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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Så er ”agurketiden” forbi og det har naturligvis også haft indflydelse på dette nummer af Runestenen. Man spekulerer, som
redaktør af et blad der kun udgives hver anden måned, og som regel har fra 44 - 52 sider, på, når man kommer til side 40, om
man har glemt noget. Men nej - sidste år
ved denne tid var det nr. 100 der prægede
billedet og går vi to år tilbage var tykkelsen
af bladet det samme som i år.
Så det er på den led ikke redaktørens RAM,
der er noget galt med.
Sex og Sushi (det er helt Ekstrabladsagtigt) er måske en spændende kombination, under hvilke former man så end nyder
det. Man kunne jo godt få nogle forskellige
associationer, når man hører sammensætningen, og det er måske også meningen
med den overskrift, der hersker på én af
dette blads annoncer denne gang.
Overskriften er naturligvis med til at vække
interesse for det, der står efterfølgende. Om
det lykkes vil den 3. november vise. Ser
man lidt længere ned i annoncen, finder
man ud af, at hvad det som vi på jysk vil sige ”det er såmænd bare en dame der vil sej
nower sjow ting om sex, å så ska vi ha nåd
mæ rå fisk til æ fød bagater”
Uanset hvordan man ser på det, så er det et
rigtig godt initiativ, om man så bryder sig
om emnet eller ej. Nu forsøger Sogneforeningen sig med et spændende arrangement
og kan vi så her i Grønbjerg samles om et
foredrag/arrangement af en lidt anden karakter end de foredrag/arrangementer vi ellers samles om, eller de arrangementer som
vi sommetider ser afholdt i vore nabosogne.
Det vil den 3. november så vise. Og så synes jeg, uanset lille-kone-aften eller ej, så
skal vi bakke op om dette anderledes arrangement.
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25 år med Grønbjerg
Min kone gjorde mig lige opmærksom på,
at jeg her til september kan holde sølvbryllup med Grønbjerg. 25 år med Grønbjerg det er der heldigvis rigtig mange, der kan.
Men et ellers så omflakkende menneske
som jeg, stopper lige op og siger ”det var ligot grow”. Og af de 25 er 18 gået sammen
med dette blad ”det var også ligot grow”.
Forsiden…..
Igen i dette nummer skal/kan man nyde
godt af Finn Krogh Jørgensens fotografiske
evner, som de kommer til udtryk på forsiden.
Hvordan man vil tolke/forstå/se på billedet,
er naturligvis op til den enkelte; at lægge de
symboler i billedet som man nu engang lyster og behager. God fornøjelse med tankerne.
Med næste nummer er dette års emne, som
hedder ”Runestenens Kreative Forsideår”
slut. Om der bliver et andet emne til næste
år vil vi afsløre i næste nummer. Forslag er
da altid velkomne. –mb

Deadline for nr. 107 er
lørdag d. 30. oktober
Bladet udkommer
onsdag d. 17. november

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
www.runestenen.dk
Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Bank:
vestjyskBANK 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.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Knud Christensen
97 38 10 02

Så siger kalenderen at vi er
gået ind i den første efterårsmåned. Efter en fantastisk sommer som netop i
år ramte industriferien, til
glæde og gavn for dem
som er afhængig af at holde ferie i den periode. En
høst, der har kunnet sætte enhver landmands tålmodighed på en hård prøve, er
næsten overstået. Det gik jo som det plejer,
at høstvejret kom, men i år trak det da godt
nok længe ud. Jeg tror alle oplevede at
landmændene var noget betænkelig ved situationen.
Budgetoplæg og øget skattetryk
I byrådet startede vi ud igen i august, hvor
oplæget til budgettet har fyldt rigtig meget.
Det har været en utrolig spændende proces
at være med i, hvor man har brugt alle de
forslag i mulighedskataloget, som man kunne blive enige om at tage i brug. I alt har
man fundet besparelser på 280 millioner
over de næste 4 år. Det er klart, at det ikke
kan lade sig gøre uden at der også vil blive
indført besparelser på områder, hvor det vil
komme til at gøre ondt. I budgetforliget er
der også lagt op til at en skattestigning skal
give 160 millioner kr., da et flertal vurderede at det ville blive for voldsomt at finde
det beløb som yderligere besparelser. Der er
blevet arbejdet hårdt på at lave et budget
som hele byrådet kunne bakke op om, ærgerligt at det ikke lykkedes, men dog står
24 ud af 29 bag budgettet.
Skole- og plejehjemsstruktur
Personlig er jeg meget glad ved at hele skole- og plejehjems strukturen ikke blev et tema i budgetforhandlingerne, så vi nu i det
næste halve år, har god tid til at få det dis-

kuteret grundigt igennem og få lagt en langsigtet plan for disse to vigtige områder. Det
er ikke rimelig over for forældre og ansatte
at man hvert år til budgetforhandlingerne ikke ved om man er købt eller solgt. Det må
kunne lade sig gøre at lave en mere langsigtet plan.
Kommunestruktur og -udvikling
Det er klart, at netop det med strukturen kan
få enorm indflydelse på udviklingen i landdistrikterne, og derfor er det meget vigtig, at
vi i byrådet tænker ind hvilke konsekvenser
det får på lang sigt hvis vi lukker en skole
eller et plejehjem. De beslutninger vi tager
omkring de ting, og andre tiltag i landdistrikterne, vil på lang sigt være det som afgør hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune
vil udvikle sig i fremtiden.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale
Tlf.: 97 38 40 50

Zoneterapeut:
Tina H. Jeppesen
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1900
Dog undtaget Juledag
og Nytårsdag

Landbobanken Spjald:
Man ti on 930 - 1600
Torsdag: 930 - 1730
Fredag
930 - 1630
Tlf.: 97 38 18 00

Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til Peter Freund
Juelsgaard
Tlf.: 97 38 26 27

Bogbussen
Mandag: 1710 - 1745
Tlf.: 24 40 39 87

Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
Lørdag og Søndag lukket
Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.
Tlf.: 97 38 40 42

Politiet i Videbæk:
Man og ons 1200 - 1300
Tors
1500 - 1700
Fre og tir
Lukket
Tlf. 97 17 14 48

Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

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

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Ringkøbing politi tlf.
96 14 14 48
Hunde- og Kattefoder
Asger Andreasen
Kjærgårdsvej 8
Tlf.:20 14 12 58
Bedst efter 16

Alarmcentralen: - -112

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Servicecenter Videbæk
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Postkasserne tømmes:

Åbningstid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.
Ved skolen:
Ved Brugsen:

9.30-15.00
9.30-16.45
9.30-13.00

Telefontid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

Mandag - Fredag kl. 1700
Mandag - Fredag kl. 1200

8.00-15.30
8.00-17.00
8.00-13.30

Søn- og helligdage kl. 1700

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk
Rutebilernes informationscentral:
Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Holstebro --------------------------- 97 42 17 88
Lørdag kl.
900 - 1600
00
00
Skjern ------------------------------- 97 35 06 77
Søndag kl.
12 - 21

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: John Asmussen
By- og Erhv.udv:
Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Knud Christensen, Spjald
Dagplejerep:
Inger Kjeldgaard
Margrethes døtre
Pia Kristiansen
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen
Grønbjerg Friskole Bst. Jørgen Rasmussen
Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard
Grønbjerg-2000:
Heidi Kjær
Gymnastikforen.:
Klaus Tang
Havekredsen:
Eva Broni
Idrætsforeningen:
Tom Kristensen
Jagtforeningen:
Jørn Bank
Kirkebetj/Graver:
Klaus Tang
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk
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97384468
97384285
97384211
97381002
97384335
22168409
97384161
23265890
98485452
97384177
32559555
97384358
97384179
28495404
97384498
25323358
97384020

Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Læsekredsen:
Menighedsrådet:
NaturMusen:
Nr. Omme:
Nr. Omme Kimelaug:
Posthuset:
Præsten:
Runestenen
Røde Kors:
Skilte ved byportene:
Sogneforening:
Støtteforen. Friskole
Ungdomsklubben:
Vandværket:

Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Johannes Kirk
97384020
Henrik Thomsen
97384050
Helle Engestoft
97384332
Else Pedersen
97384373
Doddy Møller Bach
97384066
Graver kontor
25323358
Mogens Ballegaard
97384332
Brugsen
97384042
Ole Rasmussen
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Majbrit Knudsen
97384525
Heidi Kjær
32559555
Grete Tange
97384284
Børge Jensen
97384186
Peter Freund Juelsgaard
97382627
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Fortsat fra side 3.....

Skal det være en kommune der består af
måske 10 byer, hvor det hele sker. Det vil
højest sandsynlig være det rigtige, hvis man
kun kigger på det ud fra et rent økonomisk
synspunkt. Eller skal det være en kommune
hvor der sker en udvikling, også i de små
samfund med de muligheder der er der?

Dagligdagen
Så nu er duggen ved at være væk og mejetærskeren kalder, solen skinner, kornet er
endelig bleven tør, udbyttet er ikke så ringe
endda, så lige pludselig er det godt at være
landmand igen. 

Kirkelige aktiviteter
Gudstjenester i Nr. Omme Kirke:
26. sept.

14.00

10. oktober
17. oktober
31. oktober

10.30
9.00
10.30

Ole Rasmussen Høstgudstjeneste - medbring gaver
fra ”årets høst” til gudstjenesten
Ole Rasmussen - 4-årige i kirke
Ole Rasmussen
Ole Rasmussen - Kirkens 850 års fødselsdag

Kirkelige aktiviteter :
Høstgudstjeneste og udstilling i Nr. Omme Kirke
Søndag, den 26. september kl. 14.00
Vi fejrer høsten med en høstgudstjeneste, hvor vi opfordrer alle til at tage en lille del af
høsten med.
Høsten bliver båret ind i kirken, og efter gudstjenesten bliver gaverne solgt på en uhøjtidelig auktion.
Overskuddet går til Møltrup Optagelseshjem.
4-årige i kirke
Søndag, den 10. oktober kl. 10.30 inviterer vi specielt de 4 årige i kirke.
Denne dag vil vi tænke tilbage til dåbsdagen, og vi vil tænke fremad, når vi giver de 4årige en lille gave.
4 år, 50 år eller 100 år – alle er velkomne i kirken....også denne dag.
Alle Helgens gudstjeneste, søndag den 7. november kl. 15
Nr. Omme kirke vil som noget nyt være åben en times tid før og efter gudstjenesten.
Præsten og menighedsrådet vil være til stede, og der vil være dæmpet musik og andægtig stemning i kirken. Der kan tændes et lys eller skrives en bøn, som siden vil
blive læst op under gudstjenesten. En kop kaffe i våbenhuset og en stille snak er der
også plads til.
Med venlig hilsen Menighedsrådet
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Sex og Sushi!!!
I Grønbjerg… Den 3. November…
en onsdag aften… lille mor aften… og så er der sex
(olog) og sushi i forsamlingshuset
Sex-delen overlader vi til en professionel, vi har nemlig
allieret os med Sexolog, Parterapeut og Foredragsholder Rikke Thuesen,
Thuesen som vil holde et inspirerende, sjovt
og tankevækkende foredrag for os.
Rikke T. er bl.a. kendt fra Jyllandsposten, Morgenhyrderne på The Voice
og De unge mødres drøm på TV4. - Læs mere på www.rikkeT.dk

Sogneforeningen byder på lidt sushi - vi sørger for et alternativ
til dem som ikke elsker sushi - vin/øl, kaffe og lidt sødt.
Så hank op i manden, konen, veninden, vennen og naboen og kom
i Grønbjerg Forsamlingshus

Onsdag den 3. November, 19.00
Pris 100,- pr. person, som betales ved indgangen.
Af hensyn til sushi rulleren er der tilmelding til arrangementet i
Brugsen senest den 29. oktober.
Vel mødt!!
Med venlig hilsen
Sogneforeningen
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I Første skoledag 2010 - 2011
Ved: Mogens Ballegaard

En god tradition blev fortsat på første skoledag i Grønbjerg Friskole. Alle elverne måtte forbi alle lærerne og give hånd og sige
pænt goddag.
Ud over denne tradition var der morgensamling, hvor rigtig mange forældre var
dukket op, og måske specielt nye forældre
var interesseret i at følge et barns første
skoledag. Og foruden velkomst, morgensang og fortælling - den i Grønbjerg Friskole-sammenhæng nok så kendte historie om

de små frø - var der en overraskelse til alle
børnene. De fik alle udleveret en ny sangbog, som de for det første skulle binde fint
ind, være god ved og ikke mindst, så måtte
de beholde den til evig arv og eje, men først
i 8. klasse måtte man få alle vennerne til at
skrive i den, så man havde et minde fra
Grønbjerg Friskole.
Grønbjerg Friskoles Støtteforening havde
sponseret alle sangbøgerne

Her står alle lærerne linet op, og eleverne defilerer forbi med goddag i den ene hånd og sangbog i den
anden.
Fra venstre er det lærerne Hanne, Karsten, Niels Henrik, Grethe, Birgit, Ulla og skjult foran Ulla
Camilla og Peter

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk
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• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes

 Velkommen i Ungdomsklubben
Ved: Bestyrelsen Grønbjerg Ungdomsklub

Kender du klubben?
Du kender måske allerede noget til klubben
gennem ældre søskende og kammerater.
15 år og et ”frirum”
Ungdomsklubben har eksisteret i 15 år og
har holdt til forskellige steder i Grønbjerg.
Du ved måske også at ungdomsklubben er
et slags "frirum". Du bestemmer selv sammen med dine kammerater, hvordan klubaftenen skal bruges og de voksne blander sig
principielt ikke ret meget. De voksnes rolle
er at lytte til jeres ønsker/ideer og sammen
med jer finde ud af, hvordan vi kan bruge
dem. Du kan fx. blive valgt ind i klubrådet.
Hvem må komme - og hvad laver vi?
Alle unge fra 5. kl. til og med 9. klasse er
meget velkommen i klubben.
Hvad laver man i ungdomsklubben ?
I klubben er der forskellige aktiviteter, spil,
musik, tv, hygge og en kiosk. Der er også
forskellige ture ud af huset fx. en tur i biografen, bowling, skøjtediskotek, badeland
og weekendtur. Det eneste vi forventer af

dig, er at du er en god kammerat, når du er i
klubben.
Medlemskort:
Vi anbefaler meget at du bliver medlem af
Grønbjerg ungdomsklub. Det koster 200 kr.
for hele sæsonen. Du kan også vælge at betale fra gang til gang det koster 30 kr., det
koster også 30 kr. hvis du har en ven/
veninde med. Men du spare mindst 400 kr.
hvis du vælger at blive medlem !!
Åbningstider og ny sæson
Klubben er åben hver torsdag fra kl. 19.00 22.00 Sæsonen går fra september til maj.
Klubben er lukket i skoleferierne. Grønbjerg ungdomsklub ligger på Frydendalsvej
4 i Grønbjerg (GIFs lokaler)
Vi begynder i år den 9. september.
Denne aften vil vi gøre noget helt specielt
for de nye 5. klasser, som jo for første gang
må komme i klubben.
Vi ses i
Grønbjerg ungdomsklub.

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
elb
yve
j

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

20 års erfaring
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I Grønbjerg Friskole
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse

2008 og til i dag steget med knap tyve elever, så vi i dag er 101 elever i Friskolen.
Det er en fremgang på 20 % på to år. Den
samme stigningsprocent kan vi ikke kalkulere med fortsætter.
Hvis vi fremskriver efter samme metode,
vil det betyde, at vi om fire år er oppe på
knap 150 elever i Grønbjerg Friskole. - Dog
tror bestyrelsen i sin vildeste fantasi ikke,
det kan finde sted. Vi oplever dog en stadig
og større og større interesse for vores Friskole.

8. klasse i Grønbjerg
Som det sikkert er de fleste bekendt, har
Grønbjerg Friskole oprettet og tilbudt undervisning i 8. klasse i 2009 - 2010. Det har
og er en forsøgsordning, som skal afgøre
om 8. klasse skal gøres permanent. Vi skal
naturligvis tilbyde undervisning, som minimum lever op til folkeskolens krav om undervisning på samme niveau - og vi skal også helst gøre det lidt bedre - lidt sjovere lidt
mere ”yes - det år glemmer vi aldrig”.
En ny 8. klasse betyder, at der skal være et
rum til 8. klasses elever, for naturligvis
kan der sammenlæses, og det kan gøres
langt hen ad vejen, men 8. klasse har og
skal også have lov til at være sig selv.

NaturMusens børnetal
Samtidig med er antallet af børn i Friskolens børnehave NaturMusen steget fra ca.
24 til i dag 28, og efter jul er vi oppe på 32
børn, hvilket også er en stigning på omkring 20 %. Det lægger et voldsomt pres på
NaturMusens fysiske rammer.

Friskolens elevtal
Samtidig med og på grund af dette er elevtallet i Grønbjerg Friskole fra begyndelsen i

På forkant med udviklingen
Disse forhold har naturligvis været kendt i
et stykke tid og har været i bestyrelsens be-

Der blev uddelt 101 sangbøger den første skoledag til eleverne på Grønbjerg Friskole til ”evig arv og
eje”, og der ligger flere sangbøger klar til de nye elever, der kommer i en lind strøm fra bl.a. Naturmusen
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vidsthed lige så længe. Da det er bestyrelsens fornemmeste opgave, at være på kant
med udviklingen og helst et stykke foran,
har disse forhold bevirket, at vi på den ene
og på den anden måde har været nødt til at
tænke langsigtet både med hensyn til optagelse af nye elever og optagelse af flere
børn i NaturMusen.
Ventelister
Der har i medierne været tale om ventelister, hvilket også på nogle områder er med
rette. Dog er der flere forhold, der spiller
ind her. Vi har truffet en principbeslutning
om, at der ALTID skal være plads til børn i
NaturMusen og elever til Friskolen, som
kommer fra Grønbjerg. Der skal ALTID
være plads til søskende til de elever, der går
på Grønbjerg Friskole.
Hvad der kommer derudover, er en vægtning af mange forskellige faktorer, som
skolens leder Peter Lindegaard og personalet har i overvejelser, når nye elever melder
sig og gerne vil gå på Grønbjerg Friskole.
Bestyrelsens overvejelser og planer
Bestyrelsens overvejelser skal naturligvis
også indeholde faktorer som mulige skolelukninger i vort nærområde. Med nogles
varsler om, at alle skoler under 600 elever
skal lukkes, kan vi godt se, at det vil gå
hårdt ud over vores omegnsskoler. Vi kan
allerede se, at Vind skole skal lukkes, og vi
ved dog også, at man i Vind har søgt om at

oprette en friskole ved at indbetale 20.000
kr. til Indenrigsministeriet (og yderligere
10.000 til februar).
Vores langsigtede planer indeholder naturligvis også overvejelser om Grønbjerg Friskoles fysiske rammer. Skolen er bygget i
1972 med klasseværelser, der passede til
den tids klassekvotienter, og er blevet udvidet løbende siden med udbygning af
”storrummet”, musiklokalet og
”indskolingen”, så alle ”fingre” ud mod Algade er lukket.
Udfordringen
Nu står vi derfor over for en stor udfordring, der handler om Grønbjerg Friskole
og NaturMusens fysiske rammer. Det er ingen hemmelighed, at den problematik optager os meget.
Hvad gør vi? Skal vi satse? Skal vi lade det
være som det er, og optage dem der er plads
til? Skal vi lave et ”kludetæppe”? Skal vi
lave knopskydning, eller hvad skal vi?
Hvordan og hvornår inddrager vi forældrene og skolekredsen? Og hvad med alle de
forbedringer vi har foretaget, hvordan kommer de ind i billedet? Alle disse overvejelser ligger og rumler i baghovedet, og vi i
bestyrelsen samt alle medarbejderne i Friskolen og NaturMusen skal med i processen, for at vi kan få den optimale løsning
for Grønbjerg Friskole og dermed også
Grønbjerg. 
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I Grønbjerg Billardklub
Ved: Henning B. Møller

Den nye sæson
Vi nærmer så småt efteråret, hvor de forskellige billardturneringer begynder.
Klubben har i år tilmeldt 6 hold (4 på hvert
hold). De spiller mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag.
Der er også tilmeldt 2 pensionisthold; de
spiller mandag formiddag.

Holdturneringerne begynder 13. september og slutter 24. marts 2011.
Derudover spilles der VBU-cup, Vestjysk
Mesterskab, Double-turnering, VBU-super
Cup m.v. - Disse turneringer spilles for det
meste i weekender, og de medlemmer, der
ønsker at deltage, melder sig til på ophængte lister i klubben
Vi spiller mod klubberne, tilmeldt
"Vestjysk Billard Union" (V.B.U.), som sådan ca. dækker området Grønbjerg - Herning - Grinsted - Oksbøl.
Sidste sæson fik klubben nogle rigtig gode

- Salg og Service
Hans Østergaard,
Spjald - 97 38 13 00
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resultater, og det håber vi naturligvis også
på i år.
”Nye lokaler”
Som nævnt i forrige nummer af
"Runestenen" blev det ikke til noget med at
flytte til nye lokaler.
Derimod har klubben gennemgået et par
omforandringer i løbet af sommeren.
Der blev startet med at fjerne en kældertrappe, vi ikke skulle bruge til noget, så fik
vi 6 - 7 m2 mere. Dermed kunne der etableres en slags "røgsluse": en glasvæg blev sat
op i ca. halvdelen af lokalets længde. Her er
så opholdsstedet for rygere. På endevæggen
ud mod Algade er etableret en kraftig venti-

lator, der suger røgen ud, inden den breder
sig i lokalet. Der kan således spilles billard i
røgfrit område.
Af andre nyanskaffelser er en ny øl/
sodavandsautomat. Den gamle kunne ikke
mere, den havde også tjent os trofast siden
1992 (da vi købte den, havde den stået i
Holstebro Tennisklub i ca. 15 år!)
En ny stor magnetopslagstavle er det også
blevet til, den erstatter den gamle til tegnestifter fra 1975.
Til slut skal også nævnes, at hele lokalet er
nymalet, og at al arbejdet er udført af en del
at klubben dygtige medlemmer.
Vi medlemmer glæder os i hvert fald til gå
ind i den nye sæson. 

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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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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I Lærer Anders Chr. Vestergaard
I flere år passede vi en stor planteskole i
Klink, og jeg var selvfølgelig for beskeden
til at forlange tilstrækkeligt for dette, ret
trælse lugnings og andet rengøring - såning
og udpriklingsarbejde. Til sidst syntes jeg
ikke, jeg kunne holde ud til så meget, jeg
havde altid en stor skole og aftenskole, og
så nægtede jeg ved generalforsamlingen
den 19. november 1920, at tage mod valg
trods al overtalelse til at blive ved. Da var
168 tdr. land tilplantet, og der var 20 tdr.
land hede tilbage at beplante. Det er gået
godt siden, og plantagen er allerede til gavn
og glæde, og vil engang blive værdifuld og
give renter samt blive en prydelse og et
hjemsted for nyt dyreliv. Det var mit arbejde med plantagen, som førte mig ind som
bestyrelsesmedlem i plantningsforeningen
for Hover m.fl. sogne der blev oprettet som
en særlig afdeling, så vidt jeg husker, i efteråret 1913, og jeg blev valgt ind i den første bestyrelse som ivrig plantningsmand. I
bestyrelsen sad også plantørerne Nielsen,
Hoverdal, Højmark, Lem Nørhede. I 1936
nægtede jeg at tage mod genvalg af hensyn
til mit helbred, men i de 23 år jeg var med
havde jeg hver vinter taget mod plantebestillinger, uddelt planter efter at have været
med til at gøre indkøb opkrævet pengene,
samt skaffet ikke så ganske få gratis planter. Hvor mange planter jeg har uddelt i disse år ved jeg ikke, men de tælles i tusinder,
mest fyr, gran, tjørn og siljerøn. 3 gange var
jeg med til delegeretmøde for de samvirkende plantningsforeninger i hele landet.
Første gang i Nykøbing Mors. 2. gang i
Thisted og sidste gang i Sæby. Alle tre gange sammen med plantør Højmark. Det var
meget interessante turer, hvori vi så meget
smukt og levede højt og muntert. Højris,
Klitmøller, Ålborg og Sæby og Sæbygård,
tværs over ”Jydske Ås” til Voregård, hvor
kun en mægtig svane tog imod os med brusende fjer, ellers stod den skønne hoved-

bygning tom, til Store Vildmose og selvfølgelig med besøg i yngre og ældre plantager
og smukke skove. Jo det var glimrende turer.
For at sætte mere fart i plantningen i Nr.
Omme dannedes en plantningslav med mig
som formand. I 5-året 1926 - 30 blev der
plantet bjergfyr 31.194, skovfyr 530, hvidgran 35.035, rødgran 850, sitkagran 785,
hvidel 364, rødel 110, birk 82, siljerøn
2.038, alm. røn 213, ask 35, ahorn 63, elm
1.304, eg 35, bøg 415, poppel 45, tjørn
8.020, pil 1.326, hyld 105. l alt 82.549. Selv
om noget er mislykket på grund af dårlig
pasning, må det sætte sit præg på sognet engang.
Da vi den 2. august havde holdt Mors fødselsdag år 1903, og gæsterne var gået hjem,
kom der én løbende og sagde, at præstegården brændte, og jeg skulle komme for at
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redde kirke-protokollerne. Præsten var på den tid hjemme på Island, en rejse som beboerne gav ham penge til,
og fru Magnusson havde været hos os til fødselsdag og
kommer så hjem og finder stuehuset i brand. Det var en
søndag, og der havde været gudstjeneste, og pastor
Laursen Vinding prædikede. Da han sad på vognen midt
i gården og skulle køre, sagde han dels til mig og et par
andre, idet han så på de ældgamle huse: Ah, det var jo
egentlig det bedste, at det hele kunne brænde engang. Så
kørte han, men i bryggersdøren stod et par af præstens
piger, og den ene af dem viste sig siden at være af lidt
tvivlsom karakter, og de hørte sikkert præstens bemærkning og de var ene hjemme den Aften. Ja, det er ikke
godt at vide, men det blev aldrig opklaret, hvorledes ilden var opstået og der havde ikke været tændt op i komfuret den eftermiddag. Jeg løb, men så først skær af ild,
da jeg var ganske nær, thi det var blikstille, og det var
oppe på loftet, det brændte. Der var nu kommen mange
til stede, og der var god tid til at få næsten alt ud både af
præstens og forpagterens lejlighed, thi branden så ret
uskyldig ud. Til sidst gik jeg inde i præstens storstue og
Hans Kr. Holmgaard kom ind til mig, og så kom mor
sandelig også ind, og så sig interesseret omkring, da fik
jeg øje på, at der var ild i en bjælke inde ved muren. Jeg
blev straks klar over at situationen vist i grunden var ret
lumsk, og sagde til Mor, at hun skulle gå ud. Hun gik,
og til Hans Kr. sagde jeg: Skal vi ikke også gå ud, men
vi kan jo tage den kuffert med der står. Da vi så kom i
forgangen, hørte jeg råbet. ”Kom ud, kom ud!” Hvad siger de, sagde Hans Kr.? De råber : Kom ud! I det samme
slap jeg kufferten og sprang ud, og i samme sekund
skred taget, og Hans Kr. faldt i flammehavet, men blev
øjeblikkelig grebet og trukket fri, med grimt forbrændt,
mest i ansigtet op på hænderne.
Denne brand kom egentlig til at betyde meget, hvilket
vil fremgår af det efterfølgende. I de følgende dage havde vi Fru Magnusson med børn, frk. Emma (fruens søster) frk. Krebs og to piger, ja det er sandt frk. Levinsen,
i alt 11. Vi levede i disse dage i et ordentligt hurlumhej.
Dog alting får en ende.
I 1903 får vi ICs (Venstre-politikeren og folkekirkens
minister J.C. Christensen -red) lov om menighedsråd og
første valg fandt sted den 18. december 1903, valgt blev
følgende:
Niels Mohrsen, Nørhede, Hans Peder Andersen, Holmgård, Svend Kr. Svendsen, Skrostrup, Mathias Andersen, Birkelund, Anders Chr. Laustsen, Nr. Omme, ho16

vedskole, Jens Kristensen, Grønbjerg.
Tanken om en omordning af pastoraterne
Nr. Omme, Brejning og Thorsted-Hover
dukkede snart frem efter branden. De gik
ud på, at Hover skulle være anneks til Brejning, og at pastor Magnusson så skulle flytte til en ny præstebolig i Brejning, men Nr.
Omme, og Thorsted skulle knyttes sammen,
men da præsteboligen i Nr. Omme var
brændt, og der var en i Thorsted, kunne det
tænkes, at Nr. Omme kunne blive anneks til
Thorsted. Ideen kom som en forespørgsel
vist fra ministeriet til menighedsrådet, men
den blev afvist i et møde af pastor Magnusson og hele menighedsrådet, men i Brejning
kunne den bruges. Der blev samlet 3000 kr.
til Magnusson dersom han ville flytte, og
det blev sikkert gjort Magnusson begribeligt, at det var langt bedre at bo i Brejning
end i Nr. Omme og fristelsen blev Magnussen og hans hustru, den sidste skal vi have
med i den forbindelse, for stor.
I 1904 fik menighedsrådet oprettet en sygeplejeforening. Den kom til at give mig og
vist også de andre af bestyrelsen en del vanskeligheder, for vi var ikke heldige med
valget af sygeplejersker, og mange havde
den forestilling, at hun skulle være en slags
tjenestepige, som kunne sættes til alt arbejde: Malkning, vask, osv. og ikke just sygepleje.
Den sidste formand var pastorinde Scheel,
og i hendes tid blev foreningen skrinlagt
indtil videre. En lille bankbog beroede hos
Laurids Sinkjær samt et skab, som står i lægeboligen, venter på en fortsættelse.
Samme sommer altså 1904, indbød menighedsrådet til et møde i Nr. Omme skole.
Man vidste at Magnusson havde fået et andet syn på omlægningen af præsteembederne og der var uro i luften, og det var vel
derfor han foreslog, at vi skulle begynde
med at synge: ”I al sin glans nu stråler solen”. Det hjalp ikke og det blevet et ubehageligt møde og mange tilgav sent pastor
Magnusson.
Der blev igen indbudt til et møde, men ikke

af menighedsrådet, og præsten var altså ikke
til stede. Efter mange indlæg blev det bestemt at sende to mand til IC. i Hee for at
bede om, at det måtte blive ved det gamle.
Der blev foreslået og deriblandt af Svend
Kr. Svendsen. Han havde talt så underlig
forblommet, at jeg anede, at han egentlig
ville have den nye ændring gennemført, og
en præstegård i Skråstrup. Jeg sagde da
stærkt: ”Inden vi stemmer, skal vi være klar
over, at vi stemmer på de, der virkelig vil
arbejde på at præstegården bliver hvor den
er. Der blev så stille og så stemtes der, men
Svend Kr. Svendsen, blev der ikke stemt på.
Sognefogeden Laurids Østergaard og jeg
blev valgt. Da folk strømmede ud kaldte
Svend Kr. mig hen i et hjørne af skolestuen
og aldrig har jeg stået over for så forbitret
en mand som ham - Hovedindholdet af hvad
han sagde, skal jeg ikke komme ind på, lad
det være glemt. Svend Kr. kunne se stort og
idealistisk på mange ting, men han, nærede
en mærkelig uvilje mod den sydlige del af
sognet, mod mennesker og forresten alt
hvad der blev foretaget, således var det i alt
fald i mange år.
fortsættes i næste nr.

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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I NR. sOMMEr skole 2010
Ved: Anne Ellegaard

Endnu en sommerferie er overstået, med alt
hvad sådan én nu kan indeholde.
For 17 dejlige Grønbjergbørn og unge startede ferien med NR. sOMMEr skole.
Mandag og tirsdag i uge 26 skulle vi mødes
og være kreative.
For 3. år i træk havde menighedsrådet arrangeret et kreativt tilbud, indenfor kirkens
rammer, for børn og unge i Grønbjerg. I år
skulle det handle om uld og garn. Vi skulle
bl.a. nålefilte et billede som senere skulle
bruges til en stola, som skulle bruges i kirken. Og derefter måtte man så lave, hvad
man ellers kunne ud af uld og garn.
De voksne som skulle ”hjælpe” med sommerskolen, havde ikke prøvet nålefilt før, så
de var nødt til at få hjælp udefra. Heldigvis
vidste Grethe Mortensen fra Fjelstervang en
del om dette og hun kom, glad og gerne og

viste os hvordan man gjorde. Dejligt at vi i
de små landsbyer kan bruge hinanden.
Faktisk begyndte vi allerede onsdag i uge
25, inden ferien startede, for Ole ”præst”
havde ferie i uge 26.
Ærgerligt for både ham og os!
Den onsdag fik vi nu en god snak om forskellige kristne symboler og Ole fortalte
lidt om hvad de betød. At ungerne havde
fanget hvad en del af symbolerne betød,
hørte vi tydeligt til vores fernisering.
En journalist spurgte hvorfor nogle havde
lavet et dollartegn? Hvorefter der klogt blev
svaret, at det jo selvfølgelig ikke var et dollartegn. Det var bogstaverne IHS der skrevet oven i hinanden minder om et dollartegn. Og at IHS betød på dansk ”Jesus frelser”. Sådan. IHS er græske bogstaver og
står for: Iesus Hominum Salvator, hvilket

Fra venstre Kathrine H. Kirk og Sara og Asbjørn Kirk sammen med bl.a. nogle ”dollar” tegn
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på dansk betyder Jesus, menneskenes frelser. Ret godt fanget af det barn!
Så blev det da endelig mandag i uge 26 og
NR. sOMMEr skole kunne få begyndt, selvfølgelig med kaffe og brød! Men straks det
var af vejen kastede ungerne sig ud i opgaven med stort engagement. Meget stille
blev der også, for der skulle koncentration
til, nålen skulle helst ikke knække.
Omkring frokosttid var de første færdige
med deres lille kunstværk til stolaen, og så
skulle der jo tænkes over hvad der så skulle
fabrikeres.
For at have hænder nok, havde Else sørget
for at 2 ”strikke-bedster” kunne komme og
hjælpe os. Petrea og Thyra fik rigeligt at se
til. Der var nemlig en del unge mennesker
der gerne ville lære at strikke. At lære at
strikke kræver, at der sidder én lige ved siden af, for at fange maskerne, inden de render for langt!
Til eftermiddagskaffe kom Peter S og bagte
pandekager til os alle sammen. Uh, hvor de
smagte godt. Det gjorde hans æblesirup også. Rigtigt hyggeligt at han ville gøre det
for os.
Tirsdag mødte alle ivrige op igen, friske til
de nye udfordringer. Alle de små billeder
eller kunstværker til stolaen var nu færdige,
og det var et fantastisk resultat. Der blev
også produceret en del andet, så der var nok
at kigge på, for dem som mødte frem til ferniseringen.

Nu kom så tiden hvor de små kunstværker
skulle samles til ét stort kunstværk. At tænke at der var en kvinde her, der kunne få så
specielle ting til at blive en smuk helhed, er
endnu et udtryk for, at i Grønbjerg kan vi
stort set alt! Jytte påtog sig med stor ekspertise at få alle dele samlet inden indvielsen.
Endelig oprandt søndag d. 15. august, hvor
Ole igen var hjemme fra ferie og flyverpræst-arbejde.
Nu skulle stolaen indvies. Mange af de unge mennesker, der havde været med til NR.
sOMMEr skole, var i kirken for at se det
færdige resultat.
Og hvor var, nej, ER den smuk, kirkens nye
stola. Den er helt unik. Der findes ingen
stola magen til!
I prædiken fik Ole også flettet sit flyverpræste-job og stolaen, sammen omkring
symbolerne. Smart.
Nu er sommeren så småt ved at være ovre
for i år; og minderne fra NR. sOMMEr skole bliver fundet frem. Skønne og nemme
unger, villige og engagerede voksne og ikke
mindst et menighedsråd der gider at stille
sådan et herligt arrangement på benene.
Så må tanken dukke op:
hvad mon der skal laves i NR. sOMMEr
skole næste år?
For selvfølgelig må succesen gentages næste år. 

Robot plæneklipper
Udnyt din fritid optimalt robotterne klare plænen

Stauning Silo
Sønderkjærsvej 18 - Grønbjerg
97 38 44 60 - også aften og weekends.
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I Cykelsponsorløbet 2010
Ved: Lone Astrup

Sponsorcykelløb i Granly søndag den 29.
august 2010
Tusind tak for i går alle sammen. Cyklister,
tilskuere, sponsorer, familie og andre der
har gjort en indsats for arrangementet.
Og tak, at det blev godt vejr kl. 13.45.
Ruten var på 6 km. Meget enkelt: drej til
højre hver gang du ser et flag. Og skoven,
heden og rådyrene blev nydt undervejs. HC
og Henrik var på pletten med vand og servicevogn. Og en cyklist måtte samles op og
køres hjem. Hun havde hygget sig i grøftekanten til de kom.
I alt er der cyklet og solgt for 73.570,- kroner. Sådan! Jeg er overvældet og imponeret.
Alt sammen til Grønbjerg Friskole. Måske
netop derfor arrangementet bakkes så flot
op. De fleste kan se en god mening med at
støtte dette, vores fælles projekt i byen. Og
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rørende at nogle børn har sponsoreret sig
selv og at tidligere elever på skolen har
sponsoreret deres forældre.
Mange var skrevet op på forhånd – endnu
flere kom til på dagen. Så der var ved startskud 87 cyklister i alle aldre der tilsammen
cyklede 2028 km.
Nogle havde slet ikke tænkt, at de skulle
cykle, men cyklede alligevel af sted.
En cyklede så langt, at hun væltede i indkørslen da hun vendte hjem.
Nogle havde bestemt hvor langt de ville
cykle, men tog alligevel lige en runde til.
Og efter ca. 2½ time blev løbet fløjtet af.
Men da var der også cyklet helt op til –
hold nu fast: 12 omgange. Wauw…
Der blev bare cyklet så godt og så langt. En
sponsor var ofte ved hækken for at se, om
de da ikke snart var færdige. Han var hovedsponsor for børnebørnene.

Og da løbet trak lidt ud kunne man jo ligeså
godt købe 10 lodder mere.
Alle hyggede sig i haven med kaffe og øl.
Kage og pølsehorn. Og lotteri. Der var ikke
mindre end 65 flotte præmier – troede aldrig vi blev færdige. Godt der var Rikke og
mange børn til at hjælpe.

Og en nydelse at se så mange mennesker
indtage vores omgivelser. Børnene leger i
haven, andre går en tur.
TAK for indsatsen, præmier, sponsorbidrag,
kager, kaffe, pølsehorn, telt, slæb, praktisk
hjælp m.v.. 
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Igen i år er :
Ide Huse / Ivan Mortensen sponsor på alle kørte km med 5,- kr./km
Tusind tak.
De mange og flotte lotteripræmier er skænket af:
Abildå Smede- & Maskinforretning v/ brdr. Kokholm
Engestoft Plantage og Engestoft & Ballegaards Teltplads
Entreprenør, Kim Lørdal
Eva Broni & Ole Berthelsen
Grønbjerg Brugs v/ Jens Peder Mikkelsen
Grønbjerg Sand og grus v/ Knud Pøl
Grønbjerg Trailercenter v/ Niels Jacobsen
Hanne & Gravers Kjærgaard
Hanne Meiner og Klaus Tang
Hotel Scandic i Esbjerg v/ Heidi Kjær
Højmose Planteskole v/ Anders & Karen Højmose
Kjærgård Angus v/ Karsten Hansen
Klinik for sundhed v/ Tina Hammelsvang
Krogh Blomster & Planteskole v/ Margit & Niels Nielsen
Madstedet i Spjald v/ Henrik Pedersen
Minna og Leo Kjeldgaard
Ramsing i Spjald
Ringkøbing Landbobank, Spjald afd.
Spjald Bo v/ Marianne & Kresten Kjerulf
Spjald Pizzeria & Kebabhus v/ Osman
Tømrermester, Hakon Pøhl
Valhalla Træbyg v/ Jens Kristian Christensen
Vestjysk Bank, Spjald Afd.
Håndværksbageren Spjald-Steen Bremland - skænket 100 pølsehorn
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I Gymnastikken i Grønbjerg 2010-2011
Ved: GGUFs bestyrelse

Atter står en gymnastiksæson for døren og i
år tilbyder Grønbjerg GUF på 8 gymnastikhold.
Vi er stolte af at kunne byde på 8 gymnastikhold, der er fyldt op med dygtige og
sprudlende instruktører og hjælpetrænere,
som glæder sig til at komme i gang med en
ny sæson. Som tidligere år har vi også i år
været i den heldige situation, at rigtig mange unge har ytret ønske om at være hjælpetrænere – det er super dejligt at mærke det
engagement I alle har, og det skal I have en
stor tak for. Fortsæt endelig med at kontakte
os – også til næste sæson.

Desværre er det ikke lykkedes os at finde
instruktører til powertumbling, så dette
hold har vi sat på stand by. Det samme
gælder sig tons og tummel for kvinder,
hvor der sidste år kun var ganske få udøvere.
Vi håber rigtig mange vil benytte sig af
vores tilbud. I gymnastikforeningen glæder vi os til en ny sæson.
Se tider og trænere i skemaet bag på den
netop udsendte aktivitetskalender. 

Tilmelding til
Runestenens mailservice
Som det er de fleste bekendt udsender Runestenen flere former for
nyhedsmails.
•

Hver søndag (bortset fra lidt ferie):
Runestenen orienterer med arrangementer for den kommende
uge samt fra Bruger til Bruger

•

Runestenen meddeler:
Med diverse meddelelser som ikke kan vente eller en oplysning
om et eller andet

Desværre har der været nedbrud i mailsystemet så ikke alle er kommet med på den opdaterede liste
Hvis du ønsker at komme med på listen over modtagere af Runestenens nyhedsmails så skriv en mail til

runestenen@runestenen.dk
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I Besøg på Skolevænget 5A
Ved: Grete Tange

Denne gang besøger jeg en dyreven, hvilket
vil fremgå af artiklen, for Bettina Holkgaard Christensen, som bor på adressen er
en passioneret Golden Retriever opdrætter.
Baggrund:
Men vi begynder med begyndelsen: Bettina
er opvokset i Spjald, hvor hun kom til sammen med sine forældre i 8 års alderen. Hun
er næstældst af en søskendeflok på 6, og
hendes forældre bor stadig i Spjald. Hendes
far blev dengang ansat hos DLG i Spjald,
og der har han været siden.
Bettina har boet hos sine forældre i Spjald,
indtil hun købte huset her, som hun er meget glad for, for det passer størrelsesmæssigt og beliggenhedsmæssigt. Der er plads

til at hegne hundene ind, så haven skal lægges ud i græs, så de kan være der. Det bliver der forhåbentlig tid til til næste år.
Uddannelse:
Bettina har gået i Spjald Skole, hvor hun
tog 10. klasse. Derefter var hun på husholdningsskole i Silkeborg, gik på Teknisk Skole i Holstebro og blev udlært køkkenassistent på et plejehjem i Holstebro. Det hedder i dag ernæringsassistent – og Bettina
har i mange år derefter arbejdet som sådan i
Centralkøkkenet i Holstebro. Det er et storkøkken, der laver køle-vakuummad til
hjemmeboende pensionister + til en lille cafe, der er tilknyttet stedet. Der bliver lavet
mad til 400 – 500 mennesker om dagen.
Bettina havde mange forskellige kasketter på der, idet hun
både var med til at planlægge,
købe ind, lave maden og køre
den ud.
Arbejde:
Nu er hun i Struer, hvor man
laver frostmad, som køres ud
til pensionister 1 gang om
ugen. Det hedder ”Det gode
køkken”, og derfra leveres
mad til flere mindre plejehjem,
hvor køkkenet er lukket. Der
er også et plejehjem og en cafe
tilknyttet stedet, men Bettinas
arbejde består først og fremmest i at lave maden, og så kører hun ud med den som afløser for den faste chauffør. I cafeen er der en bestemt ansat,
som laver håndmadder, kager
og lignende til dem, og der
skal de øvrige også kunne afløse.
Bettinas arbejde foregår kun
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om dagen, og der er heller ingen week-endarbejde, da maden er tilberedt på søgnedagene og derefter frosset ned. En sjælden
gang afløser hun dog i weekenden, hvor der
er ansat et specielt weekendpersonale, og de
skal jo også have fri en gang i mellem.
Om frostmad fortæller Bettina, at der var
der stor modstand imod, da det blev gennemført, for man vidste ikke, hvad det var.
Nu er der stor tilfredshed med den frosne
mad, for den bliver frosset ned, umiddelbart
efter at den er tilberedt, og modtagerne skal
så bare varme den op i mikroovnen. Det betyder, at modtagerne selv kan bestemme,
hvornår de vil spise, og der bliver duft af
mad i huset, når den opvarmes. Bestillingen
af maden foregår via et katalog, som bliver
sendt ud 1 gang hver 3. måned. I kataloget
er der 30 forskellige retter og desserter, som
brugerne selv kan bestille ud fra. Hver uge
ligger der en bestillingsseddel ved maden,
(for man får leveret mad til en hel uge), og
på den skriver modtagerne så, hvad de vil
have i den kommende uge. Der er megen
valgfrihed, f.eks. kan man nøjes med at få

mad til tre dage, hvis man ikke kan spise så
meget, man kan få smørrebrød, hvis man vil
det, og der kan bestilles ”surt”, hvis man
har lyst.
Fritidsinteresse:
Og nu kommer vi til Bettinas store lidenskab: nemlig Golden Retriever hundene.
Bettina har selv 5, og dem har hun selv opdrættet alle sammen. Desuden har hun nu 3
hvalpe (de er meget søde), og alle dyrene
har selvfølgelig en fin stamtavle, f.eks. kan
nævnes, at sæden til en af hundene er hentet
i Spanien.
Interessen fik Bettina fra sin mor, der havde
en kennel ved navn Golden Dixi. Det navn
har hun nu overtaget, og hun udstiller til
forskellige hundeudstillinger. Bettina er
træner og instruktør i den lokale klub i Holstebro. Derudover sidder Bettina i sundhedog udstillingsudvalget i Landsudvalget.
Hun vil gerne se, hvordan hun kan være
med til at udvikle racen gennem avl, og
Bettina er så erfaren, at hun på lokale udstillinger er dommer. På landsplan kan hun
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ikke være dommer, før hun bliver indstillet
af retsudvalget og derefter gennemgår en
hård længere uddannelse, som foregår på
Sjælland. Desuden skal man gennem længere tid have fungeret som ringsekretær, som
er en person, der nedskriver, hvad dommeren siger ved skuerne. Ved Verdensudstillingen i Herning i foråret havde Bettina ikke selv nogen hunde med, men hun var opmærksom tilskuer alle dagen.
Bettina har for det meste et kuld hvalpe om
året, og ud af et kuld prøver hun at finde de
bedste. Som hun siger, kan det være vanskeligt, men efterhånden har hun en vis rutine. Alligevel kan man ikke være sikker. Af
de tre hvalpe, som hun nu har, vil hun ikke
beholde nogen, så de skal sælges, og da forældrene er højt præmierede, regner Bettina
med, at det bliver nemt nok, selvom også
handelen med hunde har mærket finanskrisen.
Al hendes fritid går med hundene, og om
dagen, når Bettina er på arbejde, kommer
hendes mor forbi og lufter dem. På den måde er det godt ikke at bo for langt fra
Spjald. Hun holder meget af sine dyr og er
opmærksom på, at de skal opdrages med en
kærlig hånd. Ved opdragelsen skal de opleve, at der skal være en konsekvens, men der
skal også være en belønning. De skal føle,
at de er accepteret og værdsat, men de skal
ikke menneskeliggøres.

Det er en dyr hobby, idet man for at deltage
i en hundeudstilling, skal betale 300 kr.
Hvis man så skal køre til Sjælland, kan det
godt blive lidt pebret. Men hobbies koster.
Modtagelsen her:
Naboerne er godt klar over, at der er flyttet
hunde ind, og af og til gør de af dem, for
hunde er et flokdyr, og når de er i flok, gør
de altid ad fremmede, indtil de ser, at alt er
OK. Thyra har fået nogle godbidder over,
som hun kan give dem. Hun synes, hun er
blevet godt modtaget og har snakket med
flere af naboerne her.
Efter en god og oplysende snak siger jeg
mange tak, og Bettina har heller ikke mere
tid, for hun skal til Tvis hundeskov for at
lufte hundene. 

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

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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I Hvad alteret gemte
Ved: Mogens Ballegaard

Alteret
Vi vidste det egentlig godt, men vi har vist
aldrig rigtig set det. Og det er egentlig også
svært tilgængelig – og man kan ikke sådan
rigtig komme om bag ved. Det hele står
beskrevet på Nr. Omme Sogns- og
Grønbjergs hjemmesider. Og her kan man
få historien som andre har skrevet.
Jo - det er Nr. Omme Kirkes alter vi har fat
i og hvad alteret egentlig gemmer. Det
kunne jo være, at der var noget inden i det
store alter med altertavle bygget ovenpå.
Og det er der også.
Anledningen
Hvad er så anledningen til at vi begynder at
rode i det. Jeg blev ringet op af Ole
Rasmussen, der gerne ville spørge, om jeg
havde tid til at komme hen i kirken her
fredag eftermiddag midt i høst- og
Runestensweekend og tage nogle billeder –
Jo-da!!. Ser du, den 26. september skal vi
have høstgudstjenest og samtidig med
åbnes udstillingen, der i år skal handle om
kirken, og det der er i og omkring kirken.
Det har også noget med kirkens 850 års
jubilæum at gøre, som vi vil fejre. Så det
kunne være morsomt at få nogle billeder af
det gamle stenalter, som vi ved står bag det

”nye”. Ligesom det kunne være morsomt at
få affotograferet det gamle alterbillede, som
gemmer sig, bag det vi ser på, når vi er i
kirken.
Processen
Præsten havde fået allieret sig med
håndværkere, der havde grej og kræfter til
at flytte hele herligheden. Der er ikke meget
plads der mellem alteret og alterskranken
med knæfaldet.
Først måtte alterbilledet fjernes, så vi kunne
se det bagvedliggende alterbillede. Så
skulle hele altertavlen frigøres og ned, og til
sidst kunne alterbordet rykkes ud, så det
gamle stenalter blev synlig. Det nuværende
alterbord er således kun en kasse, der er
bygget uden om det gamle stenalter.
Og vi måtte ind i kassen, for at få et billede
af det gamle stenalter set forfra.
Stenalteret
Stenalteret er ca 1 m høj 1,62 m bred og 0,
76 m dyb og er opbygget af granitkvadre
ligesom resten af kirken. Man anser også
stenalteret for at være lige så gammel som
kirken, fra tiden omkring 1100 - 1160, så
det er gamle sager der befinder sig i Nr.
Omme kirke, og det står endnu!! Men kom
og se udstillingen og hør om kirken og hvad
”Aletret gemte” når udstillingen åbner den
26. september.
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I Sundhed

så kan blive det.

Ved: Læge Henrik Thomsen

Svær overvægt
Ved svær overvægt forstås, at BMI skal være over 40. Det regner man ud ved at gange
sin højde målt i meter med sig selv og dividere tallet op i sin vægt.

Influenza.
Nu er sommeren slut, og dermed nærmer
sæsonen sig for forkølelse og influenza.
Influenzavaccinationen kan begynde d.
1/10. I år er der kommet flere til, der kan
vaccineres gratis hos lægen.
De gamle betingelser
De gamle betingelser for gratis vaccine er
nedsat lungefunktion og astma, hjertesygdom, sukkersyge og nedsat immunforsvar,
eller hvis man er pensionist.
De nye betingelser
Det nye er, at de der er gravide og mere end
12 uger henne, de der er svært overvægtige
og de der bor sammen med én, der er for
syg til selv at kunne tåle vaccinationen, og-

Et eksempel: En pige, der er 154 cm høj vejer 80 kg.:
1,54 x 1,54 = ca. 2,4.
80 divideret med 2,4 er ca. 33.
Hun er altså ikke overvægtig nok til at få
vaccinationen gratis.
I år er der vaccine mod svineinfluenza i den
samme sprøjte som den almindelige influenza er i, så der skulle være styr på det hele,
men det kan selvfølgelig ikke forhindre avisen BT eller andre i at forsøge at skabe panik. 

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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I Menighedsrådet
Ved: Formand Else k. Pedersen

Finanskrise – har den også ramt kirken?
Både ja og nej. Den har betydet, at de penge
vi får til lønninger, kirke, kirkegård, præstegård og aktiviteter er blevet mindre over de
seneste par år, og også vil være det de kommende 2-3 år.
Så kan vi ikke se længere frem da vore midler er afhængige af skattegrundlaget i Ringkøbing-Skjern kommune.
Så, ja vi får færre penge, som betyder, at vi
kigger vore udgiftsposter efter i sømmene,
er der ting, som kan gøres billigere, uden de

af den grund bliver ringere. Det er der heldigvis næsten altid.
En af de ting vi ændrer lidt på er Kirkebladet, det vil fortsat komme 4 gange årligt,
men fremover kun på 8 sider, og det vil ikke længere være omdelt af Post Danmark.
Kalkningen af kirken, som var planlagt til
her i august, bliver til en delvis kalkning, da
resten ser pænt ud.
Desuden bliver vi bedt om at følge de priser
på kirkegården, som Ringkøbing og Skjern
provstier sammen sender ud.
Når der i indledningen også skrives nej, er
det fordi vi i menighedsrådet ikke mener, at
Nr. Omme Kirke lider under finanskrisen,
der er stadig plads til god kvalitet.

Der kan altid meddeles:
navn- adresse- tlf.- og e-mail ændringer til
Nr. Omme Vejviser - på runestenen@runestenen.dk
Udkommer medio januar 2011

Amerikanske b jælkehuse
HelårsHelårs - og Fritidshuse
Blueridge I - Bjælker i cedertræ

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

Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I GIF-Fodboldafslutning
Ved: Margit Lauridsen GIF

Så sluttede Sæsonen 2009 - 2010.
Onsdag d. 7. juli kl. 17-19 holdt vi afslutningsfest på stadion.
Vi spillede fodbold og rundbold, og hyggede os.
Leif Kjærgaard havde bagt pølsehorn til os
alle sammen, og der var masser af kage, så
det hyggede vi os også med.
Vi sagde farvel til U15 drenge og U13 piger
og takkede dem for den tid, vi havde sammen i ønbjerg.
Vi ønsker dem held og lykke i deres nye
klubber.
Vi siger også tak til trænerne, for en flot
indsats.
Nu har vi et U11 pigehold. Træner er Elsebeth Kirk og hælpetræner er Cecilie Sønderby.
Og vi har et U10 drengehold. Træner er Allan Sørensen og hjælpetræner er Michael
Pedersen.
Vi har U6 - U7 - U8 drenge/piger Træner er
Jonas Fejsø og hjælpetrænere er Mads og
Kathrine.

I Kultur og Samvær
Ved: Ingrid Engestoft

Kultur og Samværs udflugt d. 12. august
Kl. 13 var vi 33 personer der startede fra
parkeringspladsen. Bussen var dejlig høj så
udsigten var god. Turen gik gennem Dollerup Bakker til Hald Ege. Et landskab der er
en oplevelse at se. I Hald Ege fik vi kaffe
og kage, som bestyrelsen medbragt. I Hald
Ege var der interessante gamle bygninger
og tid nok til at se sig omkring. Turen fortsatte til Viborg til Malerfamilien Skovgaards Museum, hvor vi så Dronning Margrethes malerier, tegninger, broderier mm.
Jeg tror at vi alle var imponeret over hvad

Jonas vil gerne at der kommer lidt flere til
fodbold, da der ikke er ret mange.
10-4 Cup
Søndag d. 27. juni var alle hold til 10-4 Cup
i Spjald.
Der var rundstykker til de voksne, mens de
første kampe blev fløjtet i gang. Alle hold
var sikker på at spille 3 kampe, så det var
først hen på eftermiddagen at alle var afviklet.
Der blev vundet og tabt, men alle havde en
god dag.
Nye Klubdragter
Vi forsøger på at få nye klubdragter, som vi
kan sælge til alle der er interesseret.
Vi har valgt en sort Hummeldragt, af rigtig
god kvalitet.
Vi kender endnu ikke prisen på dragten,
men da vi har fået god opbakning af flere
sponsorer, forventer vi at sælge dragterne til
en fordelagtig pris.
Når vi har prisen, sender vi den ud på nyhedsmail.
Vi vil også få dragter hjem, så alle kan
komme og prøve dragterne omme i klubhuset. 
vores dronning kan præstere. Vi havde mulighed for at se malerier i tre etager. I kælderen var der lidt af Skovgaards næsten fotografiske korrekte billeder. En stor kontrast til dronningens. Da vi havde set os
mætte på billederne kørte vi til Søndermarkskirken i Viborg. En ny og meget anderledes kirke. Det vi især var optaget af,
var et stort aflangt broderet billedtæppe
med motiver fra Hærvejen. Både billedtæppet og kirken er værd at kigge på såfremt
man kommer til de kanter. Turen fortsatte
til Hagebro Kro hvor vi fik hakkebøf og citronfromage, godt og veltillavet. Mætte og
veltilpasse kørte vi derpå hjemad. Alt i alt
en fin tur, som bestyrelsen skal have tak og
ros for. 
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Kalender for sæsonen 2010 - 2011
Smykkeaften
Onsdag den 27. oktober kl. 19 på Grønbjerg Friskole
Marianne Thelle Nielsen vil lære os at lave halskæder. Materialer kan købes, men medbring gerne egne materialer og
værktøj.
Pris 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding i Brugsen senest den 22. oktober
Julehygge
Onsdag den 24. november kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole.
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration til nye og alternative dekorationer af Preben Madsen, Spjald. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran og mos m.m.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Haveforeningen.
Pris: 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding i Brugsen senest den 17. november.
Fællesspisning
Den 28. januar 2010 kl. 18.30
Afholdes sammen med Menighedsrådet og Kultur og samvær.
Nærmere information følger i Runestenen.
Party light
Onsdag den 23. februar 2011 kl. 19.00 en aften med Lone Falkenberg i multirummet på Grønbjerg Friskole.
Lone og Bente vil bl.a. lave fodbad og massage af fødder og man kan købe plejeprodukter til hele kroppen, samt eksklusive lys og brugskunst.
Medbring balje samt håndklæde!
Pris 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding offentliggøres senere.
Mad med inspiration.
I marts gentager vi succesen fra sidste sæson, hvor der var thai mad på programmet….
Beyhan Dogan Nielsen vil vise os rundt i det tyrkiske køkken. Der vil være smagsprøver på den mad hun tilbereder og
lidt at drikke til.
Arrangementet foregår på grønbjerg friskole i SFO køkkenet.
Pris 50 kr. for medlemmer 75 kr. for ikke medlemmer.
Tidspunkt offentliggøres senere.
Shoppingtur
Vi tager på shoppingtur til Råsted ved Idom i april.
Vi mødes på P-pladsen ved forsamlingshuset kl. 18.30. Adressen er Råsted Kirkevej 8, Vemb. Gårdbutikken forhandler
tøj (bl.a. Friendtex) og sko - Pris 25 kr.
Generalforsamling
Afholdes i samarbejde med Grønbjergs øvrige foreninger den 12. maj 2011.
Formand: Pia Albæk Kristiansen
Næstformand: Marianne Thelle Nielsen
Kasserer: Jytte Nilausen
Sekretær: Lissi Aagaard Dyrberg
Grønbjerg 2000.: Henriette Qvist
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tlf.: 22168409
tlf.: 22561982
tlf.: 97384378
tlf.: 21497492
tlf.: 98485452

pia.albaek@ofir.dk
thelle@mail.dk>@HKWEB
jjssn@hotmail.com
hobld@herning.dk
henriette.qvist@mvb.net

I Politikere på Grønbjerg Friskole
Ved: Mogens Ballegaard

Politikermøde på Grønbjerg Friskole
Mandag morgen den 30. august havde formanden for Spjald - Grønbjerg Venstre, Tage Møller, arrangeret tur for borgmester
Iver Enevoldsen og Esben Lunde Larsen i
Grønbjerg Spjald området. Bl.a. gik turen
til morgensamling på Grønbjerg Friskole,
hvor de tre politikere deltog i et møde inden
morgensamlingen med skoleleder Peter
Lindegaard, hvor Peter orienterede om
Grønbjerg Friskole og der blev drøftet økonomiske stramninger i forbindelse med

”Genopretningspakken” ligesom de økonomiske forhold i forbindelse med specialundervisning blev drøftet.
Ved morgensamlingen blev bl.a. ”Den signede dag” af Grundtvig sunget og i den forbindelse fortalte Peter meget levende om
Danmarks, efter sagnet, første konge, Kong
Skjold. Esben Lunde Larsen var meget optaget af fortællingen idet han jo skriver på
en phd. afhandling om ”Grundtvigs forståelse af begrebet frihed”. Vi havde indtryk af
at de herre politikere drog særdeles tilfredse
herfra.

Fra venstre ved vinduet: Tage Møller form. for Venstre i Spjald-Grønbjerg, Borgmester Iver Enevoldsen og Viceborgmester Esben Lunde Larsen
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I Badminton i Grønbjerg 2010-2011
Ved: GGUFs bestyrelse

Så begynder der snart en ny badmintonsæson i GGUF. Vi glæder os til at komme i
gang med en ny sæson hvor vi har foretaget
nogle ændringer i forhold til tidligere.

slut vil inddele børnene på de 3 hold.
Vi håber at se mange badmintonspillere i
år. Både nye og gamle.
Alle er velkommen.

I år har vi valgt at inddele vores børne- og
ungdomshold lidt anderledes end tidligere.
I et forsøg på at gøre træningen sjovere og
mere lærerig for alle spillere, vil vi i år dele
alle spillere fra 1. - 10. klasse op i 3 forskellige hold.
Begyndere og let øvede træner mandage
fra kl. 15-16
Træner: Grete Tange
Øvede træner mandag fra kl. 16-17
Træner: Conrad
Meget øvede træner mandag fra kl. 18-20
Trænere: Klaus Bak og Per Lauridsen

Turneringsbadminton for seniorer træner
som tidligere onsdag fra kl. 19.30 - 21.30,
der vil dog IKKE som tidligere blive spillet
turneringskampe i Grønbjerg disse onsdage.
De bliver flyttet til fredage eller lørdage for
at holde onsdag aften fri til træningsaften.
Første træningsaften er onsdag d. 29. September.

Alle spillere samles mandag d. 27. september i Multisalen fra kl. 17 - 19 hvor trænerne for den kommende sæson vil sørge for
en sjov træningsaften for alle børnene og til

Badmintonturneringen vil blive afholdt d.
12. og 13. marts 2011.
Lørdag d. 12. marts vil der være turnering
for seniorer og d. 13. marts vil der være turnering for børne- og ungdomsspillere.
Vi glæder os til at se mange friske spillere i
den nye sæson. 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
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 hjemtransporten.
Deltagerpris 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.
Onsdag den 24.november kl.19.00 på Grønbjerg Friskole. Juledemonstration i
samarbejde med Margrethes Døtre.
Vi har i år fået Preben Madsen til at vise os, hvordan årets juledekorationer og adventskrans kan se ud. Derefter går vi selv i gang. Der serveres gløgg og æbleskiver i løbet af
aftenen og vi afholder amerikansk lotteri.
Deltagerpris inkl. gløgg. 60kr for medlemmer, 80 kr. for ikkemedlemmer.
Annoncesponsor
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I Regnen stod ned
Ved: Mogens Ballegaard

Igen viste vi, at vi kan samles om et projekt
eller stå sammen om at få noget til at fungere og føre det ud i livet.
Omkring 130 - 150 deltagende cyklister og
tilskuere var der igennem ”tælleapparaterne” hin søndag eftermiddag ude hos
Lone Astrup, der havde arrangeret cykelsponsorløb - og procentvis svarer det til
omkring 20 % af Grønbjergs befolkning der
deltog. Det er da flot.
Klokken fjorten søndag eftermiddag skulle
starten gå på dette års cykelsponsorløb,
hvor godt 90 energiske cykellister stod klar
med hver sine sponsorer, for at cykle penge
ind til Grønbjerg Friskole.
Klokken 13 stod regnen ned over Grønbjerg
i lårtykke stråler, men ved fjortentiden så
vejrguderne mere mildt på de godt 90 opstillede cyklister og de 30 - 50 tilskuere,
der var klar ved startsnoren.
Lone Astrup orienterede om løbet og takkede foreløbig alle cyklisterne og de mange
sponsorer, og ikke mindst de der havde
skænket præmier til det amerikanske lotteri
og satte derpå løbet i gang. Cyklisterne
skulle ud på en seks km lang rundstrækning
på grusvej og i skov omkring hjemmet
Granly på grænsen ind til Hoverdal plantage.

2028 km blev der i alt kørt og én af deltagerne nåde 12 omgange på de ca. to timer
cykelløbet varede.
Interessen for at støtte formålet var så stort,
at én af skolens elever cyklede penge hjem
til Grønbjerg Friskole ved at deltage i et
almindeligt cykelløb et andet sted.
Der blev i alt indcyklet og omsat for kr.
73.570, idet der foruden cykelsponsorløb
også var føromtalte amerikansk lotteri med
rigtig mange fine præmier, lige fra kartofler
over okse - og grisefars til juletræer og
overnatning på hotel.
Både cyklister og publikum kunne få læsket
ganen og stillet sulten, idet der udover amerikansk lotteri også kunne købes kaffe og
te, øl og vand samt kage i metervis, hvorved man også støttede formålet.

HC havde igen i år kørt servicevognen frem og
hjælperne Henrik og Troels (stående) er klar til
at hjælpe

Klinik for sundhed og velvære

Zoneterapi  Massage  Laserterapi
Elektroterapi  D-tox spa
Gavekort udstedes

Theis, Jonas og Søren skulle have depoterne
fyldt op med kulhydrater og kageenergi, medens
Clara ser til

Tina Hammelsvang Jeppesen
Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk
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I 850 år med vores kirke
Ved: Sognepræst Ole Rasmussen

850 års jubilæum i Nr. Omme Kirke
I forbindelse med Nr. Omme Kirkes 850 års
jubilæum gør menighedsrådet noget ud af at
fejre, at der ikke bare har været en kirke,
men også en menighed, der har brugt kirken
i både glæde og sorg. Her har generationer
haft deres gang, og selv jeg som præst ved jo
nok, at jeg står på skuldrene af mange, som
har været her tidligere (siden reformationen i
1536 er jeg præst nummer 28 ved Nr. Omme
Kirke).
Hvor ved vi det fra?
Nu skal det siges, at vi ikke har nogen sikker
datering at holde jubilæet op på, andet end at
vi ved at kirken er bygget før man i
1160’erne begyndte at bygge med teglsten.
Det eneste, vi derfor ved med sikkerhed er,
at kirken i hvert fald er mindst 850 år – og
sandsynligvis ældre, men nu benytter vi anledningen til at holde et lille jubilæum.
Udstilling i den anledning
Af samme grund vil den årlige efterårsudstilling i kirken være en udstilling om kirken
selv og om livet i og omkring kirken i 850
år. Derfor er det en stor glæde, at vi har fået
lov til at låne kirkens gamle krucifiks fra
Ringkøbing-Skjern Museum. Krucifikset er
fra 1200-tallet, mener man, og selvom den
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mangler armene, er det en stor glæde, at det
nu får lov til at vende hjem for en stund. Udover krucifikset, vil der også være billeder af
andre ting fra kirken, bl.a. det gamle stenalter, som stadig står under det nuværende alter, og der vil være en tidslinje, som sætter
kirkens historie i sognet i perspektiv.
Udstillingen skal vare fra høstgudstjenesten
(søndag den 26/9) frem til 1. søndag i Advent (søndag den 28/11).
Skolen kommer også på banen
Midtvejs i udstillingen, søndag den 31/10,
vil der blive afholdt en særlig festgudstjeneste for og i Nr. Omme Kirke. I dagene op til
denne gudstjeneste sætter Grønbjerg Friskole også fokus på jubilæet, og der er noget
spændende i vente fra den kant også. De sidste dage i oktober vil der derfor på en særlig
måde være fokus på den lange historie, kirken og menigheden har til fælles. Et udvalg
arbejder på at få et festligt program sat sammen.
Alle er velkomne til at bidrage
Hvis nogen har gode fortællinger og oplysninger om kirkens lange historie, skal de endelig melde sig, og hvis nogen har lyst til at
bidrage til festlighederne, er alle forslag naturligvis velkomne. 

I Nyt fra LokalBrugsen
Ved: Bestyrelsen for LokalBrugsen Grønbjerg

Tilbud fra Brugsen
Hver uge udsender LokalBrugsen i Grønbjerg en nyhedsmail med gode tilbud for
den kommende uge.
For at mindske arbejdspresset for personalet
i Brugsen har Runestenen påtaget sig opga-

ven med at udsende disse nyhedsmails med
tilbud.
Formidlingen
Desværre har Runestenen haft en
”nedsmeltning” af mailsystemet så mange
modtagere af nyhedsmailen er faldet ud.
Listen er forsøgt genoprettet, men såfremt
der er enkelte der ikke modtager, har modtaget nyhedsmail i et stykke tid (der har dog
været ferie mm), bedes man rette henvendelse til LokalBrugsen i Grønbjerg, der så
vil formidle mailadressen videre det kan
ske på
Tlf: 97 38 40 42
Eller på mail
05143@coop.dk
Alle andre er naturligvis også velkomne til
at komme med på listen over modtagere af
nyhedsmail med tilbud fra LokalBrugsen.


Grønbjerg Forsamlingshus
Leje af forsamlingshuset sker ved:
Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90
Tina tlf.: 23 37 49 16

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
Køkken ved kaffebord

kr. 500,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
Obligatorisk slutrengøring kr. 500,-

Der kan arrangeres kaffebord til en fast kuvertpris - kontakt ovenstående
Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Helga Lauridsen, Algade 44 D, sov den 9.
august 2010 stille ind, 83 år, efter godt et
halvt års sygdom, og blev begravet fra Nørre
Omme Kirke den 12. august.
Helga Lauridsen blev født i Hover, men voksede op i Ølstrup i en større børneflok, hvor
hun var nr. 8. Som ung havde hun forskellige pladser. På et tidspunkt fik hun plads på
en gård i Grønbjerg. Her skulle det træffe sig
for hende, at på en naboejendom gik ungkarlen Harald Lauridsen og var eneejer, endda
på ottende år, af gården Sønderup, som han
havde overtaget efter en slægtning. Helga og
Harald fik sympati for hinanden, endda så
meget at de i 1948 giftede sig og herefter
sammen drev ejendommen på Spåbæk bakke. (Udstykket fra Øster Lille Spåbæk og oprettet i 1868- men nu helt sløjfet.)
Her i hjemmet kom de 5 børn til verden, og
her voksede de op under trygge og kærlige
forhold, hvor mor Helga altid havde sine
børn som første prioritet. Mens far Harald af
og til tog arbejde udenfor hjemmet, så kan
man nok regne ud, at der har været rigeligt at
se til for Helga i disse år.
I 1966 solgte parret gården, købte og flyttede
hen på naboejendommen Rimmerhus, hvor
arbejdet var mere overkommeligt, og hvor
de boede indtil de i 1983 flyttede på aftægt i
et mindre hus på Algade i Grønbjerg by.
Her blev de glade for at bo og blev en del af
det gode naboskab. I 1990 blev Harald syg
og døde i 1993. Ikke den eneste sorg, som
Helga måtte stå igennem, da Helga og Harald i 1972 havde den store sorg at miste
sønnen Aksel i en trafikulykke. Alvorlige
tab for Helga, men hun formåede dog at
komme igen og få et godt liv herefter ved
hjælp af et lyst og kærligt sind. Var imødekommende og hjælpsom overfor alle og bekymrede sig for sine medmenneskers ve og
vel. Helga kunne hygge og more sig med
folk i alle aldre.
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Helga elskede sine børnebørn og oldebørn
og tog aktivt del i, hvad de foretog sig, deriblandt var hun en ivrig tilskuer til fodboldkampe og gymnastikopvisninger, hvor de
var med.
Til sin søn Bent havde Helga et helt specielt
forhold, da Bent dagligt spiste middag hos
sin mor, mod at han så kørte med MOR,
hvor hun nu ønskede turen skulle gå hen.
Helga vil blive husket for sit positive livssyn
og sit gode humør, og hun havde trods store
sorger et godt liv. Sov til sidst stille og fredfyldt ind omgivet af sine kære.
Helga Lauridsen efterlader sig fire børn, Else
Marie i Lemvig, Flemming i Vind og Bent
og Jesper i Grønbjerg samt 7 børnebørn og 2
oldebørn.
Æret være Helga Lauridsens minde!

Villy Jessen, Kastanjeallé 6, sov stille ind
den 9. august, 81 år, og blev begravet den
13. august fra Brejning Kirke.
Villy Jessen var brejningbo, og var vognmand i Spjald indtil han for ca. 10 år siden
lagde op og slog sig ned i en lejlighed på
Kastanjeallé i Grønbjerg.
Her blev han rigtig glad for at bo og blev et
afholdt og respekteret menneske af naboer
og venner. Meget hjælpsom og gæstfri var
han - ”kom ind - kom endelig ind” - bød han
med åbne arme velkommen, når nogen kom
til hans dør. Så som sådan, som en venlig og
gemytlig person vil han blive savnet af folk
på Kastanjeallé og deromkring.
Hans 81 års fødselsdag (den 17. juli) fejrede
han for nylig sammen med naboer og venner, og det blev en rigtig god dag, som han
glædede sig meget over at have fået arrangeret, - næsten som om det anede ham, at det
skulle blive hans sidste. I alt fald døde han
kort tid efter, - efter få timers alvorlig sygdom.
Villy Jessen var enkemand. Hans nære familie bestod af datteren Karin og svigersønnen
Jan samt børnebørnene David og Michelle.
Æret være Villy Jessens minde! 

Kultur og Samvær
Mødekalender for 2010 – 2011
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen,
hvor Ole Rasmussens emne vil være: Oplevelser omkring deltagelse ved Oberammergau-festspillene,
hvor flere af hans sognebørn tog med på turen til det sydtyske og fik en oplevelse for livet.
Tirsdag den 16. november kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Opvækst i Holstebro – 5 år ved VEJRET i Karup – styrelsesmedlem i Røde Kors – besøgsven – økologisk
mælkeproducent. Bare nogle af punkterne på Jørn Baks vej. Han fortæller deromkring og vi genser filmen
om bønder, som blev optaget på familiens gård, Ny Dragsdal, for en del år siden.
I kaffepausen afholder vi foreningens generalforsamling.
På valg er Grethe Lauridsen.
Tirsdag den 21. december kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Lige-før-jul-hyggeaften - Julesang – julefortælling – julegodter/ kager/ kaffe mm. Husker du en beskeden
gave til pakkespillet, så er aftenen ellers gratis.
Torsdag den 13. januar 2011 kl. 19.30 forsøger vi at arrangere en egns- dialektaften på Friskolen.
Fredag den 28. januar kl. 18.30 i Forsamlingshuset fællesspisning (se opslag i Brugsen med tilmelding).
I uge 5 eller uge 6 fortsætter vi serien: Ud af Grønbjerg skole og hva´ så?
Datoen vil blive bekendtgjort senere i Runestenen
Mandag den 14. marts kl. 19.30 i Friskolens gymnastiksal. Vi har inviteret forhenværende forsvarsminister
Søren Gade, Holstebro til at være blandt os denne aften.
Hans emne er vist noget i retning af: Når nok er nok! Tilmelding på Brugsen.
Kaffe/te/brød ved alle arrangementer - Alle er hjertelig velkommen!
Venlig hilsen bestyrelsen!

Murermester Jens Kirk
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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Butikstorvet i Grønbjerg

Håndkøb og afhentning af receptmedicin

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
Lokalbrugsen sparer dig for
mange unødige kilometer

Tænk så mange muligheder i én butik!
Lokalbrugsen - din servicebutik
Annoncesponsor:

