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RUNE 

Juleafslutning i Grønbjerg Friskole 
 

I 2008 faldt juleafslutningen i Grønbjerg Friskole på en lørdag - og alle forældre var in-

viteret til at deltage i seancen. Her danser børnene om juletræet, og senere fik de lige så 

mange forældre, som der var børn, lov til at danse med. Inden da var der mange forskel-

lige musikindslag fra de forskellige klassetrin. - Måske en tradition er født! 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Godt Nytår 
Endnu et begivenhedsrigt år er i skriven-
de stund ved at rinde ud. 
Her mod årets slutning gør Runestenen li-
gesom den øvrige verdenspresse op med 
begivenhederne i 2008, men Runestenen 
lader de andre om at resumerer på Bin La-
den og Barack Obama og de andre og ta-
ger sig af det, som de andre ikke synes, er 
vigtigt - begivenhederne i Grønbjerg. 
 
2008 var året hvor alting var sidste gang 
for Grønbjerg Skole i folkeskoleregi 
Lyngdal blev til Koglely og en ny æra er 
begyndt med lovning på åbenhed og infor-
mationer fra institutionen 
Endnu et år med fremragende vandkvali-
tet i Grønbjerg 
7 mio. kr. blev vundet i LokalBrugsen i 
Grønbjerg 
Trivselspris igen i 2008 til LokalBrugsen 
i Grønbjerg - de trives år efter år i brug-
sen. 
Vindertur til Costa Rica for Mette i Lo-
kalBrugsen i Grønbjerg - for at øge om-
sætningen af bananer i en given periode. 
To gange Anglemark vinder i Lo-
kalBrugsen i Grønbjerg - Anglemark er 
brugsens ”grønne” produktserie. 
Flere huse i Grønbjerg der er på tvangs-
auktion bliver opkøbt af lokale kræfter i 
skarp konkurrence med en vis herre fra 
Låsby 
En amerikaner med familie på udkig ef-
ter sine aner i Grønbjerg 
Tommy Kjeldgaard blev årets Viking 
Det snerper for Landbobankens filial i 
Grønbjerg 
Grønbjerg Skole blev begravet med ma-
ner og fest 
Doddy Møller Bach blev leder af Grøn-
bjerg Friskoles Børnehave NaturMusen 
Arkæologer fra Ringkøbing-Skjern Mu-
seum gravede igen i år, sammen med tre 

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  
 
Bank:  
Ringkøbing Bank 7650 - 2686793 

 
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. 

hold studerende fra Århus Universitet, ef-
ter vikingebopladsen og dertil hørende 
gårde ved rensningsanlægget i Grønbjerg. 
Gravearbejdet og undersøgelserne vil også 
fortsætte næste år (2009)  
Grønbjerg Friskole åbnede med maner 
og 85 elever den 12. august 
Grønbjerg Friskole fik egen bus ved sko-
lestart 
175.000 kr. indkørt i cykelsponsorløb til 
Grønbjerg Friskole. Hele løbet arrangeret 
og afviklet af Lone Astrup 
Nyt menighedsråd med nedskæring og et 
nyt medlem: Gravers Kjærgaard 
Klinik fodpleje og velvære opstår på 
Kjærgårdsvej 8 ved Gitte Led 
Hunde- og Kattefoder kan købes på 
Kjærgårdsvej 8 ved Asger Andreasen 
Årets Landsby 2008 var nok én af de 
større overraskelser i 2008. Vi gjorde det i 
1995. I 2008 var der andre øjne, der kunne 
se, at vi i Grønbjerg kunne byde på noget 
lidt ud over det vanlige. Konkurrencen 
blev udskrevet af Nordea i Ringkøbing 
Skjern kommune i samarbejde med dag-
bladet Ringkøbing-Skjern  

Deadline for nr. 97 er  
lørdag d. 28. februar 

 
Bladet udkommer 
onsdag d. 18. marts 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 
Først vil jeg benytte lejlighe-
den til at ønske læserne af 
Runestenen et godt og lykke-
bringende nytår 2009.  
Ingen tvivl om, at 2009 vil 
blive et år med endog meget 
store udfordringer. Finanskri-
sen sætter sig dybe spor, byggeriet er næ-
sten gået i stå, og aktiviteten er faldende 
stort set overalt. Der er en del uenighed om 
hvornår vi kan forvente, at det igen vender 
til det mere positive. Nogen mener, at vi 
nok er nået til begyndelsen på enden. Lad 
os håbe at det er tilfældet, og at der igen 
meget snart kan skimtes lys for enden af 
tunnellen. 
På byrådets decembermøde blev planstra-
tegien for RKSK godkendt. Strategien inde-
holder Byrådets politiske vision om udvik-
lingen, og de vigtigste overordnede mål og 
udfordringer i kommunen. Planen vil skulle 
danne baggrund for kommuneplanen, som 
er under udarbejdelse. 
Planen indeholder den overordnede politi-
ske vision som Byrådet har opstillet: 
Drivkraften er grundlaget: 
RKSK er båret af en stærk vilje og en lyst 
til at skabe resultater. Vi udøver godt køb-
mandskab, har blik for mulighederne, og tør 
satse. 
Dialog er værktøjet: 
Vi tror på det positive samspil mellem men-
nesker, foreninger og virksomheder. De go-
de ideer lykkes, og der sker en udvikling, 
når forskellige personer bidrager med deres 
viden, energi og engagement. 
Dynamik er målet: 
Vi skaber dynamik og udvikling i hele om-
rådet. Kommunen medvirker til at skabe 
vækst og er i sig selv en udfordrende ar-
bejdsplads. 
Planstrategien er en invitation til dialog og 
samarbejde om de mål, udfordringer og 

strategier byrådet har valgt for udvikling af 
kommunen. 
Strategien kan studeres nærmere på Kom-
munens hjemmeside. www.rksk.dk 
 
Lokalområdet. 
I lokalområdet har der i det forløbne år væ-
ret hektisk aktivitet, og jeg er stolt af at re-
præsentere et område hvor det ved stor lokal 
indsats er lykkes at søsætte så store initiati-
ver. Her tænkes på anlæggelsen af kunst-
stofgræsbane, og den netop påbegyndte re-
novering af Spjald Idrætscenter. Det viser at 
når viljen er til stede kan næsten alt lade sig 
gøre. Jeg erkender gerne at den kommunale 
andel i disse tiltag ikke er at prale af, og jeg 
har et meget stort ønske om, at der i fremti-
den kan afsættes flere midler til kommunal 
medfinansiering af lignende projekter.  
I Grønbjerg gøres der ligeledes et kæmpe 
arbejde for at sikre forsat bosætning i områ-
det. Her tænkes først og fremmest på etable-
ringen af Grønbjerg Friskole. Jeg vil ønske 
projekterne i begge byer alt mulig held og 
lykke, og ser frem til at følge det videre for-
løb. 
Godt nytår 2009 � 

Indholdsfortegnelse 
 

Buschaufføren 11 
Forsamlingshuset sælges 36 
Gymnastikforeningen 38 
Indfødsretsprøven 8 
Jul i Gymnastikland 21 
Koglely 43 
Kultur og Samvær 29 
Limousinefolket 32 
Lærer Anders Chr. Vestergaard 15 
Marie Pedersen 22 
Mindeord 48 
Nyt fra Friskolen 18 
Nyt fra NaturMusen 28 
Sundhed 46 
Vandkvaliteten i Grønbjerg 44 
Vikingen er løs 51 
Årets Landsby ”igen igen” 31 
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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: Inger Kjeldgaard 97384335 

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 

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 

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 
 
Bogbussen 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 

Brugsen: 
Åben alle dage  
800 - 1800 
Dog undtaget Juledag 
og Nytårsdag 
 
Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 
800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
Tlf.: 97 38 40 42 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Landbobanken: 
Torsdag: 1500 - 1730 
Tlf.: 97 38 40 49 
 
Politiet i Videbæk: 
Man og ons 1200 - 1300 
Tors 1500  - 1700  
Fre og tir  Lukket 
Tlf. 97 17 14 48 
 
Ringkøbing politi tlf. 
96 14 14 48 
 
Hunde- og Kattefoder 
Asger Andreasen 
Kjærgårdsvej 8 
Tlf.:20 14 12 58 
Bedst efter 16 

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 

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

MA 12  Dagen er tiltaget med 0t 57m3  LØ 14   

TI 13   SØ 15  Kirke 9.00 (LB)  

ON  14 Kultur & Samvær 33 MA 16  8  

TO  15   TI 17   

FR  16   ON 18 Ordinær Generalfors. Sogneforen. 27 

LØ  17   TO 19   

SØ  18  Kirke 10.30  FR 20   

MA  19  4  LØ 21   

TI  20   SØ 22 Fastelavnsfest Kirke 14.00 6  21 

ON  21   MA 23  9  

TO  22 Indskrivning Friskolen 18 TI 24   

FR  23   ON 25 Havekredsen 10 

LØ  24   TO 26   

SØ  25  Kirke 9.00 (AH)  FR 27 Vinsmagning F&S + Brugsen 46 

MA  26  5  LØ 28 Deadline Runestenen  

TI  27    MARTS  

ON  28   SØ 1  Kirke   

TO  29 Jagtforeningens Generalforsamling 24 MA 2  10  

FR  30 Fællesspisning 44 TI 3 Kultur & Samvær 33 

LØ 31 Forslag til Friskole general  ON 4   

 FEBRUAR  TO 5 Vandværket Generalforsamling 20 

SØ 1  Kirke 10.30  FR 6 Gymnastikopvisning 13 

MA 2  6  LØ 7 Badmintonturnering  39 

TI 3 Ekstraord. generalf. Sogneforen. 26 SØ 8 Badmintonturnering Kirke  39 

ON 4   MA 9  11  

TO 5 Kultur & Samvær 33 TI 10 Tilm. Sommerbadminton 39 

FR 6   ON 11   

LØ 7   TO 12 Generalforsamling Friskolen 34 

SØ 8  Kirke ingen  FR 13   

MA 9 Skolens  7  LØ 14   

TI 10 Vin-  SØ 15  Kirke   

ON 11 ter  MA 16  12  

TO 12 fe  TI 17   

FR 13 rie  ON 18  Dagen tiltaget med 5t 46m  
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Fastelavnsfest 2009Fastelavnsfest 2009Fastelavnsfest 2009Fastelavnsfest 2009    
Søndag, den 22. februar fra kl. 15.00 Søndag, den 22. februar fra kl. 15.00 Søndag, den 22. februar fra kl. 15.00 Søndag, den 22. februar fra kl. 15.00 –––– 16.30 16.30 16.30 16.30    

 

Vi åbner dørene for årets fastelavnsfest i Multisalen.  

Vi skal slå katten af tønden, lege, kåre kattekonger og dronninger og 

bedste udklædte.  

Vi skal spise fastelavnsboller og hygge os. Vi håber, at I kommer i 

flotte udklædninger og med godt humør til en dejlig eftermiddag 
 

Prisen er 40 kr.  

I prisen er inkl. en fastelavnsbolle til alle, slikpose 

til børnene, samt kaffe, te og saftevand. 
 

Med venlig hilsen Sogneforeningen. 

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
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n
b
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u
ltisa

l
G
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n
b
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u
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l
G
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n
b
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u
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l
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u
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l     
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Torsdag d. 26. marts 2009 kl. 19.30 
 

Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Lokal Brugsen Grønbjerg 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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Når man ansøger om dansk statsborgerskab, 

skal man kunne dokumentere, at man ken-

der til danske samfundsforhold, dansk kul-

tur og dansk historie. Dette gør man ved at 

tage en særlig Indfødsretsprøve. Denne prø-

ve går ud på, at man i alt skal man svare på 

40 spørgsmål som dækker over almen og 

aktuel viden. Før i tiden gik man en tur for-

bi politikontoret, hvor man afleverede et an-

søgningsskema, og efter kort tid blev man 

tildelt dansk statsborgerskab, såfremt man 

opfyldte de lempeligere krav. Sådan er det 

ikke længere, idet lovgivningen har ændret 

sig meget siden, og kravene for at kunne 

blive dansk statsborger er skærpet. Prøven 

er således et af de krav som er blevet ind-

ført, for at få dansk statsborgerskab. Rege-

ringen ønsker hermed at sikre, at nye dan-

skere kender og forstår det samfund, som de 

ønsker at blive statsborgere i.  

Hensigten med prøven er at sikre en kul-

tur- og demokratiforståelse og dermed en 

højere respekt for det land, man vil have 

statsborgerskab i. 

Regeringen og Dansk Folkeparti strammede 

reglerne for prøven endnu engang efter ud-

lændingeaftalen i 22. september 2008. 

Skærpelserne af prøven har for alvor gjort 

���� Min danskprøve - indfødsretsprøven 
 
 
Ved: Beyhan Dogan Nielsen  

Fakta: 

Hvis man ansøger om dansk statsborgerskab, skal 
man dokumentere kendskab til danske samfundsfor-
hold, dansk kultur og historie ved en særlig indføds-
retsprøve.  
Herudover skal man opfylde de øvrige betingelser for 
at opnå dansk statsborgerskab, herunder kravet om 
selvforsørgelse.  
 
Til indfødsretsprøven stilles der i alt 40 spørgsmål om 
danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk histo-
rie. 35 spørgsmål udarbejdes inden for rammerne af 
lærematerialet 'Danmark før og nu – læremateriale om 
historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprø-
ven'. 
Derudover omfatter indfødsretsprøven fem aktuelle 
spørgsmål. 
 
Man skal for at bestå prøven svare rigtigt på 32 ud af 
de 40 spørgsmål. Man har 45 minutter til at besvare 
spørgsmålene. 
 
Prøven afholdes to gange om året i juni måned og i 
december måned.  
 
Indfødsretsprøven afholdes af en række sprogskoler 
landet over.  

 
Det koster 617 kr. at gå til prøven 
 
I februar 2007 blev de første 200 spørgsmål, som prø-
ven bestod af offentliggjort. 
Man skulle svare på 40 af spørgsmålene og svare rig-
tigt på mindst 28 for at bestå.  
Fem af spørgsmålene til prøven var aktuelle spørgs-
mål, som ikke kendtes på forhånd. 
 
Indfødsretsprøven efter aftalen af 22. september 2008 
Den nye udlændingeaftale indebar blandt andet at ind-
fødsretsprøven blev strammet. 
I stedet for 60 minutter fik deltagerne nu kun 45 minut-
ter til at tage prøven.  
Man skal have 32 ud af 40 rigtige.  
De 200 spørgsmål som kan optræde i prøven er ikke 
længere offentlige. 
 
yderligere oplysning: www.nyidanmark.dk 
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det sværere at blive dansker. Ændringerne 
af indfødsretsprøven medfører, at prøveti-
den er sat ned fra 60 minutter til 45 minut-
ter, og antallet af rigtige besvarelser for at 
bestå prøven, er sat op fra 28 til 32. Desu-
den afskaffes den offentlige prøvebank, 
som indeholdt in liste over potentielle 
spørgsmål og dermed gav ansøgeren mulig-
hed for at forberede sig. 
 
Indfødsretsprøven er et omdiskuteret em-
ne og er i høj grad genstand for kritik. Èt ar-
gument går på, at det er en frasortering af 
ansøgere, som ikke har beviseligt potentiale 
til at bidrage positivt til det danske sam-
fund. Jeg synes, at det er helt rimeligt, at 
der stilles krav til kommende stats-borgere, 
i form af at man skal have en vis indsigt i 
danske politiske forhold og det danske sam-
fund. Min kritik omkring prøven går ude-
lukkende på spørgsmålenes relevans. Det er 
vigtigt at kende til, at Island har hørt til 
Danmark, men hvorfor er det væsentligt at 
vide, at Island løsrev sig i 1944? Jeg synes, 
at det er irrelevant, at deltagerne skal svare 
på, hvornår Danmark vandt EM i fodbold. 
Det kunne være ønskeligt, at der er flere 
spørgsmål om demokrati, kommunerne, re-

gionerne og uddannelsessystem, danske 
værdier fx ytringsfrihed osv. Flest indvan-
drere kommer fra lande, hvor de offentlige 
institutioner og demokratiforståelse ligger 
langt fra den danske model. Derfor kan det 
være hensigtsmæssigt med langt flere 
spørgsmål om danske samfundsforhold, i 
forhold til kulturelle spørgsmål omkring fx 
sport og billedkunst. 
 
Jeg har selv taget prøven den 17. juni 
2008. Før prøven gennemgik jeg 200 
spørgsmål fra ministeriets hjemmeside 
(Prøvebank). Ved prøven svarede jeg rigtigt 
på 39 ud af 40 spørgsmål og jeg var færdig 
efter ca. 10 minutter. Da jeg ville aflevere, 
spurgte den tilsynsførende om jeg gav op, 
og var aldeles overrasket over at jeg allere-
de var færdig med prøven. Prøven var ikke 
svær for mig, idet jeg er interesseret i Dan-
mark og danske forhold. I min første tid her 
i landet, så jeg TV-avisen hver aften, selv 
om jeg ikke kunne forstå et ord. Jeg kunne, 
ud fra billederne, følge med i hvad der skete 
i Danmark og resten af verden. Det er et be-
hov for mig, at læse aviser og se nyheder 
både fra ind- og udland. Jeg synes, at man 
bør have interesse for det samfund man er 

Sogneforeningen 
Aktivitetskalenderen for medlemsåret: 

 
Tirsdag d. 3. februar kl. 19. i Forsamlingshuset 
Ekstraordinær generalforsamling - se side 26 
 

Onsdag d. 18. februar kl. 19. i Forsamlingshuset 
Ordinær generalforsamling se side 27 
 

Søndag d. 22. februar 2009 Fastelavn 
Fastelavnsfest i Multisalen. 
 

Husk, at der kan bestilles flagning i Algade ved  
Holger Therkildsen, 97 38 41 61. Prisen er 225 kr. pr. flagning. 
 

Skilte ved byportene 
Henvendelse om tekst til skiltene ved byportene kan ske i god tid til: 
Maibritt Knudsen tlf.: 97 38 45 25 eller 61 72 52 34  - kim@lordal.dk 
 

Leje af forsamlingshuset kan foretages hos: 
Svend og Karin Jensen, Grønbjergvej 28, Tlf.: 97 38 44 08. Se annoncen. - greentoft@mail.dk 
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en del af, det være sig lokalt som globalt. 
Årsagen til en række integrationsproblemer 
er, at mange indvandrere lever isoleret og 
nærmest i et parallelt samfund. Ved Euro-
paparlamentsvalget i 2004 fik Poul Nyrup 
Rasmussen rekord stemmetal. Jeg har hørt 
en tyrkisk dame sige, at hun er så glad for, 
at Poul Nyrup er blevet statsminister igen. 
Hun har altså stemt på Poul Nyrup, men var 
slet ikke klar over hvad valget gik ud på. 
Jeg var chokeret over, hvad jeg hørte. Ved-
kommende er født og opvokset i Danmark 
og har gennemgået et uddannelsesforløb her 
i landet. Der er så mange udlændinge, som 
lever i Danmark uden at vide det mindste 
om, hvordan det danske samfund er indret-
tet. De, der tager indfødsretsprøven, har en 
chance for at lære nogle grundlæggende 
ting om Danmark. Spørgsmålet er, hvordan 
vi får hende, der tror Poul Nyrup er blevet 
statsminister igen, til at vise interesse for 
hvad der sker, i det samfund hun er en del 
af.  
 
Jeg har haft en vældig diskussion, med en 
bekendt som mener, at hvis man vil blive 
dansk statsborger, skal man kalde sig dan-
sker. Jeg er født og opvokset i Tyrkiet, og 
hverken kan eller vil være ”dansker” som 
min bekendte definerede dette. Danskhed er 
noget der ligger i sjælen og hjertet, og kan 
ikke læres på et kursus og bestås til en prø-
ve. Målet med integration, og det at opnå 
statsborgerskab, er jo ikke at få folk til at 
føle sig som danskere. Derimod er målet, at 
få dem til at være gode statsborgere, med 
kendskab til det danske samfund og kultur, 
og en lyst til at ville bidrage hertil. Uden at 
føle sig som dansker, kan man sagtens være 
en god dansk statsborger, som betaler sin 

skat og viser respekt for danske normer og 
værdier. Ja, man kan ligefrem komme til at 
elske Danmark. Det går ud over min for-
stand, at man kan bo i et land og til stadig-
hed kun leve efter egne normer og regler. 
Modsat forstår jeg heller ikke, at der ikke 
skulle være plads til kulturelle forskellighe-
der i det danske samfund. 
 
Jeg er i dag tyrkisk statsborger og vil 
gerne være dansk statsborger af ovennævn-
te årsager. Jeg vil gerne være i stand til at 
gøre min indflydelse gældende ved folke-
tingsvalg, og til gengæld opfylde mine plig-
ter som enhver anden god dansk statsbor-
ger. Jeg vil dog ikke love, at jeg bliver 
”dansker” ved at få et rødbedefarvet pas. 
Jeg er dansk gift, holder jul og elsker dansk 
”hygge” og brun sovs og kartofler. Gør det 
mig til dansker? Eller er min kulturelle bag-
grund og identitet dét jeg reelt skal define-
res ud fra?  
 
Jeg bestod som nævnt prøven. Nu er det din 
tur til at teste din viden om Danmark. Kig 
på hjemmesiden:  

www.indfodsretsprove.com 
� 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  
ved henvendelse til: 

 
Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
Onsdag den 25. februar kl. 19.00 generalforsamling hos Hanne Nielsen, 
Spåbækvej 10, Ørnhøj. 
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En æra i min tilværelse er slut. Den 29. de-

cember kørte vi Friskolebussen i garage ved 

præstegården for at sætte den ind for nyt-

året, og samtidig med overdrog jeg nøgler-

ne til Henriette Qvist og Anders Mærsk, der 

skal sørge for skolebørnsbefordringen frem-

over. Jeg har dog ladet en dør stå på klem -  

at man må ringe til mig i påkommende til-

fælde, ligesom Johannes Mikkelsen også vil 

stå standby i nødstilfælde. 

Først vil jeg sige tak til jer forældre for 

”lånet” af jeres børn. De er fantastisk søde, 

dejlige, frække, morsomme, grænseprøven-

de, provokerende, generte, flinke og høflige 

- og om morgenen også stille.  

Og så er der mange, der siger ”tak for tu-

ren” hver gang. Og så er der også dem, der 

siger ”ja”, når jeg ved udstigningen siger: 

”kan du/I ha en god dag.” Og med min hø-

relse vælger jeg at sige, at alle børnene si-

ger godmorgen til mig, når de bliver mødt 

med mit - god morgen.  

Men ellers hører jeg: Sluk lyset (det er må-

ske hyggeligt at sidde i mørke) - kør stærkt 

hen over bumpene - kører du mig ikke helt 

hjem i dag - jeg vil af før ham - kør ad 

amtsvejen - jo der mangler ikke tilråb og 

gode ideer til kørslen, men det er sommeti-

der, at jeg må fortælle børnene, at det er 

mig, der er chauffør.  

Men Henriette, Anders og jeg holdt afleve-

ringsforretning den 29. december, hvor jeg 

fortalte dem om skolebussens ”sjæl” - Når 

den ikke vil starte, skal i ned i ”kælderen” 

og hjælpe den i gang - det er børnene også 

fortrolig med - en DAB-svaghed sagde Vig-

go Steffensen til mig, da jeg fik bussen. Så 

er der også lige det med sprinklervæsken og 

sprinkleren, elledningerne til spejlene der 

kan falde af. Håndgassen der skal aktiveres 

inden start. Og endelig er der dieselmåle-

ren, som ikke er helt pålidelig. Det ved jeg 

af egen erfaring - lidt afhængig af hvor tit 

man bruger oliefyret. 

Og endelig er bussen ganske uegnet som 

offroader. 

Men det er jo ting man erfarer ”hen ad ve-

jen - eller hvor man nu kører”. 

”Er du ikke ked af, at du ikke skal køre bus 

mere?”  

”Nej!, men jeg er ked af, at skulle undvære 

jer!!”� 

���� En buschaufførs bekendelser 
 
 
Ved: Friskolebuschauffør Mogens Ballegaard 
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Tusind  Tak  Til  Trofaste  Thyra 
 

Ved Kirkeligt Samfunds generalforsamling 
i 1979 blev Thyra Larsen valgt ind i besty-
relsen- og var her stadig i 2007, hvor for-
eningen skiftede navn og nu kalder sig Kul-
tur og Samvær. Hermed stoppede Thyra 
dog ikke sit bestyrelsesjob, for hun var ikke 
på valg dette år, men fulgte med over i den 
nye forening som den kasserer, hun i så 
mange år havde været. En trofast og pålide-
lig vogter af foreningens kasse gennem rig-
tig mange år var Thyra - altid orden i pen-
gesagerne! 
Ved generalforsamlingen her i 2008 mente 
Thyra imidlertid, at nu måtte det være nok, 
hun ville fralægge sig hvervet, det var hen-
des velovervejede beslutning - efter 29 år i 

foreningstjeneste havde hun aftjent sin vær-
nepligt i rigeligt mål. Thyra blev selvfølge-
lig forsøgt overtalt til at fortsætte, men nej! 
Nu var pensionsalderen nået, og det kunne 
vi da kun respektere. 
Thyra! Du har gjort din pligt, nu skal du 
ha´ lov til at nyde - der er en tid til at yde 
og en tid til at nyde. Tusinder af kopper 
kaffe har du brygget til medlemmer af 
KS. I andre grønbjergforeninger har du 
også ydet en stor indsats som bestyrelses-
medlem - vi husker lige nu Hushold-
ningsforeningen som et eksempel. 
På et tidspunkt - for snart mange år siden - 
så du, at der var behov for en ældreklub her 
i byen, og hvad gjorde Thyra så ved det? Jo, 
hun startede da en sådan én op, som straks 
havde et medlemsantal på omkring de 40, 
som fornøjede sig med aktiviteter af man-
gen art, som gymnastik, sang, spil, håndar-
bejde og kaffedrikning - snak og hygge. 
Thyra har været - og er stadig - én af Grøn-
bjergs ildsjæle, og blev da også i 1996 ud-
nævnt til Gjæv Vestjyde af Ringkøbing 
Landbobank og året efter i 1997 belønnet 
ved at modtage den lille sølvnål, som bevis 
på, at hun var Årets Viking. 
Ved landsindsamlinger til Dansk Røde Kors 
og til Kræftens Bekæmpelse er Thyra den, 
der bare går foran. 

���� Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Fra venstre: Ingrid Kirk, Grethe Lauridsen og 
Herdis Tang. 
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Fra vores forening vil vi bringe en stor tak 
til Thyra for, hvad du har gjort for K.S. og 
senere for K. og S, andre foreninger i Grøn-
bjerg og i det hele taget for din måde at væ-
re på. 
 
På generalforsamlingen blev som afløser 
for Thyra Larsen valgt Herdis Tang. Vel-
kommen Herdis til et frugtbart samarbejde. 
Genvalg til Grete Tange som suppleant og 
til N.P. Svendsen som revisor. 
 
Ud af Grønbjerg Skole og hva´ så? 
Et emne, som gentager sig ved 
”generalforsamlingsmødet” hvert år. 
I år havde vi inviteret grønbjergdrengen, 
journalist ved De Bergske Blade, Uffe 
Tang, til at komme og fortælle om, hvad 
han havde beskæftiget sig med efter, at han 
havde forladt sin barndoms skole. Og det 
må vi nok sige, at Uffes besøg i hjembyen 
blev noget af et tilløbsstykke - herligt, at vi 
måtte i nabolaget for at skaffe en stol til 
hver og én, som ønskede at høre Uffes 
spændende beretning omkring hans job, 
som ofte foregår i hælene på statsministeren 
på udenlandsrejser. Og om hans nære om-
gang med øvrige politikere på Christians-
borg. 
Efter kaffetid besvarede Uffe livligt spørgs-
mål fra tilhørerne - fra mange af de 55, som 

fyldte godt op i konfirmandstuen denne af-
ten.  
(- Red) 
Senere er Uffe Tang sammen med 3 andre 
journalister fra Berlingske tidende blevet 
nomineret til Årets Cavlingpris (som udde-
les den 9. januar 2009), for deres afslørende 
artikelserie om mangelfuld og vildledende 
sagsbehandling i Udlændingeservice - hvor 
sager om familiesammenføring er blevet af-
gjort i strid med gældende regler i EU. � 

Gymnastikopvisning i GrønbjergGymnastikopvisning i GrønbjergGymnastikopvisning i GrønbjergGymnastikopvisning i Grønbjerg    
 

Kom til årets lokalopvisning i Multisalen 
 

Fredag d. 6. marts kl. 19.00Fredag d. 6. marts kl. 19.00Fredag d. 6. marts kl. 19.00Fredag d. 6. marts kl. 19.00    
 

- der vil være opvisning med syv store og flotte hold 
 

Der vil igen i år være tribuner så kom i god tid og få en god plads 
 

Voksne:  60,-  inkl. kaffe og kage 
Børn:  30,- inkl. is og sodavand 

 

Vi glæder os til at se jer til en god aften 
 

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening 
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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  
 

Vi havde det indrettet således, indgangen 

var på vestsiden, førte ind til en lille gang 

med dør til højre (syd) til Skolen og dør til 

venstre til en lille stue, som jeg benyttede 

som kontor. En dør i øst førte til et lille 

kammer, hvor jeg havde min seng, lige 

over for Døren fra gangen, - altså mod 

nord, - var der en stor stue - Falkesgårds 

dagligstue - her havde Far og Mor deres 

seng, og det blev egentlig også vor daglig-

stue, der stod det kendte runde Bord som 

er i Ommelund den dag i dag. Fra denne 

stue kunne man gå i øst ud i et ganske lille 

køkken, og der var derfra døre til pige-

kammeret i syd og til spisekammeret og 

bryggers mod nord. I nordgavlen var der 

indgang til et lille rum, der førte dels til 

bryggerset og til en mindre stue, som vi 

indrettede til gæsteværelse. Vi fik det ef-

terhånden storartet hyggeligt i den gamle 

lejlighed, og far var min enevældige for-

valter på ”Godset”, og det passede ham 

storartet og Mor fik efter et par dages for-

løb en pige - Hedvig Dueholm - og så 

kunne hun også have det godt. 

Ja så lukkede dette store og smukke og in-

teressante sogn med dets godlidende 

(red.: som man holder af el. synes godt 

om), lidt primitive og gammeldags be-

folkning sig op for os tre nybyggere. I 

mange mange år var der sikkert ikke sket 

store ting i Nr. Omme. Præsten Jens Lau-

rids Handbjerg, der var præst i ca. 1638 - 

59 har givet en skildring af sognet: 

I Nr. Omme møder man her idelige omve-

je, som rundt omkring indtil kedsomlighed 

opholder og driller de vejfarende og det 

ikke på grund af de uafbrudte småbække, 

der løber igennem de mange moser, ved 

hvis sider der oftest, på grund af det meget 

dybe dynd, næppe findes fast og solid 

jordbund - men også på grund af bjergenes 

store stejlhed og dalenes store kløfter, der 

nægter de gående og tillige de kørende 

gennemfart. Ja, bjergene bør her lidt mere 

beundres for deres størrelse, ved dem er vi 

alle vegne fra - ved naturens velgerning - 

omgærdede og beskærmede. Omkring 

bjergene ses magre moser, men på nogle 

steder kan det hænde, at de er græsselige, 

og deraf kommer, at vi kan glæde os over 

en overflødighed af okser, får og geder. 

Den største del af dette land er vildt og 

udyrket og ikke pløjet første gang til 

såbrug, men den del der er egnet til dyrk-

ning, er gjort til frugtbar pløjemarker og 

dejlige agre, og den deler kornet på for-

skellig måde. Handbjerg mener altså at 

sognets navn har sin oprindelse af 

"OmVeje", men derefter giver han et rids 

af ejendommene eller rettere beboelserne. 

Først fortæller han dog om den store Lov-



mose, og deri den store Lowerst - sten, der var 24 fod 

bred forneden og hævede sig tre alen over jordens over-

flade. Den har ligget midt i Kristen Skyttes have, syd for 

stuehuset og den var sprængt og slået i skærver, da jeg 

kom til Sognet. Et Sagn lyder i al korthed således om 

den: 

Thorsted Kirke havde ikke noget tårn, men da Trolden i 

Thorsted bjerge så, at. Brejning Kirke fik et tårn, prøve-

de han på at slå det ned med stenkast, men han ramte ik-

ke. Den første sten faldt i stedet for ned syd for Kirken, 

altså kom for langt, og den anden kom for kort og faldt 

ned i Lowmosen, altså Lowertsstenen. Dette sagn tyder 

på, at Brejning Kirke har fået et tårn før Nr. Omme Kir-

ke. Det er umådelig kedeligt, at Lowertsstenen er blevet 

ødelagt, den ville nu have været en seværdighed af rang. 

Der nævnes derefter Kiergård, Skrubstrup, Spåbæk, Hal-

kier, Klink, Holmgård, Omgård, Nørgård, Kedal, Klids-

bjerg, Degnbolet lidt øst for Præstegården, men hvor 

dette Degneboel har ligget, ved ingen nu. ”Syd for Deg-

nebolet findes bjerge, afsindigt store, kaldet Bredning 

Hoye". - Så nævnes Grønbjerg, hvor der var en gård, 

Askhøw, vel det nuværende Askov, der altså ikke har 

noget med skov at gøre, og burde hedde Askhøj, - så 

Pøll, Pradzborg, Kodal og Sinkjær, (3 gårde). Den nord-

østlige del af Sognet en stor mose og østerst i Sognet en 

stor platz med putzer og moratzer, kaldes Fialde, hvoraf 

årligen kan bjerges et stort stykke hø til omliggende by-

er, Omme, Bredning, Timmering og Wordgod Sogne.” 

Der synes at have været 30 gårde i Nr. Omme, og anta-

ger man gennemsnitlig en husstand på ca. 6 eller 7 per-

soner, får vi altså på den tid et folketal på ca. 200. 

Det var altså hovedsagelig pastor J. L. Handbjergs beret-

ning, men fra Danmarks tilblivelseshistorie ved vi, Nr. 

Omme og tilstødende dele af nabosognene, Vinding og 

Timring danner midtpunktet og det højeste bakke land-

skab i den store bakkeø Skovbjerg Bakker, ja, de højeste 

bakker i Vestjylland, samt at dette bakkelandskab ikke 

blev dækket i den sidste istid og derfor adskillige tusinde 

år ældre end det øvrige Danmark, men i denne sidste is-

tid dannedes et Tundralandskab, der fik sine bakker af-

rundede, derfor de bløde linjer, hvor ligesom alle kanter 

er jævnet ud i frost og tø gennem de mange år, så bak-

kerne her har fået et særpræg, som ikke findes hverken 

mod nord eller øst. De højeste bakker er Tihøje 111 m, 

Trehøje 103 m. Præstbjerg, Knurrebjerg og Omme Bak-

ker ca. 100 m, Grønbjerg Bakke noget lavere. 

Fra denne sidste istid skyllede sand og ler ud. Leret gik i 
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havet, men sandet lejrede sig hovedsagelig 

i de lavere strækninger som lå uden om 

Skovbjerg - Bakke, og derved fremkom de 

store magre flader som Klosterhede, Feld-

borg Flade, Karup Flade, osv., men Nr. 

Omme lå uberørt med sine ler- muld- og 

mordannelser. Der havde været skov en-

gang, men skoven forsvandt og lyngen 

dækkede de store bakker og lavningerne 

med, og gav sognet det mørke og alvors-

fulde præg det havde, da jeg kom her. Jor-

den var bakket, eller lav og vandfyldt, el-

ler bestod af moser og hængedynd. Land-

brugsredskaberne havde hidtil været for 

dårlige til, at der kunne med udbytte arbej-

des med andet end den letteste og sundeste 

jord. Der var også stærkt lerede jorder, 

men Sognet var tillige fattig på mergel. 

Når så hertil kommer, at vejene var stadig 

dårlige, og afstanden stor til nærmeste by, 

så forstår man, at Nr. Omme har ligget 

hengemt og uden egentlig nogen fremgang 

og under navnet ”Sølle Om" igennem 

mange tider, at frugtbart mose og hedepar-

celler hver på ca. 70. tdr. land solgtes fra 

Præstegården for kr. 8 pr. tdr. land. - En 

lille del af en sådan parcel blev tyve år ef-

ter solgt for omtrent 40.000 kr. - af sognets 

vel næststørste gård, Nygård, - Præstegår-

den var vel med sine 800 tdr. land før ef-

ternævnte udstykning, den største - blev 

solgt for 19.500 kr. Stuehuset var næsten 

uforgængelig, når ses bort fra ildebrand, 

ny lade, den ene længe var ny og fuld be-

sætning. Og så forstår man, at her var mu-

ligheder for en næsten forbløffende udvik-

ling, og det var den jeg kom til at opleve. 

Med andre ord: Tilværelsen har været inte-

ressant, men ikke billig, for det koster no-

get at forvandle et sogn fra det, det var, til 

det, som det er i dag.  � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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Så blev det 2009. Et halvt år er gået med 

vores nye friskole. På rigtig mange områder 

har det været spændende, at være med til at 

få praksis og vores nye hverdag til at køre. 

Vi synes selv, det går godt på friskolen, 

børnene virker meget glade, der er positiv 

respons fra omgivelserne, og personalet 

brænder for projektet. Er der så egentlig 

den store forskel mellem en friskole og en 

folkeskole? kan der være nogle, der spørger 

sig selv om.  

Begyndelsen for en friskole handler om at 

finde et værdigrundlag, hvad vil vi med vo-

res skole? og hvordan mener vi bedst, vi når 

de mål, vi sætter os i de enkelte fag. Ordet 

”fri” er essentiel i hele snakken om friskole. 

I friskolen har vi først og fremmest: frihe-

den til at undervise. 
 

I friskoleloven står der, at ”undervisningen 

skal stå mål med hvad der almindeligvis 

kræves i den danske folkeskole”, vi har alt-

så fuldstændig frie hænder til at tilrettelæg-

ge vores undervisning. Hvis vi mener, at 

man lærer mere matematik ved at gå ud i en 

skov, så er det det vi gør. Der er altså heller 

ikke langt fra tanke til handling. Vores vær-

digrundlag er hele tiden vigtigt at have med 

i vores overvejelser omkring undervisnin-

gen. Da vi er en Grundtvig - Koldsk frisko-

le, må vi forholde os til, hvad det er de to 

herrer har sagt og ment. Man skal dog altid 

have sig for øje, at det er sagt i en anden tid, 

og derfor skal tilpasses vores tid.  

 

Grundtvig taler om: 

”Den levende vekselvirkning”  

”Skolen skal være en vekselvirkning mellem 

Videnskab og praksis.” 

 

Dette hænger fantastisk godt sammen med 

vores udeskoleprojekt, hvor eleverne virke-

lig kommer ud og får praksis mellem fing-

rene. Eleverne har jo en dag om ugen, hvor 

de er i skoven for at blive undervist. At op-

leve dem komme hjem fra en skovdag er 

helt fantastisk. Lærerne taler om, at kreati-

viteten og nysgerrigheden er enorm ude i 

skoven. Ofte arbejder eleverne videre med 

deres projekter, når de kommer hjem og op-

lever her vekselvirkningen mellem viden-

skab og praksis. Her er vi også rigtig glade 

for vores bus, der på samme måde kan hjæl-

pe os til, at komme ud og se, hvad der rører 

sig på den anden side af skolens vægge. Vi 

føler os privilegeret over, at kunne komme 

af sted, da det netop er et af de områder, der 

er kraftig beskåret i folkeskolen. Vi tror på, 

at det er vigtig for eleverne, at se verden er 

større end bare lige området omkring sko-

len. En ekstra gevinst ved skovprojektet er, 

���� Nyt fra Friskolen 
 
Ved: Skoleleder Peter Lindegaard 
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at se på de elever, for hvem skolen ikke er 

det mest fantastiske sted, blomstrer helt 

vildt, her kan de være med.  

I foråret håber vi, at vi skal have udbygget 

faciliteterne i skolens skov, så her får vi vir-

kelig brug for en hjælpende hånd. 

 

Endvidere siger Grundtvig: 

Vekselvirkning mellem lærer og elev 

Den sande indbyrdes undervisning rummer 

3 forhold: 

Frihed, liv og naturlighed 

 

Liv 

Liv er uløseligt forbundet med selve dette at 

lære. Læreren skal være 'levende'. Under-

visningen skal have en tæt forbindelse til 

folkets liv i fortid og nutid. Fortællingen er 

central i al undervisning. 

 

Mange har oplevet at blive undervist af en 

udbrændt og uengageret lærer. At være læ-

rer var i gamle dage et kald. De dage er vist 

forbi, men vil man undervise børn må man 

være et forbillede, være engageret og bræn-

de for lige netop det, man står og giver vi-

dere til børnene - det forpligter. Det kræver, 

at der er et godt undervisningsmiljø på fri-

skolen, for både lærere og elever. Dette be-

tyder, at vi skal respektere hinanden og be-

handle hinanden ordentligt. Det er vigtigt, 

at vi voksne holder for øje at tale med bør-

nene og ikke til børnene.  

Dette betyder også, at vi skal være gode til 

at lytte, og det har vi så vores elevmøder til. 

På elevmøderne deltager alle lærere og alle 

elever. Repræsentanter fra hver klasse har 

på formøderne snakket og behandlet ind-

komne ønsker eller forslag. Der bliver valgt 

en ordstyrer og referent på møderne, og så 

er ordet ellers frit. Vedtagne forslag bliver 

efterfølgende behandlet på et lærermøde, og 

processen kan være lang nøjagtig som i det 

virkelige liv. Ind imellem må vi i lærergrup-

pen gå på kompromis med egne ønsker, det 

var måske ikke lige sådan vi gerne ville ha-

ve det, men for netop at eleverne føler de 

blive hørt, skal vi selv bøje af og i stedet 

hjælpe dem. Oftest viser det sig, at eleverne 

igen bringer emnet op, da det ikke fungerer, 

som de gerne vil have det. Vi opdrager til at 

blive medborgere i et demokratisk samfund. 

Om torsdagen har vi fortælling på program-

met. Eleverne lytter og suger til sig, og det 

er tydeligt at den levende fortælling flytter 

eleverne. 

 

Naturlighed 

Undervisningen må svare til barnets natur-

lige udvikling  

(Grundtvig og Kold advarede mod for tidlig 

skolestart) 

I skolens idegrundlag står der at friskolen 

skal lægge vægt på: elevens mulighed for, 

at nå så langt frem som evner og interesser 

rækker. Med en lav klassekvotient lærer vi 

vores børn at kende, deres evner og behov, 

og hvordan de bedst tilegner sig stoffet.  

Vi synger stort set hver dag på friskolen, 

undtagen om fredagen, hvor vi har fælles 

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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idræt. Men vi har fælles timer hver dag. Det 

er af uhyre vigtig betydning, at vi på skolen 

formår, at få skabt en følelse af fællesskab - 

alle kender alle, og alle er trygge ved hinan-

den.  

Grundtvig taler om: ”frihed til fælles bed-

ste”.  

Friheden skulle strækkes langt, men der var 

dog også grænser for friheden. Hans forbil-

lede var den græske frihed, eller som han 

sagde ”den græske tolerance, som tillader 

alle alt, hvorved ingen forulempes, og hvor-

med det hele kan bestå”.  

Det var et tolerancebegreb, som tog ud-

gangspunkt i, at noget grundlæggende er 

bedre end andet, og at der må være grænser 

for, hvad der skal tolereres i frihedens navn. 

At lære fællesskabets spilleregler er en del 

af det at gå i skole. Det er en vigtig og svær 

balance. Man skal tro på egne evner og 

kunnen, og man skal have friheden til at ud-

vikle sig til noget, samtidig skal man være 

tolerant, hjælpsom og en god ven. Jeg plejer 

at fortælle eleverne historien om den døve 

frø, der var faldet ned i et hul. Alle de andre 

frøer samledes om hullet og råbte:  

”du kan ikke”, ”du kan ikke”, men frøen i 

hullet kæmpede, den troede på det gode i 

mennesket, og at alle råbte ”du kan godt”, 

”du kan godt”, og til sidst fik den sig kæm-

pet op. Men frø nr. 2, der var faldet ned i 

hullet sammen med den døve frø, døde af 

udmattelse, den kunne nemlig godt høre, 

hvad de råbte. Alle børn på friskolen ved, at 

de skal være gode frøer. De mange fælles 

oplevelser hjælper eleverne til at være gode 

frøer, det giver også friheden til, at vise 

hvad man kan og duer til, for de andre lærer 

at være tolerante og forstående, og så er det 

okay, man viser man kan noget. Man er jo 

ikke en ”blærerøv”, hvis man er en god frø. 

Vi er forskellige fra folkeskolen og skal væ-

re det. Jeg håber og tror, at personalet på en 

friskole også oplever friheden ved at være 

en friskole. Der er ikke langt fra tanke til 

handling, og friheden til at tilrettelægge sin 

egen undervisning er stor. Forældreopbak-

ningen er også uhyre vigtig, og i det hele ta-

get betyder det meget, for en lille friskole, 

at der er en solid kreds af folk omkring sko-

len, der støtter, roser og stiller kritiske 

spørgsmål. Den økonomiske ramme om-

kring en skole som vores er ikke stor, og vi 

har derfor brug for al den hjælp, vi kan få. 

Allerede på nuværende fornemmer vi inte-

ressen og viljen til at hjælpe os. 

En venlig ældre mand fra lokalsamfundet 

har to gange skænket os de lækreste Ingrid 

Marie æbler. Alle elever fik et æble efter 

vores fælles løbetur fredag, det vakte jubel. 

Måske en lille gestus men set i en større 

sammenhæng, spredte det varme og glæde 

at en ældre mand tænkte på os, hver gang 

han sad og fulgte sine æbler sommeren 

igennem. 

Tak til alle jer der hjulpet os, endnu engang 

tillykke til Grønbjerg med skolen og Godt 

Nytår med ønsket om et super samarbejde i 

2009. Et kanon spændende år venter forude.  

 � 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

i Grønbjerg Vandværk 
 

Torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 

i GIFs Klubhus Frydendalsvej. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 

3. Regnskab  4. Valg til bestyrelse 

5. Valg af revisor  6. Eventuelt 
Bestyrelsen 
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Fredag og lørdag, den 5. og 6. december, 

blev der afholdt et gymnastikarrangement 

for børn 

 – tak for lån af en flok energifyldte sjove 

børn! 

 

En flok instruktører under Grønbjerg gym-

nastikforening havde sat sig for at afholde 

et gymnastikarrangement for børn, som 

skulle bestå af en masse gymnastik, sjov, 

leg, dans, hygge og meget andet. Alle ele-

ver på Grønbjerg friskole fra 0. - 7. klasse 

blev inviteret og ikke mindre end 57 valgte 

at deltage - skønt, at så mange havde lyst til 

at bakke op. 

 

Arrangementet startede fredag kl. 16.00, 

hvor vi i et par timer lavede gymnastik, 

spring og leg. Herefter fik vi den allerher-

ligste julefrokost. Efter spisningen var der 

god grund til at løbe julesulen af os. Der var 

sat et juletræ op i skolegården, som der blev 

danset rundt om til ”Nu er det jul igen” og 

bagefter var det en dejlig oplevelse, at Grete 

Tange havde sagt ja til at undervise i en ti-

mes folkedans i Multisalen. 

 

Trætheden begyndte så småt at melde sig -  

specielt ved de lidt mindre børn. Natmaden 

blev fundet frem, som bestod af lune boller 

og varm kakao. (tak til Jørn Bak, som hav-

de sponsoreret mælken) Nu opstod der et 

mylder af rikken til med madrasser, sovepo-

ser, dyner, puder, sovedyr og børsten tæn-

der.  

0. - 2. kl. sov i storrummet og 3. - 7. kl. sov 

i gymnastiksalen. Begge steder blev der vist 

film til dem, som kunne holde ud. En rigtig 

hyggelig afslutning på dagen. 

 

Lørdag morgen tænkte jeg - ”hvor der er 

liv, er der håb” - for hold da op, sikke et 

virvar vi vågnede op til - børnene summede 

af energi. Et par forældre havde lavet dejlig 

morgenmad til os og så gik det ellers løs 

med gymnastik, spring og folkedans i Mul-

tisalen. Kl. 10.30 sluttede arrangementet 

med en lille opvisning med spring og folke-

dans. 

 

Måske vendte der nogle trætte børn hjem -  

men det er der heldigvis råd for. 

 

Alle I børn skal have tak for jeres deltagelse  

- I er virkelig værd at arrangere noget for. 

 

Også en stor tak til alle I fantastiske foræl-

dre, Grete Tange og andre, som havde sagt 

ja tak til at hjælpe i forbindelse med vores 

arrangement. � 

���� Til julebal i gymnastikland 
 
 
Ved: Grønbjerg GUF gymnastikudvalget 

FastelavnsgudstjenesteFastelavnsgudstjenesteFastelavnsgudstjenesteFastelavnsgudstjeneste    
Søndag, den 22. februar kl. 14.00Søndag, den 22. februar kl. 14.00Søndag, den 22. februar kl. 14.00Søndag, den 22. februar kl. 14.00    

 

I år holder Ole fastelavnsgudstjeneste kl. 14, hvor alle udklædte børn og 

deres familier er meget velkomme.  

Der vil være et optog fra kirken til Multisalen, hvor fastelavnsfesten star-

ter kl. 15.00 

Sogneforeningen og menighedsrådet 
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”Nu skal du ha ´tak for i dag, nu går vi hjem 
og får hvilet lidt, så tager vi opvasken i 
morgen formiddag”! 
Dette var hotelværtindens godnathilsen til 
sin trofaste medhjælper ved forsamlings-
husfesten engang for mange år siden. 
”I morgen - vaske op - nej, det kan jeg da 
ikke - det er min fødselsdag i morgen, og 
jeg har for længst inviteret gæster til for-
middagskaffe, - nej, det kan jeg ikke, vi må 
tage den opvask nu i nat!” 
Nej, det kunne absolut ikke lade sig gøre - 
det var nat nu - og den opvask klares i mor-
gen, om det så nok så meget er din fødsels-
dag.. 
Ingen kære mor, den trofaste hjælper må da 
kunne forstå, at sådan ”en opvask” kan man 
ikke have stående i flere dage. 
”Åh nej, det kan man vel heller ikke”, resig-
nerer den trofaste hjælper. Og hvem står så 
op næste dag klokken seks, sætter kursen 
mod forsamlingshuset og lister ind og får 
den opvask til en side, før visse andre bys-
børn når at få sko på - for man vil da nødig 
skuffe sin arbejdsgiver- også selvom man 
har fødselsdag- og man har inviteret gæster 
til formiddagskaffe - og rundstykkerne - 
dem kan man vel tage med fra Brugsen, når 
man nu alligevel er så nær på! Man når jo 
det hele så - også at stå og se glad og velop-
lagt ud, når gæsterne møder op midtformid-
dag.. 
Ingen tænker over, at her står en fødselar 
som nok kunne ha´ - bare en gang imellem - 
grund til at føle sig udnyttet - nej - nej - 
man er vel sat i verden ikke kun for at tæk-
kes sig selv og sine egne behov. 
Hvem andre ville undvære sin nattesøvn og 
nedprioritere sin egen iscenesatte fødsels-
dagsfest - hvem andre end Marie ??? 
Marie, som vi er mange her i Grønbjerg, 
som skylder en kæmpetak for sin store 
hjælpsomhed. Om det var i en festlig anled-

ning eller af tvungen nødvendighed, så gik 
man sjældent forgæves, hvis man bad Marie 
om hjælp.. 
Marie Pedersen blev født på en landejen-
dom i Abildå for 86 år siden - den 13. de-
cember 1922, som datter af Sine og Niels 
Kristen Pedersen. Da hun var 3-4 år, blev 
hun storesøster til Laurids, og igen 3-4 år 
senere fik de en lillesøster, Ingrid. Men da 
var familien allerede flyttet til en lejlighed i 
Grønbjerg by, og faderen blevet murerar-
bejdsmand. Også mor Sine måtte ud på ar-
bejde. Mange benyttede sig af Sines velvil-
lighed ude på gårdene, når man havde stor-
vaskedag, eller når der skulle holdes gilder. 
Hun var nemlig en kone, der ikke var bange 
for at tage fat, så at hjælpe til i kartoffel-
rækkerne eller i roemarken gik hun heller 
ikke af vejen for. 
Marie husker ikke, at hun har leget særlig 
meget med sine yngre søskende, der var 

���� En gudbenådet tjenerinde 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 
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måske for stor aldersforskel, og for øvrigt, 

så skulle vi jo hjælpe til, så snart vi var sto-

re nok dertil. 

Allerede som 12årig var Marie ude at tjene 

som barnepige på en ejendom i Kjærgård, 

hvor der var 2 småpiger at tage sig af. Der 

var jo ikke megen skolegang om sommeren 

- bare en enkel dag om ugen gik Marie i den 

Vestre skole hos Bonde Nielsen. Derimod 

var der skolegang dagligt - også om lørda-

gen - i vinterhalvåret. Hvor man så igen 

selvfølgelig havde sin base derhjemme hos 

mor og far. 

To somre var Marie hos Thora og Mourids, 

og nu var hun så kommet i den alder, hvor 

man går til præst. Hun blev konfirmeret om 

foråret 1937 i Ørnhøj Kirke af Pastor Sø-

rensen. Dengang var der et hold konfirman-

der foråret og igen et om efteråret. Til gen-

gæld omfattede holdet 13-14årige fra hele 

sognet Nørre Omme - dengang Abildå, 

Ørnhøj og Grønbjerg. 

Nu var Marie pludselig blevet en voksen pi-

ge, og som sådan har der sikkert været rift 

om at få den dygtige pige i huset som tjene-

stepige. Trofast og villig, som hun var, var 

hun nok værd at få i ”sit brød”. 

Det blev gårdmandsparret Helga og Alfred 

Larsen i Kjærgård, der var så heldige, at få 

lejet Marie som husalfen, der skulle tage del 

i alt forefaldende - ude som inde. 

En skiftedag blev det, som blev afgørende 

for hele den unge piges fremtid. Hun fik et 

nyt hjem - et ekstra hjem - hvor hun blev 

betragtet som - vel nærmest en datter af hu-

set. Helga, hendes madmoder, som var han-

dicappet efter et tilfælde af børnelammelse, 

havde et bijob som spillelærer for en hel del 

klaverelever, så hun havde god brug for en 

rask pige til at bistå ved det huslige, Og 

desuden var Marie glad for at hjælpe Alfred 

med dyrene og marken - altså en rigtig god 

hjælp for begge ægtefæller, som kom til at 

holde meget af den unge Marie, ja nærmest 

betragtede hende som det barn, som de al-

drig selv skulle få. 

”Her har jeg haft det godt og trygt, og ingen 

skal ha´ ondt af mig, fordi jeg bare blev der 

og blev der - aldrig kom på skoler og heller 

aldrig fik andre pladser, her var der jo god 

brug for mig!” 

Om Marie aldrig blev én af sin madmors 

klaverelever? 

”Nej, jeg var ikke særlig god til det der spil-

len på klaver, så det blev jeg fri for.” 

Særlig megen lyst havde hun heller ikke til 

at gå hverken til gymnastik eller ungdoms-

Alfred, Marie og en daglejer fra Torsted tær-

sker kornstakken. 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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møder, så det blev hun også fritaget for. Der 

var nok for Marie at forslå tiden med her på 

gården i Kjærgård, og ellers var der jo da 

også familien derhjemme at besøge om søn-

dag-eftermiddagene. Det var såmænd ikke 

så ualmindeligt for den tids tjenestepiger 

med kun en søndag eftermiddag hver anden 

uge til sig selv. ”Helga var organist ved Nr. 

Omme Kirke, hun havde kørekort og bil og 

ville gerne have mig med til kirke ind imel-

lem. Jo der var nok at gøre, og når bare jeg 

gjorde, som de sagde, så havde jeg det rig-

tig godt.” 

29 vintre og somre skulle det blive til som 

kjærgårdbo for Marie - 29 år med hvad, der 

byder sig af slid og slæb, af glæder og sor-

ger for folk, som bor på landet, og som man 

selvfølgelig tager del i, når man nu, som 

Marie, er en trofast natur! 

I 1959 døde Helga af en kræftsygdom, og i 

1966 solgte Alfred gården i Kjærgård og 

flyttede, sammen med sin stadig trofaste 

hushjælp til Frydendalsvej i Grønbjerg i et 

dejligt nyere hus. 

Tiden her skulle imidlertid kun blive så kort 

for Alfred Larsen, for allerede 3 uger senere 

afgik han ved døden, og Marie stod alene 

tilbage. 

Den gode tjenerinde (datter) overtog nu hu-

set, og her bor hun stadig, den Marie - som 

hende vi kender i dag, - som endelig er 

”fredet” fra alle de tjenester, som vi nu kun-

ne komme i tanker om at bede hende om. 

Der er hænder, som hvide liljer, 

der er hænder, som roser i knop. 

Der er hænder med stærke viljer, 

en hånd kan være så smuk. 

 

Der er hænder, som altid kræver, 

og hænder, som helst vil gi´, 

der er store barkede næver, 

og hænder med drømme i! 

 

Marie beretter om de 42 år, der nu er gået, 

siden ”flyttet til byen”. ”I mange år var jeg 

En ung Marie- med søndagsforklæde- laver 

hundekunster med Bob i haven hos Alfred og 

Helga.  

Grønbjerg Jagtforening 
 

Afholder ordinær generalforsamling i 
 

GIFs klubhus, Frydendalsvej 
 

Torsdag den 29. januar 1930 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Bestyrelsen 
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en slags husbestyrerinde for Peder - kom-
met der to dage om ugen - taget mig af, 
hvad der var af husligt arbejde og lavet mad 
til hele ugen - jeg kunne jo cykle dertil ad 
den markvej, som nu er sløjfet, så var jeg fri 
for hovedvejen. Ud over arbejdet hos Peder, 
var jeg også ansat ved den kommunale 
hjemmepleje, de benyttede mig en del som 
”Puttedame”, fordi jeg ikke havde en fami-
lie, som jeg skulle ha´ puttet i seng.” 
Ud over jobbene hos kommunen og Peder 
Sørensen har der jo så været meget andet 
for Marie at sysle med. 
Efter at Marie flyttede til byen, blev hun så-
mænd ret så selskabelig og deltog i både det 
ene og det andet. Har været et trofast med-
lem af Kirkeligt Samfund og de senere år af 
Ældreklubben. Også i nabolaget blev hun 
en afholdt nabokone, - som hun også havde 
været det i Kjærgård. En del år var Marie 
med i bestyrelsen for Lokalhistorisk For-
ening, og her var hun  et skattet medlem, ik-
ke mindst af den grund, at ”Marie husker 
alt, så spørg bare hende”. Og hukommelsen, 
den er såmænd ret så god stadigvæk!!! 
Ved Sankt Hansfesten 1996 blev Marie kå-
ret som Årets Viking og modtog i den for-
bindelse - meget velfortjent - den lille sølv-
nål. En begivenhed, som hun stadig er glad 
for at omtale - og hvor var hæderen da vel-
fortjent. Selv er hun for beskeden til helt at 

forstå det, men det var der andre, der gjor-
de. 
De senere år har Marie haft nogle grimme 
uheld med brækkede knogler til følge, så vi 
er da nogle, der godt kunne unde dig et mo-
toriseret transportmiddel - men nej, Marie 
klarer sig med rollatoren, man skal ikke væ-
re så krævende, og desuden - ”så har jeg da 
aldrig haft noget kørekort.” 
Men en rampe da - ved din dør, det kunne 
du nu godt fortjene! 
Vi snakker lidt om, om hun altid har været 
glad for at være den, vi har bedt om hjælp 
til mangt og meget? Til dette siger Marie, at 
hun har været glad for at kunne hjælpe an-
dre, og glad for, at der har været brug for 
hende, men ked af, ”at jeg nu er blevet et 
sølle skravl, der ikke rigtig kan noget me-
re.” 
 
Hjalp til hos både præst og degn. 
Igennem sne og blæst og regn 
du cykled´ ned til Peder. 
Du plejede din syge bror, 
din hjælpsomhed var bare stor 
ved mange lejligheder. 
 
Marie, hvad kan gøre dig rigtig glad? 
Tænker sig om et øjeblik: 
Når nogen kikker ind - som nu f. eks. mine 
naboer gør det søndag formiddag til en kop 
kaffe, - så blir´ jeg rigtig, rigtig glad! ���� 

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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Ekstraordinær Generalforsamling i Sogneforeningen  

tirsdag d. 3. februar kl. 19.00 i Forsamlingshuset 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Oplæg om salg af forsamlingshuset, offentliggørelse af bud og planer for huset. 

3. Valg: Skal forsamlingshuset sælges? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om forsamlingshuset skal sælges. 

• Hvis der er stemmeflertal for at huset skal sælges, gennemføres næste valg. 

4. Valg: Skal forsamlingshuset sælges til nogle af de bud vi har fået? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om forsamlingshuset skal sælges til et 

af de bud der er indkommet: 

• Hvis der er stemmeflertal for at huset skal sælges til et indkommet bud, gen-

nemføres næste valg. 

5. Valg: Hvilke bud skal forsamlingshuset sælges til? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om forsamlingshuset skal sælges til et 

af de indkomne bud: 

• Hvis der er stemmeflertal for at huset skal sælges til et indkommet bud, gen-

nemføres næste valg. 

6. Valg: Kan bestyrelsen få generalforsamlingens tillid til at færdiggøre handlen? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om bestyrelsen har generalforsamlin-

gens tillid til at færdiggøre handlen. 

7. Vedtægtsændringer til godkendelse af generalforsamlingen: 

• Fælles generalforsamling i 2010, ændringer i § 6 

• Fælles generalforsamling i 2010, kan medføre ændringer i regnskabsåret, ret-

telser i § 11 

• Salg af forsamlingshuset kræver ændringer i § 18 og § 19 

• Valg: Kan bestyrelsen få generalforsamlingens tillid til at lave de konkrete 

vedtægtsændringer i § 6, 11, 18 og 19 

8. Eventuelt 
 

• Ved ovennævnte valg er det kun medlemmer der har stemmeret 

 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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Ordinær generalforsamling i Sogneforeningen 

onsdag d. 18. februar kl. 19.00 i Forsamlingshuset 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabet fremlægges og godkendes 

4. Valg af revisor 

5. Valg: Skal forsamlingshuset sælges? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om forsamlingshuset skal sælges. 

• Hvis der er stemmeflertal for at huset skal sælges, gennemføres næste valg. 

6. Valg: Skal forsamlingshuset sælges til nogle af de bud vi har fået? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om forsamlingshuset skal sælges til et af 

de bud der er indkommet: 

• Hvis der er stemmeflertal for at huset skal sælges til et indkommet bud, gen-

nemføres næste valg. 

7. Valg: Hvilke bud skal forsamlingshuset sælges til? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om forsamlingshuset skal sælges til et af 

de indkomne bud: 

• Hvis der er stemmeflertal for at huset skal sælges til et indkommet bud, gen-

nemføres næste valg. 

8. Valg: Kan bestyrelsen få generalforsamlingens tillid til at færdiggøre handlen? 

• Det besluttes ud fra stemmeflertallet om bestyrelsen har generalforsamlingens 

tillid til at færdiggøre handlen. 

9. Beslutning om forsamlingshusets fremtid 

• Det besluttet ud fra diverse valg, hvad den fremtidige procedure skal være. 

10. Vedtægtsændringer til godkendelse af generalforsamlingen: 

• Fælles generalforsamling i 2010, ændringer i § 6 

• Fælles generalforsamling i 2010, kan medføre ændringer i regnskabsåret, rettel-

ser i § 11 

• Salg af forsamlingshuset kræver ændringer i § 18 og § 19 

• Valg: Kan bestyrelsen få generalforsamlingens tillid til at lave de konkrete ved-

tægtsændringer i § 6, 11, 18 og 19 

• Det besluttes ud fra valget, hvad proceduren ang. vedtægtsændringer skal være. 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

• Gitte, Linda, Heidi og Malene er på valg 

12. Indkomne forslag 

13. Eventuelt 
Ved ovenstående valg har kun medlemmer stemmeret 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

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

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Personalet i NaturMusen ønsker alle - store 

som små - en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår. Vi siger tak for et godt samarbejde og 

håber dette må fortsætte mange år frem 

 

Næsten ny børnehave  
NaturMusen kunne efter kun 14 dage som 

husvilde, vende tilbage til en fantastisk flot 

nyrenoveret børnehave. En stor tak skal ly-

de til jer forældre, som har ofret oceaner af 

tid på projektet. Det er en stor glæde for os 

alle, at kunne møde jer og jeres børn i disse 

dejlige omgivelser. 

Vi forsøger hele tiden at yde det optimale i 

hverdagen. Det bevirker, at vi ind imellem 

laver små justeringer som gør, at børnene 

oplever en mere rolig hverdag. F.eks. dæk-

kes der om eftermiddagen (eftermiddags-

mad) et mindre bord med dug og lys. Der er 

kun plads til 5 børn og 1 voksen ved bordet. 

Denne ændring gør, at børnene får en roli-

gere eftermiddag, hvor de undgår kødannel-

se på toilettet mht. vaske hænder, de får 

mulighed for at lege med legetøj, som i pe-

rioder er populært og de afbrydes ikke i en 

god leg. Den voksne, som er ved bordet 

skal kun koncentrere sig om en god ople-

velse for disse 5 børn. Den anden voksne er 

"blæksprutte" og skal sørge for alt det der 

sker uden for bordet. 

 

Personale nyt:  
Yvonne er gået på barsel pr. 1. december. I 

barselsperioden har vi ansat Lisbeth Thom-

sen fra Spjald i 18 timer pr. uge. Lisbeth 

kommer 4 dage om ugen. De resterende ti-

mer vil Birgit Skytte dække ind. 

 

Små hverdagsoplevelser  
Mens børnehaven blev renoveret, var vi 14 

dage på Grunden. En dag hvor det blæste, 

gik en af børnenes lege ud på, at stå oppe på 

���� Nyhedsbrev fra NaturMusen 
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toppen af jordbakken og derefter løbe i fuld 

far ned af den, - "for det er dejlig at mærke 

vinden i håret" Dejlig sanseligt, må man si-

ge. 

En anden dag havde det regnet og solen 

kom frem, da så vi en dobbelt regnbue, 

samt en lille en under den store. Vi snakke-

de om, at det havde vi aldrig set før. Et af 

børnene spurgte, så om vi skulle lede efter 

krukken med guld, som skulle stå for en-

den. Vi fandt dog ikke enden, men en god 

tur rundt på grunden gav det. 

Vi oplevede at børnene i løbet af de 14 dage 

de var på Grunden, blev hurtigere, turde lidt 

mere, fx klatre og klatre højere end før. De 

legede fantasilege og de lod sig inspirere af 

de ting som de fandt, fx grene, kviste, sten, 

kogler og meget mere, og brugte dem i le-

gen. 

Den sidste dag vi var på Grunden, bagte vi 

pandekager, uhm hvor de smagte godt. Bør-

nene stod 3 stykker ad gangen og bagte de-

res egen pandekage. Bagefter blev den spist 

med syltetøj og sukker. Det ville de gerne, 

at vi skal gøre igen. 

Vi oplevede også, at Lucas Cs far og bed-

stemor besøgte os nede på Grunden. De vi-

ste os, hvordan man lavede æblejuice på en 

nem måde. 

 

Fra jord til bord  
NaturMusen har kørt et projekt på Grunden, 

som omhandlede fra jord til bord. Vi fik 

nogle høns af Magnus, hvor hovedet var 

hugget af. Der blev tændt op i bålhuset og 

store gryder med vand blev sat over. Da 

vandet var i kog, blev hønsene dyppet deri. 

Børnene var meget interesseret og ivrige ef-

ter at se hvad der skete. Nogle syntes, det 

var ulækkert at røre ved fjerene, men da de 

så voksne godt kunne hive fjerene af, ville 

de også gerne være med. Det mest interes-

sante var at se hønsene indeni. Se de lange 

tarme, se hjertet og lungerne. Og pludselig 

opdagede vi, at der var æg indeni nogle af 

dem. En enkelt høne havde sågar et æg med 

skal om. Der blev rigtigt snakket om alt 

hvad der vedrører høns, pasning, mad osv. 

Mange rynkede på næsen, da hønsene blev 

skåret op, for høns lugter, når de skæres op. 

Trods lugten blev de fleste i nærheden og 

fulgte interesseret med i, hvad der skete. 

Processen med hønsene strakte sig over det 

meste af den ene uge. Den ene dag blev 

hønsene slagtet, næste dag kogt, og der blev 

lavet en velsmagende supper. Den sidste 

dag blev kødet pillet af hønsene, og der 

blev lavet en stuvning. Herefter kunne der 

serveres de lækreste tarteletter. Alle børn 

smagte både suppe og tartelet. Mad smager 

nu bedst ude i det fri. 

Vi oplevede, at nogle af de store skolebørn 

havde fundet vej ned til Grunden, hvor de 

legede med børnehavebørnene. De fik selv-

følgelig også lov til at smage suppe i et 

krus. 

 

Lygtefest  

Lygtefesten er en af de traditioner, som Na-

turMusen har valgt at fortsætte med. I år 

blev NaturMusen spurgt, om vi ville give 

97 38 42 85 

ÅbningstiderÅbningstiderÅbningstiderÅbningstider    
 

mandag - tirsdag - torsdag 

900 - 1700 

Bestil tid i god tid 
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plads til Grønbjerg-2000, fordi de havde en 

overraskelse til Grønbjergs beboere. Grøn-

bjerg var nemlig blevet valgt som årets 

landsby, og Lygtefesten ville være oplagt til 

at få mand og mus af huse. NaturMusen 

sagde selvfølgelig ja til samarbejdet med 

Grønbjerg-2000. I år blev festen derfor lidt 

anderledes, end den plejede at være. Vi fik 

gratis pølser, brød, kakao osv., og der var 

konkurrence om den flotteste/sjoveste 

hjemmelavet lygte i forskellige aldersgrup-

per. 

I NaturMusen - både børnehave og SFO, 

havde børnene arbejdet med at få lavet lyg-

ter, udhulet græskar osv. Resultaterne var 

flotte, og til næste år vil vi igen lave en 

Lygtefest. 

 

Bundsbæk Mølle  
Vi har besøgt den grønne skovnisse på 

Bundsbæk Mølle. Vi kørte derud i vores 

bus og havde børnehaveklassen med. Vi 

fandt hurtigt stedet hvor skovnissen var. 

Han tog os med ind i et halmhus og fortalte 

der historier om nisserne. Nisserne har røde 

nissehuer på, for at musvågen ikke skal tage 

fejl af nissen og en mus. 

Til sidst så vi en udstilling om jul, som den 

har været de sidste mange år. Vi så store og 

små nisser, en kæmpe lågekalender, en lu-

ciabrud og meget mere. Bagefter gik vi ud  

på en sti ind til skoven, hvor der stod kasser 

med udstoppede dyr. Vi skulle her gætte 

hvilke dyr det var og hvad de levede af. 

Madpakken spiste vi i "taterhuset". Det var 

en rigtig god tur. 

 

Afslutning med Tina fra Musikskolen  
Desværre har vi måttet sige farvel til Tina 

fra Musikskolen. Vi har kørt et forløb over 

mandage el. tirsdage, hvor Humlebier og 

Myrer var sammen. Hun har lavet et fanta-

stisk forløb med børn/voksne, hvor vi alle 

har lært rigtigt meget. Børnene synes, Fru 

Babuska var sjovest. Et barn får en trylle-

stav i hånden og må trylle med små russiske 

dukker. De skulle sige en trylleformular og 

vupti - så var der flere små dukker inde i en 

dukke. Der var i alt 10 dukker inde i hinan-

den. Hver musiktime startede med, at vi 

hørte Vivaldis solopgang. Når børn skulle 

høre musikken, blev lynlåsen for munden 

trukket i - og børnene var musestille og op-

mærksomme. Bagefter sang vi alle "I østen 

stiger solen op" og lavede bevægelser til. 

Vi fik lært mange gode sange som navne-

sangen, farvelsangen, ekkosangen og nogle 

nye julesange. 

Tina havde også en lille nisse med, som for-

talte hende forskellige ting. Når nissen hvi-

skede noget til Tina, var børnene musestil-

le, for de ville gerne høre, hvad nissen hav-

de fortalt. 

 

Julefrokost  
Så blev det tid til julefrokost. Der kom rig-

tigt meget lækker mad fra jer forældre. Tak 

for det. Bordene i Myretuen blev smukt 

dækket og der var plads til alle børn - både 

Myrer og Humlebier. Vi drak "snaps" og 

blev vidst lidt fulde. Stemningen var i top, 

og der blev spist så meget, at nogle små 

maver var lige ved at revne. 

 

Så går vi i kirke  
Traditionen tro går NaturMusen i kirke en 

af de sidste dage før jul. Når vi kommer 

hjem, står den på risengrød, kanelsukker og 

saftevand. � 
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Markering af Grønbjerg som Årets Landsby 
2008. 
 

I november måned blev Grønbjerg udnævnt 
til Årets Landsby 2008 i Ringkøbing-Skjern 
Kommune i en konkurrence udskrevet af 
Nordea afdelingerne i Videbæk, Skjern-
Tarm og Ringkøbing. 
Ved en ceremoni i Multisalen i Grønbjerg 
blev præmien på 50.000 kr. overdraget til  
"Paraplyorganisationen" Grønbjerg-2000. 
Et af spørgsmålene ved overrækkelsen gik 
på, hvad pengene skulle bruges til. 
Grønbjerg-2000’ bestyrelse gik i tænke-
boks, og efter nogle overvejelser er det be-
sluttet at give en Læsø serie på tre akvarel-

ler i særtryk af den danske kunstner Per 
Kirkeby til Grønbjerg Friskole. Billederne 
bliver ophængt så alle der kommer på Fri-
skolen kan glæde sig over billederne samti-
dig med at de bliver forsynet med et skilt 
om at Grønbjerg blev Årets Landsby i 
2008. 
Ud over de tre akvareller i særtryk af Per 
Kirkeby, der ”kun” bliver til glæde for dem 
der kommer på Friskolen, blev det besluttet 
at Grønbjerg skal have ny juleudsmykning i 
Algade, der så til gengæld er til glæde og 
opmuntring for alle der færdes gennem 
Grønbjerg.  
Grønbjerg Sogneforening der står for jule-
udsmykningen i Grønbjerg får opgaven 
med at finde en passende juleudsmykning, 
der så vil være klar til opsætning til julen 
2009. � 

���� Årets Landsby 2008 
 
 
Ved: Grønbjerg-2000’ bestyrelse 

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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Denne gang besøger jeg en familie, som 
midlertidig er flyttet ind i nr. 21 på Algade. 
De venter på at komme til at bo på deres 
blivende sted – nemlig gården ”Sinkjær” – 
hvor de flytter ind den 1. april. 
 
Familien består af Maja Black Sinkjær, der 
er 3½ år, og som går i Naturmusen på 
Grønbjerg Friskole, og far Ulrik Sinkjær, 
der er født og opvokset i Grønbjerg og mor 
Lene Black Sinkjær fra Dejbjerg. 
 
Ulrik fortæller: ”Vi er flyttet hertil fra Ho-
ver, hvor vi har boet i 6 år. Der havde vi et 
nedlagt landbrug, som vi var heldige at få 
afhændet, inden finanskrisen rigtig satte 
ind. Vi var meget glade for at bo i Hover og 
havde involveret os i mange ting der, men 
da muligheden bød sig, at vi kunne overtage 
”Sinkjær”, som jo er min fars fødegård, be-
stemte vi os for, at det var det, vi ville. Før 
den tid boede vi 4 år i Holstebro i en lejlig-
hed. 

Jeg sluttede min folkeskolegang i Grøn-
bjerg Skole i 1990, derefter gik jeg 2 år i 
Spjald, og 1992 – 93 var jeg på Staby Efter-
skole. Det efterfølgende år gik jeg på tek-
nisk skole, og den 19. juni 1994 begyndte 
jeg hos Scania i Holstebro, hvor jeg først 
stod i lære og derefter er fortsat som svend i 
værkstedet. Der har jeg været siden, og jeg 
synes, det er en god og spændende arbejds-
plads, hvor der hele tiden er ny udfordrin-
ger. 
 
Engang troede jeg, at jeg skulle være land-
mand; det blev jo ikke mit erhverv, men nu 
lader det til, at jeg bliver fritidslandmand. 
Årsagen er, at for 1½ år siden begyndte Kaj 
(min farbror) at snakke om, at han ville sæl-
ge gården, og da havde Lene og jeg gået og 
snakket om, at vi måske godt kunne tænke 
os at få et sted, hvor vi kunne have nogle 
Limousine dyr. Vi kunne så overtage 
”Sinkjær”, fordi vi var i familie, for ellers 
var det ikke muligt at købe så megen jord 

���� Limousinefolket (forklaring følger) 
 
 
Ved: Grete Tange 
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uden ”det grønne bevis”. 

Vi turde starte på dette projekt, fordi både 

Kaj, min far og Lenes far ville stå os bi med 

råd og hjælp. Det giver en vis tryghed, selv-

om der er mange beslutninger, som vi trods 

alt selv skal tage, og som vi må søge oplys-

ninger om hos Landboforeningen. 

F. eks. bliver vi formentlig nødt til at gøre 

noget ved stalden på gården, fordi den lig-

ger for tæt på vejen, og da der ikke har væ-

ret dyr på gården så længe, er det ligesom at 

starte på en frisk, hvor alle ansøgninger skal 

være på plads, før vi rigtigt kan gå i gang; 

men går det, som vi håber, får vi bygget, så 

vi får plads til 25 dyreenheder. Det er selv-

følgelig lidt dyrt, men vi håber på god hjælp 

fra dem, vi kender.” 

 

Lene fortæller: ” Jeg er født i Lem, men da 

jeg var 7 år flyttede vi til Dejbjerg, hvor jeg 

siden har boet sammen med mine forældre 

og min lillesøster. Jeg har gået i skole i Dej-

bjerg det første år, derpå i Stauning, Lem og 

i Skjern i overbygningen. 10. klasse tog jeg 

på Vedersø Idrætsefterskole, og derpå fort-

satte jeg på VGT i Tarm og tog en matema-

tisk studentereksamen. Lige efter eftersko-

len mødte jeg Ulrik hos fælles bekendte, og 

da jeg var færdig på gymnasiet, var det me-

ningen, at jeg ville være dyrlæge, men jeg 

ville først ud og prøve noget andet. I august 

måned efter eksamen, sad jeg hjemme og 

kunne ikke holde ud, at jeg ikke vidste, 

hvad jeg skulle gå i gang med, og så ringe-

de jeg til Holstebro for at høre, om jeg kun-

ne starte på Sygeplejeskolen, og det fik jeg 

besked på, at det kunne jeg, så jeg startede 

1. feb. 1999. Indtil da arbejdede jeg på ho-

tellet i Lem og var ude at pelse mink. 

 

På det tidspunkt flyttede Ulrik og jeg sam-

men i Holstebro, og der boede vi, til jeg næ-

sten var færdig på sygeplejeskolen. Jeg fik 

job med det samme på rehabiliteringscent-

ret i Herning, og der har jeg været siden. 

Det er et sted, hvor patienter kommer hen 

for at blive hjulpet i gang igen, fordi de har 

været syge eller er blevet for gamle til at 

klare sig. Så finder vi ud af, hvad der videre 

skal ske med dem og får fat på de personer, 

Kultur  og  Samvær 
Mødekalender  for  2008 – 09 

 

Onsdag d 14. januar 2009 kl. 19. 30  ”Tyrkiet – mit land- dets mennesker og kultur!” 
Beyhan Dogan Nielsen bor med sin danske mand i Havehuset i Grønbjerg. Hun har lyst til at komme og 
fortælle om sin tyrkiske baggrund og sin tilværelse på dansk. 
Efter kaffen er Beyhan villig til at svare på spørgsmål. 
 

Torsdag d. 5. februar kl. 19. 30 i Grønbjerg Friskole  
CUBA, set gennem Hans og Margit Jensen´s solbriller! 
Margit og Hans har holdt ferie på Cuba og taget en masse billeder, som de vil vise på storskærm, mens 
de fortæller om det for os så fremmede land. 
 

Tirsdag d. 3. marts kl. 19. 30  ”Fjorden – Livet – Havet – Døden” 
Hanne Kjærgaard fortæller: Mit arbejde som Hospice-sygeplejerske. 
 

Torsdag d. 2. april- (H.C. Andersen´s 204- års fødselsdag) kl.19. 30  
Og han dukker op her i Grønbjerg i en utrolig vellignende skikkelse- Henry Olesen fra Skjern. 
Emnet er selvfølgelig Eventyr og Livshistorie. 
 

Torsdag d. 13. august 2009 påtænkes en udflugt. 
 

Hvor ikke andet er nævnt foregår arrangementet i Konfirmandstuen 
 

Alle aftener: Entre- kaffe/ kage- 40,-  Alle er velkommen!   
 

Venlig hilsen bestyrelsen! 
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som skal udføre tingene. Jeg er meget glad 

for mit job og for, at jeg ikke blev dyrlæge, 

for nu kan jeg passe mennesker på mit ar-

bejde og dyr i min fritid; og det omvendte 

kunne ikke have ladet sig gøre. 

 

Da vores leder på arbejdet er fysioterapeut, 

er jeg blevet sygeplejansvarlig, hvilket be-

tyder, at jeg skal stå inde for medicinering 

og instrukser samt procedurer i forhold til 

embedslæge, og samtidig er jeg tillidsmand, 

og det gjorde, at jeg havde rigtig meget at 

gøre under strejken i form af nødplaner og 

sørge for, at alt gik rigtigt til. En tid har vi 

også manglet en leder, og da var det mig, 

der måtte agere som sådan til støtte for mi-

ne kolleger. Disse ting giver nye udfordrin-

ger, men betyder samtidig, at jeg ikke er så 

meget i plejen, fordi jeg har kontormæssige 

opgaver at løfte. Jeg arbejder 32 timer pr. 

uge og hver 3. weekend, så i forhold til an-

dre sygeplejersker har jeg et rigtig godt ar-

bejdsskema. Det passer fint til en familie 

med børn, for var det mere, så kunne det 

være vanskeligt at få tingene til at hænge 

sammen. 

På grund af disse poster har jeg været på en 

del kurser, og det har givet mig mod på le-

delse, hvilket jeg overhovedet ikke havde, 

da jeg lige var uddannet.” 

 

Ulrik fortæller videre, at mens han har væ-

ret ansat hos Scania, er der sket meget in-

denfor koncernen. I begyndelsen var der 

Scania værksteder i Esbjerg, Holstebro og 

Grindsted, som hver tog sig af sin lille biks, 

men nu er alle Scania værksteder samlet un-

der Scania Danmark, og derfor er alle værk-

steder nu blevet underafdelinger af den sto-

re koncern, hvilket indebærer en mindre 

grad af frihed for den enkelte. Det betyder 

meget papirarbejde, og det har han slet ikke 

lyst til. Han har i ferierne af og til vikarieret 

for værkføreren, men det er ikke noget, han 

stræber efter. 

 

Limousine. 
Nu kommer vi ind på overskriften af denne 

artikel, for nu begynder de begge at fortælle 

om deres store fritidsinteresse: Limousine-

kvæget. Det er en interesse, om Lene har ar-

vet efter sin far, der har over 80 dyr af den 

race; men Ulrik er også blevet grebet, og de 

har allerede nu 2 køer og 2 kalve, der går 

nede på gården. Det er meningen, at de med 

tiden vil udbygge antallet, og de vil også 

bygge videre på det avlsarbejde, som Lenes 

far allerede har udført. Til at illustrere det, 

fortæller de begejstret om dyrskuer, hvor de 

har deltaget og fået præmier, om tur til Li-

moge i Frankrig, hvor Limousine-kvæget 

stammer fra, og hvor Lene blandt en ty-

reflok på ca. 50 kunne udpege den bedste, 

inden vurderingen havde fundet sted. Så det 

er Lene, der foretager udvælgelsen af de 

dyr, som de skal erhverve, og så kan Ulrik 

Grønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg Friskole    
 

Ordinær generalforsamling 
 

Torsdag d. 12. marts kl. 19.00  
Grønbjerg Friskole 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formand Ole Berthelsen, Holstebrovej 26, Grønbjerg 

ole@groenbjerg-friskole.dk 
i hænde senest den 1. februar 2009 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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få lov til at passe dem og sørge for foder. 

 

Hun sidder også i aktivitetsudvalget i Li-

mousine-foreningen, og det synes hun er 

meget spændende. De har desuden været 

med til at starte ungdomsafdelingen i Li-

mousine-foreningen op, og der har de fun-

det mange nye gode venner, som de kan 

diskutere dyr med til langt ud på natten. 

 

Lene er meget optaget af avlsarbejdet, og 

det er kun de bedste tyre og kvier, der vil 

kunne bruges hos dem. Godt nok har hun 

interessen fra sin far, og det er da også gen-

nem ham, de har fået deres nuværende dyr, 

men med tiden er det meningen, at han skal 

udkonkurreres. Dog siger de begge, at det 

er dejligt, at de har den fælles interesse med 

ham, for så mødes de på dyrskuerne, hvor 

også Maja er med. Så tager de sig af dyre-

ne, og Lenes mor, der ikke er så kvæginte-

resseret tager sig af Maja. Om det fortæller 

de, at hun ikke var mere end 14 dage, da 

hun var med på sit første skue, og nu glæ-

der hun sig så meget til at skulle af sted, at 

hun vågner midt om natten og spørger, om 

det er nu, de skal af sted. 

 

Maja: 
Under hele samtalen har Maja gået omkring 

i stuen, hvor hun har givet sit besyv med 

ind imellem, har hoppet i sofaen, har tegnet, 

har skrevet på computer, har vist billeder og 

fortalt om dem, og det har været meget hyg-

geligt. Hun er glad for at gå i Naturmusen, 

for hun er udemenneske, og hun har været 

hurtig til at falde til mellem nye kammera-

ter. Familien glæder sig over, at der stadig 

er en skole i Grønbjerg, for de kunne slet 

ikke tænke sig, at hun skulle starte på en 

stor skole. 

 

Med tak for en god snak tager jeg afsked og 

ønsker lykke til med deres store projekt. 
  � 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 
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Salg af forsamlingshuset – byd nu! 
 

Kære medborgere! 

 

Endnu et travlt år i Sogneforeningen er ved at rinde ud, et år som har været 

præget af diskussioner om vores forsamlingshus tilstand og fremtid.  

Status i dag er som følger: 

 

• Udgifterne til driften af forsamlingshuset udgør  48.190,23 (2007) 

• Lejeindtægter og tilskud udgør  36.191,-    (2007) 

• Driftstab 2007 =  11.999,23 

 

• Driftstab skal dækkes af foreningens aktiviteter. For 2008 har vi været tvun-

get til at flytte midler fra byforskønnelseskontoen over på driftskontoen. En-

delig resultat for 2008 offentliggøres på generalforsamlingen i februar 2009 

• Forsamlingshuset er i dag, i så dårlig stand, at der inden for det kommende 

år skal skiftes adskillige vinduer. Hertil kommer større reparationer indenfor 

de kommende 1 – 5 år: varmeinstallationer, tag, øvrige vinduer, gulvet i sa-

len, renovering af toiletter osv. Disse projekter kræver midler som vi ikke er 

i besiddelse af og forrentningen af dem vil være så dårligt, at ingen bank vil 

låne os penge til dette.   

• I Sogneforeningens bestyrelse er der 100 % enighed om at et salg af forsam-

lingshuset er det mest hensigtsmæssige  

• De øvrige foreninger i byen har tilkendegivet at de gerne ser et kultur/

multihus i nærheden af Multisalen og Friskolen 

 

Ud fra disse betragtninger har bestyrelsen besluttet, at tiden er moden til at 

sælge forsamlingshuset. For god orden skyld vil vi gøre opmærksom på at et 

salg af forsamlingshuset, ikke betyder en nedlæggelse af Sogneforeningen. 

Sogneforeningen vil fortsat bestå: 

 

• Fastelavn foregår i multisalen, præcis som i dag 

• Sankt Hans afholdes ved bålhuset ved Stadion – som vi plejer 

• Sommerfesten foregår jo i telt 

• Juletræ for børn vil vi låne gymnastiksalen til 

• Julebal afholdes i Multisalen 

• Udlejningsborde og -stole skal vi have fundet et sted til 

• Udlejningsservice har vi fået lov til at opbevare i lokalerne ved gymnastiksa-

len  
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• Øvrigt inventar skal der findes opbevaring til 

• Udlejning af festlokale henvises til Abildå eller Spjald 

• Tiden som vi får til gode når vi ikke skal drive forsamlingshuset, vil vi bruge 

på at gøre vores arrangementer endnu bedre. Derudover vil vi have mulig-

hed for at søge fonde og midler til det nye kultur/multihus. Så vi har nogle 

midler at skyde i projektet, når planerne herfor er klar 

 

Vi er efterfølgende gået i gang med forberedelserne til et faktisk salg af for-

samlingshuset ud fra flg. fakta: 

 

• Ejendomsvurdering  320.000,- 

• Mægler vurdering  150.000,- (vurderet af EDC Videbæk) 

• Grundværdi  50.400,- 

• Vi ønsker at sælge lokalt og undgå at udbyde ejendommen til offentligt salg 

• Vi har fået et konkret bud som vi p.t. overvejer. Vi imødeser gerne flere bud 

på køb af forsamlingshuset.  

• Selve godkendelsen af salget af forsamlingshuset skal ske på to generalfor-

samlinger med mindst 7 dages mellemrum 

• Første generalforsamling bliver d. 3. februar 2009 

• Anden generalforsamling bliver  d.18. februar 2009 

• Der skal være stemmeflertal for salget og kun medlemmer kan stemme, alt-

så de af jer, som har betalt kontingent til Sogneforeningen 2008.  

• Hvis der er flertal for et salg, skal der ligeledes tages stilling til salgsproces-

sen, om denne skal varetages udelukkende af bestyrelsen, eller om den en-

delig salgspris skal godkendes på yderligere en generalforsamling 

 

Sidste mulighed for at afgive bud som ønskes behandlet på general forsam-

lingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. januar 2009  

 

Kom og gør din indflydelse gældende om forsamlingshusets fremtid.  

Vi glæder os til at se mange af vores medlemmer til generalforsamlingen i for-

samlingshuset tirsdag den 3. februar 2008, kl. 19.00.  

Borger, der ikke er medlem af sogneforeningen er også meget velkommen, 

men har ikke stemmeret. 

 

Glædelig jul og godt nytår  

fra Sogneforeningen. 
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Grønbjerg GUF’s bestyrelse var den 8.-9. 

på arbejdsweekend. Vi havde lånt Torben 

og Trines dejlige sommerhus og havde invi-

teret Simon Tang til at coache os igennem 

weekenden. 

 

Temaet for weekenden var  

”Fra drømme til virkelighed, det du giver 

fokus - giver du liv” 

 

Ledetrådene vi havde givet ham var: 

 

• Vi havde stor motivation det år der var 

jubilæum 

• Vi har på det seneste skrottet meget, 

uden at komme med nye tanker 

• Vores møder kan opleves korte uden det 

store indhold 

• Samværspolitik - hvad forventer vi af 

hinanden 

• Udviklingsmål - hvor vil vi hen med 

Grønbjerg GUF 

• Hvilken opgave har vi at udfylde i 

Grønbjerg 

• Sundhedspolitik 

 

Simon Tang gav os hver især den opgave at 

vi skulle skrive en tale, som vi skulle fore-

stille os at vi skulle holde om enten 3, 4 el-

ler 5 år ud i fremtiden. Talen skulle være en 

historiefortælling om hvad der havde gjort 

og medvirket til at vi havde opnået dette. 

 

I fortællingen skulle der lægges vægt på 

hvad det var der havde gjort det muligt at 

nå derhen, hvor man nu engang havde 

”drømt sig hen”. 

 

Til opgaven fik vi 30 minutter. Derefter fik 

vi 5 minutter til at fortælle vores historie til 

resten af bestyrelsen. Vi blev selv helt vildt 

opløftede af at høre hinandens historier, for 

de er gode. 

De fortæller, at vi vil samarbejdet med de 

andre foreninger og at vi vil have noget 

godt og udfordrende at tilbyde til de folk 

der bor i Grønbjerg. 

 

Vi besluttede, at vi ville offentliggøre vores 

historier i Runestenen, så resten af Grøn-

bjerg kan se hvor vi drømte os hen. Måske 

er der nogen der læser vores historier, der 

kan få lyst til at arbejde videre med nogle af 

tankerne. God læselyst.� 

���� Visions-weekend i Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Bestyrelsen for GGUF 

Connie skriver: 

 

Netop hjemvendt fra en uges aktiv ferie i 

Norge. 

Ser tilbage på den 8. november 2008 hvor 

ideen blev født. På Grønbjerg Gymnastik 

og ungdomsforenings weekend til vester-

havet. 

GUF ønskede et mere aktivt samarbejde 

med Friskolens SFO og andre foreninger i 

Grønbjerg. Vi mener at vi sammen kan 

skabe aktive og udfordrende eftermiddage 

til Grønbjergs unge. 

Vi ønskede at skabe mulighed for fiskeri, 

orienteringsløb, rappelling, ridning og 

Mountainbike cykelture i terrænet, over-

natning i naturen. 

SFO’en indkøbte 4 mountainbike cykler, 

enkelte børn havde allerede en, en lokal 

lodsejer åbnede op for muligheden for at 

vi måtte etablere en mountain bike bane i 

hans skov. På kort tid er det blevet en rig-

tig god succes. Der er blevet lavet et min-

dre værksted på skolen så cyklerne kan 

vedligeholdes og mindre reparationer kan 

udføres der. 

Grønbjerg GUF byggede i vinteren 

2008/2009 en klatrevæg i Multisalen. 3 
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instruktører, heraf en pædagog blev sendt af 

sted på kursus. Børnene kan nu udfordre sig 

på klatrevæggen i SFO tiden. 

Der var løbere der udfordrede sig selv med 

halv og helmarathon, måske de manglede 

nye udfordringer? Vi planlage et oriente-

ringsløb med GPS og derfra har det udvik-

let sig, vi har et fantastisk terræn, og nogle 

af de voksne løbere træner sammen de un-

ge. 

Ungdomsklubben og Gymnastikforeningen 

og SFO’en har i samarbejde arrangeret kano 

og kajaksejlads på Ringkøbing fjord. 

Ligeledes er det blevet arrangeret mange 

fisketure, mange har vist lyst og interesse 

herfor. 

Al denne aktivitet har kumuleret til en uges 

aktiv ferie i Norge. Vi drog 70 mennesker 

af sted fra Grønbjerg og havde lejet os en 

på en skisports hotel hvor vi har boet i hyt-

ter. 

Ugen har været fuld af aktiviteter, der er 

blevet sejlet i kano og kajak, der er fanget 

mange fisk, Dem der har haft lyst og mod 

har rappellet på den norske klippevæg. Der 

har været rideture i terrænet. Andre har 

cyklet på mountainbike i terrænet. 

Det har været fantastisk at prøve kræfter 

med en natur der kan byde på udfordringer 

til både unge som gamle, øvede og nybe-

gynder. 

Grønbjerg GUF er stolte af at havde været 

med til at motivere så mange unge til at 

udnytte de muligheder der er dem tilgænge-

lige herude på vores ”grønne plet” Vi har 

udfordret de unge til at udfordre sig selv, og 

lære dem at kende deres fysiske og psyki-

ske grænser. Vi mener at det er med til at 

skabe det hele menneske at man gennem 

motion og samvær kan finde glæden i sig 

selv og glæden i livet. 

 

Endnu en gang tak for en fantastisk tur og 

velkommen hjem. 

Badmintonturnering 2009Badmintonturnering 2009Badmintonturnering 2009Badmintonturnering 2009    
I år er der badmintonturnering i Multisalen 

 

Lørdag d. 7. og søndag d. 8. marts Lørdag d. 7. og søndag d. 8. marts Lørdag d. 7. og søndag d. 8. marts Lørdag d. 7. og søndag d. 8. marts     
 

I kan tilmelde jer i Multisalen i februar 
 

For ikke medlemmer koster det 50,- at deltage 
 

I kiosken sælger vi sandwich, frugt, slik, sodavand og vand 
 

Publikum er meget velkommen til nogle spændende dage 
 

På gensyn til en god og aktiv weekend 
 

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening 
 

Tilmelding til sommerbadminton i Gymnastiksalen  
er den 10. marts kl. 19.00 

Klinik for sundhed og velvære 
 

 

 

 

 

Zoneterapi ���� Massage 

Elektroterapi ���� D-tox spa 
 

Gavekort udstedes 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk 
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Helle Vendelbo skriver: 

 

En god fortælling om Grønbjerg GUF 

• Udvidelse af Multisalen 

• Gymnastik- og Multisal som en helhed 

for hele sognet og skole og institution 

• Samarbejde foreningerne og friskolen i 

mellem 

• Flere medlemmer pga. de gode facilite-

ter og livet i vores lille by 

 

Multisalen er udvidet og der er netop budt 

velkommen til en aften med opvisning i 

flotte nye rammer. Der er god plads til de 

store hold på gulvet og der er god plads og 

godt udsyn for publikum på tribunen. At der 

er lavet køkkenfaciliteter og opbevaring af 

borde og stole i forbindelse med Multisalen 

har lettet bestyrelsen for meget arbejde i 

forberedelserne til årets opvisning, da der 

ellers er meget transport fra forsamlingshu-

set og til Multisalen. 

For at vi har kunnet nå her til har vi været 

vidt omkring. Der er blevet et rigtig godt 

samarbejde de fleste foreninger i mellem de 

sidste 5 år. Det er med til at der er flere til 

at løfte den store opgave det er at udvide og 

tænke nye tanker om et lille lokalsamfund i 

udvikling. Skolen og institution er kommet 

godt fra start og har været med sammen 

med foreningerne og dagplejen i planlæg-

ningen, så alle kan udnytte bygningerne og 

faciliteterne mest optimalt og give vores 

børn de bedste muligheder fra små til store. 

Finansieringen af dette projekt er ikke en 

del af historien, men tanken om et godt 

samlingssted for børn og voksne er med til 

at udvikle vores lille by. 

generøsitet blev det til en del millioner, her-

under kom en del fra salget af forsamlings-

huset. Vi har søgt fonde, DGI har bidraget 

med en del penge og med kæmpe opbak-

ning fra vores lokale erhvervsliv nåede vi 

vores mål. 

Vores drømme var ved at være en realitet. 

Så var det kun at komme i gang med bygge-

riet. Med kæmpe opbakning fra beboerne 

og byens håndværkere står vi her i dag med 

alle vore ønsker opfyldt. En pragtfuldt Mul-

tisal med køkken og flotte lokaler til fester 

og aktiviteter nok til at holde alle grøn-

bjergs beboer beskæftigede i mange år 

fremover. 

Et kæmpe tak til alle. 

Trevor McEvoy skriver 
 

8. november 2013 
 

Indvielse af grønbjergs nye Multisalen. 
 

Velkommen til åbning af grønbjergs nye 

Multisal, 3 gange så stor som vores gamle 

og med alt det udstyr vi kunne ønske os. 

Det har været en lang og sej kamp for at nå 

frem til idag. 

 

Det hele startede for 5 år siden da vi langt 

om længe fik et bedre samarbejde imellem 

vores foreninger i Grønbjerg. Vi gik alle 

sammen med et ønske om bedre faciliteter 

for byens borgere. Større Multisal, flere ba-

ner til badminton, nye baner til squash, bed-

re redskaber til vores gymnaster, en spring-

grav, fitness lokale, faciliteter til de ældre 

borgere, ungdomsklub med netcafe til vores 

unge, mødelokaler og et nyt industrikøkken 

som erstatning for det gamle forsamlings-

hus. 

Vi startede med at samle penge ind, så vi 

igen havde lidt at gøre godt med. Kommu-

nen lovede os en krone for en krone ord-

ning, og gennem hårdt arbejde og borgernes 

Sommerfest  
12. og 13. juni 2009 

 

Sæt kryds i kalenderne -  
så du er klar til en sjov og festlig 

weekend for hele sognet.  
 

Med venlig hilsen  
Sommerfestudvalget. 
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Jesper Bagge skriver: 
 

Tale ved åbningen af Grønbjerg Efter-

skole - august 2014  
 

Vi fra GGUFs side er meget stolte og meget 

glade for de muligheder, vi nu kan tilbyde 

vores medlemmer i forbindelse med åbnin-

gen af Grønbjerg Efterskole, hvor vi i sam-

arbejde med Efterskolen kan bruge de fæl-

les faciliteter så som: 

• Stor delvis ny hal med springgrav 

• Fælleskøkken faciliteter 

• Fest og forsamlingshus samt og opholds 

og møderum 

• Motionsrum 

• Squash baner 

• Beachvolley bane 

• Masser af udendørs aktiviteter så som 

kajak, O-løb bane, Mountainbike baner. 

 

Men først og fremmest er vi stolte og glade 

for hele det arbejde, der er gået forud for 

dagen i dag.  

Lad mig kort skitsere denne proces. 

Det hele startede i efteråret 2008, hvor man 

i Grønbjerg-2000 besluttede, at de 50.000 

kr. Grønbjerg fik i forbindelse med, at 

Grønbjerg blev årets landsby, skulle bruges 

til idéudvikling af dette projekt. 

Selve idéudviklingen blev afsluttet i løbet af 

2009 og materialiserede sig i en konkret 

byggeplan og finansieringsplan. Til dette 

arbejde fik vi stor hjælp af arkitekterne Ut-

zons tegnestue, der lavede den samlede løs-

ning, som vi så har kunnet gennemføre eta-

pevis. Med hensyn til selve finansieringen 

af dette store projekt ansatte vi en professi-

onel fundraiser efter metoden ”no cure no 

pay”. 

Således gik vi i 2010 i gang med oprettelsen 

af vores udendørs aktivitetsområde med 

bl.a. nye fodboldbaner på markerne nord for 

skolen. 

I 2011 tog vi så hul på projektet med at få 

udvidet vores daværende Multisal til dob-

belt størrelse med flere baner og springgrav. 

Samtidigt med dette blev der lavet nye lo-

kaler til forsamlingshus med tilhørende 

køkken, som bruges til mange forskellige 

formål så som skolekøkken til friskolen, 

ungdomsklub, ophold og møderum. 

I 2012 – 2013 tog vi så hul på byggeriet af 

selve efterskolen på den grund, hvor der før 

var fodboldbane. Og som I kan se er dette 

blevet en fantastisk god og sammenhæn-

gende løsning med masser af muligheder 

ikke alene til de børn og unge, der går på 

vores nuværende friskole og til dem der 

kommer til at gå på efterskolen, men også 

for alle indbyggerne i Grønbjerg. 

Dette har samtidig bevirket, at der er kom-

met gang i byggeriet af nye huse på storpar-

cellerne ude vest for byen. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne benytte 

lejligheden til at sige tak til alle dem, der 

har hjulpet os med at få realiseret dette 

kæmpe projekt og tak for den store økono-

miske støtte, vi har fået af bl.a. Nordea 

Danmark fonden, Tuborgs Grønne fond, 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til almene Formål og Bill and 

Melinda Gates Foundation. 

 

Lad os alle ønske hinanden tillykke med 

denne store dag og ikke mindst med de mu-

ligheder, vi fremad alle sammen får med 

åbningen af denne skole.  � 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

Serien fortsætter i næste nummer 
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PipeCon designer, fremstiller og leverer rørsystemer til skibe 

og dieseldrevne kraftværker. 

Leverancerne omfatter komplette udstødningssystemer inklu-

siv lyddæmper, modulopbyggede pumpeenheder, rør unitter 

samt alle former for tanke og trykbeholdere. 

Rørsystemer 

PipeCon as 
PipeCon as 

Ribovej 4 

DK-6950 Ringkøbing 

Tel. +45 96 92 20 00 

Fax +45 96 92 20 02 
 

info@pipecon.dk 

www.pipecon.dk 
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De første unge beboere er nu flyttet ind på 

Koglely, som allerede før jul kunne melde 

’alt optaget’. 

De unge har i begyndelsen alle været be-

skæftiget med undervisning og værkstedsar-

bejde på afdelingen, og efter Nytår skal de 

første unge ud i arbejdspraktikker i lokal-

området.  

Vi er meget glade for, at det er gået så hur-

tigt med at få nogle unge ind på afdelingen, 

så vi kan komme i gang med vores egentli-

ge arbejde: at skabe et godt forløb for og 

sammen med de unge, deres familier og de 

���� Nyt om Koglely 
 
 
Ved: Forstander Eva Hallgren 

kommuner, som har henvist de unge til 

Koglely. 

Umiddelbart efter Nytår vil vi gå i gang 

med at planlægge den officielle indvielse 

af Koglely. Den finder sted den 17. marts 

2009 kl. 14.00, hvor Regionsrådsformand 

Bent Hansen deltager, men mere herom i 

et forårsindlæg i Runestenen. 

Vi glæder os til at kunne invitere 

’indenfor’ i forbindelse med den officielle 

åbning af Koglely. 

 

Med disse ord vil vi ønske alle Grønbjerg-

borgere et Godt Nytår og på gensyn i 

2009!! � 

Skifter du e-mail, så meddel det på runestenen@runestenen.dk  
 - så er du opdateret med nyheder fra Grønbjerg 



44 

Miljøcenter Vestjylland I/S, der står for 

prøvetagning af vandet i Grønbjerg, har 

igen i år sendt en oversigt over de prøver, 

der er udtaget i årets løb. Alle vandvær-

ker er forpligtigede til at offentliggøre re-

sultatet af prøverne. Heldigvis er det in-

gen skam at offentliggøre tallene for 

Grønbjerg Vandværk. 

 

Først dog lidt læsevejledning: Når Miljø-

centret skriver <1 og kvalitetskravet er 

<1, så betyder det, at måleudstyret ikke 

kunne måle noget som helst. Hvorfor 

skriver de så ikke bare 0? Det gør de ikke 

fordi de ved kun hvad deres måleudstyr 

���� Vandkvaliteten i Grønbjerg 2008 
 
 
Ved: Per Hessellund Lauritsen 

fortæller dem, og udstyret siger mindre 

end 1. Der er med andre ord ingen fare på 

færde. 

 

Som det kan ses af nedenstående, så er 

der målt et kimtal på 50, hvor kvalitets-

kravet er maksimalt 200. Målingen blev 

foretaget ved en forbruger. Selvom vi er 

under kvalitetskravet fik omgående fore-

taget en ny måling, da resultatet blev 

kendt for os. Denne nye måling viste, at 

der ingen problemer er med vandkvalite-

ten, Måske skyldtes det høje kimtal en 

fejl i udtagnings- eller måleproceduren. 

Vi ved det ikke. 

Fællesspisning 
 

Tag din nabo i hånden og kom til 
 

fællesspisning fredag d. 30. januar kl. 18.30  

i Grønbjerg forsamlingshus 
 

I år står menuen på boller karry med ris;  
og sædvanen tro er der et stort dessertbord. 

 

Medbring service og drikkevarer, så sørger vi for maden. 
Pris for voksne 70 kr. og børn 30 kr. 

 

Tilmelding i Brugsen senest d. 26. januar 
 

Vi glæder os til at se jer - med venlig hilsen 
Menighedsrådet, Kultur og Samvær og Familie og Samfund.  

Efterlysning: 
 

Tekstforfattere og aktører til  
sommerrevy/sommerunderholdning: 

 

Da vi ønsker at arrangerer en rigtig sjov sommerfest med underholdning, efterlyser vi nogle kreative 
mennesker, der vil være behjælpelig med at skrive tekster og lave underholdning til festaftenen lør-
dag d. 13. juni. Vi håber, at nogle vil hjælpe os. 
 

Kontakt Malene Juelsgaard, tlf.: 97 38 26 27 - Mail: peder-malene@mail.tele.dk 
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Men her kommer oversigten fra Miljøcenter Vestjylland: 

Der er i 2008 udtaget følgende prøver:         

              

  Ordinære Opfølgning Andet       

Hos forbrugere 4 0 1       

På vandværk 4 0 0       

Fra boringer 2 0 0       

Fra ledningsnet 0 0 0       

              

ANALYSERESULTATER 2008           

Parameter Seneste Laveste Højeste Enhed Kvalitets- Sted 

  resultat resultat Resultat   krav   

Kemiske:             

Hårdhed 3,3 3,3 3,3 ° dH   V 

pH 8,03 8,03 8,38   7 - 8,5 F 

Nitrat <0,5 <0,5 <0,5 mg/l < 50 V 

Jern 0,07 0,05 0,07 mg/l < 0,2 F+V 

Mangan <0,005 <0,005 <0,005 mg/l < 0,02 F+V 

Nikkel 0,08 0,08 0,08 µg/l < 20 F+L 

Flourid <0,1 <0,1 <0,1 mg/l < 1,5 V 

              

Mikrobiologiske:             

Coliforme bakterier <1 <1 1 antal/100 ml < 1 F+V 

Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml < 1 F+V 

Kimtal 22 °C 3 3 50 antal/ml < 200 F+V 

Kimtal 36 °C <1 <1 <1 antal/ml < 20 F+V 

              

V = undersøges på vandværksprøver    <    = mindre end 

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane  >    = større end 

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet     

Byggegrund sælges 
 

Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte sælges Algade 33 
 

Grunden er 887 m2 hvorpå der er et ældre værksted/garage 
 

Der er el, vand og kloak på grunden 
 

Henvendelse: - Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 10 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 
 

Får du nok D-vitamin? 

 

I en lille by i Massachusetts, USA har man 

fulgt flere tusinde indbyggeres helbred si-

den 1948, altså i 60 år. I én af de seneste 

undersøgelser har man undersøgt godt 1700 

personer med en gennemsnitsalder på 59 år 

for hjertesygdomme og åreforkalkning og 

samtidig målt deres D-vitamin. Den samme 

gruppe fik lavet den samme undersøgelse 

for 7 år siden. Det, der faldt i øjnene, var, at 

dem med lavt D-vitamin havde mere årefor-

kalkning, end dem med højt D-vitamin. Der 

var også flere af dem, der havde fået blod-

propper. 

Det er i den forbindelse påvist, at D-

vitamin hjælper til at holde blodtrykket 

nede. 
Det er ret nemt at få D-vitamin nok. Det 

findes f.eks. i fede fisk, f.eks. sild eller 

makrel, men også i æg og sødmælk, og 

desuden kan kroppen selv lave det, mens 

man tager solbad. I Danmark får vi i un-

derkanten med sol, og det er bedst at få 

lidt tilskud i hvert fald i den mørke tid af 

året. Sundhedsstyrelsen anbefaler et til-

skud til alle over 65. 
Man kan selvfølgelig ikke spise sig lykke-

lig og rask, og man kan også gå så meget 

op i sundhed, at man bliver syg af det, 

men det er nødvendigt, at få sit vitaminbe-

hov dækket. � 

Skifter du e-mail så meddel det på runestenen@runestenen.dk  
så er du opdateret med nyheder fra Grønbjerg 

Familie og Samfund 

Aktivitetskalenderen for medlemsåret: 
 
 

Fredag den 27. februar kl. 19  Vinsmagning 
Afholdes i samarbejde med Grønbjerg Brugs i forsamlingshuset. 
Samarbejdet omfatter LokalBrugsen og ”vineksperten” Hans Kristensen der vil fortælle om de forskellige 
vine vi skal smage fra ”Excellent Wine” i Herning - dertil et flot ostebord. Pris kr. 150,-  
Tilmelding i Brugsen senest den 17. februar.  

 

Onsdag den 24. marts kl. 19.00  Makeup aften 
Vinni Linddahl kommer og fortæller om makeup og hudpleje. 
Hun vil lægge makeup på et par af deltagerne og der er mulighed for selv at prøve lidt forskellige ting.  
Afholdes på skolen. Minimum 15 deltagere. Pris 50 kr. 
Tilmelding i Brugsen senest den 17. marts 

 

Bestyrelsen:  

Formand: Jytte Nilausen ..................... tlf.: 97 38 43 78 
Næstformand: Jytte Hankelbjerg ........ tlf.: 97 38 42 68 
Kasserer: Pia Albæk Kristiansen ........ tlf.: 22 16 84 09  

Sekretær: Lissi Aagaard Dyrberg ........ tlf.: 21 49 74 92 
Medlem.: Henriette Qvist .................... tlf.: 98 48 54 52 
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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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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Tilsyneladende uden forudgående sygdom 
er tidligere sognepræst ved Nørre Omme og 
Ørnhøj kirker, Ernst Mølgaard Ottosen, 
pludselig afgået ved døden lørdag den 1. 
november 2008, 74 år gammel. Han blev 
begravet fra Hasle Kirke ved Århus den 7. 
november. 
Ernst Mølgaard Ottosen blev født i Han-
bjerg Sogn en majdag i 1934 som den ene 
af 3 brødre. 
Sine første ungdomsår arbejdede han ved 
landbruget. Men det var ikke lige det, han 
havde mest lyst til, nej, det var bøgernes 
verden, der drog, så han startede sine studi-
er på Rønde studenterkursus, og fortsatte 
senere med at gå teologiens vej i Århus. 
Gift var han i mellemtiden blevet med Ka-
ren fra Koldingegnen, og sammen holdt de 
brødet på bordet, indtil husherren kunne - 
som nyuddannet præst - søge og få kaldet 
ved Nørre Omme pastorat. Her var Karen 
og Ernst Mølgaard Ottosen så præstepar i 
34 år – fra 1. oktober 1969 til 2003. 
Datteren Lisbeth blev født, mens familien 
boede i Århus, mens Iver og Else Marie 
kom til verden i grønbjergtiden. 
Ottosen var en ”belæst” mand, og især de 
store russiske forfattere havde hans interes-
se. Han gik da heller ikke af vejen for at be-
nytte sig i sine prædikener af citater fra 
denne sin litteraturviden. 
Noget af en skuespiller var Mølgaard Otto-
sen og kunne lide at læse op af gamle folke-
lige fortællinger, som for eksempel den om 
”Den Gule ude på Fandens Slot”. Hvilke 
han tolkede med megen indlevelse og vid. 
Så sent som sidst i november skulle han ha-
ve fortalt Brejning - pensionisterne denne 
historie. Den måtte de undvære! 
Mange i Grønbjerg mindes nok også præ-
stem som instruktør, og også som aktiv på 
de skrå brædder i Forsamlingshuset. 
Præstegårdshaven havde Ottosens store in-

teresse, holdt den helst selv i orden, og hans 
ture fra kirken til præsteboligen og tilbage 
igen på plæneklipperen kunne opleves et 
par gange ugentligt. Hørte med i Grøn-
bjergs bybillede. Også datteren Lisbeths in-
teresse for heste delte han, så i en periode 
var der indrettet hestestald i præsteboligen 
til fornøjelse for den dyreglade familie. 
Ottosen gik på pension for 5 år siden, og 
parret flyttede til Århus, hvor de var nær-
mere på deres børn og børnebørn. Og hvor 
de - og da især han - kunne dyrke sin lyst til 
at følge forelæsningerne på Universitetet. 
Her fra Nørre Omme går tankerne til Karen 
og familien, som alt for tidligt mistede de-
res kære mand, far, svigerfar og morfar.--- 
Æret være Ernst Mølgaard Ottosens minde! 
 
 
Asger Berthelsen, Bygmarken 2, Spjald - 
førhen Holmgårdsvej 1, Grønbjerg, døde 
den 4. december på Spjald Plejehjem efter 
et langt sygdomsforløb, 79 ½ år gammel. 
Og blev begravet d. 10. december fra Nørre 
Omme Kirke. 
Asger var en hjemmets mand - tro mod den 
egn, hvor han den 3. maj 1929 blev født i et 
husmandshjem i Ramme med en stor børne-
flok. Han var den ene af et par tvillingdren-
ge, Asger og Tage, som var nogle af de 
yngste i flokken. 
Og tro mod den jord og den gård, som han 
erhvervede sig ved giftermålet med Bodil 
Korsholm i 1955 - hendes fødehjem. Her 
fik Asger sit virke sammen med Boel, som 
han kaldte hende, - selvom han vel til sta-
dighed længtes mod havet - mod sin hjem-
egn. Her ville han ud at bo, hvis han nogen-
sinde skulle flytte fra Vester Holmgaard, 
men nåede det ikke. 
Bodil og Asger hjalp tro hinanden med alt - 
med forårsarbejdet i marken og i høsten - 
halmen skulle i baller på loftet, den skulle 
gi´ varmen til kolde vinterdage. Sådan var 
det i alt fald i de sidste åringer i V. Holm-
gaard. Og mens Asger klarede efterårspløj-
ningen, klarede Bodil at få fodret grise, som 
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var de husdyr de holdt ved længst. De sort-

brogede køer var skredet, da det blev for 

besværligt med malkningen. 

Asger var en ordensmand. Han var også en 

dyreven og en børneven, hvilket børnebør-

nene vil kunne bekræfte. Også hans omsorg 

for familiens ”hejst” (vistnok rammedia-

lekt) mindes vi! 

Det var svært for Asger ar give slip på land-

bruget, på traktorer og maskiner, så han 

blev ved længe efter, at naboer på samme 

alder var stoppet grundet alder. Landbruget 

indbefattede al hans lyst og interesse, så 

lang tid han kunne kravle på en traktor. 

Men en dag sagde han stop - eller var det 

Bodil. En modermærke-kræftsygdom 

knækkede Asgers kraft - hans livsmod tog 

af, og han indså, at Bodil havde ret, de måt-

te ha´ gården solgt. Det var da også en let 

sag, at få naboen til at tage over, og selv 

flyttede parret ind i et lejet hus i Spjald, 

hvor de har boet et ¾ års tid. 

Asger har haft ophold på Spjald Plejehjem 

de sidste par måneder, og Bodil har været 

hos ham meget af tiden. Her sov han stille 

ind efter at have nydt en kærlig pleje. 

Som naboer til Bodil og Asger vil vi gerne 

tilføje, at man ikke kunne ønske sig mere 

hjælpsomme naboer end de to har været - 

mindes mangen episode, hvor vi lige har 

hjulpet hinanden over en hurdle eller lånt et 

eller andet redskab af hinanden. Også vore 

børn har leget, som var de søskende! 

Vi ønsker for Bodil og familien, at de også 

efter at have mistet deres mand og far må få 

en god tid og må få en god og glædelig jul. 

Asger efterlader sig foruden Bodil sønnen 

Leif og døtrene Lene og Birgitte, sviger-

børn og 5 børnebørn. 

Æret være Asger Berthelsens minde! � 

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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Grønbjerg Friskoles Skolekreds 

 
Er du interesseret i og vil støtte op om friskolen og friskoletanken 
og specielt den Grundtvig-Koldske tankegang og pædagogik - kan du 
melde dig ind i Grønbjerg Friskoles skolekreds. 
 

Du får da indflydelse ved Grønbjerg Friskoles Generalforsamling og 
kan deltage i friskolens arrangementer. 
 

Friskolekredsen er det samme som en forenings medlemmer - jo fle-
re des stærkere. 
 

Pris: 100 kr. pr. person. 
Indbetal dit medlemsgebyr på vedlagte indbetalingskort med angi-
velse af navnene på medlemmerne. 
Beløbet kan også overføres direkte til Friskolens konto i Ringkøbing 
Bank: 7650 - 2681687 - husk da også at anføre navn og adresse. 
 

Dette tilbud gives til alle der ikke har børn i Grønbjerg Friskole og 
NaturMusen, da disse allerede er medlem. 
 
Med venlig hilsen  Grønbjerg Friskoles bestyrelse 

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

v/ Jørgen Falk Nielsen 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
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VIKINGEN ER LØS 

En dag sad en syerske og syede nær elven, da hendes fingerbøl pludselig faldt i van-
det. 
Da hun skreg op kom Gud til hende og spurgte, "mit kære barn, hvorfor græder du"? 
 
Syersken fortalte, at hendes fingerbøl var faldet i vandet og at hun behøvede det for at 
hjælpe sin mand til at tjene til livets ophold. 
 
Gud sænkede hånden ned i vandet og tog et fingerbøl op i guld indsat med perler. 
"Er dette fingerbøl dit"? spurte Gud.  "Nej", sagde syersken. 
Gud sænkede igen hånden ned i elven og fandt et sølvfingerbøl med safirer. 
"Er dette fingerbøl dit"? spurgte Gud. Igen sagde syersken nej. 
Gud undersøgte bunden af elven igen og fandt et fingerbøl i ler. 
"Er dette fingerbøl dit"? spurgte Gud. "Ja", sagde syersken. 
 
Gud blev så glad for kvindens ærlighed, at han lod hende beholde alle tre fingerbøl, 
og kvinden drog glad hjem. 
 
Nogle år senere gik syersken tur langs elvebredden med sin mand, da han pludselig 
trådte forkert og faldt ud i vandet og forsvandt. 
Da hun skreg om hjælp dukkede Gud op igen. "Hvorfor græder du, mit barn", sagde 
Gud. 
"Å Gud, min mand er faldet i elven!" 
Gud rakte ned i elven og kom op igen med George Clooney. 
"Er dette din mand?" spurgte Gud. "Ja", græd syersken. 
Gud blev skuffet. "Du lyver! Det er en synd!" 
 
Syersken forklarede, "Åhh tilgiv mig min Gud, det er en misforståelse". 
Jeg tænkte, hvis jeg havde sagt nej til George Clooney, havde du måske trukket Brad 
Pitt op næste gang. Hvis jeg sagde nej til ham, ville du hente min mand op. Havde jeg 
da sagt ja, ville du give mig alle tre. 
Gud, jeg har ikke det bedste helbred og kunne ikke tage vare på alle tre mænd, så det 
er DERFOR, jeg sagde ja til George Clooney. 
Og Gud lod hende beholde ham. 
 
Moralen i denne historie: 
Når en kvinde lyver, er det for en god og ærlig grund, og til bedste interesse for an-
dre. 



 

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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