kan være helt 

klar til at tage imod Grønbjerg og omegns  

børn første skoledag den 12. august 2008. 

 

I forbindelse med skiftet fra folkeskole til 

friskole, vil vi gerne invitere alle forældre 

til et infomøde på skolen den 27. august. 

Alle forældre har fået brev herom. 

 

Vi arbejder i øjeblikket med mange nye 

spændende tiltag. Det tager tid, og vi vil 

gerne vente med at løfte det endelige slør, 

til vi er helt klar. 

 

Vi kan dog fortælle: 

• at vi bl.a. ønsker at styrke læseindlærin-

gen ved, at alle børn starter dagen med 

læsetræning.  

• at alle børn i en periode af året vil have 

udefag, der dækker noget af deres mate-

matik, dansk og natur/teknik undervis-

ning. 

• at der bliver morgensang hver dag sup-

pleret med elevmøde og fortælling. 

• at kristendom og historieundervisning 

indgår som fortællerfag. 

• at der vil være en ugentlig fælles idræts-

time, hvor alle lærere og elever deltager 

• at skemastrukturen bliver anderledes, 

børnene vil dog stort set have samme 

antal undervisningslektioner som i dag, 

og mødetidspunktet har vi heller ikke 

planer om at ændre. 

 

Vi glæder os rigtig meget til at komme i 

gang, og til at se jer alle til flaghejsning og 

åbning af vores nye skole den 12. august. 

 

Leder af NaturMusen 

Da vores ansøger til leder af NaturMusen - 

børnehave- og SFO (i Friskolesammen-

hæng betegnet som afdelingsleder) trak sin 

ansøgning tilbage slog vi stillingen op igen.  

 

Udpluk af stillingsannoncen lyder: 

NaturMusen skal være et sted, hvor børnene 

mødes med varme, omsorg, tillid, udfor-

dringer og ikke mindst respekt. Gennem 

daglige aktiviteter i naturen, vil børnene få 

indlæring og oplevelser, der giver det en-

kelte barn mulighed for at udvikle sig indi-

viduelt. Vi ønsker at være en “anderledes” 

SFO og børnehave, hvor både ansatte og 

børn klæder sig på efter årstiden, og uanset 

vejr og vind, vil vi drage ud og udforske 

verden omkring os. 

Vi vil give børnene mulighed for, at opleve 

glæden ved musik og indsigt i og respekt 

for naturen.  

Grønbjerg Friskoles idégrundlag vil være 

kendetegnende for børnehaven. Børnehave-

børnene vil have deres daglige gang i fri-

skolens lokaler, og børnene vil være en na-

turlig del af friskolen og vil bl.a. deltage i 

Friskolens morgensamlinger. Friskole-

ånden med forældreinddragelse og samar-

bejde vil også være et kendetegn for Natur-

Musen. 

Der indkom fire kvalificerede ansøgninger 

til stillingen som leder af NaturMusen.  

Søndag den 22. havde vi samtaler og vi 

glæder os nu til det fremtidige samarbejde 

med Doddy Møller Bach (53) der kommer 

fra Kibæk. 

 

Bus - og busdrift 

Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole har i 

samråd med Peter Lindegaard besluttet at 

Friskolen skal have sin egen bus. Vi har i 

skrivende stund netop købt en 35 personers 

bus. Vi har tilbudt vores delepedel et køre-

kort og samtidig med vil Henriette Qvist få 

et kørekort så den daglige kørsel er sikret. 

Vi har så to stående på sidelinjen i nødstil-

���� Nyt fra Friskolen 
 
Ved: Grønbjerg Friskoles Bestyrelse 
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fælde der kan tage en tur en gang i mellem.  

Det har stor betydning for forældrene, at vi 

kan hente og bringe børnene - også i en 

større radius end Grønbjerg by og land. Ru-

terne er ikke fastlagt endelig ligesom tider-

ne ikke ligger fast. Men det vil der komme 

information om i løbet af sommeren. 

 

NaturMusen 

1. august slår vi dørene op til Friskolens 

private institution NaturMusen – Børnehave 

og SFO.  

Navnet NaturMusen er fremkommet på 

baggrund af, at der i institutionen skal læg-

ges vægt på både Natur og Musik, og dette 

skal være gældende i både børnehaven og 

SFO’en. 

 

Der er flere årsager til, at vi som bestyrelse 

har valgt, at de gennemgående temaer i Na-

turMusen skal være natur og musik, men de 

væsentligste årsager er at: 

• både natur og musik er vigtige elemen-

ter i friskolen, og vi ønsker at skabe en 

rød tråd fra børnehaven til skolen 

• vi vil forsøge at få en børnehave-SFO 

der kan være så attraktiv at forældrene - 

ikke blot i Grønbjerg - gerne ser Grøn-

bjerg Friskoles Børnehave og SFO Na-

turMusen som et virkelig godt alterna-

tiv. - Kommunen har ikke fremover an-

visningsret til institutionen. 

 

Den indsendte ansøgning til Ringkøbing-

Skjern Kommune om at Børnehaven bliver 

en privat institution blev behandlet på Bør-

ne- og Familieudvalgets møde d. 26/5, hvor 

udvalget indstillede til byrådet, at institutio-

nen godkendes. Byrådet behandlede ansøg-

ningen endeligt på byrådsmødet d. 17/6 

hvor institutionen blev godkendt. 

 

Fra ansøgningen til kommunen kan vi frem-

hæve følgende: 

• Grønbjerg Friskoles børnehave står åben 

for alle børnefamilier uanset race, religi-

on, køn og politisk anskuelse, såfremt 

forældrene kan tilslutte sig institutio-

nens formål og arbejdsmåde. 

• Børnene kan optages løbende. 

• Det tilstræbes at børn i Grønbjerg Fri-

skoles Børnehave optages til den 1. i 

den måned hvor barnet fylder 3 år. I an-

dre tilfælde sker optagelse efter en vur-

dering mellem forældre og forældrerå-

det. 

 

Personalesituationen 

Allerede inden Grønbjerg Friskole overta-

ger Børnenes Hus har kommunen varslet 

nedskæringer i personalets timetal i pas-

ningsdelen. Derudover bliver der ansat en 

leder, hvilket der også skal kompenseres 

for, i og med at ingen af de ansatte havde 

søgt stillingen som leder af NaturMusen. 

Reduktionen i personalestaben kan finde 

sted ved naturlig afgang, reduktion af time-

tal eller ved afskedigelse. I skrivende stund 

er personalesituationen ikke opgjort ende-

lig. 

På skolesiden har vi søgt en lærer yderlige-

re da hele fagkombinationen og timetallet 

ikke hang sammen. Der er til denne del ind-

kommet 11 ansøgninger hvoraf ansøgere 

med den rette fagkombination er udtaget til 

samtale. Her blev også afholdt samtaler den 

22. juni og på lærersiden glæder vi os til at 

samarbejde med Karsten Korsgaard Mel-

gaard (35) der kommer fra Holstebro. 

 

Elevtallet 

Når Grønbjerg Friskole slå dørene op den 

12. august vil der være omkring 90 elever. 

Der er i løbet af maj og juni måned indskre-

vet flere elever og der kan nå at komme fle-

re elever til i løbet af juli måned. Økono-

misk set betyder det at vi det første år, hvor 

vi skal øve os på skoledrift, forhåbentlig 

kan se frem til et lille overskud. 

 

Rigtig god sommer til jer alle � 
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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 Kjærgårds-

vej 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 ti-

mer. 

� 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 skov-

vej?  

� Og har du mod på at samle 5 – 10 sponsorer? 

� Så smør kæden og lad høre fra dig. 

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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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 Friskole. 
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 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
Lørdag den 16. august kl. 12.00 til 17.00. Åbne haver i Ørnhøj. 
Det er endnu engang lykkedes os at få 3 haveejere til at åbne deres haver 

for os. Denne gang er det 3 forholdsvis nye haver, vi skal se. Marie og 
Svend Åge Boutrup, Falkevej 3, - en have med mange spændende bede og forskellige 
planter, som er anlagt og plantet af ejerne selv. Birthe og Jens Mikkelsen, Falkevej 4, 
- en have med mange planter, som ejerne selv har sået og formeret.  
De har selv komponeret haven, der også indeholder mange sten. Karin og Arne Volds-
gård, Skjernvej 233 – en stor landbohave, hvor Skibbild Anlægsgartner, Niels Fusa-
ger, har anlagt de store linjer omkring gården, og Lene Juhl Jørgensen har udfyldt bede-

ne i haven. Der er sø, havehus og et par hyggekroge og mange spændende planter i ha-

ven. 

Rækkefølge og antallet af haver, man vil besøge, vælger man selv. 

Deltagerpris pr. have: 10 kr., som opkræves i haverne. 
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Status for projekt MidtVest Bredbånd 

 

De som holder Dagbladet har nok læst, at 

MidtVest Bredbånd den seneste tid har væ-

ret under hård beskydning fra bladets jour-

nalister. Ud fra disse artikler må vi konsta-

tere, at vi har været utrolig heldige med at 

få fiberbredbånd gravet i jorden. Et lignen-

de projekt ville ikke blive gennemført i dag. 

 

Tommy og jeg var i efteråret 2006 til in-

fomøde i Spjald Kulturhus om muligheder-

ne for bredbånd i Spjald-området. Da vi øn-

skede bredbånd til Grønbjerg tilmeldte, vi 

os som ambassadør for Grønbjerg området. 

Guleroden var, at for hver aftale vi skaffede 

til MidtVest Bredbånd, fik vi 300 kr. til for-

eningsarbejde. 

 

Lige før sommerferien 2007 blev Grøn-

bjerg/Thorsted området godkendt. Det var 

dog først efter at MidtVest Bredbånd, kræ-

vede ændringer i en allerede indgået aftale, 

de ønskede flere tilmeldinger før de ville 

begynde at grave. Vi opfyldte deres ønske 

om 204 aftaler ud af 370 husstande i Grøn-

bjerg/Thorsted området. For denne indsats 

har MidtVest Bredbånd sponseret Ung-

domsklubbens byggeplaner med 47.850 kr. 

Omkring efterårsferien begyndte de så at 

grave fiberkabel i jorden, det gik hurtigt og 

det var stort set uden gener for by og land. 

 

De første kunder kom på nettet omkring 1. 

december, men det stod hurtigt klart, at der 

skulle bruges nye kabler i husene for at tv, 

pc og telefon ville virke. Vi etablerede en 

”kabelgruppe”, aftalte en fordelagtig pris 

med en leverandør i Holstebro og tilbyd in-

stallation i hjemmet for 100 kr. pr. husstand 

+ vareforbrug. Denne aktivitet har indtil vi-

dere givet et overskud på 13.500 kr. til Støt-

teforeningen for Grønbjerg Friskole. Vi har 

stadig kabel m.m. hvis der er nogle der 

mangler. 

 

Godt råd: 
Hvis der opstår problemer med adgang til 

tv-kanalerne, anbefaler vi som det første, at 

strømmen fjernes fra tv-boksen i få sekun-

der, så vil boksen blive opdateret. En anden 

mulighed er at fjerne strømmen kortvarigt 

fra hovedboksen, der fordeler til tv, pc og 

tlf. Løser dette ikke problemet, er der kun 

tilbage at ringe til MidtVest Bredbånd kun-

deservice på tlf. 70 300 600. 

 

Jeg takker for den store opbakning til pro-

jektet og glæder mig over at vi foruden ind-

tægter til lokale foreninger nu har en frem-

tidssikret kommunikationsløsning i Grøn-

bjerg. � 

���� Bredbånd 
 
 
Ved: Niels Jørgen Sønderby 

97 38 42 85 

ÅbningstiderÅbningstiderÅbningstiderÅbningstider    
 

mandag - tirsdag - torsdag 

900 - 1700 

Bestil tid i god tid 
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Søndag d. 1. juni var der amerikansk besøg 

i Grønbjerg. Joseph, hans mor Pat og hans 

tante Yvette alle med efternavnet Mitchell, 

der kommer fra Idaho, USA (ved den Cana-

diske grænse) var kommet til Danmark og 

specielt Grønbjerg for at opspore deres 

slægtninge hvoraf nogle i slutningen af 

1800 tallet emigrerede til USA. 

Joseph Mitchells tiptipoldemor hed Maren 

Jensen og blev født d. 11- 4-1845 i 

”Skrupstrup” det vi i dag kalder Skråstrup. 

Hendes forældre Jens Christian Christensen 

og Christiane Jensen boede i Skråstruphus. 

Under besøget overværede de tre amerika-

nere, som er mormoner, en gudstjeneste i 

Nr. Omme kirke. Efter gudstjenesten blev 

de vist tavlen med navnene på præsterne i 

Nr. Omme kirke og her fandt de bl.a. den 

præst der har døbt Maren Jensen. 

Herefter gik turen til Skråstrup hvor vi be-

søgte Skråstruphus så de kunne se hvor Jo-

sephs aner har boet. 

Besøget sluttede i Konfirmandstuen hvor 

familien fra USA kunne se kirkebøgerne 

hvor deres aner var opført. 

Pastor Ole Rasmussen har ført en del kor-

respondance med Joseph Mitchell og føl-

gerne blev at Grønbjerg Lokalhistorisk 

Arkiv fandt yderligere materiale der kunne 

belyse slægtskabet og bopælen her i områ-

det. Da Klaus Jensen, der er i bestyrelsen 

for både Lokalhistorisk Arkiv og Menig-

hedsrådet, har været i Canada og taler ud-

mærket engelsk forløb kommunikationen 

flydende. Ligeledes har Klaus’ kone Mar-

lene, med sin canadiske opvækst, et godt 

udgangspunkt for samtale med familien 

Mitchell fra USA. 

Alt i alt havde vi en god oplevelse af fæl-

lesskab henover Atlanten - Joseph antyde-

de endda, at han ville komme igen en an-

den gang, for at blive klogere på sine 

Grønbjerg-aner.  � 

���� En amerikaner i Grønbjerg 
 
 
Ved: Ole Rasmussen og Mogens Ballegaard 

Pat, Yvette og Joseph Mitchell foran huset i Skråstrup hvor deres aner kom fra 



32 

Udflugt med Kultur og Samvær. 

Tirsdag den 12. august. 

 
Vi starter fra parkeringspladsen ved Svinget 
kl. 13.00 og kører mod syd. 
 
Det første stop vil være ved Rosendal Antik 
og Galleri ved Ådum. Her er mulighed for 
at handle og kikke rundt, og her drikker vi 
også vores eftermiddagskaffe. (Som besty-
relsen medbringer) 

���� Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Vi kører videre rundt i området, og Johan-
nes skal nok, som han plejer, finde nogle 
smukke og spændende steder på landkor-
tet. Vi skal bl.a. besøge Tambours Have. 
På restaurant Stausø bliver vi budt på kar-
bonader og citronfromage, før turen går 
hjemad over Skjern Enge. 
Pris i alt for entre, fortæring og kørsel - 
300 kr. 
 

Vi håber at mange har lyst til at være med. 
 
Tilmelding senest lørdag d. 9. august til 
Thyra Larsen  tlf. 97 38 40 60  
Grethe Lauridsen  tlf. 97 38 42 65  � 

Aktivitetskalenderen for medlemsåret: 
 

Høstfest 
Lørdag d. 13. september ville dørene åbne for årets høstfest, se side 10 
 

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. 
 

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 noget 
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.  
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Arbejdslørdag hvor skolen skulle gøres klar til aflevering 

Ø th. er Trevor i gang med fliserne og til højre herfor fortæres morgen-

maden. Under morgenmaden er Støttekredsens ”Green-Team” i sving 

og under dem igen tre dejlige frugtsommelige piger der sørger for kar-

toffelsalaten. 

Til venstre herfor males der ”op ad stolper og nedad døre” 
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Dette års Grønbjergviking tildeles Tommy 

Kjeldgaard med følgende begrundelse: 

 

Du er en engageret mand, der gør en for-

skel. Du gør en kæmpe indsats for at lokal-

samfundet fungerer i mange henseender. 

 

Du var en af de afgørende faktorer for at få 

bredbånd til Grønbjerg. Du lavede i den for-

bindelse meget opsøgende arbejde, for at få 

folk til at melde sig på. Også i etablerings-

fasen, lavede du frivilligt arbejde, for at 

støtte friskolen. 

 

Du er en ildsjæl, som har sat dit fodspor i 

���� Grønbjergviking 2008 
 
 
Ved: Sogneforeningen 

mange foreninger og som altid er parat til 

at give en hjælpende hånd.  

Du udførte meget frivilligt arbejde i op-

starten af Børnehuset. Som formand for 

Sogneforeningen og som formand i Ung-

domsklubben gjorde du en kæmpe indsats. 

Derudover står du altid standby, når der er 

behov for hjælp, bl.a. når brugsen skal 

ommøbleres, til diverse arrangementer og 

i andre sammenhænge. 

 

Du er manden, der har overvundet Dura-

cell batteriet slogan, for du bliver ved i det 

uedelige. Normalt holder du dig i bag-

grunden, når der bliver uddelt roser. Det 

får du ikke lov til denne gang, for du er en 

kapacitet for Grønbjerg, der fortjener en 

hyldest. Det er med glæde at kunne over-

række sølvvikingen 2008 til dig. � 

Tilmelding til vinterbadminton  
 

tirsdag d. 16. september i Gymnastiksalen kl. 19 
 

Husk betaling 

Tommy Kjeldgaard modtager hædersbevisningen af formanden for Sogneforeningen 

Malene Cadovius Juelsgaard 
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Henrik Thomsen 
En del mener, at Henrik Thomsen har for-

tjent årets viking, fordi han har sat fokus på 

byforskønnelse og sat handling bag mange 

års snak om at forskønne Algade, som er 

Grønbjergs billede udadtil. Thomsen var 

den første, der tog initiativ til at købe et hus 

på tvangsaktion, som var ved at ende i Lås-

by Svendsens hænder. Han har renoveret 

dette hus, som et led i en byforskønnel-

sesproces. Efterfølgende har andre fulgt ef-

ter, så hans byforskønnelseplan har smittet 

af og vil forhåbentlig fortsætte årene frem.  

Thomsen har opbygget en ny praksis, der 

har varme og sjæl, og tilmed pynter i by-

billede. Derudover har Thomsen gjort en 
stor indsats for vores Brugs og været en af 

de bærende kræfter bag oprettelsen af den 

nye Brugs. 

 
Friskolebestyrelsen: 
Fordi de har gjort et kæmpe stykke arbej-

de i at få etableret friskolen. De har 
ugentligt haft mange møder og individu-

elle opgaver, der skulle løse ved siden af 
arbejds- og familieliv. De har knoklet og 

resultatet virker til at være godt. Vi glæ-

der os til at friskolen og NaturMusen åb-
ner til august 2008. 

 

Margit Lauridsen: 
Fordi hun gør en kæmpe indsats i vores 

lille fodboldverden. Hun er fodboldtræner 
og med i idrætsforeningens bestyrelse. 

Hun er engageret i fodboldspillet, men gi-

ver også plads til den sociale del og sør-
ger for, at der er plads til alle på det hold 

hun træner. 
 

Johannes Kirk: 
Fordi han gør meget for ældreidræt. Han 
er budbringer og lave billeder til lokalar-

���� Øvrige nominerede til Grønbjergviking 2008 
 
 
Ved: Sogneforeningen 

kivet. Ligeledes fornøjer han Grønbjergs 
borger med gode minder for en svunden 

tid via foredrag og billedfremvisning. 
 

Birgit Højgård: 
Fordi hun gennem mange år har været 
en god og dygtig lærer på Grønbjerg 

skole. Hun har lagt liv og sjæl i sit ar-

bejde og fyldt mange børn med viden, 
glæde, musik og gode stunder. Hun har 

”overtaget roret” når der manglede en 
”styrmand” og formået at gøre alle til 

hovedpersoner. Hun lukker og slukker 

for den kommunale skole i Grønbjerg 
med manerer. 

 

Grønbjerg GUF bestyrelse og Sogne-

foreningen: 
For det store arbejde de lagde for dagen 
i forbindelse med 100 års jubilæet. De 

formåede at få mange til at deltage i de-

res arrangementer, som ramte bredt, så 
alle kunne deltage med stor fornøjelse. 
� 

Husk tilmelding til  
Cykelsponsorløb 

ved Granly 

søndag d. 17. august 



36 

Konditesten 

Enkelte af bladets læsere har måske allerede 

observeret sognepræsten i en ny rolle i den 

senere tid. Jeg er begyndt at løbetræne. Det 

er absolut ikke fordi, jeg i første omgang 

har lyst til det, men fordi jeg skal. Alle an-

satte i Forsvaret skal nemlig bestå en kondi-

tionstest hvert år (og der er ikke nogen und-

tagelsesbestemmelser for præster !). 

For mig betyder det konkret, at jeg skal 

kunne løbe 3 km på 17 minutter. Sjældent 

har jeg glædet mig så meget over min 40-

års fødselsdag, som da jeg hørte, at der er 

skrappere krav til de yngre. Der gives også 

mulighed for at gå eller cykle testen, men 

de kloge idrætsfolk i Forsvaret fortæller 

mig, at man altid kan tage benene på nak-

ken, men der er ikke altid en cykel til rådig-

hed. 

Nå – jeg er altså begyndt at løbetræne, men 

det går helt ærligt ikke for godt. Det kan 

godt være svært at tage sig sammen, når jeg 

nu aldrig rigtigt har dyrket en masse idræt. 

Når så oven i købet, at jeg ofte løber turen 

på godt 22 minutter, er motivationsfaktoren 

ikke så stor. 

 

Computere og livvidde 

På den måde passer jeg måske rigtigt godt 

ind i Flyvevåbnet, hvor der er mange tekni-

kere. Hvor de øvrige værns mandskaber så 

at sige er med ude i felten, be-

finder de fleste af Flyvevåbnets 

ansatte sig ofte langt fra slag-

marken, og er derfor ikke i 

samme livsfarlige situation. 

Meget teknik skal være beman-

det og ordentligt vedligeholdt 

for at flyene kan operere, og jeg 

er da også tilknyttet Air Control 

Wing (ACW), som er den ra-

darenhed, der står for al over-

vågning af det danske luftrum. 

Det foregår typisk fra beskytte-

de rum bag computerskærme i 

massevis. 

En hverdag bag computerskær-

me på en kontorstol kan være 

bekymrende for livvidden, og 

derfor har ACW iværksat et 

sundhedsprogram. 

 

McDonald 

Det blev skudt i gang ved et ar-

rangement den 1. april i Karup, 

hvor den kendte sundhedsguru, 

Chris McDonald, gav os en 

peptalk om, hvor vigtigt sund-

heden er for et godt og me-

ningsfuldt liv. 

Chris kom med mange spæn-

���� 18:10 - Pyt 
 
 
Ved: Pastor Ole Rasmussen 
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dende og opsigtsvækkende oplysninger om 

kroppen, hjerneaktivitet, sund mad, motion 

o.s.v. Det var et meget morsomt og inspire-

rende oplæg, hvor jeg da selv fik nogle go-

de fifs med mig hjem. Det var meget væ-

sentligt for ham at sige til os, at det ikke er 

alle, der kan blive verdensmestre, men alle 

kan forbedre sig en lille smule. Man skal 

altså ikke sammenligne sig med andre, men 

blot konkurrere lidt med sig selv. Det prø-

ver jeg så nu på ! 

 

Fem ”teser” 

Til sidst i foredraget kom Chris McDonald 

med 5 små ord, som han mente, var væsent-

lige at bruge i hverdagens små kampe med 

sig selv : 

 

• Pyt ! – der er meget, man kan gøre no-

get ved, og det skal man gøre, men hvis der 

er noget, man alligevel ikke er herre over, 

så slap af og sig : Pyt ! 

• Hjælp ! – vær ikke nervøs for at bede 

andre om hjælp til at løse en opgave, du ik-

ke selv er herre over. Det er mere pinligt, 

ikke at kende sine egne grænser. 

• Nej ! – hvis en stillet opgave er for stor 

eller forkert, så vær mand for at sige nej ! 

• Mig ! – vær bevidst om, hvem du selv 

er, og hvad du har at byde ind med. Ved at 

kende sin egen værdi, bliver man en værdi-

fuld samarbejdspartner for andre. 

Tak ! – husk at rette en tak til dem, der gør 

en indsats, som du eller andre har gavn og 

glæde af. 

 

Jeg tror faktisk, det var disse 5 punkter, jeg 

fik mest ud af. Jeg er derfor indstillet på at 

tage kampen op, om end jeg stadig er nødt 

til at sige pyt med de 17 minutter. Jeg har 

dog købt et par nye løbesko, i håb om at ud-

styret kan hjælpe mig. 

 

Torsdag den 19. juni var der linet op til det 

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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helt store motionsløb i Karup. Alle enheder 

på flyvestationen var inviteret til Runway 

Run på startbanen. Her kunne man så klare 

sin årlige konditionstest i selskab med en 

masse andre. Nu bestod jeg testen ved at gå 

8 km på en times tid i marts måned, så jeg 

kunne løbe frit – og det viste sig da også 

nødvendigt ! 

 

Selve RunWay-Løbet 

Runway Run løb i år af stabelen for anden 

gang, og vi var over 600 løbere ved startli-

nien. Vi kunne ikke begynde på ruten før 

Cimbrer Air-maskinen var lettet. Så blev 

der talt ned. præcist 30 sekunder før take-

off, overfløj Flyvevåbnets nye EH-101-

helikopter os i lav højde, høj fart og med 

åben dør. Den kan flyve ! 

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 

BANG! Jeg placerede mig strategisk oppe 

foran fra starten, og fornemmede snart, 

hvordan jeg faldt ned i feltet så snart de 

hurtige løbere kom til. Der var en stemning 

på startbanen, som alligevel holdt mig oppe. 

Samtidig havde vi flere helikoptere om-

kring os – scenen var sat til det helt store 

show, og jeg måtte jo yde min del. På et 

tidspunkt var det som om, feltet stod stille 

omkring mig, så nu var jeg blandt ligemænd 

og -kvinder. Det gik jo egentligt meget 

godt, syntes jeg, og der var stadig mange 

bag mig. Senere begyndte jeg da også selv 

at indhente enkelte andre, så jeg følte mig 

ikke helt sat af. 

 

Endelig kom jeg i mål, og kunne nyde en 

tår vand og noget frugt. Frugten af mit løb 

blev en personlig rekord : 18:10 – det var 

sandelig fint, men ikke nok endnu. Der er 

ikke andet for, end at sige : PYT - jeg må 

ud på vejene igen i næste uge. Hvis nogen 

ser mig løbe rundt derude, så husk Chris 

McDonalds gode råd : Sig PYT !  � 

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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Mandag d. 12 maj - det var 2. pinsedag - var der konfirmation i Nr. Omme Kirke hvor følgende 

(bortset fra præsten) blev konfirmeret: 

Fra venstre: Camilla Cathrine Lauridsen, Pastor Ole Rasmussen, Cecilie Husted Sønderby, Stefan 

Christian Müller, Rasmus Østergaard Hansen, Rune Emil Sandal, Jesper Juhl Jensen, Mathilde Ma-

rie Kokholm Pedersen, Jeppe Hessellund Lauritsen, Linea Futtrup Madsen, Camilla Alkærsig Juels-

gaard, Josephine Holst Højmose, Cecilie Ullits Steffensen, Anette Friis Sørensen. 

Kære Grønbjergboere.. 
 

Er der nogen der kan "undvære" en bolig i perioden fra d. 4.-5./8. til 
d.12./8. 2008. 
 

Vi skal jo ha' Peter gift med sin udkårne Ruth. 
 

Det er blevet sådan at vi helst skulle huse vores kommende sviger-
datter og hendes familie;--- de vil gerne se lidt mere af vores egn i 
deres ferie --- så derfor skal det være her i omegnen. 
 

Og der skal være et "køkken" eller anden mulighed for selv at lave 
mad, da familien har en glutenallergiker og en diabetiker. 
Vi har fået et par rigtigt gode forslag. 
Tak for dem!  
Men det lod sig desværre ikke gøre i det tidsrum vi havde brug for! 
Ring eller mail til os..  
 

Anne og Erik Ellegaard 97 38 42 09  erik@bertlov.dk 
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Når man får en opgave der hedder at holde 

Sct. Hans-talen, er det ofte sådan, at man 

selv kan få lov til at bestemme indholdet - 

naturligvis med relation til Sct. Hans. 

 

Sådan var det ikke denne gang. Jeg blev 

spurgt om jeg ville holde Sct. Hanstalen, og 

den skulle handle om den Friskole, vi åbner 

dørene for den 12. august. Grønbjerg Fri-

skole med den tilhørende NaturMusen. Jeg 

blev for en gang skyld nødt til at tænke mig 

noget om, før jeg relativt hurtigt sagde, ”at 

det kunne jeg da godt”. 

Og min betænkelighed, eller det jeg skulle 

have på plads, var naturligvis: Hvad har 

Sct. Hans og Grønbjerg Friskole egentlig 

med hinanden at gøre. 

Og hvis I nu tror, at jeg her 50 dage før 

”take off” vil komme med en status over, 

hvor vi står med personale, planlægning af 

bus, priser og søskenderabat og meget an-

det, må jeg naturligvis skuffe jer - det må I 

læse om i det lokale blad her fra sognet, der 

bliver omdelt midt i næste måned. 

Men heksebrænding, bål, traditioner og fri-

hed det er emner, der kan sammenkædes 

med Grønbjerg Friskole. 

 

Traditioner 

Sct. Hans er jo egentlig en fest for sommer-

solhvervet - den længste dag i året. At den 

senere blev kædet sammen med Johannes 

Døberen, skyldes kristendommen. Man me-

ner, at kristne missionærer og præster efter-

hånden fik nyfortolket de gamle skikke, så 

de kunne bruges til at tjene kristendommens 

udbredelse. Man fik det drejet derhen, at Jo-

hannes Døberen, som man mener, er und-

fanget et halvt år før Kristus, blev født den 

24. juni, og efter gammel nordisk tradition 

fejrer vi altid de store højtider aftenen før 

selve højtidsdagen. Altså i denne sammen-

hæng den 23. juni om aftenen. 

Men uanset tilblivelsen er det en tradition, 

at vi hvert år ved denne tid hygger os sam-

men omkring bålet, synger midsommervi-

sen, uddelingen af årets Grønbjergviking 

finder sted og der bliver lyttet til båltalen. 

Traditioner er noget der kan kalde folk af 

huse, noget vi samles om, noget vi måske 

ikke kan undvære, noget vi ser frem til og 

glæder os til. 

Men traditionen skal nødig blive til noget vi 

”plejer”, noget der bare kommer, uden at vi 

tænker nærmere derover. Derfor er der jo 

også nogen der siger, at ”plejer er død”, 

men man dertil svarer, at han dog har en lil-

lebror der hedder ”somme tider”. 

Jeg tror, at gode traditioner er noget, der 

kan være med til at give tryghed, noget man 

mindes, noget der kan skabe fællesskab, og 

noget man måske tænker tilbage på med 

glæde. Nu er jeg dermed over i den frie 

skoles verden. Ikke fordi alle andre skoler 

også kan have traditioner og tilbagevenden-

de begivenheder, men fordi det er vigtigt, at 

vi får nogle gode traditioner i vor nye fri-

skole. Traditioner som børnene vil mindes 

og vil komme tilbage til. Vi kan bl.a. se det 

med vores egen skolefest, som ligger på 

���� Sct. Hans-talen 2008 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
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skolens fødselsdag, hvor tidligere elever 

kommer, for at se hvad man nu vil opføre 

på scenen, være med til det traditionelle 

kaffebord med Otellolagkagen og en efter-

følgende sangleg med booggi wuggi og 

Bro, bro brille - genkendelsens glæde. 

Jeg er sikker på, at Grønbjerg Friskole vil 

viderebringe de gode traditioner og natur-

ligvis finde sine egne, som nuværende og 

kommende elever forhåbentlig vil mindes 

med glæde og måske komme tilbage til og 

sige, at det er dejligt at se, at noget stadig-

væk er ved det gamle. 

 

Med sværdet i hånd og Friskolen 
Men vi kommer ikke uden om Sct. Hans, 

uden at skulle en traditionel tur gennem 

midsommervisen af Holger Drachmann. 

Der er mange gode vers i den sang, hvor de 

to første vers priser vort land, og hvor tredje 

vers går over i de lidt mere alvorstunge pro-

blematikker (der er oprindelig 4 vers, hvor-

af vi dog traditionelt kun synger de tre før-

ste) og fjerde vers tager fat på fundamentet 

og minderne som fæstner sig. 

Men tilbage til vor Friskole - hvorfor en 

Friskole - og her kan vi måske se lidt på 

sentensen i tredje vers: 

 

Vi elsker vort land, 

og med sværdet i hånd 

skal hver udenvælts fjende beredte os ken-

de. 

 

Og det er måske kendetegnende for ånden 

og engagementet i Grønbjerg. Nu vil man 

lukke vores skole - og det til trods for at der 

skal satses på landdistrikterne - men det er 

en helt anden historie. Og så står der en flok 

borgere parate til at bruge dage, nætter, fri-

dage og meget andet, for at vort lokalsam-

fund til stadighed skal have en skole, så vo-

re børn i nærhed og tryghed, kan blive klo-

gere på livet, og lære de første vanskelighe-

der med sprog, historie, natur, hensyn til 

andre, musik, matematik, og sociale for-

Fodpleje: 
Fodbad. 

Hård hud evt. ligtorne fjernes. 
Huden slibes glat og blød. 

Neglene klippes og slibes. 

Råd og vejledning. 
Fodmassage. 

Opretning af nedgroede negle ved hjælp af  

plastikbøjle. 
 

Hårfjerning med voks: 
Hårfjerning med varm voks. 
Kan holde i op til 8 uger. 

Ben, arm, armhule, bryn overlæbe, hage og  

bikinilinie. 
 

 

 
 

Hot Stone Massage: 
Kropsmassage med olie og varme vulkanske sten. 

Afslappende og energigivende. 
Dybdeafspænding af muskelvæv. 

Anti-stress behandling og forkælelse. 

 

Paraffinbehandling: 
Mod tør og ru hud. 

Psoriasis. 
Eksem. 

Ledsmerter og gigt. 

Kolde hænder og fødder. 

DIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆREDIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆREDIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆREDIN KLINIK, FODPLEJE & VELVÆRE    

Gavekort udstedes til behandlinger ● Udebehandling efter aftale ● Træffes bedst mellem kl.15 og kl. 19 
 

Lægeexamineret fodplejer ● Social og sundhedshjælper ● Din garanti for korrekt og professionel behandling. 
 

v/Gitte Led ● Kjærgårdsvej 8 ● Grønbjerg ● 6971 Spjald ● Tlf. 40 36 12 58 
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pligtigelser og meget meget andet. 
Og her er det vigtig at understrege nærhed 
og tryghed. Alle disse ting som børn skal 
lære, kan foregå alle steder. Men de der 
ville oprette en friskole, ville nærheden og 
trygheden. Det har jo også vist sig, at det er 
i overensstemmelse med, og det er der op-
bakning til blandt de forældre, der vælger at 
sende deres børn i Grønbjerg Friskole - det 
er bl.a. nærheden og trygheden. 
Men tilbage til sværdet i hånd. Det er jo 
spørgsmålet, om man ikke kendte til, at bor-
gerne i Grønbjerg altid står der med sværdet 
i hånd, hvis vi bliver trådt for nær, eller hvis 
vor eksistens bliver truet. Det har jo vist sig, 
at vi står med sværdet i hånd, og har stået 
der i flere omgange. 
Friskolen er et af resultaterne, og den står 
der, som bygningerne ”altid” har gjort det, 
og det er som et samlende midtpunkt i by-
en. Et sted hvorfra vi kan stå sammen mod 
udenvælts fjender, og så kan man jo hver 
især sætte navn på disse ”udenvælts fjen-
der”. Det sig være de mere håndgribelige 
når skolen bliver nedlagt, eller hvis frem-
mede mere eller mindre anonymt kommer 
hertil for at gøre vores hovedgade til en 
samling huse i mere eller mindre forfald. 
Men det kan også være vores egen laden stå 
til og ligegyldighed over for tingenes til-
stand, snæversynethed og småborgerlighed. 
Jeg kan ikke lade være med at citere Heidi 
Brinch Hansen, der i sit sidste indlæg for 
Børnenes Hus i Grønbjerg skriver: 
”Den lyse nat blunder bag ved vor seng – 

ja, sommeren er over os igen. Inden vi får 
set os om, så er det ferietid, badetid, dase-
tid, eller hvad man nu ynder at lave i som-
mermånederne i Danmark. 
Ét er i hvert fald sikkert – med denne som-
mer i år – 2008 – er det forbi med stedet, 
der hed Børnenes Hus – beliggende i en lil-
le sej landsby med fantastiske indbyggere. 
Indbyggere, der ville mere med Grønbjerg, 
end at være endnu et af de landsbysamfund, 
hvor alt efterhånden var lukket!! 
 
Frihed - til hvad 

Hvad er det så vi får, når vi beredte med 
sværdet i hånd, har lært de udenvælts fjen-
der hvad vi indeholder, og holdt hekse og 
trolde fra livet med glædesblus. 
Det er friheden til på væsentlige punkter at 
bestemme, og specielt friheden til at be-
stemme hvad vi vil med vor skole. Den er 
fri, og det betyder frihed til selv at lægge en 
holdning ned over det, der skal foregå på 
den frie skole. Samtidig med at vi har valgt 
en holdning, har vi også fravalgt. Det er fri-
hed til, at vælge den pædagogiske måde 
børnene tilegner sig de færdigheder, som 
man fra Undervisningsministeriets side for-
langer af en friskole såvel som en folkesko-
le. 
Det er en frihed til at vælge det personale, 
der vil følge og bakke op om friskolens ånd 
og den pædagogiske holdning. 
Og hvad er det så for en ånd og pædagogisk 
holdning vi fifler med her i Grønbjerg. 
Vi skriver at Grønbjerg Friskole skal bygge 

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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på det Grundtvig-Koldske skolesyn. 

Grundtvig var teoretikeren i den duo me-

dens Christen Kold var praktikeren. Grundt-

vig stod i den sammenhæng for oplysnin-

gen, samtalen, demokrati og frihed. Medens 

Christen Kold stod for den praktiske pæda-

gogik. 

Og den praktiske pædagogik gik og går ud 

på at gøre børnene nysgerrige, gøre dem 

nysgerrige efter at få mere at vide om de 

ting, som Christen Kold gennem fortælling 

gjorde børnene bevidste om. Han betragtede 

ikke matematik, regning og læsning som 

fag, men som hjælpemidler til at komme vi-

dere i det univers som vi er omgivet af. 

Regning, matematik og læsning er værktø-

jer som høvlen, hammeren og tommestok-

ken er for tømreren, og kniven, gryden og 

skærebrættet er for kokken. 

Og det er en modsætning til tidligere tiders 

golde læren udenad og senere læring for 

Gud, konge og fædreland evt. koblet sam-

men med A. P. Møller, Mærsk og Danske 

Bank - for ikke at tale om treenigheden 

Globalisering, EU og kampen mod terror. 

I vores frie skole Grønbjerg Friskole og vo-

res frie private NaturMusen, er det vigtigere 

at sætte barnet i centrum, gøre det nysger-

rig, få det til at interessere sig, og via den 

vej få det til at indse formålet med at kunne 

regne og læse. 

Det har jo alle dage vist sig, at det man inte-

resserer sig for får man gjort. 

Ligesåvel som devisen om ”at man kan 

trække hesten til truget, men man kan ikke 

tvingen den til at drikke”. 

 

Vi vil fred her til lands,.. den kan vindes, 

hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.  
� 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

Efter båltalen var der fællessang, hvorefter bålet blev tændt.  
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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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I juni måned for to år siden blev det efter et 

par møder, mellem Ringkjøbing Landbo-

bank og en række Grønbjergborgere beslut-

tet at lade Ringkøbing Landbobanks afde-

ling i Grønbjerg have åben hver torsdag fra 

15 - 17.30 i yderligere en periode på to år. 

De to er nu gået - og hva’ så.  

 

Daglig leder i Grønbjerg Kirsten Allerslev 

og udviklingschef Henrik Ekmann i Ring-

kjøbing Landbobank kontaktede i den for-

bindelse Runestenen, hvor det blevet oplyst 

at Ringkjøbing Landbobank har besluttet at 

forlænge denne periode yderligere, hvorfor 

afdelingen IKKE lukkes på nu-

værende tidspunkt.  

 

Den daglige leder af Grønbjerg 

afdeling Kirsten Allerslev udta-

ler: ”Banken har besluttet at hol-

de afdelingen åben indtil jeg går 

på efterløn, hvilket jeg synes er 

en rigtig god løsning for borger-

ne i Grønbjerg. Jeg har endnu ik-

ke en dato for, hvornår jeg stop-

per, men det er da ingen hemme-

lighed, at vi er i gang med at 

planlægge vores 3. alder"  

Ringkjøbing Landbobank har derfor ikke en 

endelig dato for hvornår afdelingen lukker, 

men banken har en aftale med Kirsten om, 

at hun informerer om hendes efterlønspla-

ner i god tid. Herefter vil Ringkjøbing 

Landbobank benytte Runestenen til at infor-

mere borgerne i Grønbjerg.  

 

Borgerne i Grønbjerg kan derfor glæde sig 

over, at det fortsat vil være muligt at kom-

me i banken i Algade hver torsdag kl. 15-

17.30 - dog har banken ferielukket i juli 

måned.  -mb  � 

���� Ringkjøbing Landbobanks afdeling i Grønbjerg 
 

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 
 

G
a

m
m
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b

yv
e

j 
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���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Heidi Brinch Hansen 

 
„Danmark, nu blunder den lyse nat bag 

ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i 

skov og krat, Vesterhavet og Kattegat syn-

ger, imens det dugger, sagte som sang ved 

vugger…” 
 
Den lyse nat blunder bag ved vor seng – ja, 
sommeren er over os igen. Inden vi får set 
os om, så er det ferietid, badetid, dasetid, 
eller hvad man nu ynder at lave i sommer-
månederne i Danmark. 
Ét er i hvert fald sikkert – med denne som-
mer i år – 2008 – er det forbi med stedet, 
der hed Børnenes Hus – beliggende i en lil-
le sej landsby med fantastiske indbyggere. 
Indbyggere, der ville mere med Grønbjerg, 
end at være endnu et af de landsbysamfund, 
hvor alt efterhånden var lukket!! 
 
Arbejdslørdag 

Dette seje træk over beboere i Grønbjerg vi-
ste sig også en dag som lørdag d. 24. maj, 
hvor der var arbejdslørdag i Børnenes Hus. 
Her blev malet – både ude og inde, luget 
ukrudt, ordnet legeplads og meget, meget 
mere. TUSIND TAK FOR HJÆLPEN til 
alle der mødte op.  
Vi fik gjort alt det, vi kunne ønske os.  
I maj blev der også lagt nyt gulv på i gan-
gen i skoledelen, og sammen med de nyma-
lede vægge giver det en god fornemmelse i 
maven, når man træder ind i den del af Hu-
set.  
Det er i det hele taget et flot Hus, der nu 
står klar til friskolen og fribørnehaven i au-
gust. 
 
Tak for nu! 

Den sidste store begivenhed i Børnenes Hus 
afholdes i forbindelse med at skolen ”går 
på” sommerferie. Personale, børn og besty-
relse håber, at vi kan få en flot afslutning d. 
27. og 28. juni – at vi kan få sat et flot 

punktum for Børnenes Hus i Grønbjerg. 
Igennem Husets historie har man altid som 
personale eller bestyrelse kunnet mærke op-
bakningen fra borgerne i Grønbjerg. Sam-
men bliver vi stærke og kan klare meget! 
Og ja, det da lidt vemodigt at sidde her og 
lave det allersidste indlæg fra Huset, men 
hvor ville det havde været uudholdeligt, 
hvis der ikke længere skulle være skole og 
pasning i Grønbjerg. Men det skal der jo 
heldigvis….så jeg vil med ro i sindet læne 
mig tilbage og nyde ferien – om det er so-
len, der skinner, eller det er byger, som går 
og kommer – så vil jeg nyde den danske 
sommer!! 
 

”Køer og heste og får på græs henover 

brede agre, åbne lader for fulde læs, sejl, 

som stryger om klint og næs, byger, som 

går og kommer – det er den danske som-

mer.” 
 
(Uddrag fra ”Danmark, nu blunder den lyse 
nat” af Thøger Larsen)   � 

Der har været mange arbejdslørdage 
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Nørklepigerne holder sommerferie. 

Den 6. maj var der pakkedag af det for-

løbne års arbejder. Det var spændende 

at se, hvad der var blevet fremstillet. I 

alt blev det til ca. 55 kg. børnetøj, som 

Dansk Røde Kors kan bruge, hvor der 

er behov for hjælp. Alle ”nørklerierne” 

bliver kørt til samlecentralen i Kliplev i 

Sønderjylland, hvorfra det så bliver 

sendt videre ud i verden. 

Tirsdag den 15. maj var vi på en udflugt 

til Kliplev for at se stedet, og nu holder 

vi så sommerferie indtil august. 

Vi har det altid hyggeligt, når vi er sam-

let hver anden tirsdag, og vi kan sagtens 

bruge flere hænder, hvis der skulle være 

nogen, som har lyst til at være med. Vi 

strikker, hækler, syr og drikker kaffe, 

mens snakken går livligt de par timer, 

vi er sammen. � 

���� Nørklepigerne 
 
 
Ved: Grethe Lauridsen 

Fra venstre er det Petrea Pedersen- Alice Kristensen- 

Inger Lise Vestergaard- Thyra Larsen- Elna Nielsen- 

Ingrid Kirk- Bente Pedersen- Rita Vestergaard- Gre-

the Lauridsen- Anne Marie Jacobsen.  

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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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 
Byplanlægning og sundhed 

 

I juni-nummeret af "Helse" er der en artik-

kel med overskriften "Lys, luft og bevæge-

lighed." Den handler om byplanlægning. 

Nogle forskere har fundet ud af, at omgivel-

serne, hvor man bor, har stor indflydese på 

lysten til at udfolde sig fysisk og socialt.  

Ud fra den viden som by- og trafikplanlæg-

gere, landskabsarkitekter, læger og andre 

sundhedsprofessionelle, psykologer, socio-

loger og antropologer har samlet de senere 

år om omgivelsernes betydning for fysisk, 

psykisk og social sundhed er man nået frem 

til, at en bebyggelse skal være tæt grøn og 

sikker, for så får man lyst til at færdes i 

den og føler sig tryg. Man kommer på den 

måde lettere i kontakt med sine naboer og 

får lyst til at deltage i fælles aktiviteter. 

Forskerne anbefaler, at den eksisterende 

viden følges op i planlægningen af nye be-

byggelser, så man følger principperne 

nærhed, stimulation og trivsel. Det vil bl.a. 

sige at der skal være let adgang til motion 

for børn, voksne og ældre, og det skal væ-

re nemt at gå eller cykle til institution, for-

retning og arbejde ad sikre stier og veje. 

Måske er det en god ide at holde liv i 

landsbyerne? Det er jo netop for en del, 

hvad vi kan tilbyde der.� 

 

Nogle gange er det svært at bevare pessimismen! 
 

Grønbjerg Lokalbrugs vil gerne takke alle vore trofaste kunder for de indkøb 
de vælger at lægge i Brugsen.  
På et netop afholdt bestyrelsesmøde, kunne vi se at det går fremad – både 
med omsætning og indtjening. 
Vi håber fortsat at I vil bakke op om vores dejlige butik, gøre indkøbet - stort 
eller mindre - og få en snak og et smil fra vore medarbejdere og øvrige kun-
der. 
Husk også at kigge på udvalget på nettorvet.dk – der er mange gode som-
mertilbud, og meget godt kød til grillen. 
 

Med ønsket om en rigtig god sommer fra personalet og Jens Peder  ! 
 

Husk Aktivitetskalenderen senest d. 23. august 
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Helt fantastisk spændende udflugt med 

Menighedsrådet. 
Først gik turen til Ørnhøj Kirke, hvor vi fik 

lov til at se, hvor smuk kirken er blevet ef-

ter den nyligt overståede gennemgribende 

restaurering. Meget er forandret, og andet er 

bibeholdt, og fra de lidt mageligere stole 

formår den nye altertavle at sætte fantasien 

i sving. Ole Rasmussen (guide) pegede på 

flere muligheder for motiver her. Alt i alt et 

smukt resultat af et stort restaureringsarbej-

de! 

Herefter gik turen til Nupark i Holstebro, et 

stort hus (glas), 

beliggende i 

Maabjerg, hvor 

omkring 60 

virksomheder 

efterhånden vil 

leje sig ind i 

kontorlokaler. 

Det lød meget 

spændende og 

som en rationel 

ide, som en an-

sat, pigen fra 

Staby, oriente-

rede selskabet 

om. Hos hende 

havde Else be-

stilt kaffe med boller og en helt fremragen-

de flødeskumslagkage. 

Næstsidste stop var herregården Nørre Vos-

borg ved Vemb- også nyrestaureret. Det var 

virkelig en fornøjelse at følge den kyndige 

guide rundt i de gamle huse og høre ham 

fortælle herregårdens historie igennem de 

fire perioder, den er bygget op – for ikke at 

tale om den længere tilbage, hvor gården lå 

længere ud mod Vesterhavet og blev kaldt 

Osborg. 

Nørre Vosborg er udviklet til et stort sted, 

hvor der foregår en hel del forskelligt, bl.a. 

er her op til flere steder, hvor man kan spi-

se. Vort besøg afsluttedes med middag i re-

stauranten. 

Den vellykkede udflugtsdag sluttedes af 

med aftensang i Ulfkjær Kirke.� 

���� Menighedsudflugt 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Gudstjeneste den 14. september 
 

Prædikant : Vibeke Lind 
Kirkens Korshær 

og Fernisering på billedudstilling :  
 

Hilsen fra virkeligheden  
(se evt. www.hilsenfravirkeligheden.dk ). 
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Grønbjerg Gymnastikforening har efter ge-

neralforsamlingen konstitueret sig som føl-

ger og nedsat efterfølgende udvalg 

 

Formand: Klaus Tang 

Næstformand: Helle Harhorn Vendelbo 

Kasserer: Jesper Bagge 

Sekretær: Connie Schmidt 

Menig: Elsebeth Kirk, Trevor Mc Evoy og 

Malene Bondesgaard  

Udvalg: 

Badminton udvalg: Malene og Klaus 

Gymnastikudvalg: Helle, Elsebeth, Malene 

og Connie 

Grønne område: Trevor og Elsebeth 

Multisal: Jesper 

Byggeudvalg: Trevor 

Grønbjerg 2000: Klaus og Jesper 

Landsstævneudvalg: Malene og Elsebeth 

 

De fremhævede er formænd i udvalgene.� 

���� GGUF - nyt 
 
 
Ved: Klaus Tang 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

Vil du modtage nyt fra sognet? 
så tilmeld din e-mail til: runestenen@runestenen.dk 



51 

En majaften inden sommeren tog fat for al-

vor, inviterede GrønbjergGUF til cykeltur i 

dit eget sogn - og så sandt som det var sagt 

- en del kom fra Nr. Omme sogn og nogle 

stykker fra Torsted sogn - og alle kom rundt 

i deres sogne også steder hvor man sædvan-

ligvis ikke kom. Vi skal cykle 10 km + det 

løse. Det blev til ca. 5 km løs cykling. 

Starten for de ca. 20 cyklister der var mødt 

op til seancen, gik fra Nr. Omme kirke over 

den gamle bane igennem skoven ved Nør-

kær, hvor amtet havde etableret okkerfæld-

ningsdamme og til Hestehøjene. Herfra ad 

Kjærgårdsvej til Langmosegård hvor histo-

rien om Langmosestenen blev fortalt. Vide-

re til Langmose (Ole Østergaard) og til ok-

kerfældningsdammene vest for Grønbjerg. 

Her blev kaffen drukket i den nedgående 

sols sidste stråler, hvorefter der var fri 

hjemkørsel. -mb  � 

���� Se dit sogn fra cykelhøjde 

Kend dit sogn 
 

Gymnastikforeningen invitere igen på cykeltur rundt i vores dejlige sogn 
 

Mød op på p-pladsen ved Brugsen tirsdag d. 19. august kl. 19.00 
 

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

Vi glæder os til at cykle sammen med jer -  
Med sportslig hilsen Grønbjerg GUF 

Og når cyklen er fremme... 
...husk tilmelding til Cykelsponsorløbet den 17. august 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 
Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred, 

dog ingen kender dagen, før solen går ned. 
 

Søndag den 18. maj 2008 fik Allan Lund 

Klemmensen fred. 

Magtede ikke længere dette svære liv! 

Allan fyldte 34 år i maj måned… 
 

På jorden ej findes så salig en sjæl, 

jo, lykken kan omskiftes fra morgen til  

kvæld. 
 

Vi forstår det ikke, men det er i dyb despe-

ration, at man vælger den udvej, som unge 

Allan gjorde. 

Godt, at vi må tro, at Guds nåde, barmhjer-

tighed og kærlighed også følger med helt 

derud, hvor livet kan synes umuligt at leve 

videre. 
 

Guds fred og godaften vi synger ved kvæld! 

Vor herre selv bevare den flygtende sjæl! 
 

Allan blev født på Sønderkjærsvej i Grøn-

bjerg som søn af Oda og Niels Erik Klem-

mensen og voksede, som den mellemste af 

tre brødre, op i et trygt landbohjem. 
 

Tit leged´ småbarnet i morgensol rød, 

ved kvæld det lå på lejet så stille og død. 
 

Stor medfølelse samler sig om Allans mor 

og far, søskende og øvrig familie. 

Et stort følge fulgte Allan til graven og fik 

sagt ham et far vel! 
 

Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred! 

 Guds fred er sjælesolen, som aldrig går 

ned… 
 

Allan Lund Klemmensen blev begravet fra 

Nørre Omme Kirke den 22. maj. Æret væ-

re hans minde! 
 

De lånte vers er skrevet af B.S.Ingemann i 

1839. (Nr. 779 i Salmebogen.) 

 

Ingvard Mosgård Pedersen sov den 3. 

juni stille ind på Spjald Plejehjem efter 

kort tids ophold her og blev d. 7. juni be-

gravet fra Nørre Omme Kirke. Han blev 

85 år. 

Ingvard Mosgård blev født på gården Bak-

kely i Grønbjerg som den yngste af en 

børneflok på 9. (Bror til Anna Mosgård 

Jensen). 

Ingvard M. Pedersen, som var ugift, til-

bragte sine første mange år i hjemsognet, 

men for ca. 20 år siden købte han et hus i 

Borris, hvor han boede, indtil han for tre 

uger siden, på grund af sygdom, fik op-

hold og kærlig pleje på Spjald Plejehjem. 

Æret være Ingvard Mosgård Pedersen´s 

minde! � 

Sangaften med GGUF 
 

Vi gentager succesen med en sangaften i forsamlingshuset 
 

onsdag den 17. september kl. 19.00. 
 

Samal Lamhauge musiklærer fra Staby Efterskole  
vil spille klaver til sange fra DGI- og højskolesangbogen. 

 
Der kan købes kaffe og kage i pausen. 
 

Med kulturelle hilsner - Grønbjerg G.U.F. 
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Flaget var hejst og humøret højt søndag ef-

termiddag den 15. juni kl. 14.00, da der 

skulle være friluftsgudstjeneste på Center 

Øst i Grønbjerg (tidligere Grønbjerghjem-

met). Skønt vejret ikke tegnede til det bed-

ste til friluftsgudstjeneste, kom der rigtig 

mange mennesker. De fleste bevæbnet med 

paraplyer og en jakke, men for at alle skulle 

kunne hytte sig, var arrangementet flyttet 

inden døre. Der var fuld hus i kælderen, 

hvor sognepræst Ole Rasmussen stod for de 

kirkelige handlinger, og minekonfirmander-

ne sang et par sange for og sammen med os. 

Efter gudstjenesten skulle minekonfirman-

derne plante et træ i haven, og det var unød-

vendig med haveslangen, for himlen åbnede 

sine sluser. Derefter gik alle på stueetagen, 

hvor der stod saftevand, kaffe, te og hjem-

mebagt kage i rigelige mængder, så alle 

kunne forsyne sig, hygge og få en snak med 

venner og beboer. Et vellykket arrange-

ment, dejligt at se børn og voksne i fælles 

flok, som nok engang bekræfter, at befolk-

ningen i Grønbjerg bakker op om de for-

skellige tiltag, der laves. � 

���� Friluftsgudstjeneste 
 
 
Ved: Hanne Aagaard 

Inde midt i flokken plantes der et træ!! 

 
• 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 

Aktivitetskalenderen - deadline 23. august 
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Det fremgik af orienteringsmødet i Grøn-
bjerg forsamlingshus onsdag d. 28. maj. 

Der var mødt omkring 40 personer op for 
at høre hvad Lyngdal nu skal benyttes til. 

Lyngdal bliver en underafdeling til Kog-

len i Stakroge der huser unge kriminelle 
mellem 14 og 18 år. Lyngdal kommer 

som nævnt til at hedde Koglely, og skal 

være hjemsted for max 5 unge der har 
været på Koglen i Stakroge og som med 

et ophold på max 2 år i Koglely 
(Lyngdal) er på vej ud i det ”virkelige 

liv”, forhåbentlig uden kriminalitet. 

De unge vil få en meget struktureret hver-
dag med skolegang, arbejde og fritidsak-

tiviteter, således at de unge er ”trætte” når 
de kom til aften - som det forlød på mø-

det. 

Koglely bliver bemandet døgnet rundt, 
men der bliver ikke sat ”gitter” for vindu-

erne. 

Koglely åbner den 1. august og åbenhed 
og kontakt til lokalsamfundet var nogle af 

nøgleordene på informationsmødet. De 
fremmødte fik en god og grundig oriente-

ring fra personalet på Koglen. 

Man skal nu til at ansætte en leder og det 
øvrige personale og man håbede på at 

personer fra lokalområdet var at se blandt 

ansøgerne. -mb   � 

���� Lyngdal kommer til at hedde Koglely 

 

Claus Elsborg, Eva Hallgren og Birgit Sønder-

gaard fra Koglen i Stakroge 
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VIKINGEN ER LØS 

 

Et ægtepar, besluttede sig for at rejse sydpå.  

For at få en særlig, dejlig og helt speciel ferie, planlagde de at bo på samme hotel, 

som de boede på, på deres bryllupsrejse, 20 år tidligere.  

Men fordi de begge, var travle i arbejdet, kneb det med at få ferie, på samme tid. Så 

enden af det blev, at manden rejste om torsdagen, hvorpå fruen så ville ankomme 

dagen derpå.  

Efter en vellykket ankomst, tjekkede manden ind på hotellet.  

På værelset, stod en computer, så den betænksomme husbond, besluttede at sende 

fruen en e-mail.  

Men en smutter i adressen gjorde, at manden sendte sin mail, til en anden.  

 

Et sted i landet, var en enke lige kommet hjem, fra sin mands begravelse.  

Den afdøde, var den lokale præst, som var blevet kaldt til himmels, efter et hjerte-

stop.  

Midt i sin sorg, satte enken sig ved computeren og tjekkede sin mail. Hun regnede 

med støtte og omsorg, fra sine nærmeste. Men under læsningen af den første mail, 

besvimede enken, med et brag.  

Enkens søn, ilede sin stakkels mor til undsætning.  

Hjalp hende på benene igen og læste derpå mailen, som lød:  

 

Til: Min elskede hustru  

Emne: Vel ankommet!  

Det undrer dig sikkert at høre fra mig. De har computere her nu, og det er tilladt at 

sende e-mails, til sine elskede. Jeg er lige ankommet og har tjekket ind. Jeg ser, at alt 

er forberedt til din ankomst i morgen. Jeg glæder mig utrolig meget til at se dig. Jeg 

håber din rejse, bliver ligeså vellykket som min var.  

 

P. S. Jeg siger dig, der er varmt hernede! 

 

 

Det forlyder ude i byen, at i stedet for at købe huse op for næsen af Låsbysvendsen, 

vil Henrik Thomsen gå Låsbysvendsen i bedene, men man mener dog, at han bør an-

vende en sin helt personlige farve til sine huse, i stedet for den gule som Lås-

bysvendsen  benytter til sine opkøbte huse. 



 

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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