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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Hvad er den største præstation?
Hvad er størst – hvad er den største sportslige præstation? Er det Caroline Wozniacki
der er nr. 1 på verdensranglister i tennis
2010/2011, er der Bjarne Riis´ præstation
under Tour de France i 1996 eller er det EM
i fodbold i 1992. Det vil nok altid være et
diskussionsemne.
Disse præstationer er efter alt at dømme de
store præstationer, når vi ser på sportspræstationer på landsplan.
På lokal plan kan vi såmænd også være
med i nogle former for præstationer. Inden
for dette nummers tidsramme kan vi præsenterer ikke færre end fire mestre, idet der
gennem tiden har været flere mestre i Grønbjerg. Her og nu kan vi præsentere en
”muremester”, en ”pløjemester” en ”dansemester” og en ”fotomester”, der på hver sit
felt har præsteret. Uanset om man bryder
sig om det ene eller det andet eller ingen af
delene, så er det alligevel præstationer,
håndværk, der kræver benhårdt arbejde,
koncentration, indsigt, fordybelse, præcision, nøjagtighed, forberedelse og ikke
mindst det at gøre det.
Inde i bladet kan man læse om hver af de fire præstationer, som jeg synes at vi skal
kippe med flaget for. Og et stort tillykke
med præstationen til alle fire.
Egne rækker
Vi forsøger hele tiden at gøre Runestenen
så god som mulig. Det både redaktionelt,
variations- og indholdsmæssigt. Til den ende ønskes naturligvis indlæg fra alle fronter
i vort lokalsamfund. Så har du en ide, et
emne, nogle begivenheder så giv et tip eller
skriv om det selv. I det omfang redaktøren
formår at udarbejde artikler mv., gør jeg det
gerne. Denne gang er ”Den gamle Redakteur” blevet tippet til indtil flere af dette
nummers artikler - og tak for det.

2

Det er endvidere et stort ønske, at kunne
trykke alle sider, hvor der forekommer billeder, i farver, men det rækker økonomien
desværre ikke til endnu, selv om farveteknikken er blevet billigere og billigere. Det
er også sin sag at skrue op for priser og tilskud fra foreningerne.
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.
Det var så det sidste billede i serien
”Runestenens Kreative Forsideår”.
Vi arbejder ihærdigt på at få en anden kreativ sjæl til at tage billeder til næste års forsider. Om det vil lykkes afsløres i januarnummeret. –mb
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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

Efterår og Skjern-Tarm
Nu efteråret er over os og
vinteren banker på, er det
vel for de fleste sådan, at vi
går en lidt roligere tid i
møde. Sådan havde jeg også troet at det vil være for
byrådet nu budgettet er på
plads, men så dukker der lige et stykke arbejdspapir op, om masterplan for SkjernTarm. Dernæst hele struktur debatten, som
vi har bestemt vi skal have i byrådet, går
også så småt i gang, så det forsætter nok i
højeste gear.
Budgettet
Med hensyn til budgettet er jeg på en måde
stolt af det budget der er blevet vedtaget.
Det kan måske lyde mærkelig at man kan
være stolt af et budget, der medfører store
besparelser på visse områder. I nogen tilfælde medfører det også dårligere services
over borgerne, men når jeg tænker på den
bunden opgave vi havde, og de udefra kommende vilkår vi er underkastet, at det så er

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61

lykkes at lave et budget, hvor hele strukturspørgsmålet er holdt ude. Nu har vi så mulighed og tid til at gennemdiskuterer og få
lavet nogle langsigtede løsninger. Det er også lykkes at holde de store besparelser væk
fra børne- og familie udvalget. Det hele er
selvfølgelig godt hjulpen af, at vi fik en
skattestigning uden bod. Når man samtidig
ser på hvad der sker i nogle af vores nabokommuner, så mener jeg godt man kan være
stolt af budgettet.
Beskæftigelsesudvalget
Som medlem af beskæftigelsesudvalget er
det klart, at de sidste fyringer som VESTAS
har varslet, vil medføre nogle meget store
udfordringer på beskæftigelsesområdet. I
det hele taget er jeg sikker på, at det med arbejdspladser der forsvinder ud af vores område, vil komme til at fylde meget i fremtiden. Så der er nok af udfordringer i fremtiden - også i en stille tid. 
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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
Videbæk
Ma ti on
10 - 16
Torsdag
10 - 16
Fredag
10 - 16
Tlf.: 97 17 13 33

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

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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I Da kristendommen kom til Nr. Omme
Ved: Mogens Ballegaard

Der var indkaldt til konference.
Konferencen var henlagt til Nr. Omme
Sogn midt i Hardsyssel i Vestjylland. Harald Blåtand havde indkaldt repræsentanter
fra de nordiske guder og fra selve kongefamilien.
Emnet var ”Overgang fra Asatro til Kristendom”. Et emne, som man kunne fornemme,
ville skabe splid og tumult.
De nordiske guder var repræsenteret ved
Thor og hans far Odin. Derudover var Kærlighedsgudinden Freja og Ydun med
”ungdomsæblerne” også med.
Kongefamilien var repræsenteret ved Gorm
den Gamle og hans kone Thyra Danebod
samt deres søn Harald Blåtand og dennes
søn Svend Tveskæg.
Medens de nordiske guder måtte ty til den
almene befolkning, havde kongefamilien en
del livvagter i form af Hirdmænd med sig.
Så der var lag op til det helt store bravallaslag.
Konferencen foregik dog heller ikke uden
en del genstridigheder, fordi kongefamilien
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ville indføre den nymodens kristendom,
medens de nordiske guder mente, at deres
tro var den rette, og religion har som altid
bragt splid og ødelæggelse. Men de danske
mænd og kvinder er af en mere afdæmpet
type, så man enedes om af følges ad til kirken, hvor Thor til det sidste forsøgte at
overtale den almindelige dannemand og kvinde til at blive i asatroen, hvor man havde god mjød og rigeligt at spise, hvorimod
man i denne stor stenbygning kunne byde
på tyndt vin og tørt brød.
Optoget, som blev ført an af kongefamilien
og efterfulgt af hele folket, der også bar på
Haralds store sten, hvorpå der var skrevet
med runer, blev ved kirken mødt af kutteklædte munke, der bød indenfor, hvor mændene skulle sætte sig i højre side og kvinderne i venstre side (dog havde en enlig
kvinde formastet sig til at placere sig i mandesiden - dette blev dog ikke påtalt).
Munkene sang på dansk og der blev messet
på et uforståeligt sprog som var hentet fra
de ”latinske lande” i syden og der blev for-

talt om ”HvideKrist” og hvilke lyksaligheder det kunne bibringe al folket. I en overgangsfase - man skulle jo nødig binde sig
for hurtig - kunne man blive ”primsignet”
for så senere at blive døbt.
Efter det relativt rolige møde i kirken ville
de munke, for at det hele skulle virke mere
attraktivt og spiseligt for den almene befolkning byde på varm suppe.
PS: For de der ikke havde mulighed for at
nå frem til konferencen og overvære den
store veltalenhed og stridighederne, kan det

oplyses, at Grønbjerg Friskoles lærere og
elever optrådte som kongefamilie, nordiske
guder, hirdmænd og pøbel. Kirkens trofaste
mænd og kvinder optrådte som kutteklædte
munke. Konferencen fandt sted fredag den
29. oktober, og forsamlingen vandrede ad
Algade og Sønderkjærsvej til kirken. På ruten havde bilisterne stor respekt for optoget,
hvor mange forældre og bedsteforældre
hjalp med guidningen. Endelig skal det påpeges, at hele arrangementet var et led i Nr.
Omme Kirkes 850 års fødselsdag. 

Fællesspisning i Forsamlingshuset
Fredag den 28. januar kl. 18.30
Reserver allerede nu denne aften
Mød op og vi i Menighedsrådet, Margrethes Døtre og Kultur og Samvær har lavet lækker mad, som vil gøre alle glad.
Der vil komme tilmeldelister i LokalBrugsen!
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Kalender for sæsonen 2010 - 2011
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 Gerda fra Ørnhøj. 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

tlf.: 22168409
tlf.: 22561982
tlf.: 97384378
tlf.: 21497492
tlf.: 98485452

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net
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pia.albaek@ofir.dk
thelle@mail.dk>@HKWEB
jjssn@hotmail.com
hobld@herning.dk
henriette.qvist@mvb.net

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes

Nytårsbal
I Grønbjerg
Forsamlingshus

Festen fyres af

lørdag d. 15. januar 2011!
Dørene åbnes kl. 18.00.
Vi spiser vores medbragte mad fra kl. 19.00 - Husk service!
Så kommer der ellers gang i løjerne med musik v. Nissum All-Stars
(Det er dem fra Jubilæumsfesten!)

De vil levere fede toner fra 21.00-01.00
Pris: 100,- pr. pers.
Alle drikkevarer købes i Forsamlingshuset!
Sogneforeningen sørger for kaffe og te

Lad os sammen få skudt året i gang med et brag af en fest!!
Vi glæder til at se jer.
Med venlig hilsen
Sogneforeningen
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I Bæver - bæverding - bæverasp
Ved: Mogens Ballegaard

Ovenstående var nogle af de ord, der flød,
da vi var på tur til Klosterheden Plantage
med Margrethes Døtre i begyndelsen af
september måned.
Naturligvis er det den morsomme version,
idet ”bæverding” staves beverding (simpelt/
tarveligt værtshus), og ”bæverasp” staves
bævreasp (en træsort).
Men til forskel for beverding som ikke
fandtes på stedet, så var der mange bævreasp som bæverne, for det var netop dem, vi
var kommet for at se og høre om, nød godt
af både som føde og som byggemateriale.
Flynder å flyder igennem Klosterhedens
plantage, og på en halvanden kilometer lang
strækning midt i det hele bor en bæverfami-

lie med far og mor og fire unger. To helt
unge og to teenagere. Når bæverungerne
bliver kønsmodne, bliver de smidt ud hjemmefra og må klare sig selv et andet sted, for
de halvanden kilometer tilhører far og mor.
Bæverne sætter duftmarkeringer, og kommer der ubudne gæster, der tør overskride
duftmarkeringerne, så bliver der altså slagsmål.
Vi blev mødt af en ung veloplagt Naturvejleder, der kunne sit kram, kunne tale med
børnene og formidle sit stof om bæverne og
hvilke fantastiske ting bæverne gør i naturen. Der blev udsat seks familier i alt 18
bævere i området i 1999 (vores Naturvejle-

Troels ved siden af en udstoppet bæver der led en tragisk død i et rionet (det er Troels til højre)
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der var selv i Tyskland for at fange dem). I
dag er der ca. 140 bævere.
Bæverne har bredt sig, og via grøfter, bække og åer er de kommet til Nissum Fjord,
hvorfra de kan komme til Husby Sø og vider via grøfter og Madum bæk til Stadil
Fjord. Herfra kan de via de tilløbende åer
og kanaler brede sig til Ringkøbing Fjord
og videre til Skjern Å systemet. Da vores
Pøhl bæk løber sammen med Tim Å, som
igen løber ud i Stadil Fjord, er der jo ikke så
langt at tænke, at bæverne kan dukke op i
Grønbjerg.
Vi gik langs åen, og der blev fortalt og fortalt, og vi så, hvor bæverne havde været,

hvor de havde fældet et 40 cm tykt træ, lavet dæmninger så vandstanden blev hævet
(i nogle tilfælde 1,8 m), og vi så bævernes
hytte, som har indgang under vand, og hvor
de sad og hyggede sig, medens vi gik udenfor og ikke fik set én eneste bæver.
Det kommer sig af den simple årsag, at bævere er natdyr og først kommer frem efter
mørkets frembrud. En voksen bæver vejer
mellem 15 og 35 kg og kan blive fra 95 til
135 cm lang.
Alt i alt en udbytterig aften. Men tag selv
derud og gå en tur.
Vil du se bævere, så er det ved solopgang
eller solnedgang. 

ZUMBA - VOKSENDANS - MGPDANS
HIPHOP OG ISA'S STEPZ
Nåede du ikke med i første omgang af dansen i Grønbjerg,
så er muligheden der nu
Vi starter nye kurser op i januar
Program:
Mgp-dans ..................... kl.
HipHop/ Isa's Stepz ....... kl.
Zumba .......................... kl.
Voksendans .................. kl.

17.00
17.45
18.40
19.35

-

17.45
18.30
19.30
20.35

fra 0.-2. klasse
fra 3. klasse
for alle

Praktisk info:
Start: ........................... torsdag d. 6. januar 2011
Antal gange: ................. 12 gange
Pris: ............................. kr. 600,00
Sted: ............................ Grønbjerg Friskole
Tilmelding: ................... Efter første dansegang, som er en GRATIS prøvetime
Instruktør: .................... Per Madsbjerg
Håber vi ses til en masse glade og fornøjelige dansetimer
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I Stjerner af sten
Ved: Mogens Ballegaard

Krimiforfatteren
Vi har fået endnu en forfatter i Grønbjerg.
En kriminal-roman-forfatter, der har fået
udgivet en krimi i det ganske danske land,
og derfor også kan købes på nettet og i din
nærbutik - LokalBrugsen i Grønbjerg. Stjerner af sten hedder den, den ”Grønbjergske” Krimi, og Palle Eriksen er det arkæolog og boende sammen med sin arkæologkone på Vinkelvej i det Plesnerske
hus.
Det lokale islæt
Står der så noget om Grønbjerg, og er der
personer med her fra Grønbjerg? Til det må
man sige, at handlingen er lagt her i Vestjylland, og der er også en kort beskrivelse
af Grønbjerg, men hvis der er nogen, der
genkender sig selv eller andre i bogen, er
det tilfældigt og ganske utilsigtet siger Palle.
Hvad får så en arkæolog, hvor kedelig dette
ord så end måtte lyde, til at skrive en krimi?
Det hænger umiddelbart ikke sammen, men
man skal ikke koble det relativt kedelige
ord sammen med personen, for der er ingenlunde sammenfald.
Palle har i sine tidligere udgivelser om arkæologiske emner altid afsluttet værket
med prosa. Gennem en anden forfatter, der
har inddraget arkæologien i en kriminalroman, blev Palle inspireret til at gøre forsøget på at forfine genren, idet inspirationskilden ikke havde den arkæologiske baggrund.
Så Palles krimi er godt funderet i det professionelle arkæologihåndværk.
Palle Eriksen påbegyndte projektet i 2000,
og i 2004 var bogen stort set færdig, men
småjusteringer, forfinelser og arbejdet med
at finde en forlægger trak ud til 2010.
Hvad handler bogen så om?
Stjerner af sten foregår i Vestjylland, og an12

tihelten Steen Høi er en lettere fordrukken
og desillusioneret arkæologisk student, der
tvangsflyttes til Vestjylland. Steen Høi er
meget optaget af store sten, dysser og jættestuer. Med få oldtidsminder af den slags i
Vestjylland, kan han ikke dyrke den sin store lidenskab, og må i det hele taget leve et
stille og roligt liv sammen med sin lille familie i Verdens Ende, en gammel skole ved
den lille vestjyske by Højsten.
Men gennem en række hændelser som han
uforskyldt inddrages i, som bl.a. inkluderer
mord og forsvundne hoveder, soldyrkelse,
indtagende kvinder, en mystisk ægypter, en
flok walisere, irere, bretonere, Kaj Munk og
Nørre Vosborg, går det langsomt op for
Steen Høi, at han er havnet i orkanens øje.
Han opdager skjulte monumenter, som er
enestående i Danmark, og sammenhænge,
der viser, at Vestjylland i stenalderen var et
af Europas super kulturelle centre, og at
stenalderreligionen ved Moder Jord stadig
trives i bedste velgående!
Gradvist får Steen sit største ønske opfyldt,
nemlig at gøre en sensationel arkæologisk
opdagelse. 

Palle Eriksen i stuen på Vinkelvej i selskab
med Stjerner af sten

Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 100,- indtil ca. 2,0 m

Ho
ls
te
br
o

Der er mulighed for at gå en tur i skoven
og samle mos og kogler samt købe gran
til adventskrans og
juledekorationer

Sp
j

Tlf:
97 38 43 32
40 29 10 73

al
d

Sted:
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg

Bidrag til Runestenen modtages gerne
Vil du bidrage kan du:
•

Lægge kontanter i den medfølgende kuvert og aflevere den i Brugsen

•

Overføre et beløb på anførte kontonr. via netbank (se kuverten)

•

Benytte anførte indbetalingskort nr. via netbank (se kuverten)

På forhånd mange tak
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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

14

I Lærer Anders Chr. Vestergaard
Jeg skrev til Kirkeministeren I.C, der opholdt sig f t. i Hee, og bad ham meddele
mig hvornår han kunne modtage os to, og
fik dag og time at ide, men ud på natten, før
vi skulle af sted, blev Mathias Andersen
vækket af Svend Kr. Han havde hørt, at
sognefogeden og jeg ville foreslå Kjærgård,
som det bedste sted at lægge præsteboligen
for Nr. Omme Thorsted pastorat, og derfor
mente han, at de to også helst måtte samme
dag tage til ministeren for at forpurre dette
farlige anslag, som forresten var fuldstændig ”hen i vejret”. Da vi kom til Tim, var de
andre to der også - vi hilste på hinanden,
men vi snakkede ikke sammen - de tog også
med toget og stod af i Hee, til vor store forundring. Nu måtte der snakkes. Vil I også
til I.C.? Ja, - ved han I kommer? Nej, men
kan I komme ind, kan vi vel også. Vil I
kæmpe for at alt bliver som det er? Nej. Det
er omtrent ordret begyndelsen. Vi kunne
dog ikke sidde hos hinanden og tale i øst og
vest. Jeg spurgte da: ”Dersom omlægningen
af pastoratet er afgjort, kan vi ikke bare være fælles om at arbejde for, at Nr. Omme
bliver med sit store befolkningstal Hovedsognet og Thorsted annekssognet, så kan vi
jo siden kæmpe for hvor præstegården skal
ligge”. Jo det gik de dog med til, alt andet,
ville også være tåbelig. Vi kom så ind til
ministeren. Ja, det er altså Nr. Omme menighedsråd, sagde I.C.. Nej det var det ikke
fuldt ud - jeg var valgt til at føre ordet. ”Ja
så har jeg ikke noget at tale med Dem om”
erklærede ministeren. Vi stod som himmelfaldne. Ja, ja, sæt Dem nu ned og lad os så
høre. Jeg gav en forklaring til vort komme.
Ja, ja, omordningen er bestemt, der kan intet ændres. Nå, så var banen klar for nu
hængte vi endrægtig i med at forklare, at
Nr. Omme blev Hovedsognet, og han fandt
også, at det burde blive det. Så spiste vi og
gik, og Ministeren tog et par store træsko på
og gik ud og rensede en grøft ved hans ha-

ve. En præstebolig blev bygget i Brejning,
og Nr. Omme var nu blevet Anneks til Brejning, thi pastor Magnusson blev ikke forflyttet, og han ønskede ikke at ombytte Nr.
Omme med Hover, for det ville give mindre
indtægter, og præsten i Thorsted ønskede
heller ingen forandring. 1905 solgtes præstegården til forpagteren, Kristen Kristensen, for ca. kr. 13.000, men allerede 1906
begyndte menighedsrådet at arbejde med
tanken om to kirker og en ny præstebolig
og egen præst i Nr. Omme, og 1907 er der
for alvor røre om tingen, nemlig hvor præstegården skal ligge. Nordsognet havde sikret sig en tdr. land på Mourids Spåbæks
mark - indtil Spåbæk forsamlingshus - og
sydsognet en tdr. land af Peder Søgaard,
gratis omtrent, der hvor Havehuset og jorden vest for er. Menighedsrådet stod delt i
to partier i det spørgsmål, og møderne for15

løb alt andet end fredelige i længere tid, ja det var egentlig en ond tid at sidde i menighedsrådet. Mathias Andersen og Niels Mohrsen fil lærer Solbjerg, Askov, til at
skrive et andragende om at få præstegården bygget i
Spåbæk, og de to underskrev det, og jeg formede en lignende, hvori Grønbjerg anbefaledes som den bedste
plads, og vi kunne tilbyde jorden gratis, og det blev underskrevet af Hans P. Andersen, Jens Kristensen og mig,
og biskop Koch bestemte at præsten skulle bo i Grønbjerg, men så blev en del af jorden, son var antaget til
Præsteboligens byggegrund og have i Grønbjerg beslaglagt af jernbaneudvalget, og vi måtte derfor se os om efter et andet sted, og vi fandt, at 1 tdr. land af Bertel Christensens egnede sig fortrinligt. Men nu fik den nordre
del af sognet igen travlt. Jorden ved den fremtidige kirke
blev tilbudt gratis, og så skulle der igen kæmpes om den
sag. Det er vist ikke at fortænke dem i at de gjorde en
del, men al dette tovtrækkeri forfra var nu alt andet end
morsomt.
Den 1. januar 1908, blev jeg fri for kirkeklokkens ringning og kirkens rengøring, som vi hidtil havde udført
omtrent gratis, og Kristen Præstegaard tog bestillingerne
for Kr. 125,- årlig, og 1909 blev højtidsofret afløst med
22 øre pr. indbygger. Samme år sendte menighedsrådet
en indtrængende opfordring til I.C. om at virke for, at vi
i Nr. Omme fik to Kirke og vor egen præst.
Den 1. januar 1910 bortfaldt den første menighedsrådslov, men loven opstod den 10. maj1912. Der blev så
igen valg samme år den 27. november. Der blev indgivet
to lister. Den grundtvigske liste fik 69 stemmer og den
indremissionske 35 stemmer. Der skulle kun vælges 4
efter den nye lov og valgt blev Andres Chr. Vestergaard,
Hovedskolen. Mathias Andersen, Niels Madsen,
Skråstrup, og Jens Kristensen, Grønbjerg. Det skulle nu
afgøres, hvor præsteboligen skulle bygges. Der havde
tidligere været afholdt et Sognemenighedsmøde i Sognefogeden lade. Diskussionen gik højt, lærer Solbjerg hævdede, at Grønbjerg lå næsten yderst mod syd, og jeg
hævdede, at vi havde ligeså mange beboere syd for
Grønbjerg, som Ørnhøj havde nordfra, i alt fald var der
ikke mange hjem at se mod nord fra Halkjærbakkerne.
Den latter, der drog op mod mig fra mine modstandere,
var af den art, at jeg tror aldrig, jeg glemmer den. Men
så skulle der stemmes, og det bestemtes, at de der stemte
for Grønbjerg skulle stille sig op syd for vejen, der førte
forbi ladeporten, og jeg tror nok, der var 78 der tog stilling der, mens modparten skulle stå nord for Vejen, og
16

så vidt jeg husker var der 59. Mourids Peder Lauridsen, Spåbæk satte en fod i hvert
vejspor, under stor latter blev han stående,
der på tværs af vejen, han kunne således ikke tælles med til nogen af siderne (P. Kr. P.
Søndervangs svigerfar). Men det var nu biskoppen, som skulle afgøre sagen, Laurids
Sinkjær og jeg blev opfordret til at rejse til
ham. Jeg havde et rids med af byggepladsens omgivelser, men biskoppen var ikke
glad for at komme til at give en kendelse
anden gang i denne sag, som han forstod
satte sindene så stærkt i bevægelser i Nr.
Omme. Han var normal velvillig, men han
ville komme på en Visitats og samtidig se
på byggepladsen i syd og nord, og så sammen med menighedsrådet og et udvalg tage
bestemmelsen. Således blev det, og i Halkjær udtalte han at præsteboligen hidtil havde ligget i den sydlige del af Sognet, og således syntes han fremdeles, det skulle være.
Rigsdagen bevilgede kr. 19.500, til Ørnhøj
Kirke og kr. 8.000, til præsteboligen i
Grønbjerg, og den24. marts 1915 forelå menighedsrådets arkitekt Ahlmanns tegning i
menighedsrådets møde, og samme efterår
begyndte opførelsen af kirken. Min fætter
Kr. Jensen, Holstebro, havde murearbejdet,
og tømrer Kjær, Ørnhøj, tømrer og snedkerarbejdet, og 8. marts, 1915 forelå arkitektens tegning til præsteboligen, som blev opført af stedlige håndværkere samme sommer. Samtidig med blev Nr. Omme skilt fra

Brejning, for at udgøre et selvstændigt pastorat, og Nr. Omme blev delt i to Kirkedistrikter. Ømhøj Kirke blev indviet den 7.
november 1915 af biskop Koch på gevaldig
festlig og højtidelig måde, og bagefter spistes til middag på hotellet i Ømhøj, og mor
og jeg var med både i Kirken og til middagen. Vinteren derefter betjente pastor Magnusson, Brejning, Nr. Omme og Ørnhøj kirker med messefald eller ingen gudstjeneste
hver tredje søndag i én af kirkerne. I januar
1916 skulle vi fire menighedsrådsmedlemmer ud at finde den rette præst, og en dejlig
solskinsdag sad vi i Rødovres lille hyggelige kirke og hørte pastor Jørgensen første
gang. Jeg blev så glad for ham med det samme og tænkte, at det næsten ville være for
stor en lykke, at få ham til præst, og i hans
hjem, hvor vi til sidst var sammen med ham,
fortalte han, at han søgte et andet embede.
Jeg gik i stor spænding derefter, men han fik
ikke dette andet embede, og da indstillingen
skulle finde sted, bad Biskoppen os om at
møde ham på stationen i Grønbjerg mellem
to tog da han havde travlt, og her blev Kaj
Jørgensen enstemmig indstillet. Mathias
Andersen gik med, fordi han ikke ene kunne
hindre sagens gang, men han fortrød det
bagefter. Nu blev Nr. Omme kirke fyldt til
trængsel søndag efter søndag, men også i
Ørnhøj var de flittige til at gå i Kirke.
...fortsættes i næste nr.

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 Ud af Grønbjerg Skole og hva’ så ?
Ved: Ingrid Kirk

I Kultur og Samvær har vi før haft megen
succes med at invitere et ungt menneske,
som er født og opvokset her i Grønbjerg, til
at komme ”hjem omkring”, og vi har haft
gensidig fornøjelse deraf. Så sådan en begivenhed skal følges op!
I år har Jette Kristensen sagt ja til at komme
og fortælle om sine oplevelser som ungvoksen- hustru- mor og erhvervskvinde.
Jette og hendes familie har boet flere år i
Kina så sikkert også lidt om tiden her i hendes fortælletime.
Jette er 48 år og datter af Stinne og Hans (o
æ Brugs) Kristensen Algade 3.
Alle er naturligvis velkommen til dette arrangement der finder sted i Grønbjerg Fri-

skoles Multirum torsdag d. 13. januar kl.
19.30 - og så er der også kaffe og nytårskage at få!

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

Tøsetur 2011
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Humlum-lejren er booket til tøseturen weekenden d. 2. - 4. september 2011
Nærmere information og mulighed for tilmelding følger efter nytår
Med venlig hilsen udvalget
Connie, Elsebeth, Heidi Kjær og Heidi Brinch

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

20 års erfaring
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40 10 48 92
97 38 40 84

I Dansemesteren
Ved: Mogens Ballegaard

Som omtalt under Redaktionen kan vi i dette nummer præsentere ikke færre en fire
mestre i Grønbjerg.
Det drejer sig om en ”dansemester” en
”murermester” en ”pløjemester” og en
”fotomester”.
Vi vil begynde med at præsentere ”dansemesteren”.
Det er naturligvis Jasmin Dam, Algade 6.
Vi har her i Runestenen, takket være Jasmins mor Britta Dam, kunne følge Jasmins
danseverden gennem tiden. Nu er der flere
mesterskaber under vejs og Britta Dam beretter:

Jasmin har i sommerferien fået ny dansepartner Simon Arnbjerg fra Holstebro. Simon er 14 år og de danser sammen hos Silkeborg Sportsdanserforening hos Helle og
Bo Loft Jensen.
Simon og Jasmin danser junior 2 i sportsrækken.
De har den 9. oktober 2010 deltaget i Himmelbjergsmesterskabet i Ry Hallen hvor de
vandt deres række ud af 7 deltagende par.
Rigtigt flot, det taget i betragtning, at parret
kun har danser sammen siden den 27. juli
2010. 
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I Fotomesteren
Ved: Mogens Ballegaard

Som det måske er gået op for mange, har
Finn Krogh Jørgensen stået for forsidebillederne til Runestenen i 2010. Året var udnævnt til ”Runestenens Kreative Forsideår”,
og det har Finn udnyttet på mange forskellige måder. Det gennemgående tema har været Landsbyen, og så er der jo muligheder
for at tolke dette tema på mange forskellige
måder.
Finn er medlem af SDF - Selskabet for
Dansk Fotografi”, som er en paraplyorganisation for fotografer og fotoklubber, og har
over 1600 medlemmer - og som sådan har
han indsendt billeder til SDFs Fotografiske
Årbog 2010. Et af de billeder Finn har sendt
ind, har fået plads i denne prestigefyldte årbog, der indeholder godt 100 billeder, som
er et repræsentativt udsnit af medlemmernes billeder i det forløbne år.
Og nu kommer det. Billedet der har fået
plads i årbogen er Runestenens forsidebillede til nr. 104.
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Det er fremragende, ikke alene at et af
Finns billeder har fået plads i Årbogen, men
at det også er et forsidebillede fra Runestenen gør ikke hæderen ringere set i Grønbjergoptik.

Herover:
Forsidebilledet i Runestenen nr. 104
Herunder:
Billedet i SDFs ”Fotografiske Årbog 2010”

I Muremesteren
Ved: Mogens Ballegaard

Nicolai Munksgaard Asmussen der bor Algade 36, har stået i lære som murer hos Murer Jens Kirk i 3 år og 9 måneder.
Den 23. september fik Nicolai svendebrev
efter at have bestået svendeprøve på Teknisk Skole i Herning (Herningholm Erhvervsuddannelser).
Svendeprøven var så fornemt udført, og den
teoretiske baggrund var så meget i orden, at
Nicolai fik karaktererne 12/12 (efter den
nye 12-skala).
Derudover fik Nicolai sølv for sin svendeprøve. Karaktererne 12/12 udløser ikke automatisk en sølvmedalje.
Ud over karaktererne kan man få bronze eller sølv, men det er ikke hver dag, de bliver
uddelt.
De emner der behandles i svendeprøvens
praktiske del er murerarbejde, fugearbejde,
puds, finpuds, flisearbejde og gulvarbejde.
Den teoretiske del består af tegning og murerteori.
Mester og den øvrige mesterfamilie er na-

turligvis stolte af, at deres første lærling når
så fine resultater.
Ligesom i andre håndværk så dyster murerlærlingene også om pladser til Danmarksmesterskab for unge håndværkere. Vinder
man her, er vejen åben for at deltage i Verdensmesterskabet for håndværkere.
Vejen til dette mesterskab er:
1. Deltagelse på lokalt plan
2. Deltager på regionsplan
3. Danmarksmesterskab - DK-skills
4. World Skills
I juni måned vandt Nicolai Munksgaard Asmussen konkurrencen i murerfaget i Herning.
Efterfølgende var der regionsmesterskaberne i Århus. 2 dage i oktober blev der
”kæmpet”, og Nicolai løb af med vinderpointene.
I januar 2011 står den på Danmarksmesterskabet i Odense.
Vinderne fra Danmark får fornøjelsen af at
deltager i WorldSkills, verdensmesterskaberne for unge håndværkere, som bliver afholdt i London i efteråret 2011. 

Herover er det mester, der
lige tjekker en detalje på
den modsatte side af murstensfacaden.
Til venstre: Nicolai Munksgaard Asmussen ved 12-tals
og sølvmedalje-murværket.
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I Pløjemesteren
Ved: Mogens Ballegaard

Jeppe Bjerregaard har været til Danmarksmesterskab i pløjning. Han er 18 år og bor
Sønderkjærsvej 22. Jeppe er ansat som
landbrugselev hos tidligere Grønbjergbo
Rene Vestergaard i Ørnhøj.
Rene har 450 ha jord, der skal pløjes, hvilket hans elever får lov til at deltage i, men
ikke nok med det, så er Rene god til at
”sende” sine elever med til Landboungdoms pløjekonkurrencer, som Rene gennem
tiden også har deltaget i.
Her i efteråret 2010 opfordrede Rene da også Jeppe til at deltage i et af de fire regionsmesterskaber, der er i Danmark, i Ramme,
Vestjylland. Herfra gik fire videre til Danmarksmesterskabet i Hals i Vendsyssel.
Én af de fire var Jeppe Bjerregaard, der er
er i juniorgruppen med en fire furet vendeplov.
Der er rækkerne
Standardpløjere som er plove der ikke kan
vendes.
Vendeplovene 2 - 4 furet
Jeppe Bjerregaard, ved Rene Vestergaards fire
furet vendeplov
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Vendeplovene 5 - og opefter
Rene Vestergaard har selv en 9 furet vendeplov, men han har jo også nogle hektar der
skal vendes.
Inden for de to første rækker er der juniorer
og seniorer, medens fem furet vendeplove
og opefter kun er for seniorer.
I Weekenden den 29.-30. oktober blev der
så afholdt danmarksmesterskaber i Hals
hvor Jeppe deltog.
Efter konkurrencen sms-ede Jeppe til redaktionen og skrev, at han desværre ikke gik
videre til Europamesterskaberne i Frankrig
og dermed heller ikke til Verdensmesterskaberne, der skal afholdes i Sverige i foråret 2011.
At komme med til Danmarksmesterskaberne er dog også en bedrift, når man tænker
på, de discipliner der skal gennemgås, og
som er genstand for den samlede vurdering.
I flæng bliver der vurderet på pløjedybde,
huller, orden ved enderne, furernes ensartethed, sammenpløjning i kile, kan furen holde
til at gå på, ingen planterester, ingen hjulspor bare for at nævne nogle stykker af de i
alt 18 forskellige forhold, der gør sig gældende ved bedømmelsen. 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Onsdag den 24. november kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole. Juledemonstration i samarbejde med Margrethes Døtre.
Vi har i år fået Gerda fra Ørnhøj 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. 75 kr. for medlemmer,
Annoncesponsor
100 kr. for ikke-medlemmer.

OBS. OBS. OBS.
KULTUR og SAMVÆR
har byttet om på arrangementerne i januar og februar måneder
Dialekt aften bliver afviklet
Tirsdag den 8. februar kl. 19.00 i Friskolens Gymnastiksal.
Har vi en bornholmer, som har en eller anden tilknytning til Grønbjerg, så
gi´ lyd fra dig, (97 38 40 20) så du kan komme til at tage del i løjerne ! ! !

Den gamle Præstegård
Vi sælger:
• Æg

10 stk. - 10 kr.

•

Kartofler

•

Blomster

•

Kirkegårdskranse

3, 10 el. 25 kg. 25 kg. - Kr. 75,-

60,- pr. stk.

2

for 100,Med forbehold for prisændringer og trykfejl
tlf: 40 68 54 37 / 25 61 42 90
Palle Klaris
Sønderkjærsvej 10
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I Sex og Sushi
Ved: Mogens Ballegaard

Sex og masser af Sushi
Der var flere end 70, der oplevede en sprudlende Rikke Thuesen i Grønbjerg Forsamlingshus lillekoneaften den 3. november,
der
agerede, illustrerede, krammede og
fortalte om samlivets ”opgaver”.
Ikke et øje var tørt, når Rikke fortalte om,
hvordan man skal lægge øre til lillemor, når
hun kommer hjem og ikke komme med løsninger på hendes problemer, ligesom pigerne skal lade lillefar koble af ved bl.a. at lade
ham læse i de omdelte reklamebrochurer.
Efter en times ”Stand-up” var der strækben-pause, hvorefter Rikke forsatte lige så
sprudlende, om hvordan vi skal behandle
hinanden, når vi virkelig skal råhygge uden
børn, oven på vaskemaskinen når den centrifugerer, i skuret eller i sengen.
Rikke Thuesen havde også nogle tider med
til os, og hun kunne fortælle os, at vi skal

tungekysse mindst 7 minutter dagligt (ikke
på én gang - så går det galt med vejrtrækningen), at mænd/drenge kan tændes på 2,8
minutter, medens pigerne skal varmes op i
mindst 14 minutter.

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
murer@jenskirk.com
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Efterfølgende var der masser af Sushi, Jørgen og Trevor var ”rullemestre”, men der
var også sandwich, til de der ikke var så vilde med rå fisk, men fra sogneforeningens
side blev der sagt, at flere der var skeptiske
over for et Sushimåltid kom igen og skulle
have flere af de ris-og-fisk-tangomvundne
småbidder. Til sidst var der kaffe og småkager. Om det var tilfældigt eller ej, så var der
blandt småkagerne ”små kys” og ”store tungekys”.
Bekymringerne og engagementet
To dage før sidste tilmelding var der bekymrede miner i Sogneforeningen, da kun
tredve havde meldt sig, men med sædvanlig
grønbjergsk aktivitetsniveau, så kom de sidste godt fyrre på listen inden deadline.
Det var som før omtalt en meget sprudlende og humoristisk Rikke Thuesen, der var
på banen i Grønbjerg Forsamlingshus - hun
mente for i øvrigt, at det var vigtig at benytte humoren i parforholdet ikke blot til daglig, men også før og efter mere intime stunder.

Efter seancen var der én der mente, at meget af det Rikke kom med, kunne man læse
i diverse brevkasser i damebladene, men at
det på den her måde blev serveret på en livlig, oprigtigt og nærværende måde. Og ikke
nok med det så havde mand og kone eller
kærestepar den samme oplevelse og kunne
drøfte begivenheden derhjemme ud fra den
samme referenceramme.
Nok var Gitte Thuesen livlig, sprudlende,
aktiv og god at høre på, men i pausen havde
hun kontakt med bestyrelsen for sogneforeningen, hvor hun roste forsamlingen for
medspillet, den gode stemning, den gode
øjenkontakt, engagementet og spørgelysten.
Og naturligvis sætter det en foredragsholder
op. Men det må vi jo nok også rose den
grønbjergske befolkning for - går man til et
arrangement, så involverer man sig også i
emnet. Tak til sogneforeningen for et anderledes og spændende arrangement. 

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 Sikring af vandet i Grønbjerg
Ved: Grønbjerg Vandværk

Tirsdag den 8. juli 2008 skrev Ritzau følgende: ”Midt- og Vestsjællands Politi har
sigtet Køge-Egnens Renseanlæg for dets
rolle i sidste vinters vandforurening i Køge,
hvor over 7000 borgere fik forurenet drikkevand ud i vandhanerne. Politiet mener, at
der er to forhold på rensningsanlægget, som
er skyld i forureningen. Dels mener politiet,
at der på renseanlægget skulle være foretaget en manuel sammenkobling af teknisk
vand og drikkevand og dels, at renseanlægget ikke havde sikret sig tilstrækkeligt mod
tilbageløb af forurenet vand til Vandværket
Lyngen. Køge-Egnens Renseanlæg har siden den omfattende forurening sidste år
iværksat en række tiltag for at forebygge
lignende uheld i fremtiden. Blandt andet er
der lavet et separat vandanlæg med såkaldt
luftgab, som sikrer at alt det rene vand, ren-

seanlægget bruger, ikke kan løbe tilbage i
vandværkets ledningsnet.”
Kan noget lignende ske i Grønbjerg? Tja,
måske. Ringkøbing Skjern Kommune har i
dette efterår sikret renseanlæggene og herunder installeret tilbageløbssikring. Der
skulle derfor ikke være nogen risiko for at
vandet forurenes af beskidt vand fra renseanlægget.
Vandet kan imidlertid også forurenes af tilbageløbsvand fra husholdninger, industri og
landbrug. Alle forbrugere i Grønbjerg har
installeret en vandmåler, som skiller vandværket og forbrugeren ad. Vandmålerne har
alle installeret en kontraventil, der har den
virkning, at der ikke kan løbe vand tilbage i
vandrørene. Kontraventilen er dog kun

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

Valhalla Bjælkehuse
Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16
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Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk

virksom ved almindeligt tryk, som man kan
forestille sig fra husholdninger.

nimum 300 mm over det højeste punkt på
den efterfølgende installation.

I landbrug og industri kan der teoretisk forekomme overtryk i installationen fra f.eks.
doseringspumper. I sådanne tilfælde er
vandmålerens kontraventil ikke kraftig nok.
Sådanne situationer er der taget højde for i
Vandnormen og i Byggeloven. Frem til
2008 var landbrugets avls- og driftsbygninger ikke medtaget i Byggeloven, hvorfor
der ikke var krav om, at vandinstallationer i
disse bygninger skulle opfylde Vandnormen
DS 439. Det skal de nu. Så i forbindelse
med nybyggeri, ved om- og tilbygninger eller ved væsentlige ændringer kræves det, at
vandinstallationerne skal leve op til Byggeloven og Vandnormen. I praksis betyder
dette, at der, efter vandmåleren, skal installeres et luftgab. Hvis der ikke kan forekomme overtryk i installationen kan man nøjes
med en kontrollerbar kontraventil sammen
med en vakuumventil, der skal placeres mi-

Når der tages højde for ovenstående, så kan
noget lignende, som i Køge, IKKE ske i
Grønbjerg. Eventuel forurening kan komme
andre steder fra, hvilket vi i Vandværket
gør vores yderste for ikke skal ske. Vandet
testes som bekendt hyppigt, og vi har heldigvis godt og rent vand i Grønbjerg. 

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

ZUMBA - ZUMBA - ZUMBA - ZUMBA - ZUMBA
•

Kom du ikke med i første omgang af vores Zumba-kursus er
der nu en ny mulighed

•

Vi danser 3 gange i december d. 2. - 9. og 16.

•

Prisen er kr. 150,00 for alle tre gange

•

Vi danser på Grønbjerg Friskole fra kl. 18.30 - 19.30

•

Mød op og få sved på panden til nogle heftige latinrytmer

•

Tilmelding første dansegang eller på permadsbjerg@live.dk

•

Instruktør er certificeret og professionel danselære Per Madsbjerg
27

I Havets kræfter i børnehøjde
Ved: Doddy Møller Bach

Børnehaven NaturMusen fra Grønbjerg
brugte en solskinsdag ved Vesterhavet, nærmere betegnet Bækbygård strand. Skolebussen kørte en flok forventningsfulde børn ud
til stranden, som lå øde hen. Men det varede
ikke længe, før stranden osede af liv og aktivitet. På stranden lå der store mængder affald som sko, støvler, plasticflasker, dunke
og brædder. Sågar et gammelt køleskab
uden dør var skyllet op på stranden og lå rimelig langt oppe. Bølgerne var store og
vandmasserne blev slynget op på stranden.
Vi ville samle sten, muslinger eller bare lege i sandet. Og der var nok at samle på.

Børnegruppen delte sig hurtigt op i mindre
grupper. Nogle satte sig på stranden for at
bygge sandslotte, andre gik en lang tur og
fandt ting og sager. Og så var det vandhundene, som blev fascineret af bølgernes kraft.
Vandmasserne havde dannet nogle små øer
omkranset af en indlands sø. Når vandet
slog op over øerne fyldtes søerne og pludselig var der en kraftig ”flod” mellem øerne.
Børnene startede med at smide sten ud i
”floden”. Så kunne de se stenene rulle ud i
havet igen. Men inden længe havde legen
udviklet sig. Børnene løb op på stranden og
hentede nogle af de strandede ting. Det var
til stor morskab for børnene at se, hvordan
vandet slugte det de smed ud i ”floden”.
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Helt spontant opstod der en dejlig historie
om en sko, som ikke ville ud til havmanden
igen. Skoen lænede sig op ad en plasticbøtte og fortalte, hvordan den ville undgå at
blive slugt af havet og hvordan den i lang
tid redde sig selv fra druknedøden. Børnene
var helt opslugt af historien og levede sig
med ind i den fare, som skoen udsatte sig
for. Men havet gav skoen en grufuld død.
Vi så, hvordan skoen kæmpede med bølgerne, for til sidst at forsvinde ud i det store
hav….
På et tidspunkt opdagede børnene, at alt,
hvad de havde smidt i ”floden”, igen blev
skyllet op på stranden ca. 100 m længere
mod nord. Det var noget af en oplevelse.
Børnene kunne sagtens genkende sko, flasker m.m., og det varede dog ikke længe,
før effekterne blev smidt ud i den kraftfyldte ”flod” igen.

På et tidspunkt mente et af børnene, at det
kunne være sjovt at smide det opskyllede
køleskab ud til havmanden. De diskuterede,
om ”floden” var stærk nok til at kunne
transportere køleskabet ud i bølgerne. Én af
pædagogerne gik op for at mærke hvor tung
køleskabet var. Hun rystede på hovedet og
mente, det ikke var besværet værd. Men her
var børnene bare seje. De fik hurtigt samlet

en flok på 5-6 børn og begyndte at trille køleskabet ned mod vandt. Det var total sej
samarbejde. Med få anvisninger fik børnene
rullet det tunge køleskab hen til ”floden”.
De fik kun ganske lidt voksenhjælp til sidst,
hvor køleskabet skulle smides ud i vandet.
Da køleskabet skulle flyttes den sidste ½
meter, virkede det mere tungt end tidligere.
Det var mærkeligt… men kun lige ind til vi
fandt ud af, at et barn hang fast med sin jakke på køleskabet. Heldigvis nåede han at
komme fri af køleskabet, inden havmanden

fik fornøjelsen af den.
Det varede ikke længe, før ”floden”, til stor
forundring og morskab for børnene, havde
ført køleskabet ud i de store bølger. Børnene oplevede, hvordan bølgerne kastede
rundt med det tunge køleskab. Snart var det
på højkant, havde bunden i vejret eller det
rullede rundt i bølgerne. Mens bølgerne legede med køleskabet, fik vi alle tiders mulighed for at snakke om de kræfter, bølgerne har ved Vesterhavet, og hvor farligt det
er at komme for tæt på bølgerne. ….
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I Nyt fra LokalBrugsen
Ved: Bestyrelsen for LokalBrugsen Grønbjerg

Butiksdøden truer vore landbybutikker,
bare se Herning Folkeblad i denne uge - her
er det Vorgod-Barde og Fjelstervang og før
dem var det Brugsen i Kibæk.
Men nu til noget mere positivt som vi alle
er en del af!
Dagligdagen i vores servicebutik:
Nu er vi jo efterhånden ved at kunne se julen og nytåret forude - og dermed også afslutningen på vort regnskabsår for 2010.
Vi er stadig optimistiske med hensyn til resultatet, og holder vi FAST i november og
december, vil vi helt sikkert komme med et
+ på bundlinjen.
Som vi kan aflæse, når der kommer omsætningstal for ugen/måneden, så har vi et bedre salg end nogensinde. År til dato har vi en

fremgang på ca. 190.000 målt mod samme
periode sidste år.
I tørre tal betyder det et overskud på kr.
35.000 ved udgangen af september mod et
underskud sidste år på kr. 157.000.
For at holde denne positive trend er det vigtigt, at vi alle handler i Brugsen og giver
vort bidrag til en god butik.
Vi satser på, at vi har et godt udvalg af de
varer I ønsker. Skulle dette ikke være tilfældet, så giv endelig din mening til kende i
butikken eller til en af os i bestyrelsen.
Hver gang vi vurderer udbuddet af de serviceydelser vi vil tilbyde ud over ”mad og
drikke” - kigger vi jo også på dækningsbidraget holdt op mod de timer, som vore
medarbejdere skal bruge.
Posthuset skal i den forbindelse nævnes
som en service, der ikke bidrager til bundlinjen, men vi ser det som et vigtigt aktiv i
vort lokalsamfund, at vi kan tilbyde indbetalinger, afhentning af pakker, frimærkesalg
mv.

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Håndkøb og udlevering af medicin er også et vigtigt aktiv for rigtig mange af os.
Og husk, hvis du mangler et præparat, som
ikke er bag glaslågen, så ring bare til Videbæk Apotek, og bed dem sende det med den
daglige leverance.
Salg af buketter og blomster fra GK.
Også her står Brugsen til rådighed som udleveringssted, hvis du har bestilt noget fra
GK via telefonen.
Vil du undgå de lange køer og være CO2
bevist, så kan du i ro og mag bestille dine
gaver på Nettorvet. De nye tilbud ligger
klar i en flot tilbudsavis ved kassen i Brugsen.
OG – for at det ikke skal være så kedeligt

op mod jul, så sætter Brugsen nogle flasker
god vin på højkant i en lodtrækning mellem
alle, der får leveret fra Nettorvet i december
måned.
Vi ses i Brugsen - byens og egnens servicebutik
Formidlingen
Såfremt der er enkelte der ikke modtager,
har modtaget nyhedsmail i et stykke tid, ønsker om at komme med på nyheds– og tilbudslisten, 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.


Lige-ind-under-jul-hygge-aften
i Konfirmandstuen ved præsteboligen
tirsdag den 21. december kl. 19.30
Vi synger nogle af julens sange og salmer og Ingrid Engestoft spiller til
Vi smager på julekagerne og Ole Rasmussen læser en julehistorie
Vi rafler om pakker så tag meget gerne én med
Vi byder hjertelig velkommen til enhver
Vi siger - ”Tag bare naboen med”
Vi laver kaffe og te
Venligste hilsener Kultur og Samvær
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I Tøsetur til Venø
Ved: Margit

”Når kragerne krær over Karup Å
og frøerne kvækker i sivet………”
…da drager gæve Grønbjerg kvinder med
deres mødre, døtre, veninder og andre fra
nær og fjern på ”Tøsetur” til Venø.
Ligeved og næsten omkring de fyrretyve af
slagsen var sat i stævne på skolens (herom
senere) parkeringsplads fredag den 24. september 2010 kl. 15.00. Det var den sidste
weekend i min sommerferie - der skulle jo
være god tid til pak, planlægning og indtil
flere punkteringer - ikke noget med at komme for sent og inden start gøre en dårlig figur; spændende var det jo, om man blev
budt til at deltage til næste år! Som jeg nu i
meget god tid, jeg kunne ikke stilles derhjemme, triller ad Grønbjerg til, slår det
mig: Skolens parkering?? Hvor mange skoler er der lige i Grønbjerg? Friskolen ja,
men er det den eneste? Og hvor ligger den/
de? Ikke noget problem, der var jo god tid
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til at ringe og få det klaret op - og dog:
I det ellers så flade Vestjylland var jeg glad
for ”bjergene” i Grønbjerg, og på det højeste var der i få øjeblikke lige netop dækning
til at ringe til Tine og få bekræftet, der kun
var én skole. Så vidt så godt. På slaget 3
myldrede det frem fra begge retninger; med
bradepander og nogle med rigtig meget bagage og andre til en weekendtur til Venø.
Kvinder, bagage og bradepander fordeltes
hurtigt og snart var vi på vej nordpå. Jeg
havde Pia med og en bradepandekage plus
det løse; solen skinnede og livet er da herligt. Snakken gik vældigt om unger, VIA,
flytning o.m.a., så inden jeg fik set mig om,
var vi ved færgen.
Stor- og småsnorkere blev hurtigt fordelt.
Jeg kom på kammer med Dorthe, Anja og
Doris og det var ikke kedeligt! Man får
nemt vendt fordele/ulemper ved diverse
natbeklædning og får genopfrisket hvad en
halsedisse er.
En hurtig tår rødvin - klokken var jo over 4
blev jeg belært om - så var det ud på den
første travetur. Ikke helt nede på stranden,
men gennem et sommerhusområde og ned

til kroen at vende og så hjem til kylling og
ris. Herligt. Det var fredagen……
Lørdag:
Efter morgenkaffen drog nogle på svampetur, nogle på shop til Struer - bl.a. Anja og
jeg. Igen gik snakken lystigt, og pludselig
var den formiddag væk. Vel tilbage i lejren
tænkte jeg, det da vist var ved at være tid til
én på øjet, men nej så´n skulle det ikke være. Lone mente noget andet: Vi skulle på
”event” og til drinks hos Hanne. Uha, hvor
det tegnede til en lang og hård weekend;
hvad var det lige, jeg havde vovet mig ud
i?? Sangermuskler og grineorganer var sta-

dig lidt ømme efter belastningerne/
udfordringerne fredag nat. Men selvfølgelig
skal ukulelerne med en anden gang.
Eventen ville jeg ikke have und’varn - så
tak Lone for du stod fast! Til salmesangs
øvning i Venø Kirke og en af Hannes beretninger fra det virkelige liv - også tak for
det.
En meget lille én på øjet, i bad og så gik det
over stepperne igen, men knap så hurtigt
som om fredagen. Relativt tidligt til køjs hvad vi havde slæbt ud var der jo ingen
grund til at slæbe hjem!!
1000 store tak til alle for en fantastisk
weekend. 

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68

33

I Iron-Kid / ”Jern-ung” m.m.
Ved: Mogens Ballegaard

Sædvanen tro deltog Grønbjerg Friskole også i skolernes motionsdag fredagen inden
efterårsferien.
Mindstegruppen som er 0.-1.-2. kl. skulle
løbe i 30 min. på en rundtur ved Rundingen.
Der stod lærere og forældre og talte omgange og de unge mennesker skulle så finde ud
af hvor langt de havde løbet. Der var også
cykling på cykelbane og orienterings/
forhindringsløb.
Mellemgruppen som er 3.-4.-5. kl. Var også en tur rundt på Rundingen og skulle regne ud hvor langt de havde løbet hvorefter
der var kast med enten gummistøvler, kuglestød, bold eller spyd. Sprint var også på
programmet ligesom længdespring, frøhop
eller rullefald og endelig skulle man igennem en forhindringsbane.
Størstegruppen som så er 6.- 7.- 8. kl. blev
udsat for en helt ny udfordring. Der var lagt
op til begrebet ”Jern-ung” som er en pendant til de voksnes Ironman med løb, svømning og cykling.
Der var forskellige grader og her fra Grønbjerg bestod prøverne i cykling til svømmehallen i Spjald svømning 200- eller 400 m
cykle hjem igen og så ud at løbe enten 3, 5
eller 10 km. - Og alle nåede de mål som de
havde sat sig.
Mange forældre var mødt op for at hjælpe
med ”trafikregulering” tidtagning, optælling
og meget andet. En virkelig aktiv dag. Hvor
de unge mennesker havde mulighed for at
udfordre sig selv. 
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I Grønbjerg Friskole
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse

Ny i bestyrelsen
Som ny i bestyrelsen er det lidt en aha oplevelse at komme ind i friskole-verdenen. Der
er altid mange ting at sætte sig ind i, når
man starter i en ny bestyrelse. Man kan sige, at der i særdeleshed er meget at sætte
sig ind i omkring friskolen - der hviler et
stort ansvar på bestyrelsesmedlemmernes
skuldre, og bare det at komme ind i alle regler og procedurer, tager lang tid. Den nye
bestyrelse er kommet godt i gang, men ting
tager tid, og det har vi heldigvis, da vi nye
er valgt for en 2-årig periode. Heldigvis har
vi nogle ”gamle og garvede” bestyrelseskolleger blandt os og naturligvis Peter og
Doddy, som altid er klar med et svar, når
der er noget, vi er i tvivl om.
Hvad er der sket siden sidst?
Som der blev skrevet i sidste Runestenen er
der masser af udfordringer foran os - en NaturMusen der er for lille i forhold til alle de
dejlige børn, der vælger at gå i børnehave i
Grønbjerg - et stigende antal skoleelever giver også positive udfordringer, og derfor arbejder bestyrelsen også i visioner og planer
for Grønbjerg Friskole samt NaturMusen der vil ikke ske noget ”hen over én nat”,
men masser af overvejelser kører rundt i
vores hoveder, og når vi er klar til at fortælle om vores planer, vil Forældrekreds og
Skolekreds være de første til at høre om det.

dejligt med så positiv opbakning.
Flag, skilte og public relation:
Friskolen har fået nye skilte - og vi tænker
på flag også - da vi gerne vil synliggøre, at
vi har en friskole og en børnehave i byen vi ved, at mund til mund metoden virker, så
derfor forsøger vi os også med lidt visualisering.
Som I måske har noteret her, er der kommet
skilte i byportene, hvor friskolens logo samt
hjemmesideadresse figurerer. Desuden har
vi tænkt på at få flag ved parkeringspladsen, et stort flag midt i skolegården, som altid skal være hejst, og at der kommer et flag
op ved NaturMusen, med logo, da NaturMusen er en naturlig del af friskolen, men
det hele koster og vi får det etableret etapevis.
Det er vigtigt for os med PR, så de mennesker, der kommer gennem byen, kan se, at
vi er der - det er vigtigt, at alle kender vores
logoer, så der kan drages paralleller mellem
Grønbjerg Friskole, NaturMusen og Grønbjerg. 

Arbejdslørdag den 25. september:
Der var igen positiv tilmelding til arbejdslørdagen, hvor en hel del kvinder valgte at
forlade sognet for at søge tilflugt på Venø.
Til trods for dette er der forlydender om, at
øvrige havde en dejlig lørdag, hvor der igen
blev udført masser af dejligt arbejde, som
alle nyder godt af - bestyrelsen vil gerne
takke alle de mennesker, som mødte op og
gav en hånd med - det er en fornøjelse og
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Mængden
Risikoen er afhængig af mængden, og et lille forbrug er ligefremt sundt, men det pinlige er, at det er meget lidt, der skal til!

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Nu er det snart jul.
Brugen af alkohol bringer en række glæder
med sig, som nogle nok ved, men alkohol
kan også give skader både socialt og helbredsmæssigt. Alkohol er et afhængighedsskabende stof, og alkoholisme er et større
problem her i landet end narkomani. Alkohol kan være skyld i et halvt hundrede forskellige sygdomme og tilstande, f. eks.
sinds og adfærdsmæssige lidelser, mavetarmlidelser, kræftsygdomme, hjerte-kar sygdomme, lidelser i immunsystemet, lungesygdomme, muskel- og skeletsygdomme
og potensproblemer.

For kvinder
Under 45 år: 0 genstande om dagen
45-64 år:
¼ genstand om dagen
fra 65 år:
½ genstand om dagen
For mænd
Under 35 år: 0 genstande om dagen
35-64 år:
½ genstand om dagen
fra 65 år:
1 genstand om dagen.
For den der drikker meget, er der en fordel i
at nedsætte forbruget. Selv ved kroniske
sygdomme som skrumpelever, depression
og impotens giver en nedsættelse af forbruget hurtige helbredsmæssige gevinster.
Skål! Og glædelig jul. 

Bidrag til Runestenen
•
•
•
•
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Evt. bidrag til Runestenen kan lægges i medfølgende kuvert
Aflevere den i Brugsen - du sparer udgiften til indbetalingskortet
Til brug for homebanking er anført kontonummer eller indbetalingskortnummer
På forhånd mange tak

Årets julefrokost i Grønbjerg
den 11. december kl. 18.00 i forsamlingshuset
(for alle - både firmaer og private)

Vi starter med velkomstdrink,
derefter julebuffet:
Snaps og anden stærk spiritus medbringes.
Alt andet/øl, vand, vin og kaffe købes i baren.
Underholdning til dans af 4 mands orkester
fra ca kl. 22.00
Pris kr. 325,325,- pr. person som betales ved tilmelding
Tilmelding tlf. 23 26 58 90 eller 97 38 28 12
senest den 1. december

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. Samt reparation.
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Jens Ulrik Pedersen, Sydparken, Ringkøbing, sov den 28. juli 2010 stille ind på Holstebro sygehus og blev d. 4. august begravet
fra Nørre Omme Kirke. Han blev 62 år
gammel.
Jens Ulrik har mange år boet i Ringkøbing
med sin familie, og havde for længst besluttet, at hans sidste hvilested skulle findes i
hans hjemsogn, på Nr. Omme Kirkegård.
Jens Ulrik Pedersen blev født den 15. maj
1948 på Algade 38 som det mellemste af
Nanny og Erhardt Pedersens tre børn. Broderen Leo døde for nogle få år siden, men
søsteren Dorrit gik bort allerede som ca. 40årig. I dag ligger hele familiens grave i én
række på kirkegårdens østside.
Som ganske ung kom Jens Ulrik i købmandslære hos købmand Halfdan Christensen i (dengang Algade) og fik en uddannel-

se som kommis.
Senere har han arbejdet på Ringkøbing
brødfabrik. Hans sidste arbejdsplads var
Vestas i Lem, hvor han var ansat indtil en
af fabrikkens opsigelsesrunder satte ind.
Jens Ulrik var gift to gange. Fra sit første
ægteskab efterlader han sig datteren Rikke.
Han blev senere gift med Inge Marie Pedersen, som også er opvokset her i Grønbjerg.
Hende og deres 2 børn, Thomas og Brian,
samt svigerdøtre og 6 børnebørn må også
savne deres højtelskede mand, far og bedstefar.
Den 17. september 2010 døde en af vore
kære medborgere, Vagn Johannesen, på
Grønbjerghjemmet. En rar og venlig mand,
som man godt kunne få en god snak med.
Vagn blev bisat fra Ikast Kirke, som jo så
nok var hans hjemsogn !
Æret være de dødes minde! 

Kultur og Samvær
Mødekalender for 2010 – 2011
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 d. 13. januar kl. 19.30 : Ud af Grønbjerg skole og hva´ så?
Friskolens Multirum - med Jette Kristensen
Fredag den 28. januar kl. 18.30 i Forsamlingshuset fællesspisning (se opslag i Brugsen med tilmelding).
Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.00 Egns- dialektaften på Friskolen.
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!
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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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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:

