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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

De må gøre noget rigtigt deroppe på vores 

Friskole. 

100 elever har de rundet. (Har der nogen-

sinde været så mange elever i Grønbjerg 

skole før?) 

Det vrimler til med nye elever. Så kan man 

jo naturligvis overveje hvilke bevæggrunde, 

der får folk til at vælge en Friskole. 

Det lyder ikke usandsynligt, at folk har hørt 

om, at det går godt på skolen, og at man be-

handler eleverne ordentlig, og at de sand-

synligvis også lærer noget. Men er det til-

strækkeligt til, at man vil flytte sit barn til 

en ny skole, til en ny vennekreds?  

Nu er der gået to år med Friskolen, så folk 

har set, at den, Friskolen i Grønbjerg, sand-

synligvis består en årrække endnu. Man 

kunne også forledes til at tænke, at folk si-

ger ”Lad os nu lige se om det går? Er det 

stabilt? Er der tilstrækkelig hold i det de har 

gang i, i Grønbjerg?”  

Vi, der bor i sognet, er ikke i tvivl, men an-

dre skal også være overbeviste, før man 

indleder en flytning af sine børn, og det er 

to år åbenbart nok til. 

Men hvad kan bevæggrundene være? 

 

Det kan være nærliggende at tænke, at de 

flyttede børn ikke trives, det sted de nu er. 

Det kan være nærliggende at tænke, at de 

søskende der går på skolen har det godt, og 

der vil ”jeg” også hen. 

Det kan være nærliggende at tænke, at jeg 

vil have de bedste vilkår for mine børn. 

Det kan være nærliggende at tænke, at jeg 

har en holdning der siger, at jeg vil en Fri-

skole med det grundlag og den pædagogik 

der praktiseres i Grønbjerg Friskole. 

Det kan være nærliggende at tænke, nå! det 

er nu engang den skole, der er i byen. 

Det kan være nærliggende at tænke, at jeg 

vil sende mine børn i en friskole, hvor for-

ældrene samles og har det rigtigt rart med 

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. 

hinanden, og hvor der er forpligtelser med i 

fællesskabet. 

Det kan være nærliggende at tænke, at der 

er kommet flere børn til byen. 

 

Og alt dette er til trods for, at man også skal 

betale for at få sine børn undervist. 

 

Forsiden….. 

Igen i dette nummer skal/kan man nyde 

godt af Finn Krogh Jørgensens fotografiske 

evner, som de kommer til udtryk på forsi-

den. 

Hvordan man vil tolke/forstå/se på billedet, 

er naturligvis op til den enkelte; at lægge de 

symboler i billedet som man nu engang ly-

ster og behager. God fornøjelse med tanker-

ne. 

Alle der har lyst kan naturligvis bidrage til 

forsiden i år, som hedder ”Runestenens 

Kreative Forsideår”. Vi kan naturligvis ikke 

garantere, at billedet kommer på. Hvis der 

er flere om buddet, så vil der naturligvis fo-

regå et uretfærdigt og autoritært valg.  

Deadline for nr. 106 er  

lørdag d. 28. august 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 15. september 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Knud Christensen  
 
 97 38 10 02 

 
Så blev det endelig som-
mer, efter en lang vinter 
med masser af sne,  har vi 
vist alle rigtig godt af at 
blive varmet godt igennem 
og få mulighed for nogle 
dages ferie, så man både 
fysisk og psykisk kan få la-

det op til en ny fortravlet hverdag.  
 
Ferie - og ”klatalogresultat” 

I byrådet holder vi også ferie i hele juli må-
ned, hvad mødeaktivitet angår, men lige in-
den ferien kom resultatet af medarbejdernes 
forslag til et mulighedskatalog på 100 milli-
oner kroner. Man må sige medarbejderne 
har vist en fantastisk interesse og lyst, til at 
komme med konstruktive forslag, som By-
rådet nu har at arbejde videre med, over 
1600 forslag kom der ind. Tak for det. 
Forslagene er nu blevet behandlet i admini-
strationen, som har set på hvad der kan lade 
sig gøre og hvad besparelsen eventuelt kun-
ne være i de forskellige forslag, nogle kan 
måske sættes i værk med det samme, andre 
skal undersøges yderligere. De forskellige 
politiske grupper har også diskuteret forsla-
gene og givet udtryk for, hvad det er man 
politisk vil satse på. Et arbejde der vil fort-
sætte til midt i august, hvor vi skal have vo-
res budgetkonference, hvor det vil vise sig 
om der kan opnås enighed om et fælles 
budget. 
 
Sct Hans - frivillig foreningsarbejde 

Ellers har det jo lige været Sankt Hans hvor 
jeg havde den store ære at få lov til at holde 
båltalen i Åparken i Spjald, jeg havde valgt 
at tage udgangspunkt i det frivillige for-
eningsliv og sammenholdet, som jeg er sik-
ker på vi virkelig skal værne om, hvis vi 
skal holde liv i de mindre byer. Når man 

sidder der og skal gøre sig nogle tanker om-
kring frivillig foreningsliv og sammenhold, 
kan det for mit vedkommende ikke lade sig 
gøre uden at jeg kommer til at tænke på 
Grønbjerg, det er fantastisk sådan aktivitet i 
formår at stable på benene der går jo næsten 
ikke en dag hvor der ikke kommer en mail 
med overskriften ”Runestenen meddeler”. I 
byrådet er der en kæmpe respekt, omkring 
det arbejde der foregår rundt i landdistrik-
terne og landsbyerne hvor man virkelig vi-
ser at man er villig til at tage sagen i egen 
hånd. Og der er en klar holdning til at man i 
de større byer skal til at tage ved lære af 
landsbyerne og selv gøre en indsats, hvis 
der er noget man gerne vil have. � 

Indholdsfortegnelse 
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Bedste håndværkerelever 6 
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Cykelsponsorløb 22 
Dimissionstale Skoleleder 10 
Fælles generalforsamling 30 
GIF - nyt 41 
Grønbjerg - 2000 32 
Granly-løbet 22 
Gule Fanden spøger atter 27 
Kim Lørdals Å - projekt 28 
Kirkebladet  19 
LokalBrugsen  -  nyt 34 
Lokalhistorisk Arkiv 38 
Lærer Anders Chr. Vestergaard 15 
Menighedsrådet 42 
Ny placering for jerncontainer 9 
Redaktionen 2 
Sct. Hans – talen 2010 24 
Sex in the city 7 
Sundhed 36 
Vikingen er løs 43 
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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. Jørgen Rasmussen 98485452 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Heidi Kjær 32559555 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Tom Kristensen 28495404 

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: Børge Jensen 97384186 

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 
 
 
vestjyskBANK - Spjald 
Ma ti on 10 - 16 
Torsdag 10 - 16 
Fredag 10 - 16 
Tlf.: 97 38 12 22 

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 Spjald: 
Man ti on 930 - 1600 
Torsdag: 930 - 1730 
Fredag  930 - 1630 
Tlf.: 97 38 18 00 
 
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  Serv i cemedde le lser  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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 JULI Side   Side 

MA 12  Dagen er aftaget med 0t 54m 28  LØ 14   

TI 13   SØ 15  Kirke 10.30   

ON 14   MA 16 Kend dit sogn 33 32 

TO 15   TI 17   

FR 16   ON 18   

LØ 17   TO 19   

SØ 18  Kirke 9 PIM   FR 20 Havevandring  41 

MA 19  29  LØ 21 Deadline Aktivitetskalenderen  

TI 20   SØ 22  Kirke ingen   

ON 21   MA 23  34  

TO 22   TI 24   

FR 23   ON 25   

LØ 24   TO 26   

SØ 25  Kirke ingen  FR 27 Tilmelding Cykelsponsorløb 23 

MA 26  30  LØ 28 Runestenen Deadline  

TI 27    SØ 29 Granly-løbet  Kirke 9  22 

ON 28   MA 30 35  

TO 29   TI 31   

FR 30    SEPTEMBER  

LØ 31   ON 1   

 AUGUST  TO 2   

SØ 1  Kirke 10.30 CHA  FR 3   

MA 2 31  LØ 4   

TI 3   SØ 5  Kirke 9 AH   

ON 4   MA 6  36  

TO 5   TI 7 Kirkegårdsvandring 19 

FR 6   ON 8   

LØ 7   TO 9   

SØ 8  Kirke ingen   FR 10   

MA 9  32  LØ 11   

TI 10 Tilmelding Kultur&Samvær udflugt 10 SØ 12  Kirke ingen   

ON 11 Skolestart  MA 13  37  

TO 12 Udflugt K&S 10 TI 14   

FR 13   ON 15 Kryddersnaps Dagen er aftaget med 5t 30m 41 
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Fredag den 18. juni 2010 vandt Nicolai 

Munksgaard Asmussen, Grønbjerg konkur-

rencen i murerfaget. 

Nicolai er i lære hos murermester Jens Kirk, 

Grønbjerg  

25 unge talentfulde håndværker-lærlinge 

har i to dage har dystet om pladser til DM i 

Håndværk, som finder sted i Odense til ja-

nuar næste år.  

De unge dystede på Torvet i Herning, og da 

de unge dystede på syv forskellige fagområ-

���� Bedste håndværkerelever kåret i Herning 
 
 
Ved: Jens Kirk 

der, var vilkårene for at gå videre lidt for-

skellige, men fælles for alle 25 var, at de 

kæmpede om en plads til DM i Håndværk 

2011. 

Og der er bestemt noget at kæmpe for, for 

de unge håndværkere. Vinderne fra Dan-

mark får fornøjelsen af at deltager i 

WorldSkills, verdensmesterskaberne for er-

hvervsuddannelser, som bliver holdt i Lon-

don i efteråret 2011.  � 

Nicolai Asmussen foran sit ”murværk” 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

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

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net 
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Forventningens glæde er stor!!Forventningens glæde er stor!!Forventningens glæde er stor!!Forventningens glæde er stor!!    
 

Onsdag den 3. NovemberOnsdag den 3. NovemberOnsdag den 3. NovemberOnsdag den 3. November  

inviterer Sogneforeningen til et spændende arrangement  

i Forsamlingshuset 
 

Vi har booket Sexolog, Parterapeut og foredragsholder  
 

Rikke Thuesen Rikke Thuesen Rikke Thuesen Rikke Thuesen     
 

til et inspirerende, sjovt og tankevækkende foredrag.  

Rikke T. er bl.a. kendt fra Jyllandsposten, Morgenhyr-

derne på The Voice og De unge mødres drøm på TV4.  

Læs mere på www.rikkeT.dk 
 

De nærmere detaljer er ikke på plads endnu, men vi lo-

ver det bliver en sjov aften, så book datoen allerede i 

dag!!!  

Vi vender frygtelig tilbage efter sommerferien 
 

Sogneforeningen ønsker alle en fantastisk sommer! 
 

Med venlige hilsner - Sogneforeningen 
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Så forlod den første 8. klasse Grønbjerg Fri-

skole og for den sags skyld Grønbjerg Sko-

le nogensinde. 

Det har været et spændende år, siger elever-

ne i 8. klasse og lægger især vægt på opfø-

relsen af Musicallen ”Jakobs og hans brød-

re”, hvis originalstykke er en musical af 

Andrew Lloyd Webber og Tim Rice. Og fø-

jer til, at Samfundsfagstimerne har været 

sjove og gode, og ligeledes har ”Fredags-

idrætten”, Morgenlæsningen og Morgen-

samlingerne hvor man sidder og synger 

sammen været gode. 

Vi vil nok huske Grønbjerg Friskole på fæl-

lesskabet, og de rettigheder vi havde, hvor 

vi havde stemmeret, og hvor vi selv fik lov 

til at bestemme reglerne. Ligeledes har vi 

været meget glade for vore bus, så vi næ-

sten kan køre derhen, hvor vi vil, og vi sy-

nes at alle lærerne skal have buskørekort.  

Hvis vi skal sige noget, som ikke gik helt 

efter planen, må det være, at Peter 

(skolelederen -red.) har lovet os en kanotur 

– det blev ikke til noget, men vi håber, at 

den nye 8. klasse får den oplevelse. 

 

Det videre forløb for 8. klasseeleverne er, at 

to skal på Staby Efterskole, én skal på Hus-

by Efterskole, én skal på Husflidseftersko-

len i Skjern én skal på en fjerde efterskole.  

To fortsætter i Spjald skole og endelig tager 

én på skole i Opsund.� 

���� Første 8. klasse i Grønbjerg dimitteret 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Bagerste række fra venstre: Kathrine Marie Jensen, Grethe Lorentzen (klasselærer) Kathrine Gam-

melager Therkildsen 

Mellemste række: Simon Sand Larsen, Jimmi Boutrup Mathiasen, Anders Øster Kæmpegaard 

Forreste række: Morten Tang Meiner, Thomas Rantanen Lund-Nielsen, Jan Nielbæk Heinsvig 
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NY PLADS TIL JERN AFFALD ! 
 

Fremover står Grønbjerg Friskoles Støtteforenings containere 

til jern affald, og øldåser på pladsen ved siden af rensnings-

anlægget, som ligger ca. 200 m nord for ”Grønbjerg Gen-

brugsplads” på Nylandsvej i Grønbjerg. 
 

Kør til enden af Nylandsvej og drej til højre. Ca. 200 meter 

ned af grusvejen står containerne på venstre hånd. 
 

Der må absolut IKKE smides elektronik affald (TV, radio, PC’er 

og computer skærme) i vores jern containere, så bliver afreg-

ningsprisen sat ned ! ! 
 

Al elektronik affald skal afleveres på genbrugspladsen, som 

har åbent hver lørdag fra 10.00 -12.00 
 

Vi siger mange tak til Grøn-

bjerg Møbelindustri og ef-

terfølgende Jens Kristian 

Christensen, for den tid vi 

har måttet låne pladsen hos 

dem og mange tak til alle 

borgere som støtter os med 

gammelt jern og metal! 
 

Aviser og pap og papir kan 

stadig afleveres i container-

ne ved Brugsen 
 

Med venlig hilsen  

Støtteforeningen for Friskolen  

Støtteforenings  

jerncontainer 
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Kære elever, forældre, skolekredsmedlem-

mer og alle andre der synes det kunne være 

hyggeligt at få Friskolens afslutning med. 

Så blev det sommerferie. 

 

Det har været et utroligt begivenhedsrigt år, 

med fart over feltet. 

Forleden dag sad jeg og så alle billederne 

igennem for skoleåret der er gået. Det der 

slog mig mest var alle de børn der bare smi-

lede og grinte på alle billeder. Man kunne 

så vælge at sige at man jo sjældent tager 

billeder af folk der er sure. Men nu er det jo 

ofte øjebliksbilleder, så noget må der være 

om at der er glade børn på Grønbjerg Fri-

skole. 

 

Kære unger/elever I skal vide at I trækker 

så meget i den rigtige retning. Morgensam-

lingerne i denne uge har været meget for-

skellige, men hver eneste gang vi står over 

for jer sidder I bare med et blik der siger 

”gi´ mig noget”, og så er det at man bare får 

lyst til at give jer noget – bliv ved med det, 

der kommer så meget godt ud af det, I har 

���� Dimissionstalen for 8. klasse 
 

 
Ved: Peter Lindegaard 

virkelig gjort jeres til at det har været et 

godt år. 

 

Vi har i år fået mange nye elever. I 

”gamle” elever har været super til at lukke 

dem ind i jeres fællesskab, hvilket er helt 

fantastisk vores tid taget i betragtning. Alle 

I nye, I har truffet et valg i jeres liv sammen 

med jeres forældre. De åbne arme I er ble-

vet mødt af, skal I tage rigtig godt imod, og 

huske at gengælde – det er jeres ansvar. 

Mulighederne for forandringer er der for jer 

alle, det handler bare om at gribe dem med 

åbne og positive arme. 

 

Afsked med medarbejdere 
I år skal vi også tage afsked med nogle 

medarbejdere. 

Kære Henriette tusind tak for din store 

indsats med skolebuskørslen om morgenen. 

Du har været der hver morgen og sikkert 

bragt eleverne til skole. Tusind tak for hjæl-

pen. 

Kære Anne. Du gik fra starten i august sid-

ste år til opgaven med stort engagement og 

Udflugt i Kultur og Samvær  
 

torsdag  den  12. august 
 

Vi kører fra parkeringspladsen ved Brugsen kl. 13. 30   
og er hjemme igen ca. kl. 18.30. 

 

Eftermiddagskaffen nydes på Fjordens Perle i Skavenhus. 

Derfra skal vi køre en guidet tur gennem Skjern Enge. 

Vi får en naturvejleder med i bussen, så det skal nok blive en god dag! 
 

Betaling for køretur og kaffe – 150 kr. klares i bussen. 

Tilmelding senest d. 10. august: 

97 38 40 92 (Herdis) - 97 38 42 65 (Grethe) 

Hilsen bestyrelsen 
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vilje, og vi vil alle ønske dig en super tur til 

Amerika. Tusind tak for din store indsats. 

Kære Yvonne. Børnene smilede og var 

glade da du efter din barsel vendte tilbage 

til NaturMusen. Lysten til at have med børn 

at gøre stråler ud af dig og smitter så meget 

af på ungerne. Vi respekterer i høj grad din 

lyst til nye udfordringer og ønsker dig alt 

muligt held og lykke. Også tusind tak for 

din store indsats. 

Kære Anders. Skal en hylde hænges op, en 

væg males, en lampe justeres så kan man 

fuldt ud regne med at det bliver gjort til 

punkt og prikke af dig. Du er altid klar til at 

give en hjælpende hånd også udover hvad 

man almindeligvis kan forvente. – Tusind 

tak for din store indsats. 

I skal vide, at I har været med til at udvikle 

Grønbjerg Friskole hen der hvor vi er i dag. 

 

Kære 8. kl., kære Morten, Jimmi, Katrine 

Marie, Katrine T, Anders, Jan, Thomas og 

Simon - this is it – synges der i en sang og 

”det var det” i morgen er det nemlig aller 

sidste dag på Grønbjerg Friskole. 

 

Hva´ så nu kære venner. Fortællingerne er 

noget af det I tager med jer herfra Grøn-

bjerg Friskole. Forleden dag fik I historien 

om tosse Per der hørte lidt for godt efter 

hvad trolden sagde, men i virkeligheden ba-

re var den snu og kunne tage hjem rig på 

oplevelser og penge. 

I torsdags blev navnene lavet om, Poul blev 

til Anders, Per blev til Simon, og Tosse Per 

blev til Tosse Morten-helt tilfældigt vil jeg 

skynde mig at sige. For øvrigt røg Thomas 

også ind i den, da Tosse Morten i historien 

skulle have den store obligatoriske madpak-

ke med sig og for nylig havde han været på 

en tur til Livø og set hvor meget der skulle 

til at mætte en stor næsten voksen dreng 

(cykelrytter), og derfor også skulle have en 

stor madpakke med ud i den store verden. 

 

Madpakkerne 
I har fået fortalt masser af eventyr, og gang 

på gang hører vi om den der madpakke, 

hvad mon der er i den store madpakke, er 

det spegepølsemadder, ostemadder, dippers  

- ja i barneverdenen er det en madpakke 

som vi kender den, men hvordan med jer - I 

skal også have en stor madpakke med jer på 

jeres videre færd ud i verden - og hvad er 

der så i den?? 

Jo i jeres madpakke er der forhåbentlig tro-

en på at I duer til noget: 

 

Jeg bliver så glad når jeg på et kamera fin-

der billeder af jer som fx: Jan der danser 

rundt med en orange ballon, måske er det 

bare Jan fuld fart over feltet, med et altid 

stort engagement. 

Jeg bliver så glad når jeg ser Anders sid-

dende ved klaveret dybt koncentreret og 

som for øvrigt forleden dag sagde til mig 

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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”vi skal tænke positivt husk hele tiden at 

tænke positivt, og for øvrigt er han jo blevet 

knaldgod til klaver. 

Jeg bliver så glad når jeg møder Kathrine 

T, der altid er klar med en eller anden 
frisk bemærkning og et stort smil og så 

opretter hun facebook sider der handler om 

hendes yderst positive forhold til skolen. 

Jeg bliver så glad når jeg er sammen med 

Simon på Livøtur og oplever ham som den 

den der samler, spreder så meget humør, og 

tager initiativ. 

Jeg bliver så glad når Thomas kommer 

luntende hen til mig med sit lune smil og et 

glimt i øjet og spørger om jeg vil med om 

på fodboldbanen og fyre strygere af. 

Jeg bliver så glad når Jimmi altid kender 

løsningen på et eller andet computer pro-

blem og som stort set altid ses med et stort 

dejligt smil på læben 

Jeg bliver så glad når jeg ser Kathrine Ma-

rie fyre den af til fælles idræt og kommer 

pustende i mål altid med et stort engage-

ment og så er hun sej til det her med at pas-

se børn i fritiden. 

Jeg bliver så glad når jeg ser Morten, der 

sidder med to Tuc kiks i øjnene og småler, 

ydermere er han der altid hvis nogen skal 

have en hjælpende hånd. 

 

Alle 8 hver især er I noget helt specielt, I 

er jer selv og har fået lov til at være den I 

er. Det er så vigtigt at man får lov til, stille 

og roligt, og i tillid til at alle andre vil dig 

det godt, at vokse op og finde ud af hvem 

man er i virvaret af krav fra forældre, skole, 

samfund osv. Her er det bare så vigtigt, for 

at træffe de rigtige valg videre frem i livet, 

at det udgangspunkt er i orden. Det har I 

også med i jeres madpakke, et fællesskab 

på Grønbjerg Friskole, der respekterer og 

accepterer hinanden sådan som vi er uanset 

det ene eller andet. 

 

Madpakken er nu smurt og puttet i tasken 

og I skal videre. I eventyrerne møder ho-

vedpersonen altid en y-vej, hvor de skal ta-

ge stilling til hvilken vej de skal tage. Ofte 

sidder jeg og tænker tilbage på hvordan mit 

liv ville have været hvis jeg havde taget til 

højre i stedet for venstre. 

 

Fra venstre: Morten, Simon, Anders, Jimmi, Thomas, Jan, Kathrine Marie og Kathrine T  
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Nye valg 

En ting er sikkert, for hver gang I træffer et 

nyt valg der vil få betydning for jeres liv, 

følger der et ansvar. I bund og grund er I 

ansvarlige for jeres eget liv, og I må stole 

på jer selv så I føler jer sikre på at I har 

valgt rigtigt. Det er så vigtigt at tro på sig 

selv. I Grønbjerg Friskole har vi fokuseret 

meget på vigtigheden af at tænke positivt 

og fokusere på det der kan lade sig gøre. 

Prøv at holde fast i den vinkel når I skal ud 

at møde livet for alvor, smilet og optimis-

men åbner så mange døre, og hjælper jer 

også til at træffe det rigtige valg ved næste 

y-vej. 

Kig jer jævnligt i spejlet, klap jer på skulde-

ren og sig ”jeg kan noget” eller på de rigti-

ge gode dage ”jeg er lækker”. Husk også at 

klappe de andre på skulderen ind imellem. 

Når I i morgen drager af, vil alle os, der bli-

ver tilbage for altid have jer med i vores 

madpakke som nogen der har bidraget posi-

tivt til vores liv – tak skal I have for det. På 

snarligt gensyn. 

Rigtig god sommerferie til jer alle sammen 

og tak for støtten, tilliden og samarbejdet i 

år. � 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

Inden jeg forlader disse første år i den nye 

Skole, er der en begivenhed, jeg skal have 

med, nemlig brylluppet i Højris en storm-

vejrsdag i efteråret 1898, datteren i Højris, 

Line, skulle giftes med min kammerat fra 

Staby, Gravers Kjærgaard, en søn af Jacob 

Kjærgaard. Der skulle være stort bryllup, 

og derfor var der stillet et stort telt op i går-

den. Jeg var bedt til at komme til frokost, 

men da vi sad og spiste kom Peder Laurid-

sen ind ad døren, vi spiste i storstuen og 

råbte: Gården brænder. Brudens far Laurids 

Hansen, sad med et stykke kød på gaffelen, 

det stak han rolig i munden og så sagde han 

rolig: ”A tøvs di sejer the æ gor brenner”, 

og så skyndte han sig ud. Gnisterne fra 

skorstenen havde fænget i ladens stråtag, og 

vel kun 10 min efter var gården omspændt 

af flammer. Teltet blev af mange med utro-

lig fart revet ned og reddet. En del af besæt-

ningen indebrændte, en stor del af gæster-

nes overtøj min overfrakke alt indbo om-

trent, brudegaverne, masse af madvarer, 

men noget blev dog reddet. Da taget var 

skredet, blev det med brandhager fjernet fra 

kældervinduerne, og en rask karl kravlede 

ind ad det og ned i kælderen og der var me-

get langt ned og det havde ingen skade ta-

get. Der var kød til middagen, suppeboller 

og meget mere, om det så var kransekager-

ne var de der, og det blev alt sammen langet 

ud af vinduet. Men det stakkels brudepar 

stod og så fortabte ud i stormen, thi hvorle-

des skulle der nu kunne holdes bryllup. Da 

fik jeg en ide: I skolen kan det holdes, der 

er plads, og det sagde jeg, og så blev der liv 

og travlhed, og lidt håb om at kunne holde 

bryllup igen. Man skyndte sig hjem efter 

vogne, nogle skulle køre brudeparret og et 

flertal til kirken, andre skulle sørge for, at 

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 



festbordene blev bragt til veje og dækket, og alt nødven-

digt anskaffet, mens vielsen fandt sted. Det sidste var en 

stor og vanskelig opgave, som blev løst særlig godt. Jeg 

skyndte mig hjem for at fortælle alt til far og mor, samt 

at nu måtte de gøre sig færdige til brylluppet - de var 

budne - og derefter skyndte jeg mig til kirken. Her skete 

der det at da Kristen Præstegaard i arbejdsvogn hjalp til 

med at bringe borde og bænke m.m. til skolen, tog heste-

ne magten fra ham, og hestene kom i rasende fart ind i 

præstegården, der var fuld af mennesker, vogne og heste 

og i svinget væltede vognen og Kristen blev slynget ud 

på stenbroen, det så grimt ud, Kristen slog sig slemt, 

men ikke mere, end at han kunne deltage i brylluppet el-

lers skete der mærkeligt nok intet, desuden havde alt det 

til følge, at brudgommen der ikke var stærk af natur, be-

svimede under vielsen. Nå viet blev de, og da vi kom til 

skolen, var alt færdig. Bordene var i mit klasseværelse 

pyntet og kransekagerne var på plads, og suppe og steg 

færdig. Skolebordene var sat ud på legepladsen. Vi spi-

ste og derefter stod hele huset til rådighed og humøret 

steg og alle takkede mig for udvejen der var fundet. De 

nygifte drog et par dage efter til Brande hvortil han var 

blevet kaldet som lærer ved en Skole. 

Den 23. juli fulgte Mor og Lovise med mig til Løsning, 

og dagen efter blev vi - Eders Mor og Far - viede i Løs-

ning Kirke. Det var nærmest et lille bryllup, og af mine 

seminariekammerater var kun Søgaard indbudt, og han 

holdt to taler ved Bordet, først en alvorlig og til sidst da 

ikke andre havde noget at sige en vittig. Næste dag fore-

tog vi vor bryllupsrejse til Munkebjerg sammen med 

Mor og Lovise og det blev en dejlig dag for os alle fire, 

dagen efter fulgtes vi ad hjem. Naboerne gav os et smukt 

spisestel, og vi havde dem en aften efter, idet vi som så 

mange gange siden tog mit klasseværelse i brug. Far og 

mor flyttede til Holstebro sidst i oktober, og da novem-

16 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 



17  

ber var inde, overtog mor og jeg hver vor 

klasse som vinteren før. 

Nogle af sognets fremtrædende mænd, An-

ton Halkjær, Svend Kristian Svendsen, 

Skråstrup, Kristian Kjærgaard m.fl. fandt 

på, at vi skulle have en række diskussions-

aftener i skolen om alt hvad der kunne virke 

fremmende på sognets udvikling såsom 

husdyrbrug, jordens behandling m.m., og i 

vinteren 1901-02 blev der holdt en række 

møder med god tilslutning navnlig i de før-

ste. En Aften skulle Svend Kr. Svendsen, 

Skråstrup, indlede en forhandling om plant-

ning, selv havde han plantet en del på sin 

ejendom. Dengang var Nr. Omme umådelig 

fattig på træer og haver, og jeg savnede 

begge dele og besluttede at forberede, mig 

så grundig som mulig, så jeg ret kunne give 

mit bidrag til diskussionen den aften. 

Svend Kr. var ikke taler, og han fik kun lidt 

sagt og det var i det hele taget et emne, som 

ikke dengang interesserede ret mange, og 

jeg tror at diskussionen ville være ret hurtig 

døet ud, dersom jeg ikke havde haft noget 

vægtigt at sige. Jeg talte vel en god halv 

time, og jeg endte med, at vi skulle have 

nogle af vore store hedearealer forvandlet 

til plantage og sætte under debat, hvad der 

ville være det fordelagtigste, enten et kom-

muneforetagende eller et aktieselskab. Der 

blev stemning for det første, og Svend Kr. 

Svendsen og jeg fik til opgave at gå til Sog-

nerådet for at lægge et godt ord ind, for en 

kommuneplantage. Sognerådet stillede sig 

just ikke afvisende, men de ville først ind-

kalde til et sognemøde angående sagen. Ved 

dette møde talte én af sognets mest betyden-

de mænd, Thomas Nedergaard smukt mod 

en kommuneplantage, plantning hævdede 

han, må være en hver mands sag, og dette 

bevirkede at et stort mindretal gav ham, 

medhold, og sognerådet erklærede, at så 

ville de ikke have med sagen at gøre. De 

fleste gik så, men Frederik Klink opfordrede 

de interesserede til at blive, og en del blev. 

Han tilbød så, at han imod at få en aktie (a’ 

kr. 25) ville afgive et stykke hede, og Hans 

Kr. Holmgaards, der havde et stykke indtil, 

tilbød det samme, begge dele på 15. tdr. 

land tilsammen. 

Det var altså en begyndelse, der skulle fort-

sættes, og dertil valgtes et udvalg bestående 

af Svend Kr. Svendsen, Hans Kjærgaard, Ja-

cob Bjerg, Kristian Hansen, Grønbjerg, og 

jeg, og allerede denne første aften blev der 

tegnet 44 aktionærer jeg kan ikke finde med 

hvor mange aktier. I foråret der fulgte efter, 

altså 1902, købte udvalget et andet samlet 

hedeareal på 143 tdr. land af Niels Mourid-

sen, Kidal, Niels Nielsen, Klidsbjerg og Iver 

Kristensen, Nørgård. Desuden købtes af 

Thomas Mouridsen, Nørhede, 30 tdr. land. 

Prisen for alles vedkommende var kr. 5,00 

pr. tdr. land eller aktier. Der blev således tre 

Plantager: Kiddal, Klink og Nørhede planta-

ge. Der afholdtes så en stiftende generalfor-

samling den 31. maj 1902. Der var omtrent 

1 tdr. land til hver aktier. Altså 188, men jeg 

husker ikke hvor mange aktionærer der var. 

Vedtægterne blev vedtaget, og selskabets 

navn blev: Kidal - Klink – Nørhede Aktie-

selskab, og en bestyrelse på tre medlemmer 

valgtes, nemlig Svend Kr. Svendsen, Tho-

mas Mouridsen og jeg. Svend Kr. Svendsen 

blev formand, men det var mig, som havde 

det største arbejde som den, der havde nær-

mest til Kiddal plantage, og jeg gled snart 

ind som formand. Den 29. december udlici-

teredes det første plantearbejde nemlig ind-

digning og gravning af plantehuller, og den 

første plantning fandt sted foråret 1903. Jeg 

har udført mange timers arbejde i Kiddal 
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plantage navnlig. Om foråret, når jeg var 
færdig med skolen, så af Sted for at være til 
stede ved plantningsarbejdet, men jeg kun-
ne også bruge benene dengang. Noget af 
det mest spændende var at brænde lyngen 
af hvert forår til plantning, thi hvor let kun-
ne ikke ilden tage magten fra os. Jeg skriver 
os, for vi var gerne to, Kristen Præstegaard 
var altid villig til at hjælpe mig med dette 
farlige arbejde. Engang var det også nær 
ved at gå galt. Det var næsten blikstille og 
lyngen var ikke rigtig tørt og ville ikke ret 
brænde. Vi besluttede så at brænde et 
brandbælte langs den tilplantede del, da vi 
let kunne bestemme brandens retning og så 
ville vi en dag da lyngen bedre kunne bræn-
de, afbrænde det areal som skulle tilplantes 
i dette forår. Men så sker det så forfærdelig 
pludseligt, at der rejser sig en skarp tør vind 
fra sydøst, der førte ilden lige mod det be-
plantede areal, der alt dengang vel var på 40 
tdr. land, og nu kunne lyngen pludselig 
brænde. Jeg blev så forfærdet, og jeg syntes 
det var umuligt at redde den tilplantede del. 
Da fik jeg øje på Niels Kiddal, som pløjede 
langt borte, og han havde vognen med, og 

så løb jeg som for livet. fik ham forklaret, 
hvor galt det stod til. Ploven kom på vog-
nen, hestene spændt for, og så kørtes der så 
hurtig som der kunne køres på denne ujæv-
ne strækning, og jeg så, at endnu kunne der 
være en smule håb om at frelse det tilplante-
de, og så begyndte vi at pløje. Niels pløjede, 
jeg kørte. Kristen Præstegaard gjorde, hvad 
der kunne gøres med en skovl, atter og atter 
måtte vi vige for strålevarme og røg, men 
efter en ½ times kamp var plantagen frelst, 
men syd på kunne ilden fortsætte uhindret, 
så da den i nattens mørke gik over de høje 
bakker, så det pragtfuldt ud set nordfra, og 
mennesker fra Grønbjerg strømmede til, for 
de troede plantagen brændte. Mor og Dorthe 
Præstegaard troede det samme og bedrøvede 
og skrækslagne styrtede de også derop, 
blændet af ilden faldt de flere gange i det 
ujævne terræn. Én af de ankomne råbte til 
mig: ”Hvor møj tår det” i en brøsig dom-
mertone. Jeg svarede: ”Ikke mere end det 
skal”. Hvad om jeg ikke kunne have svaret 
således ? 

fortsættes i næste nr. 
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Kirkeblad frem til september. 

 
Eftersom Kirkebladet har været udsat for sparekniven, ændrer bladet udseende 

og udgivelsesmåde. Vi har droppet PostDanmark, og uddeler nu bladet sam-

men med Runestenen. 

Det betyder, at vi i den første del af september ikke har noget kirkeblad. Derfor 

kommer det her :  

 

Gudstjenester i Nr. Omme Kirke:  

 4. juli  9.00 Johannes Esmarch 

 18. juli 9.00 Poul Ivan Madsen 

 1. aug. 10.30 Christian Haahr Andersen 

 15. aug. 10.30 Ole Rasmussen - Stolaen fra Nr. sOMMErskole præ-

   senteres ved gudstjenesten 

 29. aug. 9.00 Ole Rasmussen 

 5. sept. 9.00 Anne Hillgaard 

 26. sept. 14.00 Ole Rasmussen Høstgudstjeneste - medbring gaver 

   fra ”årets høst” til gudstjenesten 

 

Andre kirkelige aktiviteter :  

 

Søndag den 15. august, kl. 10.30 er der stolagudstjeneste. Her vil den nye 

stola fra Nr. sOMMErskole blive præsenteret for menigheden, og sognepræst 

Ole Rasmussen vil have den på under altergangen. 

 

Tirsdag den 7. september, kl. 19.00 er der kirkegårdsvandring i lighed med 

sidste år. I år begynder vi i kirken, hvor Ole Rasmussen vil give et kort oplæg 

om særlige gravminder, hvorefter Klaus Tang går foran på kirkegården for at 

fortsætte rundturen fra sidste år. Måske har du også noget at bidrage med ? 

Der vil forsøgsvis blive etableret teleslynge på kirkegården denne aften, og der 

vil være ståkaffe i graverens materielgård ved mørkets frembrud.  

 

Søndag den 26. september kl. 14.00 er der høstgudstjeneste, hvor alle bedes 

om at tage en høstgave med. Traditionen tro bliver der så auktion efter gudstje-

nesten, hvor de indkomne gaver bliver solgt til højstbydende. Det indkomne 

beløb bliver givet som sognets høstgave til et velgørende formål. Menigheds-

rådet afgør inden dagen, hvad høstgaven støtter i år.  

 

Med venlig hilsen  

Menighedsrådet og Ole Rasmussen 
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Ved henvendelse til ovennævnte fik jeg at 

vide, at de faktisk ikke var nye her, for de 

havde boet her i et år, men alligevel var de 

så venlige, at de godt ville tage imod mig, 

og her er, hvad de fortalte: 

 

Først kvinden i huset, som hedder Christi-

na Martinus. Hun er 24 år, og hun er netop 

blevet mor for 1 måned siden. Hun fortæl-

ler, at hun snart år nyt navn, for den 14. au-

gust skal der være bryllup og barnedåb. 

Hun er født i Skanderborg, og hun er ud-

dannet social- og sundhedshjælper. Hun har 

lært Brian at kende gennem sin søsters ven, 

og de har nu holdt sammen i 4½ år. Netop 

nu har hun barselsor-

lov, og det vil hun 

fortsætte med, indtil 

der begynder et nyt 

hold, som uddanner 

til social- og sund-

hedsassistent. Det vil 

hun nemlig gerne væ-

re med på. 

Før hun gik i gang 

med sin uddannelse, 

var hun ude at rejse 

og havde arbejde som 

sygehjælper, men føl-

te, at hun var for ung 

til at gå i gang med 

den uddannelse, så 

hun tog handelsskole-

eksamen. 

 

Manden hedder Bri-

an Madsen, og han 

er 30 år. Han er født i 

Aulum og har haft 

forskellige jobs. Bri-

an er født med en 

hjertefejl, som han 

godt nok er opereret 

���� Christina og Brian, Algade 47 
 
 
Ved: Grete Tange 

for, men den har alligevel invalideret ham 

så meget, at ikke længere er i stand til at 

passe selv et 20 timers job, hvorfor han nu 

får invalidepension.  

 

Jobs 

Brian har arbejdet på ABC i Aulum et år, 

har været i et privat minizoo på Djursland, i 

et isoleringsfirma, hvor han kørte isolering 

ud til medarbejderne og senest på forskelli-

ge praktiksteder, som et cykelværksted for 

at se, om han kunne klare det. Derfor er han 

nu stand til at skifte dæk og slange meget 

hurtigt.  

Brian har boet på Djursland i Ørnhøj og i 

Abildå, og det var, imens de boede i Abildå, 

Christina med 5 uger gamle Mette og Brian 
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at de fandt frem til huset her, som ikke lå 

langt fra deres venner og bekendte. 

 

Fritidsinteresser: 

De bruger noget tid på at besøge familie og 

venner, men netop nu har Brian lavet sin 

voliere færdig, så han kan få plads til sine 7 

fugle. Dyr er i det hele taget noget, der inte-

resserer ham meget, og i huset er der både 

hund, kat, kanin og fisk, og de har også haft 

firben.  

Disse dyr finder Brian på markeder rundt 

omkring, og det bruger de også en del tid 

på, for der er altid noget, der kan købes og 

sælges. Om den interesse fortæller Brian, at 

da han var barn fulgtes han med naboen på 

markeder, og allerede der fik han lyst til at 

have med dyr at gøre. Han mener derfor og-

så, at han måske kan oprette et minizoo i 

Grønbjerg – måske. 

FCM-fan er Brian også og følger deres 

kampe, hvis han kan, ligesom han gerne an-

skaffer nogle af deres accessoirers.  

Christina bruger nu sin tid på den lille pige, 

som var meget lille, da hun blev født, men 

som nu er i god vækst. Ellers vil hun gerne 

strikke og sy, og hun er i gang med at sy sin 

egen brudekjole. Christina vil også sy til 

den lille, og er der nogen i Grønbjerg, der 

har brug for at få noget syet, er hun også 

villig til det. 

 

Af fælles projekter, som står for døren er 

færdiggørelse af overetagen, som de har 

været i gang med at rive ned, samt bryllup 

og barnedåb i Nr. Omme Kirke. Her skal 

Mette døbes, og de skal selv giftes, og der-

på skal der være fest i Ørnhøj. Det glæder 

de sig begge meget til. 

De er flyttet hertil, fordi de håber, at de kan 

have glæde af godt naboskab, og at man si-

ger hej til dem, man kommer forbi. De har 

allerede haft glæde af Klaus og Jane, som 

bor overfor samt naboerne Carina og Bo. 

Med disse oplysninger siger jeg farvel og 

tak for samtalen. � 

 

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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CYKEL - SPONSORLØB 
 

Til fordel for  

Grønbjerg Friskole 
 

 

Søndag d. 29. august fra kl. 14.00  
 

Ved Granly på Kjærgårdsvej 14 
 
 

� Jeg har besluttet at gentage succesen fra 

2006 og 2008 og lave cykelsponsorløb til for-

del for Grønbjerg Friskole.  

 

� Jeg synes, at Grønbjerg Friskole er et fanta-

stisk initiativ. Det vil jeg gerne støtte. 

 

� Jeg tillader mig i den forbindelse at be' om 

din hjælp: tilmelde dig sponsorløbet og samle 

sponsorer. 

 

� Løbet afvikles fra kl. 14og til "løbet er 

kørt...". Jeg forestiller mig et par timer, 

måske tre - Det kommer an på jeres udholden-

hed...  

 

� Start- og slutstedet bli'r Kjærgårdsvej 14. 

 

� Ruten bli’r afmærket - den er på ca. 6 km for 

hver runde og for en stor del på grusvej / 

skovvej. 
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Forventningen er: 

 
� ...at du stiller op til løbet med en cykel og 

at du selv + cyklen er "pyntet op" svarende 

til dagens løjer  

 

� ...at du skaffer mellem 5 - 10 sponsorer 

(gerne flere…). Dine sponsorer skal sponsore-

re hver kørt kilometer med et beløb (5,-, 

10,-, 15,-, 20,- kroner – eller mere…).  

 

� Hele beløbet går til Grønbjerg Friskole. 

 

� Ring eller skriv hvis du har spørgsmål, mang-

ler sponsorsedler m.v. - og tilmeld dig i en 

god sags tjeneste. For 2 år siden gjorde bør-

nene en fantastisk indsats – så er der andre 

i familien / omgivelserne der gerne vil stil-

le op, skal de endelig melde sig. 

 

 

Tilmelding senest fredag d. 27. august 
  

til Lone Astrup, Kjærgårdsvej 14, Grønbjerg 

tlf. 4040 4722 

e-mail: lonastso@rm.dk 

 

Stauning Silo 

Sønderkjærsvej 18 - Grønbjerg    

97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Robot plæneklipper  

Udnyt din fritid optimalt - robotterne klare plænen  
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Først vil jeg ønske alle de nye studenter der 

er her i aften tillykke med huen! Jeg har al-

tid forbundet de nye studenter med somme-

rens komme… 

En betragtning jeg faktisk blev bekræftet i, 

forleden da jeg var inde og tjekke vejrud-

sigten, en daglig begivenhed, da de ting jeg 

arbejder med er temmelig afhængig af vej-

ret. Der stod nemlig at: Alle steder i landet 

er dagen i dag over 17 timer lang. I Gedser 

– længst mod syd, er den 17 timer og 17 

minutter, mens den i Skagen er hele 18 ti-

mer og 6 minutter.  

Sommersolhverv - den dag hvor solen er 

længst tid over horisonten var i år den 21. 

juni. Udover at være den længste dag, så er 

det astronomisk set også starten på somme-

ren, som varer frem til jævndøgn sidst i sep-

tember. Jævndøgn er når nat og dag er lige 

lange, og i år er det den 23. september. 

 

Hvad forbinder vi med Sankt Hans?  

Ja det er jo nok meget individuelt, men jeg 

har altid forbundet Skt. Hans med frihed. 

Når vi om lidt står og synger Holger Drach-

manns smukke midsommervise ved bålet, 

bliver jeg altid taknemlig over at leve i et 

land, med frihed til at tænke, tro og tale 

som man har lyst. Ikke noget som er eller 

har været en selvfølge i mange lande verden 

over. I 2009 var det 20 år siden, at jerntæp-

pet faldt i Østeuropa, en situation, som bare 

få måneder før, ville have været helt utæn-

keligt, men som skete, fordi hele folkeslag 

havde fået nok af diktatur, overvågning, og 

total undertrykkelse. Kort sagt: Man læng-

tes efter frihed! 

 

To oplevelser 

Min kone og jeg har haft både den tyske 

genforening i 1990 og jerntæppets fald tæt 

på, i forbindelse med 2 oplevelser, jeg her 

vil fortælle om:       

 

I 1991 blev Hanne i forbindelse med sit job 

på B&O tilbudt job i Göttingen nær Kassel 

i det gamle vesttyskland. Hun blev ved an-

komsten spurgt om hun kunne tænke sig at 

hjælpe med at starte produktion op i det tid-

ligere DDR. Hun sagde ja og blev produkti-

onsplanlægger, og i det næste halve år ople-

vede og hørte vi ting, man i dag havde 

svært ved at forestille sig havde fundet sted, 

kun 5 timers kørsel fra den danske grænse. 

Da vi kørte over den gamle grænse som i 

1991 stadig stod op gennem hele Tyskland, 

blev man mindet om hvordan et helt folke-

slag var blevet undertrykt. Først var der et 

brandbælte på ca. 50 meter, som havde væ-

ret fyldt med miner, skydetårnene stod end-

nu med 250 meters afstand ligeså langt øjet 

rakte. Muren udenfor Berlin var ikke en be-

tonmur, men et højt trådnet som ikke kunne 

forceres. Desuden pigtråd på begge sider.  

���� Sct. Hans-talen 2010 

 
Ved: Klaus Tang 
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Forskellen var enorm, da vi passerede den 

gamle grænse ind til Østtyskland, her var 

alt gråt i gråt. Socialismen havde sejret her, 

alt skulle være ens med laveste fællesnæv-

ner.  

Byen Hanne arbejdede i hed Küllstedt, og 

tro det eller lad være, men den lå lige syd 

for Bloksbjerg, på tysk kaldet ”Heksen 

Tanz Platz” (oversat: ”Heksenes danse 

plads”). 

 

Arbejdet på fabrikken 
Det var svært at nå det, der var planlagt til 

dagens produktion, da nogle medarbejdere 

kom for sent og andre gik før fyraften, uden 

der var aftalt noget med ledelsen derom. 

Nogle begyndte endda arbejdsdagen i pro-

duktionssalen med at læse avisen - for det 

nåede de ikke i går!  

Der måtte monteres et stempelur, og på den 

måde kunne deres fravær ses på deres løn-

seddel, og det var noget alle forstod. På den 

måde blev de vænnet til at arbejde en hel 

arbejdsdag, hvor arbejdsugen var på 40 ti-

mer og løn-tariffen var 60 % af timelønnen 

i Vesttyskland, så østtyskerne har selv måt-

tet bidrage økonomisk til sammenlægnin-

gen, desuden blev værdien af deres DDR 

mønt halveret. 

Vi holder stadig kontakten ved lige med 

Hannes gamle kollega Alois og hans kone 

Ilona.  

I DDR tiden boede de så tæt på den gamle 

grænse, at de illegalt kunne se vesttysk TV. 

Alois fortalte, at de så det i dybeste hemme-

lighed, uden børnenes viden, da de dagligt 

blev udspurgt i skolen, om hvad der foregik 

i hjemmet. 

Man var også klar over, at det hemmelige 

politi ”Stasi” havde agenter infiltreret i 

samfundet, men hvem det var, havde man 

ingen anelse om, derfor blev kritik af styret 

også kun diskuteret ægtefæller imellem. 

I de senere år er Stasis arkiver blevet åbnet, 

og Alois og Ilona har herved fundet ud af, 

at en meget god nabo og ven var Stasi-

spion. De har kunnet læse detaljer om deres 

privatliv og færden, i øvrigt ned i mindste 

detalje, ting som de virkelig har svært ved 

at komme sig over i dag. Så selv om gen-

foreningen skete for 20 år siden, spøger ti-

den med diktatur stadig. 

 

Den anden fortælling handler om Urmas 

Kasasalu fra Estland, som boede på gården 

i Kjærgård i 1992, da han var i landbrugs-

praktisk i 3 måneder, for at lære noget om 

hvordan man driver et landbrug i Danmark. 

Kommunikationen var svær, da hans eneste 

fremmedsprog var russisk, det var ellers et 

krav at han skulle kunne tale tysk eller en-

gelsk. Men han havde øjnet en chance til at 

tjene penge til ham og hans hustru og deres 

lille dreng. At Urmas kom fra fattige kår, 

var der ingen tvivl om, hvilke følgende ek-

sempler tydeligt viser. Han slukkede alle 

lys i gårdspladsen om aftenen inden han gik 

i seng, han lukkede for vandet som stille løb 

imens Hanne skrællede kartofler. Det ene-

ste han købte i den tid han var her i landet 

 



26 

var en tandbørste til sig selv og 5 stearinlys 

til Hannes fødselsdag. 

 

Når han skulle køre med Hanne som chauf-

før satte han sikkerhedsselen ned omkring 

knæene og op over den ene skulder og så 

holdt han fast med begge hænder i håndta-

get over sidevinduet. Han var absolut ikke 

vant til at kvinder kan køre bil. Når min far 

Ernst talte til ham, tog Urmas hatten af og 

slog blikket ned. 

 

Vi kørte Urmas hjem, hvor vi sejlede med 

Estonia fra Stokholm til Tallinn. Urmas 

havde været meget fascineret over vores ha-

vesprinkler, og derfor havde vi købt sådan 

én til Urmas i værtsgave, men da vi kom 

derover, kunne vi se at der ikke var lagt 

vand ind i husene. De hentede vandet i en 

brønd ude i gårdpladsen, hvor de stod og 

manuelt pumpede det op og bar det ind i 

spande. Urmas grinede lidt af gaven, som 

var købt i en god mening.  

Om natten gik Urmas’ far hvileløst rundt, 

da han stadig havde mareridt over den tid 

hvor han var soldat på den russiske side og 

skulle kæmpe imod tyskerne, og derefter 

blev sat i fangelejr i 10 år i Sibirien, da Sta-

lin udrensede de baltiske lande.  

Det var meget svært at finde rundt i Est-

land, da russerne under deres tilbagetræk-

ning i protest havde taget alle vejskilte med 

hjem. En dag vi fór vild, henvendte Urmas 

sig til en herre for at spørge om vej, men et 

kort øjeblik senere sad Urmas atter i bilen. 

Herren var russer, og derfor ville Urmas ik-

ke tale med ham, så hellere køre rundt en 

halv time mere i uvished om hvor vi be-

fandt os. 

 

Dette var et par eksempler på det modsatte 

af frihed, nemlig: tvang, undertrykkelse og 

diktatur. 

 

I Danmark har vi været heldige, at nogle of-

rede sig for vores frihed. Her tænker jeg 

især på englænderne og amerikanerne, som 

jo mødte russerne midt i Tyskland i 1945, 

og derved lavede den nye grænse ned gen-

nem Tyskland. Jeg tænker med taknemlig-

hed på de allierede, som ofrede deres liv, 

for at vi om lidt kan synge midsommervisen 

i et frit land, og at jeg kan holde Sct. Hans 

talen, lige efter mit eget hoved - uden cen-

sur og indblanding fra offentlige instanser. 

 

Hermed ønskes alle en god sommer ! � 

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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Bedst som vi i Lokalhistorisk Arkiv var me-

get tilfredse med at vi i 2009 havde 

”fundet” efterkommere fra Den Gule Rak-

ker (Gule Fanden), så kan man godt sige at 

vi er blevet endnu mere begejstret, idet en 

efterkommer mere har meldt sig på banen. 

I disse slægtsforskningstider kommer der af 

og til gæster til Arkivet der vil vide noget 

om sine aner og ligeledes se hvad der er 

skrevet om dem og hvor de evt. har opholdt 

sig. 

Men spændende er det dog når der dukker 

noget op som vi selv har haft svært ved at 

efterforske. 

Hvordan hænger vores nye ”bekendtskab” 

så sammen med Gule Fanden og den tidli-

gere henvendelse som vi havde i 2009. 

 

Det er jo Wilhelmine Abrahamsen mini-

mum 12 børn der giver anledning til de her-

værende udredninger. 

Karen Marie Hyll (Rie Biersted) der kom-

mer fra Helsingør besøgte os i 2009 og den-

ne sommer havde vi så besøg af Inger Jen-

sen-Gadgaard og hendes mand der kommer 

fra Vildbjerg. 

���� Gule Fanden spøger atter 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Johannes Hansen (1760 - 1821) (Den gule rakker) 
g.m. Else Abrahamsen ca. (1763 - 1804) 

Abraham Johansen (1797 - 1856) 
g.m. Abelone Christoffersdatter (1805 - ?) 

Else Marie Abrahamsen (1830 - 1870) 
Fik fem børn med fem forskellige mænd 

Wilhelmine Abrahamsen (1858 - 1899) de fik min. 
12 børn 
g.m. Jens Andreas Lensberg Pedersen (1858 - 1929) 

Laura Dusine Pedersen (1894 - 1975) 
g.m Anton Christen Larsen (1895 - 1981) 
Jens Hyll (1922 - ) 
Karen Marie Hyll (Rie Biersted) 

Matilde Kristine Pedersen (1881 - 1964) 
g.m. Jens Laurids Jensen Heddaa (1881 - 1959) 
Grethe Hedaa (1919 - 1988) 
g.m. Axel Jensen-Gadegaard ( 
Inger Jensen-Gadegaard 

Inger Jensen-Gadegaard sammen med sin 

mand Søren Thrige på ”Fandens Slot” ved det 

geodætiske punkt som er fredet. 
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Grønbjergentreprenør udvikler bådtype 
sammen med tysk fabrik. 
 

Forleden var der søsætning i Grønbjerg og 

det til trods for at Grønbjerg hverken har 

havn eller bådeværft. 

En nyudviklet grødeskærer til vandløb blev 

søsat i en lille sø vest for Grønbjerg. 

 

Kim manglede en grødeskærer 
Det er entreprenør Kim Lørdal, der sammen 

med en tysk fabrik vest for Bremen ude ved 

den hollandske grænse, der har stået for ud-

viklingen af den 5 m lange og 1,5 m brede 

og ca. 50 cm høje båd, der skal anvendes til 

at skære vandplanter og anden grøde i de 

vestjyske vandløb. 

Jeg stod og manglede en lille grødeskærer, 

der kan være i de små vestjyske vandløb, og 

som er så lav, at den kan gå under selv de 

laveste broer, fortæller entreprenør Kim 

Lørdal, Grønbjerg. 

Jeg var efterhånden træt af, at skulle ud 

med en frontlæsser for at hejse den nuvæ-

rende båd op af en å, når båden kom til en 

bro og sætte den ned på den anden side af 

broen, fortsætter Kim Lørdal. 

Jeg kontaktede en specialmaskine firma i 

Humble på Langeland for at høre om der 

fandtes noget, der var til at komme i nærhe-

den af rent økonomisk, i forhold til de pri-

ser som jeg havde undersøgt på det danske 

marked. 

 

Kontakt med tyskerne 
Vi, forhandleren på Langeland og jeg, fik 

kontakt med den tyske fabrik og tog derned 

for at forklare dem vores problem siger 

Kim Lørdal og fortsætter. Vi ankom en tirs-

dag kl. 14 og begyndte straks, sammen med 

den tekniske direktør og en ingeniør at teg-

ne og notere hvilke specifikationer den nye 

grødeskærer skulle have. Jeg havde gjort 

���� Kim Lørdals årenserprojekt 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Med Kim bag rettet og styrepindene blev båden sat i vandet derude vest for Grønbjerg. Ole Kirk og 

en nabo hjælper til ved søsætningen medens Jørgen Rasmussen og Rene Lørdal ser til. 
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nogle overvejelser inden jeg tog hjemmefra, 

siger Kim Lørdal videre, og havde fået en 

nabo, der er ingeniør, til at beregne vægt og 

rumindhold for at båden med motor osv. 

kunne holde sig flydende. 

 

Uladesiggørlig 

I første omgang troede den tyske virksom-

hed ikke på, at det kunne lade sig gøre, 

selvom de ikke er ukendt med produktion af 

den slags både og anden materiel til klip-

ning og skæring i vandløb. Jeg havde dog 

billeder med af min nuværende båd, fort-

sætter Kim Lørdal, så de kunne se rimelig-

heden i det. Vi fortsatte til hen ved 22 tiden 

om aftenen, og da vi kom næste morgen 

ved 9 tiden havde den tekniske direktør på 

sin computer tegnet båden. 

Så kom der flere krav på bordet fra Kim 

Lørdals side, idet sæde og styretøjet skulle 

kunne tippes så de ikke ragede højere op 

end båden med alle installationer kunne gå 

under diverse broer. Tanken til brændstof 

skulle være så stor at den kunne indeholde 

brændstof til en hel arbejdsdag. De hydrau-

liske komponenter og hydraulikolien skulle 

være miljøvenlige.  

Så gik vi en tur ud i fabrikken og fandt 

komponenter som blev vurderet og vejet og 

sådan gik der tre dage med at udvikle bå-

den. På et tidspunkt følte jeg, at de på i fa-

brikken vist var ved at spørge sig selv, 

”Hvornår skal ham danskeren egentlig 

hjem” smiler Kim Lørdal 

Men projektet blev en succes og en stor in-

teresse for fabrikken i Tyskland. Så Kim 

Lørdal skal sammen med båden og et par 

medarbejdere på en stor udstilling i Mün-

chen her til efteråret for at vise projektet 

frem for alverdens ”årensere”.� 

Kim Lørdal afprøver sin nyerhvervelse, som han også er taget til Landsskuet i Herning med. 

Skriv en mail til runestenen@runestenen.dk  
Så er du også én der får nyheder om alt fra sognet 
Nyheder er ligesom narkotika - man bliver afhængig 
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Tirsdag d. 11 maj kl. 19 løb den foreløbige 

første Fælles Generalforsamling af stablen i 

Forsamlingshuset. 

Der var samlet ca. 70 personer til seancen 

hvor de seks generalforsamlinger blev af-

viklet på en hurtig, men sober måde både 

over for bestyrelserne såvel som overfor de 

der havde spørgsmål til de enkelte forenin-

ger. 

De deltagende foreninger var: 

Grønbjerg Friskoles Støtteforening 

Margrethes Døtre 

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening 

Grønbjerg Ungdomsklub 

Grønbjerg Sogneforening 

Grønbjerg-2000 

Der var efter mødet stor tilfredshed med ar-

rangementet der afsluttedes med en kulina-

risk oplevelse arrangeret af Margrethes 

Døtre til ledsagelse af en kulturel oplevelse 

hvor Outi Helena og hendes pianist Mogens 

- Vestjysk Musikkonservatorium under-

holdt med sange fra musicals over operette 

til opera. 

 

De deltagende foreninger fik følgende nye 

medlemmer som det dog ikke er lykkedes at 

få fotograferet alle sammen da man ikke har 

været samlet alle sammen. 

 

Grønbjerg Friskoles Støtteforening 

Grete Tange 

Gravers Sønderby 

Hanne Meiner  

Kim Lørdal  

Sanne Therkildsen (udpeget af Grønbjerg 

Friskole) 

 

Margrethes Døtre 

Pia Kristiansen 

Lissi Aagaard Dyrberg 

Henriette Qvist 

 

Jytte Nilausen 

Marianne Nielsen  

 

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsfor-

ening 

Klaus Tang  formand 

Connie Schmidt næstformand 

Tanja Nørgaard sekretær 

Trevor Mc Evoy kasserer 

Elsebeth Kirk 

Uffe Kjærgaard 

Charlotte Nørgaard 

 

Grønbjerg Ungdomsklub 

Asger Andreasen 

Børge Jensen 

Conrad Jensen 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Anne Mette Sønderby 

 

Grønbjerg Sogneforening 

Heidi Kjær 

Inger Kjeldgaard 

Anita Grimstrup 

Dan Jensen 

Kim Lørdal 

Michael Damgaard 

Heidi Brinch Hansen 

 

Grønbjerg-2000 

Heidi Kjær - formand 

Sten Schmidt - kasserer 

Conrad Jensen - sekretær 

Jørgen Rasmussen  

Holger Sørensen 

Mogens Ballegaard - næstformand 

Klaus Tang 

 

Henrik Thomsen blev valgt som formand til 

Repræsentantskabet.   � 

���� Fælles Generalforsamling 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
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Fra venstre: 

 

Anne Mette Sønderby,  

Børge Jensen,  

Asger Andreasen, 

Conrad Jensen og  

Tina Hammelsvang Jep-

pesen 
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Fra venstre: 

 

Heidi Brinch Han-

sen,  

Michael Damgaard,  

Inger Kjeldgaard,  

Kim Lørdal, Heidi 

Kjær,  

Dan Jensen og Ani-

ta Grimstrup. 

Fra venstre: 

 

Henriette Qvist,  

Pia Kristiansen,  

Marianne Nielsen  

Jytte Nilausen og  

Lissi Aagaard Dyr-

berg 
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Hvad arbejdes der med? 
Ikke så snart den fælles generalforsamling 

var overstået og den nye bestyrelse konsti-

tueret trak Grønbjerg-2000 i arbejdstøjet. 

Et af emnerne var rutebilruten rute 26 

Skjern - Holstebro. 

Der har gennem flere omgange været tale 

om at nedlægge denne rute. Grønbjerg 2000 

gjorde allerede i 2008 opmærksom på det 

problematiske i at nedlægge denne rute. Sa-

gen spøger igen - der skal findes besparel-

ser i Regionen og såmænd også i kommu-

nerne, men nedlæggelse af Rute 26 vil vi 

gøre en hel del ophævelser over. 

 

Brev til regionrådsformanden 
Grønbjerg-2000 har sendt nedenstående 

brev til Regionrådsformand Bent Hansen og 

opfordret samtlige landsbyer langs hoved-

vej A11 til at slå et slag for opretholdelse af 

denne rute. 

 

Kære Bent Hansen 
 

Jeg tillader mig, på vegne af Grønbjerg-

2000, at rette henvendelse til dig vedr. aktu-

elle planer for besparelser på busrute 26 i 

Region Midt. 

Grønbjerg-2000 har tidligere rettet henven-

delse til regionen tilbage i december 2008, 

hvor vi først gang blev bekendt med at der 

���� Grønbjerg-2000 
 
 
Ved: Heidi Kjær 

blev arbejdet med besparelser i den kollek-

tive trafik i vores region. Vores holdning 

som blev fremført dengang er fortsat gæl-

dende: 

 

"Vi skriver til jer, da vi er blevet opmærk-

somme på, at der på sigt, er spekulationer 

om at nedlægge busrute 26. Det bekymrer 

os meget såfremt disse spekulationer bliver 

ført ud i livet.  

Vi vil I den forbindelse høre, om I har taget 

stilling til de problematikker, det vil give 

for de små samfund, hvor bussen dagligt 

kører? 

I Grønbjerg har rute 26 afgørende betyd-

ning for, at vores samfund fungerer. Den 

transporterer skoleelever til Spjald, samt 

unge mennesker til diverse overbygnings-

skoler i Holstebro og Skjern, samt nogle til 

Spjald og Ørnhøj og krydset A11/A15, hvor 

de transporteres videre til Ringkøbing eller 

Herning. Derudover er der andre borgere, 

der benytter bussen som transportmiddel. 

 

Vi håber, at I vil være grundige i jeres vur-

deringer af, om ruten skal nedlægges, da en 

nedlæggelse af ruten, vil få store konse-

kvenser for Grønbjergs fremtid." 

 

Efterfølgende har vi ikke hørt mere i sagen, 

indtil i maj 2010, hvor foreningen kontaktes 

af en journalist, og dermed erfarer at der 

igen er "ugler i mosen". Desværre har det 

været meget sparsomt med oplysninger om 

denne proces på både Regionens og Ring-

KEND DIT SOGN 
 

D. 16. august kl. 19.00  
 

inviterer GGUF på endnu en ”kend dit sogn” cykeltur. 
 
Turen starter fra Brugsens Parkeringsplads, medbring cykel og kaffe. 
Klaus Tang vil igen være guide på turen og fortælle historier undervejs. 
Pris for deltagelse 20 kr. per person. 
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købing-Skjern Kommunes hjemmesider, 

hvorfor vi har haft kontakt med Peter Her-

mannsen, Region Midt og Mogens Peder-

sen, Ringkøbing-Skjern Kommune, som 

begge har været yderst hjælpsomme med 

informationer omkring processen. Vi har er-

faret, at høringerne med de enkelte kommu-

ner har fundet sted, og at der nu samles op, 

inden den sidste anbefaling foreligger til en-

delig afstemning. 

Det er os derfor magtpåliggende nok en-

gang at rette henvendelse til Regionen for at 

sikre, at I fortsat husker at tage højde for 

borgerne i Udkants Danmark - pendlere til 

uddannelses stederne i hele regionen, pend-

lere til arbejdspladserne, borgernes trans-

port til diverse fritidsaktiviteter og ikke 

mindst de ældre borgere, som er dybt af-

hængige af den kollektive trafik, for at kun-

ne komme omkring, når de ikke længere 

selv kan køre.  

Busrute 26 er en livsnerve for rigtig mange 

vestjyder, som under ingen omstændigheder 

kan undværes. Reduktion i servicen på ru-

ten er heller ikke optimal, da en reduktion 

vil gå ud over alle borgere, som i dag be-

nytter busrute 26. 

 

Derfor regner Grønbjerg og Udkants Dan-

mark med din og regionens opbakning i 

denne sag!!! 

 

Med venlig hilsen 

Grønbjerg - 2000  

 

Underskrevet af Heidi Kjær � 

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 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 

Cykelsponsorløbet Cykelsponsorløbet Cykelsponsorløbet Cykelsponsorløbet ----  Granlyløbet 2010 Granlyløbet 2010 Granlyløbet 2010 Granlyløbet 2010    

Vær med til  at slå sidste års rekord 

Find en masse sponsorer og meld dig til  

Lone: 4040 4722 -  e-mail :  lonastso@rm.dk 
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Byggeri: 

Hvornår går Brugsen egentlig i gang med 

det byggeri? 

Det vil vi sætte i gang snarest, men først 

skal vi have lavet en alternativ flisegang 

omkring bygningen. Den vil gå fra festhuset 

- vest om gavlen på brugsen og langs med 

skellet ned mod Anneberg.  

Når det er på plads vil vi afspærre gennem-

gangen mellem lageret og butikken, og sæt-

te gang i udvidelsen. 

 

Gode tilbud i butikken: 

Vi vil fortsat sætte de gode tilbud ud via e-

mail. Kender du nogen der ikke modtager 

disse mails? Så få dem til at sende deres e-

mail til runestenen@runestenen.dk, så kom-

mer de med fra næste gang. 

Vi sætter også skilte langs Algade, men der 

er vi ikke i stand til at komme med alle til-

bud, så husk at komme i butikken og 

orienter’ dig.  

Vi satser nu på de ekstraordinære tilbud – et 

eksempel herpå var viftepalmerne – meget 

billige, men også med et begrænset antal – 

derfor kan vi godt have tilbud som bliver 

udsolgt forholdsvis hurtig, så det er vigtigt 

at komme i butikken så hurtigt som muligt. 

 

Slogan til byporten: 

Læs mere om dette andet steds i bladet. 

 
Dagligdagen  
Vi har stadig for øje, at det er meget vigtigt 

at have de rette tilbud, så vi fortsat kan hol-

de omsætningen på et niveau der gør, at vi 

ikke hele tiden skal stille spørgsmål ved, 

om vi nu kan holde liv i vores dagligvare-

butik.  

Dette er også skrevet ordret i seneste udga-

ve af Runestenen, men det har ikke mistet 

sin betydning. 

Regnskab for de første fem mdr. 

Vi har et regnskab for de første 5 måneder 

af 2010, og på godt jysk ”er det et så ring’ 

endda”. 

De første 5 måneder viser et lille overskud 

på kr. 20.000 mod et budget på 18.000. 

Til sammenligning havde vi i samme perio-

de i 2009 et underskud på kr. 95.000 

Så vi holder ”snuden i sporet” – med su-

pergod hjælp fra alle kunder i Grønbjerg 

og omegn. 

Det takker vi for! � 

���� Nyt fra LokalBrugsen 
 
Ved: Bestyrelsen for LokalBrugsen Grønbjerg 

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00 
 

www.delaval.dk  

Saml nogle sponsorer og stil op til Saml nogle sponsorer og stil op til Saml nogle sponsorer og stil op til Saml nogle sponsorer og stil op til     
cykelsponsorløb den 29. augustcykelsponsorløb den 29. augustcykelsponsorløb den 29. augustcykelsponsorløb den 29. august    
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Kære 8. klasse Kære forældre og øvrige 

fremmødte. 

 

Det var egentlig Bestyrelsens Formand Jør-

gen Rasmussen, der skulle stå her i dag og 

sige nogle ord til jer 8. klasse i anledning 

af, at I nu forlader Grønbjerg Friskole, men 

han har et arbejde hvor der også holdes di-

missionsfest.  

I vores forretningsorden står der, ”at ved 

formandens fravær indtræder næstforman-

den i hans sted” – så det må I nøje jer med. 

For halvandet år siden besluttede bestyrel-

sen efter samråd med Peter og lærerne, at 

oprette en 8. klasse – naturligvis på forsøgs-

basis. Vi ville i Grønbjerg Friskole tilbyde 

en 8. klasse, der sagtens kunne matche en 8. 

klasse i kommunal regi. Vi var naturligvis 

spændte på, om det ville lykkedes - at der 

var nogle af jer, der tog i mod tilbuddet - og 

det var der.  

Der flyttede 8 elever med over, og fire valg-

te udfordringer på efterskole eller på folke-

skolen hos vore naboer mod syd. Og jeg hå-

ber at ingen har fortrudt deres valg.  

Det er naturligvis bestyrelsens opgave at 

opsætte de overordnede rammer og lade 

personalet om at udfylde rammerne.  

Nu er der gået et år og personalet og besty-

relsen vil evaluere forløbet med henblik på 

opretholdelse, ændringer mv. 

Men det berører i sagens natur ikke jer di-

rekte, der er gået igennem forløbet. 

 

Nu står I så for at skulle fortsætte jeres un-

dervisning et andet sted. Først i niende klas-

se på en efterskole eller en folkeskole et el-

ler andet sted og derefter vil nogle af jer 

skulle fortsætte med skolegang og uddan-

nelse i kortere eller længere tid og nogle 

måske hen imod ti år endnu. 

Men det vigtigste er, at I forsøger at uddan-

ne jer – uddannelse giver forståelse og ind-

sigt og så en bivirkning – det er lettere at få 

et job.  

Det er i princippet ligegyldigt, hvilken form 

for uddannelse I tager. Men uddan jer – 

tømrer, murer, lærer, jurist eller hvad I ly-

ster. Og når den tid kommer, hvor I skal 

vælge, så skal I vælge efter det, der interes-

serer jer. I skal ikke tænke så meget på, om 

der er job at få, eller det er noget der giver 

mange penge. I skal tænke på jeres interes-

se, og interesserer man sig nok for en ting, 

går man også hen, og bliver dygtig til det. 

Men inden I kommer så langt som færdig-

uddannede, vil I møde mange mennesker - 

mange forskellige mennesker, mennesker 

som vil påvirke jer i én eller anden retning. 

Til det vil jeg kort citere et enkelt vers fra 

St. Stensen Blichers sang – ”Ud går du nu 

på livets vej”: 

 

Mistænk ej nogen uden skel! 

tro heller ingen alt for vel! 

Vær til at se og høre snar! 

sendrægtig derimod til svar! 

 

Held og lykke med jeres videre færd og 

send sommetider en tanke hjem til jeres 

gamle Friskole. � 

���� Formandens ord til 8. klasses dimittender 

 
Ved: Mogens Ballegaard 

Klinik for sundhed og velvære 
 

 

 

 

 

Zoneterapi ���� Massage ���� Laserterapi 

Elektroterapi ���� D-tox spa 
 

Gavekort udstedes 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

 

Hovedpine. 

Der er et støt stigende forbrug af medicin 

mod hovedpine. Selvom der er en lov om, 

at man kun kan købe en lille portion ad gan-

gen i håndkøb, stiger forbruget.  

Der er mange forskellige navne, men der er 

kun tre forskellige indholdsstoffer, nemlig 

ibuprofen, acetylsalicylsyre og paracetamol. 

De to førstnævnte hjælper nogle gange 

bedst, men de kan også give alvorlige bi-

virkninger.  

Acetylsalicylsyre er blodfortyndende og 

bruges i små doser til at forebygge blod-

propper, men kan også give mavesår ved 

længere tids brug.  

Ibuprofen kan både give mavesår og blod-

propper, men er godt til kort tids brug. Nog-

le gigtpatienter bruger det i lang tid, men 

man så være opmærksom på eventuelle bi-

virkninger. Det er det, der virker bedst mod 

menstruationssmerter, og da er risikoen lil-

le, fordi det kun er et par dage ad gangen, 

der er behov for det. 

Paracetamol, som er i Pinex, Panodil og Pa-

mol, kan anbefales. Det er mest skånsomt 

for maven, og det virker centralt i nervesy-

stemet. Som de andre stoffer sænker det fe-

beren, og det er især godt mod almindelig 

hovedpine, influenza eller forkølelse, og så 

er det også det bedste middel mod tømmer-

mænd. 

Dosis for voksne er maksimalt otte tabletter 

i døgnet. � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 

Meld dig til cykelsponsorløbet den 29. august på lonastso@rm.dk 
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På brugsens Generalforsamling i marts må-

ned fremkom der forslag om at ændre de 

nuværende ”Nej til butiksdød” skilte på 

byportene, i og med at nu gik det den rigti-

ge vej og at man skulle se positivt på tinge-

ne. 

Konkurrencen blev hurtigt udskrevet og der 

er kommet mange svar ind. Men kan der 

komme flere og er det ”rigtige” slogan duk-

���� Slogan Konkurrence 
 
 
Ved: Brugsens Bestyrelse 

ket op blandt de indsendte - det vil vi ger-

ne have jer på banen med. Enten med 

kommentarer eller også med flere eller 

nye forslag. Det er vigtig at vi får det 

”rigtige” til at stå på vore byporte, det er 

vigtigt at vi signalerer det ”rigtige” ud til 

gennemfartsbilisterne og til sognets egen 

befolkning. 

Sloganet skal være kort og fyndigt og sig-

nalere det modsatte af ”Nej til butiksdød”.  

Og så er det jo også Grønbjerg Brugs vi 

fokuserer på. 

Den heldige vinder af de indkomne forslag var Minna Kjeldgaard der her får overrakt sit gavekort til 

Brugsen (der er nogle stykker af dem), men da hun er medlem af bestyrelsen, sender hun fluks gave-

kortene videre til Lone Astrups cykelsponsorløb der kører af stablen den 29. august. 

STØT BRUGSEN - DET GØR VI 
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Bestyrelsens beretning  

 
Fællesmøde og Goodwill fra kommunen 

Den 18. november var bestyrelsen til fæl-
lesmøde med arkiverne i kommunen, hvor 
formanden for kulturudvalget Kristian Ah-
le, redegjorde for kommunens indstilling til 
arkivarbejdet. Den var meget positiv, og vi 
fik tilsagn om tilskud til lokaler og til inter-
netforbindelse.  
Kommunen betaler for udgifter i forbindel-
se med Arkibas som er et internetbaseret re-
gistreringssystem for lokale arkiver. Vi fik 
tilsagn om gratis konsulenthjælp, hvilket vi 
har benyttet os af, idet vi har haft konsu-
lentbesøg tre gange for at lære at lægge bil-
leder og andre arkivalier ind på det nye sy-
stem. Det er et meget stort stykke arbejde; 
men jeg tror, vi er ved at komme efter det. 
Det er primært Mogens og Johannes der 

lægger materialer ind i systemet, efter at de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer har medvir-
ket til at systematisere arbejdet. De fleste 
billeder er digitaliseret og lagt ind på arki-
vets PC. Herfra hentes billederne ind i Ar-
kibas når alle øvrige oplysninger om bille-
det foreligger. 
 
Modtagne effekter 

Vi har i årets løb modtaget nogle spænden-
de ting bl.a. håndskrevne noder efter musi-
ker Niels Mortensen, Grønbjerg, Erindrin-
ger fra Niels Peder Svendsen, regnskabsbog 
fra Grønbjerg Gødningsforening. Vi har 
modtaget ca. 100 hæfter af Hardsyssel År-
bog fra biblioteket ved skolen. 
 
Vi får heldigvis stadig fat i en del billeder 
som så bliver digitaliseret. De fleste billeder 
kommer til veje ved opsøgende arbejde. 

���� Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
 
Ved: Bestyrelsen 

Fra venstre: Mogens Ballegaard, Johannes Kirk, Klaus Jensen, Hans Erik Hansen og Erna Madsen 
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Endvidere har vi fremstillet DVDer fra for-

skellige begivenheder her i Grønbjerg, som 

er gemt i Arkivet. 

 

Henvendelser 

Der har været en del henvendelser som det 

har været muligt at svare på via e – mail. 

Det har bl.a. drejet sig om ”Tyendes tilgang 

og afgang fra sognet”, ”Oplysning om 

Grønbjerg Skolers historie”, ”Smedjerne i 

Grønbjerg” og som den sidste krølle en 

kontakt mere til Gule Fandens aner. 

 

Friskolen har i forbindelse med deres emne-

uge der handlede om Grønbjerg omkring år 

1900 bedt om forskelligt materiale, som vi 

har været dem behjælpelig med. 

 

Ny kontingentopkrævningsform 

I år vil vi forsøge at lægge en kuvert ved 

Runestenen hvori man så kan lægge med-

lemsgebyret på 20 / 30 kr. Og så naturligvis 

notere sit navn på kuverten. Derefter kan 

man aflevere kuverten i Brugsen eller hos 

én af bestyrelsesmedlemmerne. Ordningen 

skal ses i lyset af at et indbetalingskort ko-

ster næsten 20 kr. at indbetale. 

 

Tak til medlemmerne for opbakning og tak 

til bestyrelsen for samarbejdet.  

 

Valg til bestyrelsen: 

 

Der var genvalg over hele linjen og besty-

relsen består så stadig af: 

 

Formand: Johannes Kirk 

Næstformand Mogens Ballegaard 

Kasserer: Hans Erik Hansen 

Sekretær Erna Madsen 

2. Sekretær Klaus Jensen  � 
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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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Så er fodboldsæsonen slut. 

 

Vi må sige farvel til U 15 Drenge og U 13 

piger. 

  

Nogle af drengene vil spille sammen med 

Ørnhøj, som vil prøve at lave et 11-mands 

hold. Der vil blive trænet både i Ørnhøj og 

Grønbjerg. 

  

Nogle af pigerne flytter til Spjald, for at 

spille fodbold. Der er både en 7-mands hold 

og et 11-mands hold i Spjald. 

  

Til den følgende sæson, efter sommerferien 

har vi tilmeldt følgende hold:  

U 11 Piger 7-mands  

U 10 Drenge 5-mands 

Så alle drenge årgang 2002 skal op og spille 

5-mands. 

De helt små er ikke meldt i en turnering. 

  

Elsebeth Kirk træner U 11 Pigerne, vi håber 

at Allan Sørensen vil træne drengene. Og vi 

håber selvfølgelig også at trænerne fortsæt-

ter på det lille hold. 

Træningen starter op igen for alle i uge 32 

(det er den uge skolen starter). Når tiden 

nærmer sig, kommer der en mail ang. træ-

ningstider og trænere. 

  

Grønbjerg IF vil gerne sige tak til alle spil-

lere, trænere, dommere og alle andre som 

har hjulpet til i klubben. 

  

Grønbjerg IF siger tak for i år og god som-

mer til alle. � 

���� GIF– Nyt 
 
Ved: Margit Lauridsen 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Lørdag den 21. august kl. 12.30 ved P-pladsen i Grønbjerg.  
Havevandring i Holstebro.   
Vi besøger Allis og Poul Kristiansen, Leharsvej 33 i Holstebro.  

1135 m2 stor have inkl. 100 m2 køkkenhave. Påbegyndt i 1978, men lø-

bende forandret gennem de sidste 10 år, med højbede bygget af natursten 

og små vandpartier med vandløb, sten og staudebede samt nyanlagt for-

have. Beplantet med små træer, bl.a. Cornus, Magnolia og Hjertetræ. Mange forskellige 

planter. Lidt plantesalg. 

Efter besøget i haven tager vi samlet til Jespers planteskole for at se på det store udvalg. 

Vi drikker vores medbragte kaffe derude. 

Turen foregår i egne biler, men samlet dertil, og man kan godt komme med, selvom 

man ikke har bil.  

Deltagerpris: 30 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer. 

 

Onsdag den 15. september kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole.  

Hvordan fremstiller man kryddersnaps?  
Ejnar Larsen er en erfaren amatør på området, og han har lovet at fortælle os om den 

ædle kunst udi at fremstille kryddersnaps. Der vil være smagsprøver, så tænk på hjem-

transporten. 

Deltagerpris 40 kr. for medlemmer og  

50 kr. for ikke-medlemmer. 
Annoncesponsor 
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”At hele sognet tænker kirken ind i de stør-

re arrangementer der er, at kirke, præst og 

menighedsråd er naturlige samarbejdspart-

nere” 

Det har været vores, ikke nedskrevne, men 

alligevel overordnede mål gennem de sidste 

5-6 år, og det synes vi faktisk, det går rigtig 

godt med. 

Kirke og menighedsråd er nu blevet pålagt 

at lave mål/visioner for hver 4-års valgperi-

ode og afholde et årligt møde, hvor der af-

lægges beretning og tales om de fremtidige 

planer. 

Derfor har vi haft 3 fællesmøder, menig-

hedsråd, præst og personale, hvor vi har 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Formand Else k. Pedersen 

haft brainstorm og en efterfølgende visi-

onsdrøftelse. 

Hvad vil vi gerne indenfor denne 4-årige 

valgperiode? Hvad går godt? Hvilke nye 

tiltag vil vi gerne fremme? Hvilke tiltag 

var mindre gode? Skal de ophøre? Hvor-

dan samarbejder vi bedst? Hvilke opgaver 

ligger i den daglige drift og administrati-

on, og løser vi dem hensigtsmæssigt? 

Disse 3 aftner gav mange gode drøftelser 

og afklaringer og også nye ideer og mun-

dede ud i, at vores mål/vision for de kom-

mende 4 år er: 

”At flere i sognet får lyst til at være aktive 

i og omkring kirken”. 

Og at vi gerne fremover vil være med på 

den fælles årlige generalforsamling, for at 

fremlægge vores årsberetning. God som-

mer. � 

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 

Få nyhedsmail fra Brugsen - mail til 05413@coop.dk 
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VIKINGEN ER LØS 

Sagt af Bing Krosby: 

"Det er nemt at beregne sine udgifter. Man tager bare sine indtægter og lægger 

ti procent til." 

 

"Hvorfor hedder det månedsløn, når der kun er penge til 14 dage?" 

 

”Du ved at du har brugt for megen tid ved computeren når du begynder at dob-

beltklikker på din remotekontrol til fjernsynet.” 

 

"Hvis du tit føler dig uduelig, ubrugelig og deprimeret, skal du huske, at du 

engang var den hurtigst svømmende sædcelle ud af millioner…" 

 

W.C. Fields 

"I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle 

man kunne fange ål med en lasso." 

 

"De radikale kan godt tage en beslutning. De er bare længe om det." 

 

Mark Twain: 

"Der tales så meget om de tomme kirker. En dag bliver en af os nødt til at gå 

derhen for at se, om det er rigtigt." 

 

"Der er en ting, jeg sætter pris på hos små børn. De går ikke rundt og viser foto-

grafier af deres forældre." 

Ved Sct. Hans festlighederne forleden ønskede taleren alle de nyudklækkede 

studenter tillykke med deres huer. Der var af de fremmødte ikke umiddelbart 

nogen studenterhuer at se, så taleren så sig om blandt publikum og fik øje på 

en person med en stor bredskygget hat á la en rakkerhat og under hatten kunne 

taleren åbenbart se et hvid skæg hvorefter han ønske Trobaduren tillykke med 

den nye hat.  

Det taleren ikke umiddelbart havde set var at det var den stedlige læge der 

havde forsynet sig med en ny hat og Trobaduren stod et par meter derfra og på 

hovedet havde han en almindelig kasket fra den lokale foderstofforretning.  



 

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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