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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

Jeg vil naturligvis begynde året med at øn-

ske alle læsere godt nytår, også selvom vi 

nu er en halv måned henne i 2010. 

 

De store tanker og håb….. 
De store tanker om verdensfred og klima-

topmøde samt økonomisk krise og recessi-

on er der andre, der har gjort sig i forhold til 

ønsker og håb for verden i 2010.  

Personlige nytårsfortsætter overlader vi af 

gode grunde til hvert enkelt at tage vare på 

og ansvar for. 

 

….for Grønbjerg 
Derfor kan det måske være på sin plads, at 

gøre sig ønsker, håb og tanker om vores 

eget lille lokalsamfund for det kommende 

år 2010 eller måske hele årti.  

 

Brugsen 
Det er jo nærliggende at håbe på, at krisen 

for vor Brugs er, om ikke overstået, så da i 

hvert fald stagneret, og med et forslidt ud-

tryk kan man ane ”lys for enden af tunne-

len”. 

 

Friskolen 
En anden vigtig medspiller i vort lokalsam-

fund er Friskolen. Det går rigtig godt, og 

håbet og ønsket om at det må fortsætte i en 

lang årrække frem i tiden, må også være 

fremherskende her på kanten til det nye årti. 

 

Foreningslivet og civilsamfundet... 

Andre gør også en stor indsats for at man 

kan trives i Grønbjerg, og her tænker jeg 

specielt på foreningslivet. Det må naturlig-

vis også være håbet, at foreningslivets be-

styrelser og medlemmer må være med til at 

gøre 2010erne til år, hvor der over en bred 

kam gøres en indsats for at få den side af 

lokalsamfundet til at virke tiltrækkende. 

Og tiltrækkende skal det være, for få Grøn-

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. 

bjergs Borgere til at bakke op om vort lo-

kalsamfund. Og ikke mindst skal det også 

være medvirkende til, at vi kan få flere ind-

byggere til Grønbjerg.  

 

Lokalsamfundets udvikling 
Alle kan bidrage til, at vi får flere indvånere 

i Grønbjerg. På den ene eller på den anden 

måde. Det kunne være fint, om alle familier 

i Grønbjerg havde som mål, at sætte fire 

børn til verden. Ikke fordi vi skal have kine-

siske tilstande i Grønbjerg  - med modsat 

fortegn, meeeen…..  

 

Positiv omtale 
Men ellers kan man omtale vort lokalsam-

fund på en positiv og attraktiv måde og på 

den måde være medvirkende til af få flere 

indbyggere til Grønbjerg og dermed vort 

Lokalsamfunds udvikling. 

 

Hvad vil du med dit lokalsamfund i 2010- 

2020?� 

Deadline for nr. 103 er  

lørdag d. 27. februar 
 

Bladet udkommer 
onsdag d. 17. marts 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 

I skrivende stund, (den 28. 

december) er det vinter, jor-

den er dækket af sne, og ter-

mometeret viser frostgrader. 

Der spås i den kommende 

uge om helt ned til 15 graders 

frost. Jeg vil som følge heraf 

indlede med at citere fra en af Ingemanns 

vintersange: 

 

I sne står urt og busk i skjul 

det er så koldt derude 

dog synger der en lille fugl 

på kvist ved frosne rude. 

 

Dernæst vil jeg benytte lejligheden til at øn-

ske læserne af Runestenen et godt og lykke-

bringende nytår 2010. Ingen tvivl om, at 

2010 vil byde på meget store udfordringer. 

Finanskrisen sætter sig forsat dybe spor, 

byggeriet er næsten gået i stå, og aktiviteten 

er faldende stort set overalt. Der er dog vis-

se tegn på at bunden er nået, og at det igen 

vil begynde at gå fremad. Lad os håbe på at 

2010 vil bringe fornyet fremgang. 

 

Kommuneplanen: 

På byrådets decembermøde blev kommune-

planen, lidt forsinket, sendt i høring i 10 

uger frem til den 5. marts 2010. Planen er at 

finde på kommunens hjemmeside 

www.rksk.dk Kommuneplanen tager ud-

gangspunkt i Planstrategien som blev god-

kendt af byrådet for præcis et år siden. 

 

Nogle af hovedpunkterne i det omfattende 

arbejde med kommuneplanen har været:  

At indarbejde de regionale bestemmelser i 

planen,  

at sammensmelte de fem gamle kommune-

planer til et dokument,  

at ajourføre mål, retningslinjer m.v. for de 

forskellige emner i et tæt samarbejde med 

fagudvalgene,  

at inddrage borgerne og interessenter m.fl.  

 

Der har været afholdt borgermøder og sup-

plerende høringer i borger og sogneforenin-

ger. 

 

Der vil i den kommende offentlighedsfase 

blive afholdt borgermøder på følgende loka-

liteter, og jeg vil da gerne opfordre til at 

møde op, og være med i debatten. Et af mø-

derne vil blive afholdt i Videbæk den 2. fe-

bruar. Nærmere herom i dagspressen eller 

på hjemmesiden. 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse: John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Knud Christensen, Spjald 97381002 

Dagplejerep: Inger Kjeldgaard 97384335 

Margrethes døtre Pia Kristiansen 22168409 

Flagalle: Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen 23265890 

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 25323358 

Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene: Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Heidi Kjær 32559555 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Ungdomsklubben: Birthe Kamp 97132220 

Vandværket: Peter Freund Juelsgaard 97382627 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1700  Søn- og helligdage kl. 1700 
 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 

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 - 1900 
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 11  Dagen er tiltaget med 0t 57m2  LØ 13   

TI 12   SØ 14  Kirke 9.00   

ON  13   MA 15 Driftsforstyrrelser 7 12 

TO  14 Sang og fortælling KS 11 TI 16   

FR  15 Driftsforstyrrelser 12 ON 17 .  

LØ  16   TO 18   

SØ  17 Familiegudstjeneste Kirke 10.30  FR 19   

MA  18  3  LØ 20   

TI  19   SØ 21  Kirke 9.00 (AH)  

ON  20   MA 22  8  

TO  21 Menighedsrådets Visioner 40 TI 23   

FR  22   ON 24   

LØ  23   TO 25   

SØ  24  Kirke 9 (AH)  FR 26 Fællesspisning 6 

MA  25  4  LØ 27 Deadline Runestenen  

TI  26   SØ 28 Fastelavnsgudstjeneste Kirke 13.30 26 

ON  27 Dramaforestilling Friskolen 43  MARTS  

TO  28 Jagtforeningens Generalforsamling 30 MA 1  9 42 

FR  29   TI 2  42 

LØ 30 Forslag til Friskole general 22 ON 3 Åben skole - alle 42 

SØ 31  Kirke 9.00  TO 4 Vandv. Generalfors. - KS 29 28 

 FEBRUAR  FR 5 Gymnastikopvisning 20 42 

MA 1  5  LØ 6 Badmintonturnering  39 

TI 2   SØ 7 Badmintonturnering Kirke  39 

ON 3   MA 8  10  

TO 4   TI 9 Tilm. Sommerbadminton 39 

FR 5   ON 10   

LØ 6   TO 11   

SØ 7  Kirke 10.30  FR 12 Driftsforstyrrelser 12 

MA 8 Skolens  6  LØ 13 Gym. - Rofi  

TI 9 Vin-  Ud af Grønbjerg Skole 28 SØ 14 Gym - Rofi Kirke   

ON 10 ter  MA 15 Mad med inspiration 11 43 

TO 11 fe  TI 16   

FR 12 rie  ON 17  Dagen tiltaget med 5t 46m  

Indskrivning i  

Grønbjerg Friskole 
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Fortsat fra side 3..... 
 

Farvel og tak. 

Da jeg, som det er de fleste bekendt, ikke 

valgte at genopstille til byrådet, er dette mit 

sidste indlæg i jeres udmærkede sogneblad. 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for 

spaltepladsen, og jeg håber I har haft glæde 

af mine indlæg. 

Jeg vil ønske det nye Byråd held og lykke 

med et videre arbejde, og ser frem til at føl-

ge den forsatte udvikling i vores Kommune. 

 

Sluttelig vil jeg endnu engang ønske Rune-

stenens læsere et godt nytår 2010, og Grøn-

bjerg Sogn alt det bedste i fremtiden. 

 

Hans Østergaard  

Redaktionen vil kvittere med at sige tak til 

Hans Østergaard for orienteringen fra 

byrådet om de emner, der har været 

fremherskende i de sidste fire år. 

 

Velkommen til Knud Christensen 

Det er lykkedes redaktionen at ”overtale” 

Knud Christensen (V), nyvalgt byråds-

medlem i Spjald, til at fortsætte orien-

teringen om begivenhederne på det lokale 

”tinge”  

Vi vil hermed byde velkommen til, og håbe 

på et lige så godt samarbejde i mindst fire 

år frem i tiden. � 

Fællesspisning 
 

Tag din nabo i hånden og kom til Fællesspisning i  
Grønbjerg Forsamlingshus 

 

fredag den 26. februar kl. 18.30 
 

I år står menuen på forloren hare med kartofler samt dessertbord 
 

Medbring service og drikkevarer 
 

Pris for voksne 70 kr. og for børn 30 kr. 
 

Tilmelding i Brugsen senest den 22. februar 
 

Vi glæder os til at se jer - hilsen 
Menighedsrådet - Kultur og Samvær - Margrethes Døtre 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Forsiden 
I mange år har forsiden været præget af bil-

leder taget af begivenheder her fra Grøn-

bjerg. Det kan godt ske at det bliver ved - 

det ved jeg ikke. 

 

”Runestenens Kreative Forsideår” 
Jeg vil udnævne 2010 til at være 

"Runestenens Kreative Forsideår", og til 

den ende har jeg allieret mig med Finn 

Krogh Jørgensen.  

Finn har fået (næsten) frie hænder til at kre-

ere forsiden. Og da en kreativ forside ikke 

skal forklares, men være op til den enkelte 

selv at tolke/fortolke vil der ikke være en 

underliggende tekst som der ”plejer”. 

Det er ikke sikkert af Finn vil forsyne alle 

forsiderne med kreativitet, men så vil Re-

daktionen måske forhøre sig om andre kun-

ne have lyst til at begive sig ud i kreativite-

ten. 

Kommentarer modtages gerne 
Redaktionen vil gerne høre kommentarer til 

forsiden - ligegyldigt om man synes det er 

noget bras eller det modsatte, eller hvis man 

har et længere eller kortere indlæg om forsi-

den er man velkommen. Få gravet et stort 

hul til ham Jante og få ham derned og smidt 

noget jord på og klap efter dig og kom frit 

fra leveren med kommentarer. � 

���� Forsiden i 2010 

 
Ved: Redaktionen 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Priser ved leje af huset: 
Sal ungdomsfester mv. - under opsyn af forældre  kr. 2500,- 
Hverdage (man - tor) kr. 1000,- 
Weekends (fre - søn) samt hellig/mærkedage kr. 1800,- 
 
Køkken ved spisning kr.   500,- 
Køkken ved kaffebord kr.   300,- 

Borde og stole lejes ud af huset: 
Borde 18,- kr. pr. stk.  
Stole 7,- kr. pr. stk. 
Stole gl. 5,- kr. pr. stk. 
Service 15,- kr. pr kuvert 

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

Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:    
    

Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90    
                 Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16     

Obligatorisk slutrengøring kr. 500,- 

Der kan arrangeres kaffebord til en fast kuvertpris - kontakt ovenstående 

Du kan også få tilsendt Du kan også få tilsendt Du kan også få tilsendt Du kan også få tilsendt     
Runestenen meddeler og Runestenen orientererRunestenen meddeler og Runestenen orientererRunestenen meddeler og Runestenen orientererRunestenen meddeler og Runestenen orienterer    

    
Send en mail til:  runestenen@runestenen.dkSend en mail til:  runestenen@runestenen.dkSend en mail til:  runestenen@runestenen.dkSend en mail til:  runestenen@runestenen.dk    
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Hun er en ganske almindelig ung pige - næ-

sten ! 

En pige med håb og visioner - og ønsker for 

sin fremtid! 

Ønsker, som hun nok skal få indfriet, for 

hun har gåpåmod og en ildhu, som man 

sjældent ser hos en teenager. 

Og man kan, hvad man vil, det tror Line på, 

for det siger min far! 

Man kan, hvad man vil, det tror Line på, at 

når min far siger sådan, så er det sådan, det 

er! 

For her i familien Sørensen - har mor Gitte 

- far Holger - lillesøster Katrine og så Line 

selv- et stærkt og tæt forhold til hinanden. 

Man stoler på hinanden og er hinandens 

bedste støtter. 

Det med støtten må man gå ud fra ind imel-

lem har været nødvendigt for Line. Selvom 

hun har mange gode venner og veninder, er 

det mor, der er ”bedsteveninden”, - mor ved 

jeg altid, hvor jeg har. 

Mor er der altid for mig, mor ved altid, 

hvordan jeg har det - har altid et øje på 

klem uden at være overbeskyttende. Sådan 

ser jeg det, mor vil måske forklare det på en 

anden måde. 

 

Og hvorfor nu al den her snak?  

Jo, fordi Line har, siden hun var 10 år, levet 

med diagnosen Diabetes 1 (Type 1 diabe-

tes). 

Sukkersygen, som man ikke kan sidestille 

med Diabetes 2, gammelmands sukkersy-

gen, fordi man har den med fra barnsben, 

måske er den i Lines tilfælde genetisk be-

tinget (kan spores på mors side). 

 

Jeg besøgte Line et par dage før jul i hendes 

hjem på Holstebrovej - måtte ha’ lidt mere 

rede på, hvordan et ungt menneske klarer 

sådan en udfordring og klarer at styre det 

selv - det med medicineringen og i det hele 

taget have et ganske almindeligt ung-

domsliv med skolegang, sport, job m.m. 

Og så, om muligt, undskylde at vi i Kultur 

og Samvær ikke havde formået at samle fle-

re til det helt formidable foredrag, som Line 

og mor Gitte holdt for os den 19. november 

i Konfirmandstuen. Det, som alt for få fik 

fornøjelsen af at lytte til. 

En beretning om en helt utrolig vilje og 

ukuelig tro på at man, uanset sukkersygen 

som livslang følgesvend, kan formå at få et 

næsten normalt liv - og opnå at se sine am-

bitioner lykkes. I gjorde det så godt både 

mor og datter, så vi undte flere at have fået 

denne oplevelse. Hvis vi tør, kunne vi nok 

tænke os at tage imod jeres tilbud om at 

gentage engang senere. 

���� Line Sørensen - et liv med diabetes 

 
Ved: Ingrid Kirk 

Stor fest. 
 

Vi har valgt at slutte badminton og gymnastik sæsonen 2009/2010  
af med en stor fest for alle aktive medlemmer over 16 år. 

 

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen d. 20. marts. 
 

Mere information om pris og tilmelding kan snart findes 
på opslagstavlen ved Multisalen og i Brugsen. 

GUF 
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Lines tilbud om at få målt sit blodsukker 

mod at finde sig i et fint lille prik i en finger 

blev taget imod af nogle, nogle bestod prø-

ven flot, mens andre blev opfordret til at gå 

til deres læge. Et indslag, som gav anled-

ning til en del morskab! 

 

Og nu tilbage til vort lille interne møde en 

decemberdag på Holstebrovej! 

 

Line, hvordan fandt I ud af, at du havde di-

abetes, dengang du som 10-årig blev så do-

ven? 

Det var i december 2002 - ja, det er jo nu li-

ge præcis 7 år siden, da jeg blev mere og 

mere træt og sur og umulig. Mine forældre 

undrede sig - hvad var der dog i vejen med 

den pige, hun har da ellers været så glad og 

så optaget af sin pony - havde trænet og 

trænet til de der mesterskaber, der stod for, 

der må da være noget helt galt, nu sidder 

hun bare her og synker sammen på et knip-

pe hø og har slet ingen energi. Desuden 

drikker hun - drikker vand i litervis og tis-

ser og tisser i en uendelighed! 

Det endte med, at jeg blev indlagt i Herning 

den 18. december 2002, hvor man fandt ud 

af, hvad der var i vejen med mig og fik mig 

hjulpet, så jeg allerede den 23. blev udskre-

vet og dermed var hjemme til jul. Nu havde 

jeg fået stemplet Diabetes 1 på mig, men fik 

også den nødvendige insulin, som jeg ret 

hurtigt fik lært selv at sprøjte mig med. 

Straks fik jeg det meget bedre, blot var det 

lidt besværligt lige at ramme den rette dose-

ring, du forstår nok, at jo mere aktiv man 

er, des mere insulin skal der til, og at ved 

søvn og hvile kan man klare sig med min-

dre! Så helt godt blev det ikke, før jeg fik 

lov at få pumpen. Denne pumpe har gjort en 

fantastisk forskel. 

Line peger på den lille kasse, hun bærer på 

brystet. 

 

Line, har du lyst til at fortælle om pumpen, 

din insulinpumpe? 

Ja! Jeg blev tilbudt dette helt unikke appa-

rat, som så for godt et par år siden blev en 

del af lille mig, og som jeg nu er så afhæn-

gig af, og som har gjort mig så glad for li-

vet. 

Selve vidunderet består af en minicompu-

ter, som jeg har siddende foran i min bh, og 

som via en tynd slange er forbunden med 

en sugekop, som sidder ved min trussekant, 

og herunder sidder nålen fast i mit mave-

skind, hvorigennem der hele tiden bliver til-

ført kroppen den nødvendige mængde insu-

lin. Hvor meget, ja det finder pc'en ud af 

ved konstante målinger. Helt præcis doseret 

- alt efter om jeg er virksom eller i hvile. 

Det er da smart, synes du ikke! 

Der er kun én gene ved det, og den er af 

kosmetisk art. Andre siger, at computeren 

ikke kan ses udenpå tøjet, men det ved jeg 

ikke passer, jeg tror, at det bare er noget 

man siger for at trøste, men du kan tro, at 

for en ung kvinde, er det generende, at man 

tror den er synlig, at det er det første, man 

får øje på, når man kikker i retning af mig. 

 

Jamen Line - den er da... 

Ja, jeg ved, hvad du vil sige, men du er jo 

heller ikke ung. 

 

Nå-å nej, det er jeg jo ikke - stadig bare lidt 

forfængelig, så jeg forstår dig godt! 

 

Er der aldrig stunder, hvor man piller det 

hele af? 

Jo, men kun kortvarigt - når man dyrker 

sport eller sex, eller når man bader, så er det 

vældig meget i vejen og bli’r gemt væk lidt, 

det sker der ikke noget ved. 

 

Line, du taler åbent om det, at have en kæ-

reste og det at dyrke sex! 

Ja, det er også noget af det, vi taler lige ud 

af posen om derhjemme i familien, og som 

for mig er helt naturligt i min alder. Jeg er 

meget glad for, at min kæreste har accepte-

ret min sukkersyge, og dermed også mig, 

som jeg nu en gang er. Han er sød til at pas-

se på mig og holde øje med, hvordan det er 
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jeg har det. Nu har han da holdt mig ud i et 

par år! 

 

Line, jeg har selv mange børnebørn i din 

alder og ved fra dem, at når man er ung, så 

går man til fester, og til fester hører også 

spiritus. Hvordan har du det med det? 

Jeg har det fint med fester, jeg drikker al-

drig mere, end jeg ved, jeg må og kan tåle - 

et par genstande for selskabs skyld og for 

stemningens. Jeg ved nemlig, hvilket arbej-

de min lever kommer på, når den både skal 

klare det med sukkersygen og en eventuel 

stor dosis spiritus. Jeg må være fornuftig, 

og det er jeg så også. 

 

Forstår du din mors evindeli-

ge bekymring for dig, der 

kunne jo, selvom du er god til 

at passe på, opstå en sen-

komplikation med et Black 

out, og kom du så til at ligge 

alene et sted, kunne det må-

ske blive farligt for dig. 

Ja, jeg forstår godt min mor 

og er da også meget taknem-

melig for mors store omsorg 

for mig, men den der evinde-

lige omsorg for ens afkom 

kommer jeg nok ikke til helt 

at forstå, før jeg selv engang 

eventuelt bliver mor. Fra min 

mor ved jeg, at den omsorgs-

drift er en af de stærkeste 

drifter, vi mennesker har. Og 

godt for det da! 

 

Du var udsat for endnu noget 

ret alvorligt her i 2009 

Ja, jeg blev kastet af en gal 

hest, som vi eventuelt ville 

købe, og som jeg måtte prø-

veride. Det gik ikke så godt, 

ejeren måtte godt beholde den 

hest, for i faldet brækkede jeg 

ryggen og måtte i korset i 12 

uger - i eksamenslæsningsti-

den - noget af en streg i regningen - men 

ryggen kom sig, og jeg klarede eksamen 

med 10 i snit - og er nu godt i gang igen på 

Handelsgymnasiet i Holstebro. 

Ud over skolen har Line en travl hverdag. 

Der skal være tid til kæreste - til venner - til 

job i bagerbutikken - og fra nu også til kø-

rerlæreren, for nu er det kørekortet, der 

satses på skal i hus. 

Og så er der Lines store hobby/interesse, 

heste og dressurridning. 

Vi lader Line få ordet igen: 

Som helt ung - som meget, meget ung red 

jeg meget på de ponyer, jeg har haft. Først 

var det ”Ponygårdens” Mikkel og dernæst 

Bonnie. Vi øvede og øvede for at komme 

Line lægger hovedtøj på Atnon 
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med til DM og blev da også så dygtige, at 

vi opnåede et danmarksmesterskab. Men 

efterhånden som man bli’r større - og vok-

sen, bli’r sådan en lille hest jo for lille til 

mig, og i lang tid efter at vi solgte Bonnie, 

har jeg ingen hest haft. 

 

Tillykke med Atnon! 

Men nu - nu lige her ved juletid er jeg 

med mine forældres hjælp atter blevet he-

steejer. 

Vi har købt en rigtig dejlig sort vallak på 5 

år - Dansk Varmblod, Atnon hedder han 

og er rigtig sød. 165 i stang, så det er no-

get andet end en pony på 140 (mål over 

ryggen på en hest, lige ved mankekammen 

eller omkring forreste kant af sadlen -

red.). Så nu skal vi to til at lære hinanden 

at kende og træne - træne - og finde ud af 

om vi passer sammen, det er nemlig ikke 

noget, man kan vide på forhånd. Der skal 

være harmoni mellem hest og rytter. Er 

der det, skal vi i gang med at træne, man 

kan ikke købe sig til succes. 

Først når jeg er fyldt 21 år, kan vi konkur-

rere i voksenklassen, så indtil videre hed-

der det juniorklasse for Atnon og mig. Her 

må vi så først øve nogle år og håbe på at 

nå rigtig langt - satser højt - men et DM, 

det tror jeg ikke på, det vil kræve for me-

get arbejde - for megen træning fremover! 

Der er ingen tvivl om, at Line har lysten 

til at nå langt med sin store interesse for 

sin sport, men hun indser da også, at der 

er andet i livet end dressurridning. 

En uddannelse vil hun også ha’, og først 

koncentrerede drømmene sig om at blive 

sygeplejerske, men nu er ordet læge føjet 

til.  

I alt fald, vil jeg ha’ noget med mennesker 

at gøre, og jeg skal nok nå mit mål, føjer 

den snart 18-årige Line til. 

Nu er der styr på det med blodsukkeret, og 

man kan, hvad man vil, det siger min far 

nemlig også! 

 

Vi slutter af med at ønske hinanden en 

glædelig jul og et lykkebringende nyt år!
� 

 

Historier - fortælling - sang og musik  
 

den 14. januar - kl. 19.00 - på Grønbjerg Friskole 
 

med Peter Lindegaard og Hans Peter Ravn 
 

Har man endnu ikke fået sig tilmeldt, så kom alligevel der  
er altid plads til én til, især hvis man har en klapstol med. 

 

Husk overskuddet går til Grønbjerg Friskole 

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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Runestenen meddeler 

Der vil være perioder her i foråret hvor Ru-

nestenen meddeler og Runestenen oriente-

rer af forskellige grunde vil være ude af 

drift. 

Følgende perioder er ramt af driftsforstyr-

relser: 

 

I perioden 15. - 21. januar  

I perioden 14. februar - 2. marts 

I perioden 12. - 17. marts  

Begge dage inkl. 

 

Såfremt man er i stand til at planlægge ud-

sendelser før eller efter de pågældende peri-

oder vil udsendelse naturligvis være muligt. 

 

Runestenen orienterer 

Runestenen orienterer vil dække de oven-

nævnte perioder, men med en oversigt der 

rækker hen over hele den driftsforstyrrede   

periode. 

 

Næste nummer og deadline 

Der er deadline til Runestenen nr. 103 den 

27. februar 2010.  

Det er i én af de perioder hvor Runestenen 

er ude af drift, men det forhindrer ikke 

modtagelse af e-mail, da de kommer til at 

ligge på en ekstern server indtil driftsfor-

styrrelserne er ovre. 

 

Og af hensyn til udsendelse af Runestenen 

som planlagt i marts måned, anmoder jeg 

om at Deadline overholdes, da Runestenen 

skal færdiggøres mellem 3. marts og den 7. 

marts hvor der også er gymnastikopvisning 

og badmintonturnering. � 

���� Deadline og driftsforstyrrelser 
 
Ved: Redaktionen 
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I Grønbjerg Billardklub har vi ikke mindre 

end 6 hold, der deltager i "Vestjysk Billard-

union"s holdturnering, som løber hele vin-

tersæsonen igennem, og der spilles én gang 

om ugen - hvert hold består af 4 spillere. 

Vi er nu halvvejs gennem turneringen, og 

holdenes stilling er som følger: 

  

Grønbjerg 1: Nr. 7 ud af 8 hold. 

Grønbjerg 2: Nr. 4 ud af 8 hold. 

Grønbjerg 3: Nr. 3 ud af 11 hold. 

Grønbjerg 4: Nr. 7 ud af 11 hold. 

Grønbjerg 5: Nr. 2 ud af 8 hold. 

Pensionistholdet: Nr. 6 ud af 7 hold. 

 

Desuden spilles der VBU-cup, enkelt-

mandsturneringer, klassemesterskaber mv., 

men her skal hele turneringen være afslut-

tet, inden resultaterne kan offentliggøres. 

 

Der er generalforsamling i klubben torsdag 

den 14. januar, så navnene på den nye be-

styrelse kan findes i næste nummer af 

"Runestenen". � 

���� Grønbjerg Billardklub 
 
 
Ved: Henning B. Møller 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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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  
 

En aften var den kendte præst og senere 

forfatter Falk-Rønne, den gang Hee, til ste-

de, og det drøftedes, hvilket tag, der skulle 

på skolen. Da sagde han: Jeg har boet under 

tørvtag, skifer, tegl og stråtag, det sidste er 

langt at foretrække. Det slog sømmet på ho-

vedet. - Jeg havde et ønske, at skolen måtte 

blive lagt nøjagtig efter verdenshjørnerne 

øst og vest. Også her viste Jens Jacob An-

dersen sig at være velvillig og i 2 aftener 

gik vi og pejlede retningen af efter Nord-

stjernen, og der blev rammet pæle ned til 

vejledning for håndværkerne. Siden blev 

der dog et par vanskeligheder, man ville ik-

ke unde mig en kakkelovn i den pæne stue, 

men den havde jeg ret til at få, og her stod 

jeg fast. Så ville jeg gerne have væggene 

malede eller tapetseret i kontoret, dagligstu-

en og den pæne stue, men nu så formanden 

efter hvad der stod i loven. Der stod, at læ-

reren skulle i den slags stilles lige med, 

hvad der var almindelig der på egnen i de 

bedrestillede hjem. Ja hvor mange hjem 

havde mon så væggene således. Ja, man 

fandt kun tre i hele sognet. Jeg måtte så til-

byde at betale det halve, og det gik de ind 

på. Sognerådet skulle indhegne 1 skp. land 

til have, jeg ville have 2 skp. og måtte gå 

ind på også her at betale det halve. Kommu-

nen indhegnede, men glemte at sende en ½ 

regning, og jeg fandt ingen anledning til at 

minde dem på den. - Hen på slutningen af 

vinteren 1897 holdtes licitation, og tidlig 

forår begyndte man med planeringsarbejdet 

og brøndgravning. Hvor interessant det end 

kunne have været for mig at have været 

hjemme under hele opførelsen af skolen 

med avlsbygninger, så måtte jeg dog tage 

bort godt og vel en måned, fra midt juli til 

midten af august, idet jeg til min store for-

bavselse fik kursus i fysik. Da jeg kom 

hjem igen var skolen omtrent færdig. 

Selve skolebygningen var 56½ alen lang og 

12 alen bred, desuden udhus til 4 køer 2 - 3 

kalve eller ungkreaturer, 6 svin ca. 20 høns 

- 3 Wc’er, og i tærske og kørelo plads til 

fouragen, et tørvehus med indkørsel på 

langs igennem til tørv til skolen og privat 

forbrug, en brønd ca. 5 alen dyb, og et tem-

melig stort planeringsarbejde, da bygge-

pladsen var stærkt kuperet. (Tørvehuset 

blev mange år efter vendt og fik gennem-

kørsel på tværs, og i 1928 købte Peder Om-

gård det, og det står nu over ved Omgård.) 

 

Hvad kostede det så at bygge en sådan Sko-

le i 1897. Det kostede 8.488 kr. og de for-

skellige poster ser således ud: Planering 68, 

Brønd 37, Pump 17, Muresten 1718, Grå 

stene 8, Brosten m. m. 93, Trappesten 38, 

Syldsten 12, Levering og læskning af kalk 

369, Saltsyre 11, Engelsrødt 6, Tømmer 

2.319, Materiale til taget 897, Støbegods-

regning 390, Smederegning 44, Hængsler 



m. m. 50, Vand og sand under opførsel 12, Vinduer og 

døre 595, Murearbejde 1.032, Malerarbejde 200, Tøm-

rerarbejde 296, Tækkerarbejde 195, Brolægning 32, Lo-

gulv 4, forskelligt andet arbejde 45 kroner. 

Den 1. oktober flyttede vi ind i den nye skole. Far og 

mor fik sovekammeret og jeg indrettede mig i kontoret 

med seng, skrivebord, bøger osv. De andre stuer stod fo-

reløbig tomme, dog varede det ikke længe, inden vi fik 

gjort dagligstuen hyggelig, med det kendte og næsten 

uforgængelige runde Bord og smukke svære mørke vin-

tergardiner, som vi har endnu. 

Indvielsen af skolen fandt sted en dag i slutningen af ok-

tober. Indgangsdøren var pyntet med grønt og flag og 

skoledistriktets beboer strømmede til. Pastor Magnusson 

skulle holde indvielsestalen, og det gjorde han smukt og 

varmt, og man ventede naturligvis, at skolens førstelærer 

- for noget i den retning var jeg jo blevet, idet vi skulle 

være to lærer ved skolen om vinteren - også ville sige 

noget. Jeg talte da også om, hvad jeg anså for det væ-

sentligste i den gerning, som jeg havde. Jeg have skilt 

mig nogenlunde godt fra det, for fru Magnusson, der 

havde været lærerinde i København og forresten meget 

kritisk anlagt, sagde bagefter til mig, at hun fandt, at jeg 

havde fået det rette frem. 

Da kort og skødet på det nye skolelod var i orden viste 

det sig, at der ikke var 6 tdr. land, men kun 5. Det var 

jeg nu ikke glad for. Jeg var flyttet fra 34 tdr. hvoraf 10 

var opdyrket og god jord, men jeg var gået ind på at flyt-

te til de 6 tdr. land og nu viste det sig, at der var kun 5 

tdr. Jeg havde vel ladet dette gå, dersom der ikke var 

kommet en skrivelse fra Provsten med opfordring om en 

erklæring, fra mig, hvori jeg skulle meddele, om jeg 

havde tab ved flytningen eller ikke. Jeg skrev at embedet 

blev forringet ved flyttet. Jeg kunne ikke skrive andet, 

det modsatte ville være løgn, men der var mange, som 

ikke kunne forstå dette, man så på mig som en, der var 

gået ind på noget - havde givet mit ord - og bagefter gik 

fra det, altså en person, som man ikke fuldt kunne stole 

på. - Det var meget ubehageligt for mig, og en gårdmand 

og tidligere sognerådsmedlem, som vist havde været 

med til at sikre sig jorden som fremtidigt skolelod, kald-

te mig i et selskab for en blodsuger. Nå han var ikke helt 

ædru og angrede bagefter i støv og aske, men bagefter 

tror jeg nok, det blev de fleste klar, at jeg kunne ikke 

handle anderledes. Ja så måtte der en dækning til, og der 

blev købt ca. 6 skp. land god jord til og 80 kr. årlig i er-

statning, og derved blev det, til vi fik den nye lønnings-

16 
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lov af 1899. 

Den første vinterlærer altså vinteren 1897 - 

98 hed Peder Kr. Kristensen, søn af Jesper 

Ottesen, i Limgravhusene. Han var selvføl-

gelig Stabyaner, og han var vældig stor og 

svær, og vældig dovn. I skolen røg han to-

bak og læste romaner ustandselig, men bør-

nene lærte ikke noget. Mor var gået ind på 

at give ham kost for en beskeden betaling, 

men han kunne æde langt mere end vi (en 

pige indbefattet) og mor var så ked af ham, 

at jeg lovede hende at hun skulle blive fri 

for at have vinterlæreren på kost herefter. I 

november 1897 gennemtravede jeg sognet 

for at få en læseforening oprettet. Falkes-

gaard spåede mig ilde, for han havde også 

gjort et forsøg, men det var hurtigt gået i 

stykker for ham, og han endte med, at den 

slags kunne ikke gå her. Men den gik, og 

går den dag i dag og mange gode bøger er 

bleven læst og skattet igennem de mange 

år. Jeg har ofret megen tid og arbejde på 

den sag, og aldrig fået noget for det - måske 

oftere kritik end tak. 

I foråret anlagde jeg min første have, skole-

haven. Jeg stod uden erfaring og læste mig 

til, hvorledes jeg skulle bære mig ad i 

”Visses Havebog”, hvor der stod, at der 

skulle kulegraves grundigt i mindst en alens 

dybde, og der blev grundig kulegravet, såle-

des at ca. 8 tommers muldlag blev begravet 

med 16 tommer sand ufrugtbart og rådt som 

det var ovenpå, og deri blev der plantet løv-

træer til læbælte mod vest. I resten blev der 

kartofler, da den var fuldstændigt grønjord. 

Disse stakkels lætræer blev pisket af vind og 

sand (den opgravede sand) i 5 - 6 år, inden 

de ret kunne blive så store, at de kunne yde 

hinanden lidt læ og hjælpe hverandre op. 

Mærkeligt at de ikke gik ud. Der var jo dette 

med mig, at jeg manglede så hårdt træer her 

i Nr. Omme. Jeg var jo indlevet i fra min 

barndom og ungdom, at træer - især bøg - 

udfoldede deres friske lysegrønne løv, når 

foråret var inde, og her var ikke noget, som 

rigtig gav forår - knap nok en stikkelsbær-

busk - og det var som landskabet blev endnu 

mere mørk og alvorlig med sine høje lyng-

bakker til alle sider, derfor opstod i mig en 

vilje til at være med til at give dette sogn en 

lysere og venligere udseende. Sognet var jo 

storslået i forvejen, det ville så tillige blive 

smukt. Min første begyndelse var altså at 

plante løvtræer i havens læbælte i det bare 

sand uden tilskud af gødning i nogen form. 

Det var en gal begyndelse, men det var 

”Visses” skyld, men af skade bliver man 

klog men sjælden rig. - Ja jeg havde egent-

lig begyndt noget før, idet jeg havde fået far 

til at plante en række hvidgran, langs øst - 

syd og vestskellet på parcellen der var købt 

fra præstegården allerede om foråret 1897, 

altså samme år som skolen blev bygget. � 
 

fortsættes i næste nr. 

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 20 30 67 10 
 

www.delaval.dk  
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”Ærlig talt !!…..” 

…. kom det bag på mig, hvor godt det har 

været for mig, at se mine handlevaner efter 

i sømmene.  

Det kan godt være, at kaffeposen eller toi-

letpapiret er billigere andre steder, men alt i 

alt, efter et par måneders omlægning af mi-

ne vaner, virker det som at husholdnings-

budgettet er faldet.  

Jeg har ikke mærkelige impulskøb stående, 

man behøver ikke så meget lager i skabene, 

det tager jo alligevel kun 5 min. at komme i 

det lokale "viktualie-rum” på Annebergvej.  

Jeg bliver ikke så træt af at få handlet, det 

tager jo højst en 1/2 time, så er jeg hjemme 

igen - ikke at det forhindrer mig i at køre 

længere væk, men det daglige er positivt 

forandret. � 

���� Ærlig talt!!.... 
 
 
Ved: Maibrit Lørdal  

Julejazz i Nr. Omme KirkeJulejazz i Nr. Omme KirkeJulejazz i Nr. Omme KirkeJulejazz i Nr. Omme Kirke    
    

Ved julejazzen 2. juledag i Nr. Omme 
Kirke præsenterede Søren Ballegaard 
en nylig indspillet CD med enkelte af de 
opførte numre. 
 

Cd'en er indspillet af bandet Træben og 
indeholder Nordisk musik i jazzificeret 
udgave. 
 

Cd'en kan rekvireres på  
Sønderkjærsvej 9 for kr. 120,- 
 
Cd'en indeholder følgende numre: 
Cecilie Lind : Cornelis Vreeswijk 
Se nu stiger solen : Oluf Ring 
Emigrantvisa : Traditionel 
Det er hvidt herude : Th. Laub 
Horoskopvisa : Cornelis Vreeswijk 
Med sorg och salta tårar: Traditionel 
Bibbis vise : Cornelis Vreeswijk 
Sig nærmer tiden: Oluf Ring 
Skyerne gråner : Thora Borch 
Ebbe Skammelsen : Traditionel 
Grimasch om Morgonen: Cornelis Vreeswijk 
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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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Grønbjerg-2000 har i gennem længere tid 

forsøgt at stable en fælles generalforsam-

ling på benene. Det er nu lykkedes. Et ud-

valg har arbejdet på sagen som ikke er så li-

getil, idet bl.a. foreningernes vedtægter skal 

rettes ind efter de nye forhold. 

Fordelen ved en fælles generalforsamling  

skulle være, at få flere til at møde op til den 

demokratiske proces som generalforsamlin-

gen er udtryk for, at få flere folk i tale med 

hensyn til ytringer om forhold i foreninger-

ne. Og ikke mindst at få nye input til det 

fortsatte virke samt konstruktiv kritik af en-

hver art. 

 

De involverede foreninger er: 

• Grønbjerg GUF 

• Grønbjerg Sogneforening 

• Grønbjerg-2000 

• Margrethes Døtre 

• Grønbjerg Ungdomsklub 

• Grønbjerg Friskoles støtteforening 

 

Den fælles generalforsamling er berammet 

til tirsdag den 11. maj 2010. 

 

Puslespillet og gennemførelse 

Da sådan en fælles generalforsamling er et 

puslespil at få til at gå op, er der foretaget 

nogle forberedende øvelser. 

F.eks. bliver alle de berørte foreningers be-

retninger og regnskaber tryk i en speciel 

folder, der uddeles til samtlige husstande i 

Grønbjerg inden generalforsamlingen. 

 

I folderen vil der også være navne på besty-

relsesmedlemmerne - hvem der er på valg 

og hvem der modtager genvalg, navne på 

revisor og evt. valg/genvalg  

 

Ved selve generalforsamlingen kommer der 

kun nogle korte oplæg fra foreningerne med 

opfordring til at stille uddybende spørgs-

mål. 

 

Regnskaberne vil ikke blive gennemgået 

minutiøst, men igen, i korte træk ridset op 

���� Fælles generalforsamling - 2010 
 
Ved: Fællesgeneralforsamlingsudvalget 

 

Gymnastikopvisning 2010Gymnastikopvisning 2010Gymnastikopvisning 2010Gymnastikopvisning 2010    
    

Multisalen ved Grønbjerg FriskoleMultisalen ved Grønbjerg FriskoleMultisalen ved Grønbjerg FriskoleMultisalen ved Grønbjerg Friskole    
    

Fredag d. 5. marts kl. 19.00Fredag d. 5. marts kl. 19.00Fredag d. 5. marts kl. 19.00Fredag d. 5. marts kl. 19.00    
    

Er der opvisning med syv lokale hold.Er der opvisning med syv lokale hold.Er der opvisning med syv lokale hold.Er der opvisning med syv lokale hold.    
Kom i god tid så i kan få en plads på tribunen.Kom i god tid så i kan få en plads på tribunen.Kom i god tid så i kan få en plads på tribunen.Kom i god tid så i kan få en plads på tribunen.    

    

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

 

Vi glæder os til at se jer  
 

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening 
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med opfordringer til at stille spørgsmål. 

 

Og hvordan skal valg af bestyrelsesmed-

lemmer så foregå? 

For det første skal det lige påpeges, at for-

eningerne opfordres på det kraftigste til at 

finde personer, der er villig til at stille op. 

Det betyder ikke, at der ikke skal være valg 

- DET SKAL DER - men vi vil forsøge at 

gøre det smidigt. 

Et medlem af en forening får ved indgangen  

udleveret stemmesedler, der passer til val-

gene i den pågældende forening. Er man 

medlem af flere foreninger, får man natur-

ligvis udleveret stemmesedler til den anden/

de øvrige foreninger. Stemmesedlerne er 

markeret på behørigt vis - enten med farve 

eller med påtrykt foreningsnavn. 

 

Så man kan roligt møde op i den sikre for-

visning om, at der er personer, der har øn-

sket at stille op til den pågældende bestyrel-

se. Men hvad medlemmerne bestemmer, er 

jo ikke til at forholde sig til. 

 

Man plejer da at få kaffe og…... 
Med hensyn til det kulinariske, så resulterer 

det jo nok i, at samtlige medvirkende for-

eninger bidrager til en overraskende god 

løsning på denne del af ”festen”. 

Derudover arbejdes der ihærdigt på, at få et 

indslag af meget høj karat stablet på bene-

ne. 

Så der bliver noget for både øjne, øre og ga-

ne.  

Vi glæder os til begivenheden og håber na-

turligvis, at mange vil dukke op til denne 

første fælles generalforsamling - og er man 

ikke medlem af én af de involverede for-

eninger kan man blot komme alligevel for 

at nyde begivenhederne. � 

 

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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Hermed et uddrag af Grønbjerg Friskoles 

fredagsbrev den 27. november 2009. -red. 

 

Kære forældre 
 

Lidt fra vores lange lærermøde torsdag. 

Vi har fra starten af friskolen valgt at have 

en god evalueringskultur, så vi hele tiden 

kan se, om vi er på rette vej. På vej til 

hvad? - kan man så spørge. Det er der, vi er 

nu, og det var bl.a. det, vi brugte vores lan-

ge lærermøde på i går.  

 

De ”overordnede” mål 
Det lyder nu fra politisk hold, at vores sko-

lebørn skal være blandt de fem bedste inden 

for matematik, dansk og naturfag i verden. 

Det er jo rigtig godt at sætte sig nogle klare 

mål, og det gør vel heller ikke noget at sæt-

te overlæggeren højt. Men det, der nu bliver 

interessant at se er, hvilke tiltag man så vil 

gøre for at imødekomme dette. Eksperterne 

siger alle, at det kræver et højere timetal, og 

samtidig siger nogle, at de er bange for, at 

man endnu en gang vil nedprioritere de 

"bløde fag" idræt, billedkunst, musik osv. 

 

Det gør vi 
I går valgte vi at starte bagfra, hvilke kom-

���� Grønbjerg Friskole 
 
 
Ved: Peter Lindegaard 

petencer skal vores elever besidde, når de 

forlader Grønbjerg Friskole? Vi vil bl.a. 

gerne have kreative, selvstændige, nysgerri-

ge og engagerede unge mennesker, der har 

en god og solid faglig viden. Men vigtigt er 

det, at det ene ikke udelukker det andet. Vi 

vil gerne tage udgangspunkt i det enkelte 

barn, og han/hendes måde at lære på. I dag 

ved vi meget mere om hvordan hjernen fun-

gerer, og hvordan læring finder sted. Vi 

ved, at forskellige mennesker lærer på for-

skellige måder, og vi ved, at det er nødven-

digt at udvikle et spektrum af forskellige in-

telligenser for at fungere ordentligt i arbej-

det og livet. 

 

Hvad skal man uddannes til? 
Hvis vi ser på, hvad det er for et samfund vi 

uddanner til, så efterspørger man menne-

sker der er kreative, som kan udvikle, arbej-

de selvstændigt og er aktive. Vi tror ikke 

på, at en alm. "katederundervisning” med 

45 min. lektioner alene kan gøre det, der 

skal andre tiltag for at nå dertil. 

 

- Vi tror på, at eleverne går i skole for at få 

viden og færdigheder og for at udvikle sig 

som mennesker. De ønsker at have det 

sjovt, at arbejde sammen med interessante 

mennesker, at lave noget interessant og så 

vidt mulig være ansvarlig for deres egen 

udvikling. 

 

Grønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg Friskole    
 

Ordinær generalforsamling 
 

Torsdag d. 14. april 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 2010 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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- Vi tror på, at forældrene er skolens vigtig-

ste alliancepartner. Udviklingen af det hele 

menneske er langt mere end viden og fær-

digheder, og forældrene er klar over, at de 

selv har det primære ansvar for deres børns 

udvikling. 

 

- Vi tror på, at succes måles både i snæver 

forstand gennem målbare tests og resultater 

og i bredere forstand på, hvorledes skolen 

bidrager til elevens personlige og faglige 

udvikling. Skolen underviser ikke blot. Den 

tilbyder muligheder for at lære og udvikle 

sig. 

 

- Vi tror på, at undervisningen foregår i en 

række forskellige fysiske miljøer inden for 

og uden for skolens rammer. Vi er der hvor 

spørgsmålene stilles og svarene findes. 

 

- Vi tror på, at skolen er en ægte lærende 

organisation. Medarbejderne vekselvirker 

konstant med hinanden og involverer sig i 

hinandens arbejde. 

 

Alt dette synes vi, faktisk vi er på rette vej 

til at leve op til. Vi har i vores indskoling i 

år valgt at satse på et samkørende team, der 

planlægger undervisningen i fællesskab.  

Ved hårdt arbejde fra både elever og lære-

res side, synes vi virkelig, det er kommet 

godt i gang. Samarbejdet mellem de tre læ-

rere er yderst givtigt for alle. 

Styrket lærersamarbejde 
Nu er vi kommet frem til, at vi gerne vil 

styrke lærersamarbejdet hele vejen op, fordi 

vi tror på, at det er i det spændingsfelt nye 

ideer opstår. Ved også at tænke anderledes 

klassestruktur mener vi, at vi i langt højere 

grad kan tilgodese den enkelte elevs behov. 

En ting er sikkert, vi evaluerer hele tiden, 

og stræber efter at opnå det bedst tænkelige 

undervisningsmiljø. 

 

Forældrene skal på banen! 
Til foråret vil vi rigtig gerne have jer foræl-

dre på banen. Vi vil gerne høre, hvilke 

kompetencer I forventer jeres børn skal be-

sidde, når de forlader Grønbjerg Friskole. 

 

Pyha - håber I stadig er med, men vi synes, 

det er vigtigt, at I orienteres om hvad vi går 

og laver og tænker, og forhåbentlig kan det 

være med til, at I går og gør jer nogle tan-

ker, som I så kan lufte med os når vi mødes. 

Husk! I er altid velkommen til at ring til en-

ten mig eller en af lærerne, hvis I går og be-

kymrer jer om noget. 

 

Fredagsidræt 
Vi er jo nu rykket i gymnastiksalen. Vi la-

ver fælles opvarmning, serietræning og 

øver håndstand. Det er bare sådan en stor 

fornøjelse at være sammen med alle elever-

ne i den time, de går til den, og hold op 

hvor er der mange, der kan stå på hænder - 

imponerende. � 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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Denne gang besøger jeg to unge mennesker, 

der for 2½ år siden flyttede ind på 

Holstebrovej 30.  

 

Deres navne er Vinni Jakobsen og Bo Sang-

gaard. De fortæller, at de følte sig lidt alene, 

da de var flyttet ind, for de havde slet ikke 

oplevet, at de havde naboer. Derfor tog de 

initiativ til at møde dem ved at invitere hele 

Holstebrovej til eftermiddagskaffe en som-

mereftermiddag.  

De var glade ved, at så mange tog imod 

indbydelsen, og at de derved fik sat ansigter 

på nære og fjerne naboer. Siden har de 

nemlig kunnet hilse på dem, når de så dem i 

Brugsen eller andre steder, og det synes de 

er væsentligt. De har da også senere været 

med til fødselsdag og andet hos dem, og det 

er de glade for. I det hele taget vil de gerne 

være med i det, der sker i Grønbjerg, og de 

er også parat til at gøre en indsats for det. 

Bo og Vinni er flyttet hertil fra Holstebro, 

hvor Bo havde et hus, som han havde købt i 

2000, og som de solgte, da de købte 

”Landlyst”. De overtog stedet den 1. juli 

2007, men fik allerede nøglen 1. april, så de 

havde tid til at gøre i stand, inden de flytte-

de fra huset i Holstebro. 

 

Vinni fortæller om sig 

selv:  
”Jeg kommer fra den an-

den side af Ørnhøj, hvor 

mine forældre Eigil og 

Vera stadig bor. Der har 

de minkfarm. Jeg er 25 år, 

og jeg har gået i skole i 

Ørnhøj og været på efter-

skole i Staby, hvor jeg 

lærte nogle unge menne-

sker fra Bork at kende. 

Dem holder jeg stadig 

forbindelse med, idet vi 

hvert år er til Bork Festi-

val. 

Jeg er udlært maler. Det 

blev jeg her i december i 

år, men da jeg var udlært, 

blev jeg desværre afskedi-

get, for der var ikke mere 

arbejde. Jeg har været i 

lære hos Knud Erik Pe-

dersen i Lind. Jeg står nu 

og er arbejdsløs og ved 

ikke rigtig, om jeg skal 

starte for mig selv eller 

vente og se, om der bliver 

job at få. Desværre er ar-

���� Vinni og Bo  
 
 
Ved: Grete Tange 
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bejdsløsheden indenfor malerfaget meget 

stort, så det bliver nok ikke helt nemt. I 

hvert fald er der 125 ledige malere i Midt- 

og Vestjylland. 

I min fritid har jeg i mange år spillet hånd-

bold, men kom desværre til skade med et 

knæ, så jeg nu ikke længere selv kan være 

aktiv. Derfor er jeg gået over i trænerjobbet, 

idet jeg har trænet to børnehold i Ørnhøj og 

været bestyrelsesmedlem der. Nu træner jeg 

et voksenhold i Bork. Jeg kunne også godt 

tænke mig at være med til at starte hånd-

bold i Grønbjerg, hvis der ville være inte-

resse for det. Jeg har faktisk nogle ideer om, 

hvordan det kunne føres ud i livet. 

Desuden tager jeg ud og sælger Tupper-

ware, så hvis der er nogen, der kunne tænke 

sig at holde sådan et selskab, kan de bare 

ringe.” 

 

Vinni fortæller videre om restaureringen 

af huset:  

”Vi startede Kr. Himmelfartsdag i år, og 

mens vi gik i gang med køkken, stue og 

gang, boede vi i den anden ende af huset, 

hvor der er et par værelser og toilet, og der 

flyttede vi så køkkenet ud. Vi har lavet det 

meste selv, men har haft en murer til at sæt-

te vinduerne i, og tætte nogle revner i væg-

gen, og en elektriker til at lave de elektriske 

installationer, ligesom vore forældre og 

Jens Peder Jensen, der er født her, har givet 

en hånd med. Ellers har vi selv knoklet på 

både med varme i gulvet, gulvfliser, vægge 

og loft. Vi har begge håndelag for at lave 

tingene, så vi har sparet nogle håndværker-

lønninger ved det. Vi synes selv, at resulta-

tet er blevet godt. 

Bo vil, at tingene skal være 100% i orden, 

mens jeg af og til synes, at vi godt kan nø-

jes med lidt mindre. Han får dog for det 

meste ret, for som Bo siger:  

”Hvis du gør dig umage, og det går lidt galt, 

sker der ikke så meget ved det, men gør du 

dig ikke umage, og det stadig går lidt galt, 

bliver resultatet jo temmelig dårligt.” (Der 

er intet, der er gået galt i huset her. Grete) 

 

Bo fortæller:  
”Jeg kommer fra Holstebro, hvor jeg er op-

vokset og har gået i skole. Jeg har gået på 

den Grundtvig – Koldske Friskole derinde, 

og det har været rigtig godt. Jeg har en sto-

resøster og en lille bror, der også har gået 

der. Da jeg gik der, var vi omkring 100 ele-

ver, så jeg oplevede også en lille skole i 

min skoletid. Jeg var der til og med 8. klas-

se, og så tog jeg 9. på Vostrup Efterskole, 

så jeg har været med til at opføre teaterstyk-

ker, hvor jeg især tog mig af lyset. Derved 

fik jeg et stort ansvar, og det synes jeg er 

fint. 

Derefter tog jeg på teknisk skole, hvor jeg 

det første halve år var rundt og prøve for-

skellige moduler. Det andet halve år valgte 

jeg ”jern og metal”. Derpå kom jeg i lære 

hos smedefirmaet Koldkjær i Holstebro, (de 

lavede i sin tid klokketårnet i Nørre-

landskirken). Der blev jeg udlært og var an-

sat i 10 år. Derefter søgte jeg til Skive, hvor 

jeg blev ansat ved en stålvirksomhed. Hos 

dem blev jeg montør og rejste rundt i hele 

landet og monterede trapper og altaner; bl.a. 

var jeg med til at lave det nye stadion i Es-

bjerg. Jeg havde 4 dages uge, hvor vi knok-

lede, og så havde vi fri i 3, og det var jo 

HUSKHUSKHUSKHUSK            
- at mine indtægter ved at skrive konfirmationssange 
- går ubeskåret til Grønbjerg Friskole.    
 

Ingrid Kirk… 
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dejligt, når vi var langt hjemmefra.  

Der har jeg nu været i 4 år, men her lige før 

jul blev jeg afskediget, pga. mangel på or-

drer. Da der var flest ansat, var vi 15 mand, 

men nu er der kun 4 tilbage. Det er rigtig 

træls, for det er jo ikke så nemt at finde et 

nyt job lige nu, og da jeg sendte en ansøg-

ning for nylig, fik jeg det svar, at der var 

734 andre, der havde søgt, så det fik jeg ik-

ke. Jeg har heller ikke lyst til at starte for 

mig selv, for der er en masse papirarbejde, 

som jeg ikke orker at sætte mig ind i.” 

Om fritidsinteresser fortæller Bo engageret, 

at han i nogle år har sprunget faldskærm i 

Lemtorp, og det har været meget spænden-

de. Han har taget hele uddannelsen, så han 

har sprunget frit fald alene. Det har han dog 

lagt på hylden, fordi han kom til skade med 

en skulder før et spring, hvor en dør satte 

sig fast. Nu begynder han at gå på jagt, idet 

han har meldt sig til jagtkursus til marts. 

Andre aktiviteter kan han ikke så godt, for-

di skulderen stadig giver problemer, hvis 

han overanstrenger den. 

De er enige om, at arbejdsløsheden ikke 

skal slå dem af pinden, og de tror da på, at 

det nok skal løsne sig igen. Imens mener 

de, at de har nok af projekter, som de kan 

gå i gang med derhjemme. Haven har de 

endnu ikke gjort noget særligt ved, men 

hver gang de har haft besøg, har der været 

nogen, som har fortalt dem, at de har nogle 

meget specielle planter, som de nu skal til 

at pleje. 

De er endnu ikke gift, men de har planer 

om det, hvis der kommer børn i forholdet, 

hvilket de håber på. De regner med at blive 

boende her og stifte en god familie sam-

men, for de synes, at det er dejligt at bo her-

ude. 

Med ønsket om et godt nytår siger jeg tak 

for venlig modtagelse.  � 

Fastelavn og Fastelavnsgudstjeneste 2010Fastelavn og Fastelavnsgudstjeneste 2010Fastelavn og Fastelavnsgudstjeneste 2010Fastelavn og Fastelavnsgudstjeneste 2010    
 

… fastelavn er mit navn… 
 

Søndag den 28. februar kl. 13.30 i Nr. Omme KirkeSøndag den 28. februar kl. 13.30 i Nr. Omme KirkeSøndag den 28. februar kl. 13.30 i Nr. Omme KirkeSøndag den 28. februar kl. 13.30 i Nr. Omme Kirke    
 

I år holder Ole fastelavnsgudstjeneste for alle udklædte børn og 
deres familie og alle andre! 

 

Der vil være optog fra kirken til Multisalen, hvor vi ….. 
kl. 14.30 skal slå katten af tønden, lege og kåre kattekonge- og 

dronning og bedst udklædte. 
 

Vi skal spise STORE fastelavnsboller og hygge os. 
 

Vi håber, at I kommer i flotte udklædninger og med godt humør  
til en dejlig eftermiddag. 

 

Kr. 35,- pr. næse – barn som voksen 
 

Prisen er inkl. fastelavnsbolle til alle,  
slik til børnene og te/kaffe/saftevand 

 

Menighedsrådet og Sogneforeningen 
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Hermed vil jeg sige tusind tak for 22 gode 

år som frisør i Grønbjerg. 

Jeg har valgt at lukke salonen, fordi jeg sø-

ger nye udfordringer.  

Jeg begynder uddannelsen på social - og 

sundhedsskolen i Herning, hvilket jeg glæ-

der mig meget til. 

Jeg ønsker alle mine kunder, en god fremtid 

og tak for alt. 

 

Kærlig hilsen Ilse Asmussen. � 

���� Tak for 22 år ! 
 
 
Ved: Ilse Asmussen 

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 
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Kultur  og  Samvær 
 

Mødekalender  for  2009 – 2010 
 
 
Torsdag d. 14. januar 2010 kl. 19.00 et eller andet sted på Grønbjerg Friskole. 
Et brag af et nytårsarrangement, hvor friskoleleder Peter Lindegaard og efterskoleforstander Hans Peter 
Ravn underholder med sang, musik og fortælling. 
Med hinanden og deres instrumenterer er de to et par herlige spasmagere! 
Her vil vi nok satse på tilmelding, læg mærke til opslag på Brugsen. 
Lidt forhøjet entre, da eventuelt overskud tilfalder Friskolen. Alle årgange er meget velkomne!!! 
 
Tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.30  på Grønbjerg Friskole 
”Ud af Grønbjerg Skole og hvad så?” 
Denne gang bli´r det Luftkaptajn i Ryan Air, Stig Sinkjær (søn af Birgit og Holger), der kommer og fortæller 
bl.a. om sine oplevelser som pilot. 
 
Fredag d. 26 februar 2010 kl. 18.30 i Forsamlingshuset 
Fællesspisning med øvrige foreninger. 
 
Torsdag d. 4. marts 2010 kl. 19.30 på Grønbjerg Friskole 
Bente og Jens Viggo har været en tur i Ægypten og studeret pyramider og andet. 
Deres oplevelser her vil de fortælle om og vise lysbilleder fra. 
 
Torsdag d. 25. marts 2010 kl.19.30 et eller andet sted på Friskolen. 
Christian Mejdahl, Løgstør - Folketingets tidligere formand, kommer og fortæller. 
”Fra bondeliv i Nordjylland til de bonede gulve på Christiansborg”! 
Vi har været så heldige at få tilsagn fra en meget eftertragtet foredragsholder !!! 

 
Kaffe/te/brød ved alle arrangementer - Alle er hjertelig velkommen!   
 

Venlig hilsen bestyrelsen! 

OBS  -  OBS  -  OBS 
Luftkaptajn Stig Sinkjær har fået andre flyvetider 

 

Derfor er vort møde med ham ændret til  
tirsdag d. 9. februar Kl. 19. 30  

på Grønbjerg Friskole 
 

N.B.  Husk også mødet med Pyramiderne med  

Bente og Jens Viggo d. 4. marts 
 

Se i øvrigt vort program her over 

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

v/ Jørgen Falk Nielsen 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

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

 20 års erfaring 
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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 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

i Grønbjerg Vandværk 
 

Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19:00 

Algade 60 1. sal. 
 

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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Oplæg i forbindelse med møde om Grøn-

bjerg Friskoles visioner 

 

Grønbjerg Friskole som bygningsmæs-

sigt Flagskib 
Til mødet i efteråret 2008, sammen med er-

hvervslivet, afsluttede jeg et power point 

show med et billede af operahuset i Sydney, 

som et mål for hvordan vores skole skulle 

tage sig ud i fremtiden. Selvfølgelig får vi 

ikke bygninger som operahuset i Sydney, 

men mindre kan også gøre det. 

 

Innovativt år 
Friskolen har været inde i et spændende og 

innovativt år. 

Skolen trængte ved overtagelsen til en over-

haling flere steder, og flere initiativer blev 

søsat. Det betyder, at vi i dag har fået en 

splinterny SFO, med nyrenoverede lofter, 

nye toiletter og lokaler, der er hyggelige og 

tidssvarende.  

Klasselokalerne er alle sammen blevet ma-

let og istandsat, og det alt sammen, er med 

til at eleverne føler, at de er velkomne, og at 

vi vil noget med den her friskole. 

 

Pædagogiske tiltag 
Et af vores nye pædagogiske tiltag er fast 

morgenlæsning en halv time hver dag. I den 

forbindelse har vi brug for bøger – mange 

bøger. Biblioteket blev flyttet over på sko-

len, og ”det gamle bibliotek” blev istandsat, 

og bliver i dag brugt til samlingslokale og 

musikrum. 

 

Børnehaven 
Børnehaven trængte bestemt også til en 

kraftig overhaling, og her rev vi vægge ned 

og satte nyt køkken i.  

���� Frie til at forvalte selv 
 
Ved: Friskoleleder Peter Lindegaard 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

Grønbjerg Jagtforening 
 

Afholder ordinær generalforsamling i 
 

GIFs klubhus, Frydendalsvej 
 

Torsdag den 28. januar 1930 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Bestyrelsen 
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Og hold nu fast – alt renoveringsarbejdet 

er gjort med frivillige hænder, det er intet 

mindre end imponerende og viser en vilje 

til at projekt ”friskole” skal lykkes. 

 

Tillid, samarbejde - og udvikling 
Det bringer mig frem til ord som tillid og 

samarbejde. Alle nye bekendtskaber der op-

står, kræver tid for at opnå tillid. Vi har 

kæmpet hårdt for at opnå forældrenes, bør-

nenes og omgivelsernes tillid. Vi er en sko-

le, der hele tiden ønsker udviklingen, og har 

derfor iværksat nye pædagogiske ideer og 

redskaber.  

 

Udeskolen er et af vores nye initiativer. 

Undervisningslokale i skoven, ud og mærke 

bl.a. matematikken, der hvor den i virkelig-

heden er og opstår, nemlig i naturen. Bus-

sen er samtidig et kæmpe aktiv for os, den 

bringer os ud i det ”virkelige” liv, og det vi 

har læst og hørt om, ser vi nu fungerer med 

egne øjne. Teori og praksis bringes gang på 

gang i spil – fantastisk.  

 

Vi tror på at en alsidig og projektorienteret 

undervisning, er det der skal til for at imø-

dekomme den enkelte elev og han/hendes 

behov. Men samtidig opnår vi de kvaliteter 

bl.a. erhvervslivet råber på. Kreative, nys-

gerrige og engagerede unge mennesker, der 

arbejder selvstændigt og tør tage ansvar.  

 

Og så videre….. 
Nu står vi der, hvor vi rent fysisk ønsker at 

udvikle vores skole og børnehave. Vi 

mangler plads. Ny garderobe og toiletter til 

børnehaven, der i dag har 26 børn, målet er 

30. Samlingslokale, faglokaler og indgangs-

parti til skolen, ikke bare for sjov skyld, 

men fordi der er et reelt behov. 

 

Frie til at forvalte selv 
I en tid med sparerunde på sparerunde er 

det fedt at være frie til selv at kunne forval-

te vores penge. Og det er fedt at kunne rea-

lisere sin tanker om ”verdens” bedste un-

dervisningsmiljø. På vores friskole er der 

ikke langt fra tanke til handling, og vi er al-

le meget bevidste om at skabe en skole i 

verdensklasse.  

 

Vi tror på, at trygge børn er glade børn og 

glade børn lærer som bekendt bedst. � 

 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.  

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Grønbjerg i tiden 1939 - 1945 - tyskernes 

besættelse af Danmark 

 

Fortsættelse af  

Børge Kamps 

erindringer fra 

tiden 1939 - 

1945 i Grøn-

bjerg. Se evt. 

det første afsnit 

i nr. 100. og 2. 

afsnit i 101 

 

 

 

 

1943 - 1944 

Midt i november 1943 fik sognefogden be-

sked på, at et kompagni tyskere skulle ind-

kvarteres i Grønbjerg fra 1. januar 1944. En 

befalingsmand fra Værnemagten, sognefo-

ged Ole Østergård og som tolk lærer Bonde 

Nielsen gik byen igennem, og befalings-

manden udpegede de lokaler, man ville ha-

ve. (se skema herunder) 

Da byen dengang var meget mindre og i 

forvejen husede en hel del, der arbejdede i 

tørv og kulgrave, var der ikke mange ledige 

rum.  

I mit hjem var alt også lejet ud. Vi havde 11 

personer i forhus og overlejlighed samt et 

værelse og baghus. Der ud over var et væ-

relse lejet ud til den stedlige fagforening. 

Værelset var forsynet med kakkelovn og 

havde indgang fra Algade, så det var et af 

de værelser, tyskerne lagde beslag på. Der 

skulle bo fire underdelingsførere, sagde de. 

Udover værelset skulle de have adgang til 

vand, toilet og el. Der ud over ikke noget. 

 

Tyskerne hos os 

Tyskerne der kom til Grønbjerg var alle i 

alderen 25 - 40 år, og var sikkert nogle af 

deres bedste soldater. De opførte sig eksem-

plarisk og var under hård disciplin. Den 

mindste overtrædelse af reglerne - så var 

det afgang til fronten, vidste de. 

Den 8. januar 1944 flyttede der så 4 under-

delingsførere ind. De spiste i forsamlings-

huset, men skulle hos os have adgang til 

vand. Det hentede de i begyndelsen i bag-

huset, men da det frøs fik de det i køkkenet.  

Det var vores mening, at dem skulle vi ikke 

have noget med at gøre, men det kom til at 

gå anderledes. Tyskerne var alle voksne 

mænd, der havde børn i vores alder, og de 

ville gerne lege og snakke med os drenge. 

Så de behandlede os næsten, som var vi de-

res. De gav os chokolade, is og legede med 

os. Vi var selvfølgelig lidt nysgerrige og fik 

da også lov til at se og prøve deres udrust-

ning. 

���� Grønbjerg i tiden 1939 - 1945 
 
 
Ved: Børge Kamp 

Det var:  

Nr. Omme hovedskole (hjørnet Algade og Sønderkjærsvej) belægning og plads til biler 

Nr. Omme hovedskole - Det lille hus ved vejen  (arrest) 

Missionshuset (Ørnhøjvej 3)  sovesal og vagtlokale  

Forsamlingshuset + en tilbygning  sovesal og køkken 

Butik (Algade 25 møbelbutik) Snedker Halkjær våbenlager  

Butik (Algade 22 tøjbutik) Marie Ibsen tøjdepot 

Butik (Algade 30 medicinhåndkøb og tøjbutik) Katrine Hansen viktualie 

Hønsehus (Frydendalsvej 1) Holger Pedersen skomagerværksted 

Garage (Vinkelvej 4) Elmely kuldepot (Stenkul) 

Privat (Algade 42) Kirsten Holmgaard vagtkommandør 

Et tomt hus til kontor for styrelsen i byen.  

Derud over skulle tyskerne bruge nogle værelser til befalingsmænd og underdelingsførere 
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En anden ting, der 

gjorde, at vi kom til at 

kende dem, var, at de 

selv lavede deres af-

tensmad, der altid be-

stod af en pande spej-

lede æg. De havde der-

til anskaffet et elko-

geapparat, som de også 

brugte til at varme 

vand på.  

Elprisen var dengang i 

Grønbjerg 1,25 kr. pr. 

kW jævnstrøm, der 

midlertidig blev lavet 

på teglværket, da der 

ikke kunne fås diesel-

olie til motoren på el-

værket. Prisen pr. kW 

svarede til en alminde-

lig timeløn, så alt, hvad 

der hed elapparater, var 

ikke i brug dengang.  

I stedet fik de lov at bruge komfuret i køk-

kenet, og da de var gavmilde med stenkul, 

var det en ret god ordning for begge parter. 

Men komfuret blev sort af den hårde op-

varmning med stenkul, og da komfuret 

skulle være blank også dagen efter, skulle 

der pudses op igen med smergellærred 

(sandpapir beregnet til jern og stål). Så når 

der skulle vaskes op var én af opgaverne 

også at pudse komfuret. 

Da vi nu kom til at kende enkelte af solda-

terne, fik vi også lov til at se på deres øvel-

ser. I begyndelsen på stor afstand, men ef-

terhånden kom vi nærmere, og da vi var af 

den årgang, der selv skulle skaffe sine lege-

sager, kunne vi godt bruge nogle af deres 

tomme patronhylstre. Tyskerne skulle godt 

nok selv samle dem op, når øvelsen var for-

bi, men de fandt ikke dem alle sammen. Der 

var en del af deres øvelsespatroner, der ikke 

gik af, så ”fænghætten” og krudtet var sta-

dig i dem. Dem var vi særlig interesseret i 

at finde, for vore ”indsiddere” (dem der bo-

ede hos os) havde lært os at fjerne prop og 

hælde krudtet ud. Krudtet satte vi bare ild 

til så det flammede op, men patronerne med 

fænghætten gav jo et vældig brag, når de 

gik af. Det forsøgte vi kun én gang. (Se se-

nere) 

 

Muggi.  

Tyskerne var alle meget flinke, og vi lærte 

hurtigt så meget tysk, at vi nogenlunde kun-

ne forstå hinanden. Der var især en, vi knyt-

tede os til. Hans navn var Mychenberg, men 

blev af kammeraterne kaldt Muggi, så det 

navn vil jeg bruge til ham.  

Han var en lille rund jovial tysker med et 

godt humør og altid i aktivitet, af profession 

var han bager og meget glad for mad. Jeg 

har senere set filmen om "Den gode soldat 

Svejk" og kan genkende Muggi i hans per-

son. Kammeraterne sagde om ham: "Når 

Muggi kommandere må kompagniet le".  

Han forærede os rigtig chokolade, noget vi 

ikke havde smagt i flere år. Engang lavede 

han is, og til at fryse isen med brugte han en 

balje med råis. Heri satte han dåsen med is-

cremen. Så kunne han have ventet, til 

Billedet her er taget flere år efter krigen (mellem 1958 og 1976). 

”Indgangen fra Algade” som bliver omtalt var der hvor det midterste 

vindue sidder, man kan ane at der er ændringer i murværket.  

Under krigen var der to sæt smallere vinduer på hver side af døren. 
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cremen var frosset, men det var ikke Muggi 

at vente på, at noget skulle ske. I stedet tog 

han fat i kanten af dåsen og snurrede den 

rundt i råisen først med højre og så med 

venstre hånd. Cremen blev slynget op på 

dåsens iskolde sider, hvor den stivnede, og 

ved at skrabe den frosne is af og derefter 

fortsætte, fik han hurtigt isen frosset og det 

helt uden, at der kom iskrystaller i den.  

Et af underdelingsførernes job var at kon-

trollere, at vagterne i byen om natten var på 

deres plads. Når det var Muggis tur, brugte 

han natten til at hente brændsel i garagen i 

Elmely. Så når der flere gange i nattens løb 

blev hældt kul i brændekassen i køkkenet, 

vidste vi, at det var Muggis vagttur. 

En anden gang kom han grinende ind med 

en spand kul, der af en menig var blevet af-

leveret ved døren. Det skulle vist have væ-

ret til et hus længere oppe i gaden.  

Muggi var også sortbørshandler i stor stil. 

Engang var min storebror til bal i Abildå. 

Ved indgangen stod Muggi med en skotøjs-

æske fyldt med cigaretter, og da han så min 

bror, kaldte han ham til side og sagde, at 

han havde et problem.  

Sagen var, at Muggi også havde en halv fla-

ske snaps, men vidste ikke prisen på den. 

Han var budt 15 kr. for den, men troede, det 

måske var for lidt, og da han fik at vide, at 

prisen måske kunne presses til 18 kr., gav 

han min bror 10 cigaretter for ulejligheden. 

Dagen efter fortalte Muggi grinende, at han 

fik 21 kr. for den halve flaske snaps. 

En dag kom Muggi og fortalte, at hans hjem 

havde fået en bombe og var kaput, men fa-

milien havde det godt, så nu skulle han 

hjem på orlov.  

Han havde fået snedker Halkjær til at lave 2 

trækufferter. De blev fyldt med smør, flæsk, 

æg og flere erstatningsvarer. 

Den sidste dag før afrejsen til Frankfurt am 

Main lejede han en cykel hos Majgård for at 

nå alle indkøbene i omkringliggende byer. 

Aftenen før afrejsen viste han stolt sine kuf-

ferter og pakker frem. Der var mere, end 

han selv kunne bære, så hans kammerater 

måtte hjælpe ham ned på stationen med det.  

Senere havde vi andre tyskere boende, 

blandt andet 2 der talte helt godt dansk. 

Først en ved navn Trompeter, han var ikke 

nazist og en ivrig læser af ”dagbladet”, og 

hans stående kommentar var: "De fylder os 

med løgn, de svinehunde". Hvortil vi be-

mærkede, at ”dagbladet” også delvis var 

skrevet af tyskerne.  

Trompeter var, mens han boede hos os, ty-

skernes tolk i byen, og som sådan var der 

ofte bud efter ham, og det morede ham, for 

når de hentede ham, sagde de: "trompeter, 

du skal tale dansk", og når tolkearbejdet var 

ovre: "Trompeter, du må ikke tale dansk". 

Han blev senere flyttet til et andet logi i by-

en, og ind flyttede en anden tysker ved navn 

Heinz, der til gengæld var glødende nazist, 

men ellers en flink fyr. Trompeter blev ved 

at komme hos os engang imellem for at læ-

se avisen, men de to var ikke til stede sam-

tidig. Når den ene kom, gik den anden. De 

stolede bestemt ikke på hinanden. På en-

mandshånd kunne vi diskutere krigen med 

dem og de ville gerne tale med os både børn 

som voksne. 

 

Tyskernes dagligdag.  

En af de første ting, tyskerne lavede i Grøn-

bjerg, var at rejse en flagstang foran hotel-

let. Hver morgen blev hagekorsflaget hejst 

af 3 mand, der afgik fra missionshuset un-

der ledelse af en officer.  

Forsamlingshuset blev udvidet med en til-

bygning til køkkenet. Man skulle lave mad 

til tyskerne i Grønbjerg og også levere mad 

til tyskerne i Ørnhøj. Til at begynde med 

blev maden leveret til Ørnhøj i bil, men se-

nere gik man over til hestevogn, da det 

kneb med benzin.  

Det skulle senere blive årsag til en af de få 

episoder, der var med tyskerne. Hestene til 

transporten var opstaldet hos Halfdan i kæl-

deren under pakhuset, samme sted var også 

opstaldet heste, der gik for kulvognene.  

Nu havde den tysker, der passede hestene, 

forgrebet sig på danskernes korn, hvad de 
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naturligvis ikke 

ville finde sig i, 

men så truede 

tyskeren med 

sin pistol. Sa-

gen blev af ku-

skene indberet-

tet for over-

kommandoen, 

og tyskeren 

blev forflyttet 

hen et sted, 

hvor han kunne 

få brug for sit 

krudt, som de 

sagde. Der var 

hård disciplin, 

så den slags 

ting tålte man 

ikke.  

En anden episode i byen opstod, da lærer 

Bonde Nielsen nægtede tyskerne at bruge 

skolens flagstang. Først fjernede han snoren 

så satte de en ny i. Så tog han en sav og 

fjernede flagstangen, selv om de havde truet 

med at skyde ham. Der skete dog ikke no-

get. 

Tyskerne anlagde en 25 meter skarpskyd-

ningsbane i sandgraven syd for byen (en 

Nr. Omme Hovedskole som den så ud i 1972, men som den også så ud i 1940 - 

45 hvor tyskerne havde arrest i det separate hus ved vejen - også kaldet lillesko-

len. 
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lavning opstået ved at Teglværket havde 
gravet efter sand - den laveste del i bunden 
af Teglværksvej og vestpå), og på Villads 
Kyndesens ejendom Ørnhøjvej 23 en sky-
debane til maskingeværer, hvor man skød 
ind i bakken mod nord. Ellers foregik træ-
ningen på sportspladsen eller i aktieplanta-
gen (Kiddal plantage), hvor man endnu kan 
se rester af deres skydehuller. 
Endvidere blev Grønbjerg ”indtaget” mange 
gange i årets løb - flere gange med os som 
deltagere. Årsagen var, at hylstrene fra de-
res øvelsespatroner skulle samles op. Dem 
havde vi også god brug for. De blev brugt i 
stedet for tinsoldater som mål for vores 
hjemmelavede hyldebøsser, når vi legede 
krig.  
Også her var Muggi god at følge. Med tysk 
grundighed skulle alt samles op, men da 
han havde set vores leg, kunne han godt se, 
at vi havde mere brug for patronerne end 
ham, så han opfordrede os til at samle dem 
op og stoppe dem i lommerne. 
Det skete, at patronerne klikkede, og dem 
var vi lidt bange for. Muggi viste os, at vi 
bare kunne brække træproppen af, hælde 
krudtet ud og sætte en tændstik til, så senere 
blev de de mest eftertragtede.  
Senere nødlandede der en tysk flyver i Pøhl 
hede (øst for Holstebrovej 28), herfra kom 
vi i besiddelse af nogle større patroner, men 
da de var ukendte for os, og Muggi var 
rejst, endte det med, at vi gravede dem ned.  
Den 20. april, på Hitlers årsdag, holdt ty-
skerne en fest på Dingelbjerg. (Højen der 
ligger mellem Algade og Sandbækvej, ad 
den nu oppløjede vej i forlængelse af Tjør-
nevej) 
De omkringliggende forlægninger var invi-
teret til fest med propagandataler og påske-
æg.  
Man samledes syd for teglværket, og med et 
pistolskud som signal var der kapløb til 
Dingelbjerg, hvor man i dagens anledning 
havde gemt i tusindvis af hårdkogte æg og 
de, der kom først, fik flest.  
I tiden herefter kunne vi finde en del, de 

havde overset, og selvfølgelig smagte vi på 
dem, men da hårdkogte æg ikke lige er min 
kop te, var det så som så med min appetit.  
Senere har jeg set andre tyskere i sommer-
husområder dyrke samme fornøjelse, men 
nu er skikken dog igen flyttet hen til på-
sken. 
 
19. september 1944 

Da politiet den 19. september 1944 blev af-
sat, blev der overalt i Danmark oprettet 
vagtværn. I Grønbjerg var bl.a. smedeme-
ster Mads Toft og Tømrer Larsen valgt som 
ordenshåndhævere, hvilket sikkert var en 
ret håndfast øvrighed. Det eneste jeg husker 
var, at de engang havde en annonce i dag-
bladet om en funden cykel. De havde nok 
opsynet med de beskyttelsesrum der blev 
bygget i sandgraven, en i bunden af graven, 
halvvejs nede ad Teglværksvej, og en anden 
vest for i graven neden for Algade 51. De 
var begge ca. 3 m brede og 8 m lange. De 
var bygget i ½ sten og med rundt tømmer 
fra skoven og græstørv som tag. 
 

Slutningen af krigen 

De første soldater, der boede hos os, var 

DingelbjergDingelbjergDingelbjergDingelbjerg    

Skydebane

Skydebane

Skydebane

Skydebane 
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sikkert nogle, der havde en lille hvilepause 

fra fronten, og de blev efterhånden udskiftet 

med stadig yngre, og til sidst var de vel kun 

16 - 18 år og dertil enkelte rekonvalescenter 

fra de forskellige fronter. Det var efterhån-

den et sørgeligt syn at se på. 

De første soldater fik af og til en ordre til, at 

skulle af sted til Rusland, hvilket de bestemt 

ikke var glade for. Den sidste nat før afrej-

sen sov de ikke, men gik oppe hele natten.  

Resten af kompagniet skulle af sted til Itali-

en. Det var de selvfølgelig også betænkeli-

ge ved, men ikke Muggi, der sagde: "Nu 

skal vi ned til makaroni og smukke piger, 

men vi kommer til Østerlide igen efter kri-

gen". Vi har dog aldrig hørt fra nogen af 

dem. 

Den 13. november 1944 rømmede tyskerne 

i byen deres kvarterer, og vi kunne igen 

færdes frit.  

Men den 20. marts 1945 kom de igen, og 

denne gang tog de også Grønbjerg skole 

(øster skole), og vi fik så ekstra skoleferie. 

Vi havde ellers under hele indkvarteringen 

delt vores skole med eleverne fra hovedsko-

len (Sønderkjærsvej/Algade).  

Denne gang var det som før nævnt en ynke-

lig blanding af ældre og helt unge drenge. 

De tilbød os at bytte tøj med dem, hvad vi 

ikke havde spor lyst til, da hverken hånd-

værket eller deres medtagne uniformer til-

talte os.  

Det blev også kun en kort tid, de havde beg-

ge skoler. Allerede midt i april rejste de 

igen, men denne gang ikke i deres egne kø-

retøjer. Alle lastbiler i byen og en del af 

dem, der kørte med brunkul, blev beslaglagt 

for at køre dem til grænsen. 

Også Halfdans lastbil ville de tage, men 

Halfdan havde fjernet rotoren til tændingen, 

så den kunne ikke starte. Tyskerne skubbe-

de den ud af garagen og lagde sprængstof 

under den. Når den alligevel ikke kunne kø-

re, kunne de lige så godt sprænge den sagde 

de. Derefter blev rotoren afleveret til dem.  

Det var den almindelige mening, at bilerne 

ville komme til at køre for tyskerne resten 

af krigen, så det var ikke sært, at en enkelt 

ikke ville med sin egen bil over grænsen, 

men valgte at lade tyskerne selv køre bilen.  

Lastbilerne fra Grønbjerg vendte dog alle 

tilbage efter kørslen til grænsen, og med be-

sked til vognmanden, der var blevet hjem-

me, hvor han kunne hente sin bil, og selv-

om den var med generatorgas og kørte på 

massive træhjul med gummibelægning, har 

han nok hentet den.  

I den sidste del af krigen, var der stor spæn-

ding om, hvordan slutningen ville blive. 

Ville Danmark blive krigsskueplads, eller 

hvad?  

Den 4, maj om aftenen kom så endeligt 

budskabet om kapitulationen, og bortset fra 

tragedien på Bornholm, forløb den de fleste 

steder ganske fredeligt.  

I de næste mange dage sås de afvæbnede 

tyskere vandrende af sted langs hovedvejen 

på vej hjem, efterladende mange personlige 

effekter, som de vidste de ikke måtte få 

med over grænsen. � 

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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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 ik-
ke, fordi de ved kun hvad deres måleud-

styr fortæller dem, og udstyret siger min-

���� Vandkvaliteten i Grønbjerg 2009 
 
 
Ved: Per Hessellund Lauritsen 

dre end 1. Der er med andre ord ingen fa-
re på færde.  

 
Nogle forbruger har formentligt oplevet, 

at vandet var misfarvet i forbindelse med, 

at en pumpe var defekt hin søndag i efter-
året 2009. Når noget sådant sker tømmes 

vandrørene. Misfarvningen skyldes luft i 

vandrørene. Luften gør isoleret set vandet 
mælkeagtigt men luften kan også ”slå” 

aflejringer i rørene løs. Dette gør vandet 
rødligt.  

 

Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg 
fortsat god, som det også fremgår af ske-

maet. � 
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Her er oversigten fra Miljøcenter Vestjylland: 

ANALYSERESULTATER 2009           

Parameter Seneste Laveste Højeste Enhed 

K v a l i -

tets- Sted 

  resultat resultat resultat   krav   

Kemiske:             

Hårdhed 3,5 3,5 3,5 ° dH   V 

pH 7,63 7,63 8,25   7 - 8,5 F 

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

Jern 0,06 0,04 0,06 mg/l < 0,2 F+V 

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

Nikkel       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 

Esche r i c i a  co l i 
(E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml < 1 F+V 

Kimtal 22 °C 10 1 10 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     

Badmintonturnering 2010Badmintonturnering 2010Badmintonturnering 2010Badmintonturnering 2010    
 

Lørdag d. 6. og søndag d. 7. marts Lørdag d. 6. og søndag d. 7. marts Lørdag d. 6. og søndag d. 7. marts Lørdag d. 6. og søndag d. 7. marts     
 

I Multisalen ved Grønbjerg Friskole 
 

Tilmeld dig på listerne i Multisalen i februar 
 

Der kan købes rundstykker vand og sodavand 
kaffe, sandwich, frugt og slik 

 

Vi glæder os til en god og spændende weekend 
På gensyn til en god og aktiv weekend 

 

Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening 
 

Tilmelding til sommerbadminton i Gymnastiksalen  
er den 9. marts kl. 19.00 



40 

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Ella Birthe Simonsen, Teglværksvej 3, dø-

de efter kortere tids sygdom den 11. decem-

ber 2009 på Hospice Anker Fjord, 62 år 

gammel, og blev den 19. december bisat fra 

Nørre Omme Kirke. 

 

Birthe Simonsen blev født mens forældre-

ne, Ingeborg Kjær og Hugo Simonsen, var 

bosat i Abildå i forbindelse med at faderens 

arbejdsplads var Abildå Brunkulslejer. Fa-

milien kom også en tid om ad Søby Brun-

kul, før det igen gik nordpå, og familien 

slog sig ned i Gl. Grønbjerg.  

Nu var det tiden, da Birthe skulle begynde 

sin skolegang, så det var jo ret praktisk, at 

man boede lige op ad Grønbjerg Østre Sko-

le. 

Familien blev udvidet med 3 yngre brødre, 

Kalle, Asger og Jens. 

Birthe var meget historisk interesseret, men 

fik ikke sin drøm om at en uddannelse som 

arkæolog indfriet, måtte ”nøjes” med en 

kontoruddannelse, som hun med stor dyg-

tighed har gjort brug af ved at være ansat, 

først hos MK i Grønbjerg i mange år og se-

nere ved Arbejdsformidlingen i Videbæk og 

ved SID i Herning, hvor hun var ansat ved 

sin alt for tidlige død. 

Alt for tidligt, ja, for Birthe glædede sig til 

at kunne gå på efterløn som 62-årig, så hun 

kunne få tid til sine mange andre interesser, 

sine sysler med historien (har abonneret på 

skriftet SKALK i mange år), kender til alt 

om Omgaards historie. Læste også megen 

skønlitteratur, og syede tøj til både sig selv 

og andre. Hun var vildt kreativ, fortæller et 

familiemedlem! Foruden, at hun var reser-

vebedstemor for op til flere børn. 

Birthe Simonsen var et meget hjertevarmt 

menneske, som ikke gik af vejen for at 

hjælpe folk i nød, om det var med hjælp til 

udfyldelse af ansøgninger eller økonomisk 

hjælp til ubemidlede. Hvordan børn har det, 

berørte hende meget, og flere børns og un-

ges fortrolighed fik Birthe hen ad vejen. 

Friskoleideen, fortæller familien, bifalder 

hun stort, og tænker dermed på sin egen 

søns skolegang i den kommunale. 

Birthe nåede ikke alt det, hun gerne ville, 

heller ikke at tage den gode skik op, som 

hendes mor startede op, nemlig traditionen 

med at samle familien til at spise sammen 

søndag middage - og måske flere! Kræft-

sygdommen indhentede hendes planer, og 

kun seks uger tog det den. 

Birthe Simonsen efterlader sig sønnen Ru-

fus, som bliver boende i deres fælles hjem 

på Teglværksvej. Et af Grønbjergs ældste 

huse, som Birthes oldeforældre byggede i 

1902. 

Æret være Birthe Simonsens minde! � 

Visionerne i Nr. Omme Menighedsråd Visionerne i Nr. Omme Menighedsråd Visionerne i Nr. Omme Menighedsråd Visionerne i Nr. Omme Menighedsråd     
 

Torsdag den 21. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
 

• Visionerne i menighedsrådet bliver uddybet 

• Hvilke tanker og idéer præger vores arbejde i denne tid 

• Tid til et kik på budgettet 

• Mulighed for at høre vores ”vikarpræst” Christian Haahr Andersen - 

»Mit liv i Afrika« - En fortælling om hans og hans families tid i Afrika 
 

Menighedsrådet 
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Mandag d. 22. marts 2010 kl. 19.30 
 

Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Lokal Brugsen Grønbjerg 

Tilmeld dig LokalBrugsen Grønbjergs nyhedsmail  
 

Der bliver informeret om tilbud og andre begivenheder i Brugsen 
 

send en mail til: 05143@coop.dk 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 
 

GDA…. 

 

er ikke en forkortelse for "goddag", men for 

Guideline Daily Amound, som betyder vej-

ledende daglig indtag. Man kan undre sig 

over, hvorfor der skal bruges en engelsk 

forkortelse, når man henvender sig til dan-

ske forbrugere, men det gør man jo så. Fir-

maer, der sælger færdigretter, skal oplyse, 

hvad indholdet af fedt og sukker m.m. er, 

og det skulle være en hjælp til at vælge er-

næringsrigtig kost, men man er nødt til selv 

at regne efter. F. eks. bliver der ikke angivet 

om indholdet af sukker er det naturlige ind-

hold i varen, eller om der er tilsat ekstra 

sukker, og hvis man så angiver en portions 

størrelse til det halve af, hvad man skal spi-

se for at blive mæt, får man dobbelt portion 

af sukker, så det, der skulle have været en 

vejledning, bliver en vildledning. 

 

Hvorfor gør man det så svært for folk at 

vælge rigtigt? 

 

De, der vil tabe sig, har det svært nok i for-

vejen. Når en fedtcelle begynder at skrum-

pe, udskiller den et hormon, som udløser 

sultfølelse, og man giver sig til at spise. Det 

er en mekanisme, som var hensigtsmæssig 

for 10.000 år siden, men den er upraktisk, 

når man gerne vil tabe sig, og det er let at få 

fat i mad. Det, man kan gøre, er konsekvent 

at vælge sund mad, spise 5-6 gange om da-

gen, så man aldrig bliver rigtig sulten og 

motionere, og blive ved i lang tid. Det er 

fint, hvis man kan tabe 1 kg. om måneden, 

og det gør ingenting, om det tager 10 år, at 

komme ned på den vægt, man gerne vil. Så 

har fedtcellerne vænnet sig til den nye ba-

lance. � 

 

Indskrivning i  
Grønbjerg Friskole 

 

Kan foregå hele uge 9 (1. - 5. marts 2010) 
(Gerne i skoletiden, men ellers ring: 97 38 41 77) 

 

Køb ikke katten i sækken….  
 

….kom til Åben skoledag onsdag d. 3. marts 
     (gælder også andre i og uden for sognet) 
 

….kom og mød bestyrelsen der er til stede  
    torsdag d. 4. marts fra 18.30 - 19.30  
 

….eller kom bare til en snak og en kop kaffe  
 

Med venlig hilsen Grønbjerg Friskole 
Peter Lindegaard og Bestyrelsen 
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Dramaforestilling - Musical  
 
 

Friskolens årlige dramaforestilling opføres på  
 

Grønbjerg Friskole 
 

Onsdag d. 27. januar 2010 
 

Kl. 10.00 - for alle  
 

Kl. 19.00 - fortrinsvis forældre og søskende 
 

Med venlig hilsen 
Grønbjerg Friskole 

YÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCLYÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCLYÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCLYÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCL    
 

Kalender for sæsonen 2009 - 2010 
 
 
Fællesspisning - Fredag den 26. februar  2010 kl. 18.30 
Afholdes sammen med Menighedsrådet og Kultur og Samvær. - Nærmere information følger i Runestenen. 
 
Stylist - Foregår på Grønbjerg Friskole. Kom og få inspiration til farver og tøj. 
Min. 20 deltagere. Pris 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. - Nærmere information følger senere. 
 
Mad med inspiration. - Mandag den 15. marts 2010 - Kom og mød Doung Jørgensen, som vil lave thailandsk mad til 
os. Der er mulighed for at få helt nye ideer med hjem til kødgryderne! 

 

Brugskunst - Torsdag den 22. april åbner Bettina fra Design og Handelshuset dørene og inviterer os til en aften med 
inspiration og smagsprøver i hendes butik i Videbæk, Nygade 15 b. - Dato og pris følger senere. 
 
Femilet - Mandag den 3. maj 2010 kl. 18.30 hos Femilet i Herning 
En aften med inspiration og nyheder inden for undertøj. Pigerne ved Femilet vil fortælle om det forskellige undertøj, og 
de vil hjælpe med at finde den rigtige størrelse. Femilet giver 10 % rabat på aften. Femilet vil være vært med en lille for-
friskning. Tilmelding senest den 23. april i Brugsen. Samkørsel arrangeres. 
 
Generalforsamling 
Afholdes i samarbejde med Grønbjergs øvrige foreninger tirsdag den 11. maj 2010 
 
Margrethes døtres bestyrelse  
Formand: Pia Albæk Kristiansen tlf.: 22 16 84 09 pia.albaek@ofir.dk 
Næstformand: Jytte Hankelbjerg tlf.: 97 38 42 68 hankelbjerg@mvb.net 
Kasserer: Jytte Nilausen tlf.: 97 38 43 78 jjssn@hotmail.com 
Sekretær: Lissi Aagaard Dyrberg tlf.: 21 49 74 92 hobld@herning.dk 
Medlem.: Henriette Qvist tlf.: 98 48 54 52 henriette.qvist@mvb.net 



 

Annoncesponsor: 

 

    

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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