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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det er mig en fornøjelse at byde alle jer
læsere velkommen til det nye år og dermed til den nittende årgang i Runestenens historie (selvom det først begynder
med det næste nummer - 109).
Først vil jeg rette en stor tak til alle bidragsydere. Det glæder mig naturligvis meget, at
tilfredsheden med bladet er af en sådan karakter, at man vil bidrage til opretholdelse
af bladet. Det kan måske også være/blive
nødvendigt, da Runestenen de seneste par
år har mistet flere af sine trofaste annoncører. Det er muligt at Runestenen på trods af
det lokale islæt, som vi svor hinanden i
1993 da Runestenen første gang så dagens
lys, bliver nødt til at se os om efter annoncører i en lidt større omkreds. Måske skal vi
udvide begrebet lokal en anelse - specielt
med hensyn til at få bladet til at balancere
rent økonomisk. Men efterhånden som virksomheder og institutioner skifter ejer, lukker eller flytter, er begrebet lokalt allerede
udvidet. Mit mål vil være, at Runestenen
skal udkomme i farve for alle billedernes
vedkommende, men det er der ikke belæg
for endnu. Så man kan stadig nå at give et
bidrag.
Egne rækker
Af nye tiltag i år er klummen ”Guruen fra
Grønbjerg”. Indtil videre er klummeskribenten skjult bag tegningen fra Jens Erik
Bygvraas hånd. Om ”Guruen fra Grønbjerg” bliver afsløret på et tidspunkt vil vise
sig. Indtil videre skal han have lov til at
komme med, som han selv udtrykker det,
”mine iagttagelser og deltagelse afspejler
sig fremover i guruens utvetydige kommentarer til samfundsudviklingen i Grønbjerg
og omegn.” Hermed er gisninger og gætteriet sat i gang.
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Jeg vil gentage opfordringen fra sidste
nummer med hensyn til at få et varieret og
alsidigt blad. Og 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.
Forsiden…..
Igen i år er det lykkedes at få en kreativ
sjæl til at tage og redigere billeder til forsiden. Gravers Kjærgaard tog udfordringen
op.
Tiden vil vise hvilket tema forsiden skal have, men at den bliver anderledes en siderne
i 2010, kan jeg vist godt love, uden at der er
lagt pres på fotografen.
Når vi ser tendensen i billederne kan vi døbe forsiden til ”Runestenens ???? Forsideår”.
Med disse sentenser og håbet om at man vil
nyde Gravers’ forsidebilleder ønskes et rigtig godt nytår. –mb

Deadline for nr. 109 er
Lørdag d. 26. februar 2011
Bladet udkommer
onsdag d. 16. marts 2011

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

Nytårshilsen
Her ved begyndelsen af det
nye år vil jeg benytte lejligheden til at se tilbage på
mit første år i byrådet.
Der har været rigtig mange
ting at sætter sig ind i, og
finde ud af hvordan hele
det kommunale system fungere. Jeg vil ikke
lægge skjul på, at det har været en kæmpe
arbejdsopgave, også større end jeg havde
regnet med. Især tiden ind til sommerferien
syntes jeg var hård, men efter ferien hvor vi
har fået et rigtigt fornuftigt budget vedtaget,
og man begynder at lærer at prioriterer
mængden af læsestof, og hvilke sager og arbejdsopgaver man skal bruge sin tid på.
Man er simpelthen nød til at accepterer, at i
et byråd, der står i spidsen for en kommune
af Ringkøbing-Skjerns størrelse, ikke kan
nå at følge med i alt. Man bliver nød til at
udvælger sig nogle interesseområder. Efter
den erkendelse begynder det faktisk at blive
rigtig spændende.
En anden, meget positiv oplevelse har været, samarbejdet i byrådet og de forskellige
udvalg. I det daglige arbejde, mærker man
ikke meget til partipolitik, men en utrolig
vilje til at finde konstruktive løsninger sammen, til gavn for borgerne. (Det kunne man
lærer en masse af på Christiansborg).
Jeg har også erkendt, at jeg før var en af
dem, der af og til ”skældte ud” på kommunalpolitikerne og ikke fattede hvorfor de
tog de beslutninger de tog. Efter nærmere
kendskab til kommunal politik og det kommunale styre, har jeg erfaret, at det i nogle
tilfælde var ren og skær uvidenhed.
Som kommunalpolitiker er det klart, at man
er med til at sætte nogle overordnede mål

for, hvordan kommunen skal drives og
hvordan serviceniveauet skal være på de
forskellige områder. Men man må også erkende, at i mange tilfælde, er det ren fordelingspolitik med hensyn til de økonomiske
midler vi har til rådighed.
Nu skal det ikke opfattes sådan, at jeg synes
at det er negativt at I ”skælder ud” engang
imellem. Det er derimod positiv, for det gør,
at vi engang imellem tænker tilbage, er det
nu rigtigt det vi har vedtaget, eller skulle vi
have gjort det anderledes. Det er også med
til, at vi kan stille de rigtige spørgsmål til
administrationen. Så bliv bare ved med at
henvende jer, min telefon er altid åben for
en god diskussion.
Nu står der 2011 i kalenderen, jorden er stadig hvid og har været det længe, men et er
hel sikkert, det skal nok blive forår engang.
Lige så sikkert er det at der er mange spændende arbejdsopgaver der venter os i byrådet i det nye år.
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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:
Åben efter aftale
Mob: 72 58 24 96
Eller 114

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

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

Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

4

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

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

Postkasserne tømmes:

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

9.30-15.00
9.30-16.45
9.30-13.00

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:

8.00-15.30
8.00-17.00
8.00-13.30

Søn- og helligdage kl. 1700

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

JANUAR
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Dagen er tiltaget med 0t 57m
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SØ 13

Badmintonturnering

MA 14

Når nok er nok KS
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Dagen tiltaget med 5t 46m
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I Forsiden i 2011
Ved: Redaktionen

Forsiden
Forsiderne i 2010 har, som mange nok har
bemærket, været præget af Finn Krogh
Jørgensens kreative find-på-som-hed. Og
forsiden blev da også døbt som
”Runestenens Kreative Forsideår”.
Runestenen har også haft den ære, at et af
Finns forsidebilleder er blevet ”ophøjet” til
at være med blandt de ca. 100 billeder, der
er udvalgt blandt ”Selskabet for Dansk Fotografi” medlemmers indsendte billeder til
SDFs ”Fotografiske Årbog 2010”.
Hvad så 2011?
Som man kan se på forsiden, er billedet
nok det, man vil kalde et relativt typisk
vinterbillede, selvom der ikke er ret meget
sne på foderbrættets tag.

Billedet er begået af
Gravers Kjærgaard,
Kjærgårdsvej 10. Og
Gravers har indvilget i at tage de seks
forsidebilleder til
Runestenen i 2011.
Gravers har ligesom
Finn fået frie hænder, og hvad det betyder i Gravers´
Gravers Kjærgaard
”optik” vil vi se på
forsiden af de næste
fem numre. Herefter kan vi døbe Runestenens Forsideår.
Billederne får ligesom sidste år ingen undertekster, med mindre Gravers selv vil føje
en tekst til billedet.
Vi vil glæde os til at se Grønbjerg / verden
gennem Gravers´ optik. 

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 Grønbjerg Friskole
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse

HVAD ER DER SKE SIDEN SIDST ?
MUS - LUS og GRUS.
Hvad har det med Grønbjerg Friskole at
gøre?
Med MUS forstås, Medarbejder Udviklings
Samtale.
Peter har gennemført MUS samtaler med
alle skolens ansatte og har fået positive tilbagemeldinger om stedet som arbejdsplads.
En lærestab der arbejder godt og hårdt for
vores friskole, siger Peter.
I bestyrelsen havde vi fastsat tidspunkt for
LUS, Leder Udviklings Samtale. Jørgen
blev på et kursus, i Friskoleforenings regi,
inspireret, og vi tog udfordringen op og
ændrede samtalen til en såkaldt ”GRUS”.
GRuppe Udviklings Samtale.
En positiv oplevelse var vi enige om. Vi
havde en åben dialog om Grønbjerg Friskole dog med fokus på Peters tanker og strategier for skolen. Så ikke længere LUS på friskolen…..
Ny leder til NaturMusen
Doddy har valgt at søge nye udfordringer i
en børnehave på ALS.
Vi siger naturligvis Doddy tusinde tak for
det, vi fik lov at opleve og udvikle sammen
med hende.
Vi ønsker hende held og lykke fremover.
NaturMusen søger nu ny leder, og vi skal
have samtaler i uge 3.
Retro
Vi kan nu se tilbage på år 2010. En af de aftener hvor der i TV blev sendt udsendelser
med temaet gode oplevelser fra 2010, siger
en af børnene til mig
”mor hvad sender de så om Grønbjerg Friskole ?”
Dejligt at børn er tro imod sig selv ……
Direkte på TV kunne man nu ikke se Grøn-

bjerg Friskole, men vi forældre så ved juleafslutningen glimt af ALT det gode vore
børn oplever til hverdag. Til dem der ikke
var til stede, kan jeg fortælle, at vi så glade,
koncentrerede og aktive børn, der i kraft af
dem selv og fællesskabet gjorde os det klart;
vi er klar til de udfordringer 2011 vil bringe.
I bestyrelsen er vi også klar til 2011. Vi sender hermed en STOR tak til alle for opbakningen til vores skole. Vi håber, at I alle har
energi, lyst og vilje så år 2011 fortsat vil udvikle Grønbjerg Friskole.
Godt Nytår

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj
7

Det mener
Guruen
fra
Grønbjerg
- om...

.. JULEBAL I FORSAMLINGSHUSET !
Jeg anerkender, at der eksisterer en uhellig
treenighed i Grønbjerg. Synker en af de tre
bærende søjler sammen, vil troen på en
fremtid for Grønbjerg dale. Det er altså ikke
Faderen, Sønnen og Julemanden jeg tænker
på. Nej for Grønbjergs vedkommende er det
Skolen, Brugsen og Juleballet!
Stor var min forundring, da det kom mig for
øje, at juleballet skullet afholdes d. 15. januar? Har Sogneforeningens bestyrelse indført en ny kalender?, tænker man. Eller har
”Evangelist” infiltreret bestyrelsen?, for et
eller andet rabiat må der være sket, når man
vil rykke datoen for Juleballet. For uindviede skal det oplyses, at Juleballet formentlig
siden forsamlingshusets opførelse i 1907,
ALTID har været afholdt 3. juledag kl.
19.00. Uanset at det var en mandag – så må
det kaldes et eklatant brud med traditionen!
Juleballet er en af Grønbjergs grundsøjler,
fordi det er her, alle med tilknytning til
Grønbjerg kan mødes uden anden grund
end at mødes og more sig. Det er årets fest i
Grønbjerg, hvor de unge i Grønbjergs diaspora kommer hjem til familien i anledning
af julen. Det er utopi at tro, at de unge vil
komme midt i januar, når de skal læse til
eksamen i København eller har lignende re-

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net
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levante forklaringer. Det er således en god
grund til at komme til Grønbjerg og vedligeholde kontakten til de gamle kammerater.
For mange er konsekvensen, at de også slår
sig ned i Grønbjerg den dag, man vil etablere sig med familie. Der er større sandsynlighed for, at Amor kommer ned gennem skorstenen i Grønbjerg end julemanden. At afholde juleballet i januar er endnu en grund
til, at de unge ikke kommer til Grønbjerg.
Og der er jo ingen grund til at holde friske
unge mennesker væk fra Grønbjerg –
tværtimod!
I øvrigt var juleballet sjovere i gamle dage.
Om det var, fordi guruen kunne klare både
mere annelår &- bryst, smørrebrød, snaps
og dans dengang, skal jeg lade være uskrevet, men en ting var sikkert: Selvom vi i de
gode gamle primitive juledage selv skulle
tage både mad og drikkevarer med, ja så var
der aldrig nogle, som gik sultne eller tørstige hjem. Og med den levende musik var
stemningen høj til langt ud på natten. Sådan
nogle juleballer er stadigvæk attraktive for
både ungdom og alderdom, har guruen noteret.
At røre ved Juleballet er en alvorlig sag. I
yderste konsekvens er Grønbjergs uhellige
treenighed i fare. Så hvis Sogneforeningens
bestyrelse ikke flytter Juleballet tilbage til
3. juledag, så går Grønbjerg en langsom
død i møde.
Jeg er ikke engang spændt på at se, om eksperimentet bliver en fiasko. Mit gæt er, at
kun få udover bestyrelsen vil komme – så
må vi se om guruen også er spåmand!
PS: Tak til de unge mennesker fra gymnastikholdet for al den larm og festivitas, I laver til Juleballet. Bare fortsæt - hvis I får
chancen! 

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

ØH! HVAFFOR EN GURU?
•

Tillad mig at præsentere guruen himself – ja det er et hankønsvæsen.

•

Jeg er 7. generation siden Monumentum Libertas, og mine aner fortaber sig
med vikingernes forfædre på de indo-europæiske stepper for mere end 5.000 år
siden. Sikken megen visdom der er samlet op siden da!

•

I en generation har min ånd svævet over det vestjyske kulturlandskab, og mine
iagttagelser og deltagelse afspejler sig fremover i guruens utvetydige kommentarer til samfundsudviklingen i Grønbjerg og omegn.

•

Som guru er intet emne urørligt, da jeg ikke har familie på egnen.

•

Diskussion og kritik imødeses med sindsro - bare rolig - jeg er som 96 % af
befolkningen ikke vegetar, og modtager gerne en god flaske rødvin som ros for
mine dybsindige betragtninger.

•

Adressen er redaktionen bekendt!

Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til Fællesspisning i
Grønbjerg Forsamlingshus
fredag den 28. januar kl. 18.30
I år står menuen på:
•
Flæskesteg med sprød svær
•
rødkål, chips, gulerodsstave, kartofler og sovs
•
Efterfølgende er der dessertbord med kaffe til
Ole Rasmussen tager sin guitar med, så vi kan synge af Højskolesangbogen
Afdelingsleder Johs. Jørgensen, Koglely vil præsentere sig selv og orientere om livet på Koglely

Medbring service og drikkevarer
Pris for voksne 70 kr. og for børn 30 kr.
Tilmelding i Brugsen senest onsdag den 26. februar
Vi glæder os til at se jer - hilsen
Menighedsrådet - Kultur og Samvær - Margrethes Døtre
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I Kurt og ”Øffe”
Ved: Grete Tange

Kurt Kjær er naturplejer. Han bor på
Sønderkjærsvej lige overfor kirken, og han
og hans firma har fundet en enestående maskine, som der kun er 3 af i Danmark.
Inden vi går i gang med at høre om den,
fortæller Kurt:
”Titlen naturplejer fik vi først i slutningen
af 80-erne, hvor skovarbejderne blev erstattet af maskiner. For at blive naturplejer skal
man gennemgå forskellige kurser i bl.a.
landskabsformernes opståen, plantekundskab. Det sidste for at vi er i stand til at afgøre hvilke træer, der skal blive stående,
når vi arbejder. Det skal være de gamle
danske.
Med sådan en uddannelse i baglommen kan
man være med til at genskabe naturformer,
genslynge vandløb, der er fuldstændig groet
til og moser, der helt har mistet deres oprindelige præg samt udformning af nye naturparker, som Momhøje og Præstbjerg naturcenter. Det var fra starten Amtet, der tog
initiativ til og udformede disse centre, men
nu er det kommunen, der er vores arbejdsgivere.
Vores arbejde går ud på at udbedre de områder, som vi bliver engageret til på sådan
en måde, at landskabet ikke bliver skændet,
men fremstår i sit fulde flor. Ja, man skal
faktisk ikke kunne se, at vi har været der.
Jeg er ikke ansat direkte under kommunen,
men min chef er en privat entreprenør, der
bor i Timring, og det er faktisk ham, der er
årsag til den sidste del af overskriften.
Jeg har været ansat der i 11 år, og vi er 3
mand + en maskinfører, der er heltidsansat
med genopretning for øje. Mit arbejde består først og fremmest i at skære overskydende plantevækst væk, men der er mange
andre praktiske opgaver, som vi hjælpes ad
med. Vi arbejder året rundt, og selv nu,
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Kurt Kjær

hvor der er sne og is, er vi i gang. Jeg har
kun været arbejdsløs i 2 måneder sidste år,
hvor vinteren trods alt blev for streng.
”Øffe”
For nogle år siden fandt hans chef denne
maskine, som altså hedder ”Øffe”, på Als.
Den var meget gammel og kunne slet ikke
køre, men han mente godt, at han kunne
sætte den i stand, og så kunne han have den
som legetøj. Han købte maskinen for
36.000 kr. og fik den fragtet hjem på blokvogn.
Maskinføreren fik den ordnet, så den kunne
køre, og da vi skulle i gang med et projekt,
hvor noget af området stod under vand, prøvede vi at bruge den. Det blev en succes,
for da den har larvefødder, synker den ikke
så dybt, ja den kan faktisk køre i områder
med op til 1 meter vand.
Den har en anden fordel i forhold til moderne skovningsmaskiner: den vejer 6 tons,
hvor de nye vejer over 20 tons. Disse tunge
maskiner kan ikke køre i de sumpede områ-

der, og hvis de gør, får man de meter dybe
spor, som ingen ønsker. Men ”Øffe” kan.
Det er årsagen til, at vi får opgaver, som alle andre ikke kan klare. Vi har været vidt
omkring: i Vendsyssel, i Nr. Broby på Fyn
og flere opgaver på Sjælland bl.a. Roskilde
Universitetscenter, hvor vi genoprettede en
sø, ved Brørup og på Als, men altså også
lokale som i Torsted Plantage, hvor vi har
frilagt nogle af indsanderne. En meget speciel opgave var at køre pæle ud til den nye
motorvej fra Odense til Svendborg, for de
store entreprenørmaskiner kunne ikke køre
på det fede ler.
Arbejdsgangen
Selve arbejdsgangen er følgende: Jeg skærer al overflødig plantevækst væk, og i de
bløde områder går jeg rundt med vaders. Så
kommer ”Øffe” og samler det hele sammen
med en grab, læsser det på en lille vogn,
som den har med, og når den er fyldt, bak-

ker den tilbage med sit læs ind på fast bund,
hvor træet bliver fliset eller brændt af. Vi
følges altid ad, for vi kan komme ud for, at
vi skal have hjælp fra den anden for at komme i land.
Min chef reklamerer aldrig, for tilstedeværelsen af vores ”Øffe” rygtes fra sted til
sted, så vi har altid nok at gøre. Vi bliver
timeaflønnet, for der er ingen, der ved, hvad
vi kommer ud til.”
En spændende beretning om en niece i vores samfund er hermed slut, og jeg takker
Kurt for hans beredvillighed til at fortælle
om den. Også tak til Kirstine som bød på
hjemmebagte julekage.
Godt nytår! 
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I Vandkvaliteten i Grønbjerg 2010
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Miljøcenter Vestjylland I/S, der står for
prøvetagning af vandet i Grønbjerg, har
igen i år sendt en oversigt over de prøver,
der er udtaget i årets løb. Alle vandværker
er forpligtigede til at offentliggøre resultatet
af prøverne. Heldigvis er det ingen skam at
offentliggøre tallene for Grønbjerg Vandværk.
Først dog lidt læsevejledning:
Når Miljøcentret skriver <1 og kvalitetskraDer er i 2010 udtaget følgende prøver:
Ordinære Opfølgning
Hos forbrugere
4
0
På vandværk
4
0
Fra boringer
0
0
Fra ledningsnet
0
0

Parameter
Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat
Jern
Mangan
Nikkel
Flourid
Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier
Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

vet er <1, så betyder det, at måleudstyret ikke kunne måle noget som helst.
Hvorfor skriver de så ikke bare 0? Det gør
de ikke, fordi de ved kun hvad deres måleudstyr fortæller dem, og udstyret siger mindre end 1. Der er med andre ord ingen fare
på færde.
Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. 

Andet
0
0
0
0
Kvalitetskrav

Sted

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

7 - 8,5
< 50
< 0,2
< 0,02
< 20
< 1,5

V
F
V
F+V
F+V
F+L
V

antal/100 ml
antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V
F+V

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Enhed

3,3
8,11
<0,4
0,09
<0,005
<0,06
<0,1

3,3
8,07
0,06
0,04
<0,005
<0,06
<0,1

3,3
8,23
<0,4
0,09
<0,005
<0,06
<0,1

° dH

<1
<1
5
<1

<1
<1
1
<1

<1
<1
6
<1

V = undersøges på vandværksprøver < = mindre end
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane > = større end
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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Sommerfest 19. - 20. - 21. august 2011
Så sæt kryds i kalenderen.
Årets tema bliver

MEXICO
Programmet følger senere,
men forslag til underholdning i teltet om aftenen modtages gerne på: pia.albaek@gmail.com

på glædelig gensyn
Idrætsforeningen, Sogneforeningen, Gymnastikforeningen, Ungdomsklubben og Margrethes
Døtre
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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
Inden pastor Magnusson forlod os, sagde
jeg til nogle af den Indremission. Skal vi ikke have en gave til ham, som skal overrækkes ham ved afskedsfesten. Vil De være
med til det, spurgtes der. Ja, det vil jeg rigtig nok. - Der blev penge til en smuk, kostbar kørepels, den skulle jeg overrække ham
ved afskedsfesten, som fandt sted umiddelbart efter pastor Jørgensens indsættelse, den
holdtes på Ørnhøj Hotel. og jeg skulle holde festtale, og overrække ham gaven. Den
slags har jeg tit været ude for, og det har aldrig faldet mig let, jeg var altid bange for,
at jeg ikke skulle få det sagt rigtig og godt
nok, og jeg følte altid en vældig lettelse, når
jeg var over det. - Der var det mærkelige
ved det, at flere af den grundtvigske retning
talte og takkede pastor Magnusson, men
kun én missionsmand talte, og han kom meget dårlig fra det, manden var Mathias, derimod sagde hele Bjergslægten, der søndag
efter søndag havde mødt stor gæstfrihed
hos pastor Magnussons, ikke et ord, de som
ellers er ret ordrige, og pastor Magnusson
var absolut missionsmand som de, men han
var mildt dømmende.
I de 11 år, som nu fulgte, altså indtil 1927,
da pastor Jørgensen blev forflyttet til Særslev på Fyn, havde vi kirkeligt set en god tid.
Præsten var enkemand, men han havde en
glimrende husbestyrerinde i præsteenken
Fru Scheel, hvis mand havde været præst i
Aulum, sidst i Vivil, og forbindelsen mellem præsteboligen, og skolen var af bedste
art, og den, gode forbindelse med præstehjemmet i Grønbjerg, som jeg havde strit så
hårdt for, kan jeg godt sige fortsatte på bedste måde i pastor Bangs, hans Moders og
frk. Engbergs tid, men så heller ikke længere. l en valgperiode var mor i menighedsrådet, jeg havde nægtet at tage mod valg, og
så valgte de i stedet for mor, men hun ville
helst være fri, og jeg blev så igen valgt ind,
men ved valget i november 1934 nægtede

jeg igen at tage mod valg, men det kan ikke
nægtes, at jeg har siddet i menighedsrådet i
en lang og vanskelig og bevæget periode,
hvori der er sket meget i Kirkeligt henseende, som har fået stor betydning for udviklingen i Nr. Omme.
En dag i begyndelsen af århundredet kom
jeg cyklende fra Holstebro, og jeg så da, at
der stod en ung kraftig mand på en arbejdsvogn uden for købmand Bertel Christensens
dør, og en del af sognets mænd stod omkring. Det var politisk møde og taleren var
I. C. Christensen. Jeg anede ikke at han
havde tilbudt at komme. Det var første gang
jeg så denne betydelige mand. - Efter et par
års forløb traf jeg ham i Tim, jeg sagde til
ham, at der vist var ønsker om, at han kom
snart igen, men han sagde så., at han havde
skrevet til Mogens Østergaard, at han ville
komme, men at Mogens Østergaard, havde
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svaret, at "der ingen plads var til møder”. - Nå, føjede
I.C. til, jeg plejer såmænd i Nr. Omme at stå og tale ude
på, en vogn, og i dårligt vejr, kunne der vel være benyttet en lade, men ønsker man mig ikke, så er det også lige
meget.
Med andre ord, vi manglede et forsamlingshus, men
hvor skulle det ligge. Man fandt ud af, at det midterste
sted i sognet måtte være omtrent der, hvor Kristian Sørensen nu bor, og der burde det bygges, men det var dengang mose og hede og der var knap nok en mulig vej.
Skråstrup ville have det nord for Mourids Spåbæk, mens
den sydlige del af sognet ville have det lagt ved mejeriet,
hvor der allerede dengang var en del bebyggelse. En
overgang så det ud til, at modparten ville gå med til en
byggegrund beliggende ved Peder Søgårds Gård, men så
pludselig kom der fart i sagen, - modparten begyndte
pludselig at opføre et forsamlingshus på Mourids Spåbæks mark, og det gjaldt om at blive færdig før os, og
det blev de, Svend Kr. Svendsen var naturligvis den
egentlige drivfjeder. - Her gik man sindig til værks. Et
tilstrækkeligt antal aktier blev tegnet, en bestyrelse blev
valgt, og fik til opgave at bygge forsamlingshuset i nærheden af mejeriet, jeg blev selvfølgelig valgt med i bestyrelsen. I dette "selvfølgelig" ligger der ikke nogen
selvfølge, men blot dette, at det i grunden var en lykkelig tid, ja, dejlig tid, man ville altid have mig med, og
jeg sled i det med lyst, fritid blev der ikke meget af.
1908 var huset færdig til afbenyttelse og samme år stiftedes en foredragsforening med mig som formand. I pastor Jørgensens tid blev der stiftet et Kirkeligt Samfund,
også med mig som formand. Disse to sammenslutninger
kunne ikke trives sammen, og det blev foredragsforeningen, der måtte vige.
Endnu står jeg som leder af Kirkeligt Samfund, og skulle det gøres op, hvad man har i de 30 år givet disse to
sammenslutninger i tid og penge, arbejde, god mad, kaffe og cigarer, vil det blive en anselig sum. Og hvad er
der så udrettet? Ja, det ved jeg ikke, vel grumme lidt.
Et forsamlingshus skal ikke just ligge på det med mållinje funderende midtpunkt, men der, hvor der er et naturligt samlingssted, og derfor måtte huset i Spåbæk blive
en skuffelse og det er nedlagt for nogle år siden.
Forsamlingshuset i Grønbjerg er blevet brugt umådelig
meget, og det er blevet gjort større, og set ude fra er det
tarveligt, men indeni er det hyggeligt, og der er, centralvarme.
1905 tog seks glade mennesker i begyndelsen af juni en
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tur' til København. Disse seks var vore to
gode venner i øster Holmgård, Marie og
Ole Skibild, Sine Kirk og manden Lars
Kirk, samt mor og jeg, desværre var jeg syg
på den tur, jeg var kortåndet og havde ondt
i siden og slet ikke glad ved mig selv, men
jeg ville ikke, de andre skulle mærke noget
og var vel tilsyneladende den gladeste af os
alle, kun fotografens plader kunne jeg ikke,
snyde, hvilket ses på billedet af os seks.
Mor og jeg boede hos grosserer Lauridsen,
og de andre fire lejede en lejlighed omtrent
overfor i Sølvgade. Lars Kirk og Sine og
mor så København for første gang, og Ole
havde været soldat i København, og jeg viste dem alle de herligheder, som kunne nås
i seks dage.
Turen blev sikkert for de andre fem en uforglemmelig dejlig tur, jeg kan for mit vedkommende knap sige det samme. Da vi
kom hjem, blev jeg undersøgt af læge Djørup, Videbæk, og han sagde, at det var lungebetændelse. Det tog 4 - 5 år for mig at
blive rigtig rask, men jeg var aldrig mere
syg end at jeg kunne passe min gerning i
skole og kirke.
Medens jeg var mest syg, var der for anden
gang aktion over præstegårdens jord og jeg
købte en parcel på 8 ½ tdr. land. Det blev
ikke til noget, for ved aktionen købte forpagter Kristen Kristensen det hele, altså
Præstegården, og bagefter tilbød han mig
det jordstykke igen, men til en højere pris.
Jeg var syg, bange for at jeg gik med lungetuberkulose. og turde ikke tage mod tilbuddet, men slutningen blev at Jens Knudsen
og jeg købte de 8 ½ tdr. land, som vi delte i
to lige store stykker, 4 ¼ til hver. Nu har
jeg forstået siden, at jeg skulle have taget
det hele, men jeg var jo ikke kommet her
for at være landmand, men for at være lærer.
1906 var far og mor blevet gamle. Far var
da 85 og mor, der næsten aldrig var rask
over 73, og de trængte til hjælp og pleje. De
ville gerne begge til os igen, og vi sagde: ja
kom, og så flyttede de to for anden gang til

Nr. Omme. De fik kontoret, det var ikke for
stort, men det var umådelig lunt derinde
midt i huset. Far var træt nu, og han sad
helst på en stol og syslede med et eller andet
eller læste. I februar fik han en forkølelse og
bukkede hurtig under, - han døde den 16. februar 1907. De sidste dage var hans forstand
sløret og uklar men inden det skete havde
han sagt, at han ville begraves på Nr. Omme
Kirkegård.
Mor levede endnu i seks år, men så gik hun
bort den 2. september 1913, og blev begravet ved siden af far.
Nu bagefter synes jeg at jeg var alt for optaget af mange ting, så jeg blev ikke det for
dem i deres sidste tid, som jeg burde have
blevet. Men nu er det for sent, og jeg tænker
så tit på, at det man lader være egentlig er
svært at tænke tilbage på, end det man gør.
For mor var det et stort ja meget stort tillæg
af omhu og arbejde. Den tid far blev givet
her anden gang, var så kort og han var så
træt, men mor havde det egentlig godt i disse seks år, og hende havde vi alle megen
glæde af og hendes lille stue (kontoret) blev
ganske naturligt husets midtpunkt og mor
var altid så hyggelig og rar. Ja jeg forstår og
tænker så tit på, at jeg havde i min barndom
et dejligt hjem og gode forældre, som kun
tænkte på at være noget for os børn. Velsignet være deres minde.
Det forekommer mig, at det var i ca. år
1900, at gårdejer Fenger indbød til en forhandling i Nr. Omme Skole, angående en
jernbane fra Troldhede til Ulfborg, med station i Spjald, altså en station betydelig nærmere end Tim. Skolen var fuld af sognets
mænd, thi det var noget, som interesserede
alle, men Fengers forslag fik ingen tilslutning, thi det var en bane uden om Nr. Omme. Håbet om en bane i det store banetomme område, faldt aldrig til ro, og så sprang
der en bombe, der gav håbet nye kræfter.
...fortsættes i næste nr.
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I Juleafslutningstalen i Grønbjerg Friskole
Ved: Peter Lindegaard

Det vi er gode til
Jeg håber der vil komme lidt mere ro på
skoleområdet i 2011, og at politikerne snart
lader skoleverdenen få noget arbejdsro.
Jeg synes der, især med offentliggørelsen af
den seneste PISA undersøgelse, er en tendens til at vi fokuserer på alt det vi ikke dur
til. Jeg begriber simpelthen ikke, hvorfor vi
ikke fokuserer på alt det vi er gode til. Selvfølgelig skal børn have gode kundskaber,
men det opnår man da ikke ved fokus på
mere kontrol og bureaukrati, flere test og nu
karakterer helt ned i 6. klasse. Vi fastholder
at have en anerkendende, demokratisk og
menneskelig tilgang til vores elever, for det
tror vi på er den rigtige vej i udviklingen af
hele mennesker, mennesker der kan begå
sig i en konstant foranderlig verden.
I år er der masser af nye fødselsdage
Så gik der lige et år mere – ikke et skoleår –
men et år på kalenderen. Vi siger hele tiden
det går så stærkt, og det lyder, fra os voks-

ne, ofte som det i hvert fald ikke er positivt.
Men jeg tror faktisk for mange af jer unger,
der sidder hernede er det meget positivt, et
nyt kalenderår betyder en masse nye fødselsdage. Måske vi voksne skulle overveje
at se sådan på det?
Ingen roser uden torne
I går fik I alle en masse ros af os, det gjorde
en del af jer også i onsdags. I onsdags skulle et langt projektforløb afsluttes, et af de
nye tiltag i det her skoleår. To klasseværelser lagde ører til de mange spændende
fremlæggelser. Efterfølgende blev I hver
især i grupperne vurderet. I blev bl.a. spurgt
om arbejdet i jeres grupper, og skulle så
fortælle hvem der trak, og hvem der måske
ikke trak alt for godt. Lærerne gav jer en
masse gode råd med på vejen, og tog det
store arbejde, de fleste af jer har lagt for dagen, meget seriøst. Onsdag var en rigtig god
dag på Grønbjerg Friskole.
Som sagt så roste vi jer også i går (fredag)

Indskrivning i
Grønbjerg Friskole
Kan foregå hele uge 9
(28. februar - 4. marts 2011)
(Gerne i skoletiden, men ellers ring: 97 38 41 77)

Køb ikke katten i sækken….
….kom til en snak, se skolen og få en kop kaffe
Med venlig hilsen Grønbjerg Friskole
Peter Lindegaard og Bestyrelsen
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for en fantastisk indsats i fælles idræt. Om
lidt skal I alle se jeres børn være aktive i det
store fællesskab. At øve sig i at danse, lave
kolbøtter eller vejrmøller kræver masser af
tryghed og tillid til at ingen griner, og I prøver bare alle sammen, uanset hvor gode I er,
så gør I det. Ligesom fremlæggelserne i
onsdags så er I alle gode til at respektere og
acceptere hinanden.
Den naturlige ro
I mandags til morgensamling kom en bedsteforælder hen og sagde, at det var dog
fantastisk med den respekt, der er omkring
dem der står og læser julefortællingerne op
(Læseholdet). Det er tryghed, ydermere
syntes han det var utroligt at der kunne være sådan en ro med så mange børn, det tænker vi egentlig aldrig over, det er da en selvfølge.
Opbakning - opbakning - opbakning
Hvad der mere er en selvfølge er, at man
som forældre bakker sine børn op, det er
helt naturligt, at man tager del i sine børns
skolegang. Men den tillid I forældre viser
os er ikke en selvfølge, den skal der hele tiden kæmpes hårdt for. Det gør personalet,
de brænder og de vil noget med skolen. Vi

vil blive ved med at udvikle og evaluere på
det vi laver, og til foråret vil vi gerne have
jer forældre på banen, til at hjælpe os med
at vurdere på, hvad der er godt, og hvad der
evt. kan udvikles mere på.
Du skal være velkommer herude Tina
I øjeblikket bliver der snakket meget om
folkeskolen, noget vi naturligvis også skal
forholde os til. Forleden sagde Tina Nedergaard (undervisningsministeren - red):
”Vi skal have en indskoling, som giver barnet en glæde ved at gå i skole. Hvis man har
en dårlig skoledag, får man heller ikke åbnet bøgerne, når man kommer hjem.”
Jamen, det har vi da allerede.
Endvidere sagde Nedergaard:
”Hvis vi ser på Finland, har de ro i klasserne. Det er noget af det, jeg peger på. Det lyder gammeldags. Men disciplin og ro - og
at det er læreren, der er leder er vigtigt.”
Vi tænker egentlig ikke på det som disciplin, men vi respekterer og accepterer hinanden som mennesker, at vi går i skole for
at lære noget og læreren vil en det godt, er
og skal være en selvfølge.
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Og så var der lige den der med……
”Hvis man sidder 15 elever i en klasse og
16 i en anden, så har vi to lærere. Hvis man
samtidig bruger mange penge på at sende
fire i specialklasse, så kan man måske få
noget ud af at samle dem alle sammen - 35 i en klasse med to lærere.”
Mmhhhh, det tror jeg faktisk godt, vi kan
gøre lidt bedre
Det hele menneske
Der skal ikke være tvivl om, at vi her på
stedet går endog meget op i at få børnene
gjort så dygtige som overhovedet muligt,
men vi mener bare, at vi skal have det hele
menneske med. Der er mange måder at lære
på, vi oplever glade børn der trives, forudsætningen for al indlæring, vigtigheden af
trivsel kan ikke overdrives og er en af
grundpillerne i vores skole.

faktor for indlæring, velvære er en vigtig
del at få med, når vi ser på udviklingen af
det hele menneske. I forbindelse med fysisk
træning vil jeg gerne lige helt officielt sige
tak til jer, der satte ribberne op inde i Multisalen, dem er vi bare glade for.
Tak for 2010
Tusind tak alle sammen for opbakningen til
vores skole – det gode samarbejde – jeg håber 2011 vil styrke og udvikle samarbejdet
endnu mere. Som jeg skrev til personalet i
årets julekort, så er jeg sikker på, at 2011
byder på mange nye udfordringer, der vil
kræve, at vi ser på muligheder frem for begrænsninger og er åbne og positive, og så
husk nu allesammen - SIG DET.
Glædelig jul alle sammen og godt nytår. 

Fysisk træning og indlæring
Programmet vi vil vise jer i dag, kan kun
bringe smilet frem, det handler om kropsbevidsthed og fysisk træning, også en vigtig

Dramaforestilling - Musical
Friskolens årlige dramaforestilling opføres på

Grønbjerg Friskole

Torsdag d. 10. februar 2011
Kl. 10.00 - for alle
Kl. 19.00 - fortrinsvis forældre og søskende
Med venlig hilsen
Grønbjerg Friskole
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I Egns- og dialektaften - samt Søren Gade
Ved: Ingrid Kirk

Egns- og dialekt aften
i Kultur og Samvær!
Vi har en aftale med 10-13 friske mennesker, som på én eller anden måde har tilknytning til Grønbjerg, og som på flere måder vil underholde os på deres hjemegns dialekt, (som de overhovedet ikke har glemt),
selvom de har gået her mellem vi vestjyder
få eller mange år!
Vi serverer kaffe til forhåbentlig spændende
kager bagt efter ”fremmede” opskrifter!
Vær rar, hvis det er muligt, at skrive dig på
listen på Brugsen eller sig det til én af os i
bestyrelsen, at du gerne vil være med for at
høre, hvordan man vil fortælle, at A æ u o
æ ø i æ o - på f.eks. vendsysselsk, fynsk eller sønderjysk.
Alle er selvfølgelig meget velkommen.
Hvor:
Grønbjerg Friskole
Hvornår:
Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.00
Entre og kaffe / kage 50 kr.

Når nok er nok!
Forhenværende forsvarsminister SØREN
GADE har lovet at være til stede her i
Grønbjerg den 8. februar.
Søren Gades emne vil være noget i retning
af : Når nok er nok !
Det ville måske nok være smart, hvis nogle
af os ta´r en klapstol under armen, da vi
regner med at have været så heldige at hyre
en populær foredragsholder.
Vi beder om tilmelding på Brugsens liste
eller på 97 38 40 20 - 97 38 40 92 el. 97 38
42 65
Hvor:
Grønbjerg Friskole
Hvornår:
Mandag den 14. marts 2011 kl. 19.30
Entre og kaffe / kage kr. 100,Alle er meget velkommen.
Med venlig hilsen Kultur og Samvær 

Fakta Boks
Søren Gade, f. 1963, dansk politiker. Gade, der er cand.oecon., har en militæruddannelse og har bl.a. virket som FNobservatør i Mellemøsten. Fra 1985 har
han været reserveofficer med grad af major ved Jydske Dragonregiment, Holstebro. I 1999 blev han midlertidigt MF for
Venstre og indvalgtes igen i 2001. I 2004
blev han forsvarsminister i regeringen
Fogh Rasmussen, idet han afløste Svend
Aage Jensby på posten. Gade forlod posten som forsvarsminister og stoppede sit
politiske virke i februar 2010 efter en
række problematiske og belastende sager
i Forsvarsministeriet. Kilde: DSD
21

I Niels Peder Svendsen In Memoriam
Ved: Ingrid Kirk

Ved Sankt-Hansfesten her i Grønbjerg i
1994 blev Sogneforeningens nyindstiftede
pris, Grønbjergvikingen, tildelt Niels Peder
Svendsen, Ommegård.
Grønbjergboerne ville hermed markere, at
man satte pris på Peders store indsats for at
gøre Grønbjerg til et godt sted at bo.
Har man sagt Niels Peder Svendsen, ja, så
kommer da også ord som sogneråd, byråd,
lokalhistorie og aktieplantage os i hu. Noget, som Peder har brugt en væsentlig del af
sin tilværelse på, - ja, ofret sig for, kan man
vel godt sige. Rige evner har han, og har ikke været bleg for at bruge mange af dem på
lokalsamfundets ve og vel.
Jeg møder Peder i hans baggang på vej op
ad trappen er han - har lige været en tur i
underste etage, lige for at se, om alt stod vel
til i Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv, som jo
har til huse i Peders kælderlejlighed.
Peder har mange gøremål og interesser,
som han stadig er fuldtidsbeskæftiget med
trods sine 76 år. Hen over spisebordet får vi
os en god snak om nogle af dem.
Peder fortæller: "Den første december
1920 fik Margrethe og Jens Christian
Svendsen en søn, der fem dage senere i
Tvis kirke blev døbt Niels Peder Svendsen.
Familien boede dengang i Damgaard i Tvis,
og jeg blev den yngste af en børneflok på
seks - fire piger og 2 drenge”.
Peder fortæller, at familien flere gange fik
ny adresse på Holstebroegnen, indtil forældrene i 1937 købte en ejendom i Skråstrup i
Ørnhøj. Her levede Peder det meste af sin
ungdomstid, idet han blev derhjemme og
var karl (medhjælper) for sine forældre,
samtidig med, at han gik ud på dagleje på
flere gårde. Foruden kørte han rundt med
ejendommens tærskeværk og tærskede korn
for folk, som ikke selv havde en sådan maskine. Både før og under 2.verdenskrig gra22

vede man tillige både tørv og kul på ejendommen.
Landmanden
I 1947 overtog Peder gården. Uden de store
omvæltninger i dagligdagen, da forældrene
blev boende hos ham. Peder fik indlagt
elektricitet på sin ejendom og fik anskaffet
sig flere mekaniske hjælpemidler f. eks. en
malkemaskine. Det betød en stor lettelse for
ham at være fri for at malke med håndkraft.
I 1949 købte og påbegyndte han opdyrkningen af ni tdr. land mose, men nåede dog
kun at høste korn på de tre. ”For den første
april overtog jeg Ommegård ved Grønbjerg
by, og et nyt kapitel af mit liv begyndte”,
fortæller Peder Svendsen.
Ommegård og sognerådet
Ommegård var delvis ude af drift, men ved
hårdt arbejde fik Peder gården bragt på fode
igen. I 1966, grundet en dårlig ryg, satte
han køerne ud, og fik derved bedre tid til

det, som nu skulle komme til at optage en
stor del af hans tilværelse.
I 1966 blev Peder Svendsen af grønbjergboerne nemlig indvalgt i Nørre Omme Sogneråd. Man havde fundet ud af, at han havde gode evner for mangt og meget, ikke
mindst ved at have hjulpet mange af sine
bysbørn med at udfylde selvangivelsen.
Han havde et fint samarbejde med daværende kæmner Emil Nielsen, for hvem det var
umuligt at overkomme at hjælpe alle, der
ønskede det. ”Så man måtte tage til takke
med mig”, siger Peder.
Som sognerådsmedlem kom Peder til at
spille en central rolle ved kommunesammenlægningen i 1970.
Skolen og det kommunale tilhørsforhold
"Der var to ting, der især prægede de fire år
i Nørre Omme sogneråd. Der var spørgsmålet om bygningen af en ny skole i Grønbjerg. I Ørnhøj blev der bygget ny skole i
1962, og det var meningen, at der også
skulle bygges ny skole i Grønbjerg. Men i
Undervisningsministeriet havde man vedtaget stop for byggeri af nye ensporede skoler. Det blev til mange møder med de overordnede myndigheder, før byggeriet kom i
gang. Uden stor hjælp fra daværende førstelærer Bonde Nielsen og tømrermester Børge Kamp, tror jeg ikke, det var lykkedes. Vi
tre gik altså vore egne veje - udenom sogneråd og skolekommission. At byggeriet blev
modarbejdet af nogle med mindre fine metoder, blev en ekstra spore for mig. I dag er

jeg glad for, at jeg ofrede megen tid og megen energi på den sag.
For det andet var det spørgsmålet om kommunens fremtidige tilhørsforhold, der gav
mange hårde forhandlinger. Det, sagen drejede sig om, var, om vi skulle søge sammenlægning mod øst (Vildbjerg) eller mod
syd (Spjald-Videbæk).
Resultatet blev Nørre Omme sogns deling.
Hvilket jeg beklager. Men nu, 27 år efter,
kan jeg ikke se, at der forelå andre muligheder. Det var modstanden mod skolebyggeriet i Grønbjerg, der blev dråben, der fik bægeret til at flyde over. Fællesskabsfølelsen
havde været på retur i mange år, og nu følte
grønbjergboerne, at de skulle snydes. Derfor skrev over 90 % under på, at de ønskede
at komme med i Videbæk kommune, og sådan blev det!
Historieskrivning
Da jeg kom til at spille en central rolle i
Nørre Omme sogns kommunale deling - ,
sognegrænserne har jo været der i over 800
år, og de forbliver sikkert uændrede i mange år endnu, forhåbentlig lige så længe kirkerne står, - så håber jeg på et tidspunkt, at
jeg kan skrive om begivenhederne, der endte med Nr. Omme kommunes deling”.
Ved kommunesammenlægningen, hvor
Grønbjerg blev en del af Videbæk kommune, blev Peder Svendsen indvalgt i det nye
Videbæk Byråd med overvældende prioritet
af grønbjergboerne. Og han var
”knuseheldig”, siger han, fordi han fik
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plads i udvalg, som havde med den nye
kommunes strukturopbygning at gøre. Allerede i 1970 fik han så også den glæde at se
den nye Grønbjerg skole stå færdig. ”Sådan
skulle det være! Skolen er nemlig selve
livsnerven i et sogn"!
Samme mand blev et afholdt og respekteret
medlem af kommunalbestyrelsen, men også
et medlem, der ikke var bange for at gå i
brechen og kæmpe for en sag, og dem har
der været mange af i de 16 år, Peder sad i
Videbæk Byråd. Mange gange har han sejt
og målbevidst stridt for ”sin sag”, og også
nået mål, som vi har beundret ham for.
Gennem alle årene har han været en mand,
som borgerne havde 100 % tillid til, og som
også velvilligt stod til rådighed med hjælp
og råd til de, som følte sig klemt - eller blot
usikre i det store offentlige maskineri.
Grønbjergs ve og vel har i hele Peders grønbjergtid væres hans hjertebarn. Og skolen er
jo nok det mest synlige resultat af hans
ihærdige indsats. Hvad der foregår her, omfattes stadig af Peder med største interesse.
Så er han til gengæld også en slags
”Skolens Mascot”. Alt hvad der foregår her,
er han inviteret med til og kommer da også
gerne.

er aktieplantagerne. Jamen tænk dig, for
hundrede år siden var her jo ingen træer,
som der står skrevet i en gammel beretning:
”Omb Sogn er en udpræget Hedeegn - dog
afbrudt af dybe Dale med Vandløb, men
kun lidt Skov”. Derfor måtte der hentes
strandingstømmer ved havet til bygning af
sognets gamle gårde”.
Den mangel måtte afhjælpes, så i vinteren
1901- 02 gik nogle af sognets bønder sammen om at få dannet et aktieselskab med
det formål at få tilplantet nogle arealer her i
Nørre Omme med skov. Dette møde førte
til starten på Kiddal - Klink og Nørhede
Plantager.
I dag er Peder Svendsen et engageret medlem af anpartsselskabets direktion. ”Jo”, siger han med varme i stemmen, ”her ligger
nok min største interesse”. Fra et lille jubilæumsskrift som Peder skrev i anledning af
plantagernes 90 år kan her vist godt blive
plads til de sidste fire linjer: ”Alene udsigten herfra er et besøg værd. På en tur rundt i
det bakkede landskab i Kiddal plantage kan
man virkelig glæde sig over den skønne natur, og man må føle stor respekt for de vestjyske bønder, som påtog sig at skabe hederne om til skov”.

Aktieplantagen
Efter fire år i Videbæk Byråd sagde Peder i
1986 stop for kommunalt arbejde og fik
dermed mere tid til sine andre interesser.
”Noget af det, der står mit hjerte nærmest,

Lokalhistorisk Arkiv
”Hvornår og hvordan opstod din interesse
for lokalhistorie, Peder”?
”Interessen vågnede nok, da jeg havde folkene fra Nationalmuseet gående lige uden-

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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for mit køkkenvindue. I tretten år gravede
de her. Både Jernalder og Vikingetid kunne
man finde levn fra her på stedet, og da jeg
er født nysgerrig, så - ja, det var nok disse
udgravninger, der gav mig sporen til at tænke: Hvad med tiden mellem vikingetid og
nyere tid? Denne tid vidste vi jo forsvindende lidt om her i Nørre Omme. Da var det,
jeg gav mig i lag med at finde ud af, hvad
der var af skriftligt materiale og billeder
ude ved folk”.
Det blev til meget - greb om sig - og på et
tidspunkt blev Grønbjerg lokalhistoriske
Arkiv stiftet - på Peders foranledning - og i
samarbejde med Grønbjerg Sogneforening.
Lige siden har Peder haft fornøjelsen af at
være formand for foreningen. Peder Svendsen har tilbragt utallige timer på arkivet i
Viborg for at studere gamle papirer, der har
relationer til Nørre Omme sogn. Og en hel
enorm masse tid bruger han på at arkivere
derhjemme i kælderlejligheden.
Peder fortæller, at der af og til kommer gæster fra andre egne af landet på besøg på arkivet, hvor han så holder lysbilledforedrag
om, hvordan et lokalarkiv fungerer her.
Familien
Også sin egen familie ”arbejder han på” i
Viborg, idet han egenhændigt har udarbejdet en slægtsbog på sin fædrene side, en
bog med over 1000 navne, og er nu i gang
med en bog om sin mors slægt. Også

slægtsstævner evner Peder at få kaldt sammen til - sidste gang kom der godt nok kun
175 fra den talstærke familie. Jo det, at finde ud af noget om sig selv og sine, blev der
tid til, trods det, at han har stået til rådighed
for almenvellet. Tid til at gå om i Ældreklubben og hygge sig har han da også undt
sig selv de sidste par år.
Og så det ved siden af
”Der er meget, jeg gerne skulle nå endnu –
som venter på at komme fra hånden i Lokalarkivet. Men om jeg kan li´ det eller ej,
så kan jeg lige så godt erkende, at jeg er ved
at være for gammel”, sukker Peder.
Vi andre tror nu på, at ildsjælen her vil nå at
få en hel del timer endnu ved computeren.
Måske han går og pusler med ideen til et
nyt hjemstavnsspil. Peder har gjort det før
sammen med Thorkild Munk. Det blev til
stykket ”En ny tids bonde”, som blev opført
ved et par lejligheder på lokale scener. En
autentisk historie, hvis handling udspiller
sig på et par gårde her på egnen, for over
130 år siden.
Det var ikke noget helt dårligt valg
grøngjergboerne i 1966 foretog ved at vælge Niels Peder Svendsen ind i Nørre Omme
Sogneråd. Og heller ikke, ved i 1994, at gøre ham til Grønbjergs første viking i nyere
tid. At vikingen så bor på gården, som engang var en "Vikingeborg", er da et sammenfald, der er til at få øje på! 

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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I Nyt fra LokalBrugsen
Ved: Bestyrelsen for LokalBrugsen Grønbjerg

Med året 2011 foran os, vil vi med glæde
betjene alle i Grønbjerg og omegn med gode varer.
Den gode trend fortsætter, men det er med
stor fokus på, at vi holder omsætningen.
De vakse læsere af vore informationer ved
kassen og over internettet vil se at vi kæmper for at holde omsætningen på niveau
med de sidste 3 måneder i 2009. (det var jo
her vi var samlet mellem hylderne og lovede hinanden at Brugsen skulle have en
chance)
Generalforsamlingen bliver igen i år den
22. marts i Festhuset. Der vil komme yderlige information når aftenen er endelige
planlagt.
Som I måske har fulgt i pressen, så har
der været auktion over træhusene hos Valhalla. I den forbindelse har Tina og Jens
Kristian givet et bidrag af overskuddet til
Brugsens udbygning - Det vil vi gerne takke for.
GK Blomster, Ørnhøj som har været vores
leverandør af buketter, dekorationer mv.,
har valgt at stoppe med udgangen af januar
måned.
Vi kan derfor med glæde byde Krogs Blomster, Spjald velkommen som leverandør.

- og husk her er også mulighed for at bestille lige netop det du ønsker, og få det leveret
i Brugsen.
En stor tak til Gerda for samarbejdet og de
mange fine leverancer.
Lodtrækningen mellem alle der handlede
på Nettorvet op til jul blev vundet af:
Petrea Pedersen, Algade
Anette Schjerlund, Holstebrovej
Rene Nielsen, Vinkelvej
Et stort tillykke og tak fordi I støtter Brugsen gennem køb på Nettorvet.
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.
Vi ses i Brugsen - byens og egnens servicebutik. 

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling i
Det tidligere bibliotek på Friskolen
Torsdag den 27. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Husk at medbringe trofæer fra ind og udland, fra den forgangne jagtsæson.
Bestyrelsen
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Fisk igen.
I middelalderen var det skik at faste sidst på
vinteren. Man måtte gerne spise fisk, men
ellers ikke kød. Det kunne måske være en
ide, at indføre den gamle skik igen? I hvert
fald har de fleste i julen spist mere kød og
fedt end strengt nødvendigt, og desuden er
fisk jo sundt.
Der har i godt et års tid været øget fokus på
D-vitamin, og hvis man spiser mindre end
250 g fisk om ugen, bør man nok tage en
vitamintablet om dagen. Dette gælder især
børn og unge under 18 år, da det er i voksealderen, at knoglernes struktur udvikles, så

der er det især vigtigt at få motion og Dvitaminer.
Den nemme løsning er at tage en tablet eller
en anden form for kosttilskud, men fisk er
mere end blot D-vitaminer, og det er umuligt at erstatte alle fiskens sunde egenskaber
med kosttilskud. F. eks. indeholder fisk
fedtsyrer som gavner hjernen og forebygger
demens og andre som gavner huden og
sænker kolesterolet i blodet. Fisk forebygger dermed også blodpropper.
Der er planer om at tilsætte D-vitamin til
brød, ligesom man tilsætter jod til salt, men
selvom man gør det, er det stadig godt med
en sildemad.
Ved solbadning danner huden D-vitaminer,
men, hvis man har passeret de 65 år, nedsættes denne evne, så man skal have dem på
en anden måde. 

Hvordan går det i din forening?
Skriv om dine oplevelser
Skriv om hvad I har på hjerte
Skriv om jeres aktiviteter
Der er altid noget at berette!
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Fastelavn er mit navn….boller vil jeg have….

Søndag d. 6. marts afholdes der
fastelavnsfest i Grønbjerg.
• Festen starter med gudstjeneste i Nr.
Omme kirke kl. 14.
• Herefter går vi sammen til Multisalen,
hvor vi kl. 15 vil slå katten af tønden og
drikke kaffe.
• Prisen for at deltage i fastelavnsfesten i
Multisalen er
•

35 kr. pr. person.

• For dette beløb får man en fastelavnsbolle, slik til tøndeslagerne, kaffe, the
og saftevand.
Kom og vær med til festen og kom gerne udklædt.

Der er priser til de bedste udklædninger!!
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Grønbjerg Sogneforening

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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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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Kalender for sæsonen 2010 - 2011
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

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

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

31

I GUF-Badminton
Ved: Badmintonudvalget

Badmintonturnering 2011 i GGUF
Vi har i år valgt at dele turneringen lidt op
og
afholde turneringen for voksne
lørdag d. 12. marts

og turneringen for børn
søndag d. 13. marts
Sidste år blev turneringen for voksne aflyst
på grund af for få tilmeldinger, vi håber meget, at der kommer mange flere tilmeldinger
i år, så vi igen kan afholde turnering for både børn og voksne.
Tilmelding til turneringen kan ske på opslagstavlen v. Multisalen fra d. 31. januar 11. februar. 

Grønbjerg Friskole
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 14. april kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formand Jørgen Rasmussen, Algade 76, Grønbjerg
jorgen@groenbjerg-friskole.dk
i hænde senest den 1. februar 2011
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Nyt logo til Grønbjerg GUF – forslag efterlyses
Grønbjerg GUF ønsker at forny sig med et nyt logo
der signalerer hvad foreningen beskæftiger sig med.
Derfor vil vi lave en logo konkurrence,
hvor vi håber der vil komme rigtig mange flotte bidrag.
•

Der udloddes en præmie på 500 kr. til det logo der vælges

•

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at fravælge dem alle

•

senest den 25. februar 2011: Forslag til logo kan afleveres til
Elsebeth Kirk, Rundingen 3A, Grønbjerg

•

fredag den 11. marts 2011
Logoet og vinderen præsenteres til gymnastikopvisningen

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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I Vi har været i Ægypten
Ved: Mogens Ballegaard

Nej, vi blev ikke ædt af hajer, og vi så ikke skyggen af dem...
…og det var af den simple grund - som vores guide sagde til os - hajerne var kodet til
kun at æde tyskere og russere.
Nå, men hvorfor skal Runestenens læsere
belemres med vore rejsebeskrivelser. Det
kunne blive ret overvældende, hvis alle begyndte at skrive om deres rejseoplevelser,
men måske også ret interessant.
Denne rejsebeskrivelse er nok mere af en
forpligtende karakter, idet rejsen var en
præmie, som jeg havde vundet i Brugsens
Internet konkurrence julen 2005 - 2006 og
som sponsorer stod Grønbjerg Møbelindustri og Ide Huse. Af forskellige årsager har
det ikke været muligt at udnytte gavechecken tidligere end her lige før jul.
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Hvorfor Ægypten
Men hvorfor så Ægypten? - Tja! der er relativt varmt, der var Hoteller hvor alt var betalt, og der var mulighed for at se civilisationens vugge samt den varietet, der ligger i
ørken kontra den enorm frugtbare Nildalen.
Holdt det så også stik?
Man kan sige det på den måde. Ægypterne
har opdaget, at der er penge i turisme. På
det strøg hvor vi boede, Hurghada hed det,
var det ene store hotel bygget ved siden af
det andet, og det var ude i den bareste ørken.
Man fornemmer dog, at der er lidt tilbage af
den frygt, der opstod for flere år tilbage, da
turistbusser blev angrebet og turister blev
dræbt af ekstremistiske grupper. Idet alle
hotellerne var bevogtet, og der var høje mure rundt om komplekserne.
Varmen
Men ellers var det rimeligt varmt. De fleste
dage ca. 24-25 grader og det var til at holde
ud at ligge i læ ved stranden (ca. 1 - 1,5 m

fra vandkanten til den nærmeste liggestol).
Ægypten er et muslimsk land, og muslimer
må som bekendt ikke drikke alkohol, men
holdningerne kan gradbøjes, så vi kunne via
vores ”All inclucive ophold” få vores væskebehov dækket i form af formiddags pilsner, eftermiddagspilsner og vandflaskerne
(paradoksalt nok så fremstilles der både øl
og vin i Ægypten).
Til måltiderne var der heller ikke mangel på
hverken vin eller øl. Og en overdådig buffet
blev præsenteret for os hver dag. Både morgen, middag og aften og så sandelig også
sen aftensmad (22-24). Det nød vi for i øvrigt godt af, da vi havde været på en heldagstur til Luxor og Kongernes dal.
Men ellers gik tiden med at inhalere nogle
D-vitaminer på både ryg og mave.
Afslapningen
Jeg kalder sådan en ferie for en tre-romansferie.
Det vil sige, at jeg fik læst Palle Eriksens
krimi færdig, fik læst den sidste nye krimi
af Leif Davidsen og en ældre krimi af Frederick Forsyth (det er ham med Sjakalen).

Charterferie
Turen var en såkaldt charterferie med alt
hvad der tilhører.
Orienteringsmøde med masser af oplysning
(reklamer) om udflugter og udflugtsmål,
orientering om drikkepenge, dårlig mave,
prutten om priser osv. osv. Selv på apoteket
skulle man prutte om prisen. Og de der
kommer til orienteringsmødet får en
”gratis” tur ind til byen, hvor vi, som kom
til mødet, var inde at se et parfumeri, fremstilling af papyrus, ”overfaldstur” i basaren
og et smugkig ind i en Moske.
Den lokale handel
Overfaldstur i basaren er et kapitel for sig
selv. Når jeg skriver overfaldstur, så mener
jeg, at man nærmest bliver overfaldet af
ægyptere, der vil sælge deres varer. Og i
den sammenhæng skal man være en forhærdet rotte. Der er ikke noget med, at man kan
gå og se på varerne. Lige så snart man viser
interesse for en ting, så er de der med det
samme og spørger, hvad man vil give for
den pågældende ting. Vil man ikke have

AKTIVFEST I GRØNBJERG GUF
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
Lørdag den 26. marts 2011 kl. 18:30 i forsamlingshuset.
Festen er for alle trænere, ledere, gymnaster, badmintonspillere.
Kæreste, kone eller mand er velkommen.
Aldersgrænse fra og med 8. klassetrin.
Fri entre for trænere og ledere.
Festlige indslag er velkomne!
Tilmelding senest d. 13. marts 2011 til
Connie Schmidt på 40 47 82 70 / 97 38 48 48 eller c.schmidt@mvb.net
Vi håber på en festlig aften
Grønbjerg GUF
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det, kan man jo blot gå igen, men det er ret
belastende at blive angrebet hver eneste
gang man vil se på noget. Og så er der deres
prutten om prisen. I det stykke skal man også være ret forhærdet.
Et eksempel: Vi blev på et tidspunkt angrebet af en ung mand, der vil sælge et såkaldt
”partisantørklæde” Vi vil godt have en sådan, så vi spurgte, hvad han skulle have for
det. 100 ægyptiske pund svarende til 100
danske kr.
Det vidste vi var for meget, og begyndte at
gå. Så faldt prisen straks. I mellemtiden var
Helle (min kone) forsvundet ind i en forretning, hvor hun havde købt et
”partisantørklæde” og en pose hibiscus te.
Det hele blev forhandlet ned i ca. 55 pund og det var sikkert også for meget at give for
det.
Men vi kom ud igen, og vores unge ven
stod troligt uden for og ventede på os. Nu
havde vi jo fået et tørklæde. Så vi gik blot,
men vores ungersvend fulgte med, og prisen på tørklædet faldt proportional med afstanden til bussen. Jo kortere afstand jo
mindre pris.
Da vi nåede bussen, kunne vi få tørklædet
til 20 pund.
Senere erfarede vi, at vi i en butik med faste
priser kunne få et sådant tørklæder til 20
pund. Efter princippet om at mødes på midten, skal man jo begynde med at forlange
penge for at tage tørklædet, hvis man skulle
ende på 20 pund. Men teknikken skal måske være en hel anden??
Men denne prutten om prisen er en særdeles
langsommelig proces, som ikke helt svarer
til en fortravlet danskers temperament.
Hvis man er til at prutte om priserne, og
man har god tid, er det et udmærket sted at
tage hen, men er man helst fri for den slags,
skal man holde sig langt væk fra det turistprægede Ægypten. Hvordan det ser ud,
hvor der er knap så mange turister skal jeg
naturligvis lade været usagt.
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Civilisationens vugge:
Vi var ikke i Cairo for at se på pyramider,
men vi var som tidligere nævnt på en heldagstur til Luxor, hvor vi så et fantastisk
tempel - Karnak Templet. Hvordan man
tror at de havde bygget det og hvordan man
tror at de havde fået rejst ca 20 m høje og
30 tons tunge granitobelisker.
Samtidig med er det beundringsværdigt,
hvordan man i tidernes morgen havde fået
bygget templet, hugget gudesymboler og figurer samt malet dem i de forskellige kulører. Det kan man ikke beskrive, det skal absolut ses.
Vi talte også om at ægypterne har en fantastisk historie, og vi kunne da også se flere
skoleklasser med mindre børn, der gik pænt
i række som skulle se alle herlighederne og
få fortalt alle gudernes historie, og dem var
der mange af.
Ligeledes var det fantastisk at se Kongernes
dal. De store gravkamre hvor kongerne var
stedt til hvile. En fabelagtig historieskrivning der var foretaget i form af malerier på
samtlige vægge i de tre gravkamre vi nåede
at komme ned at se.
Den sidste dag faldt temperaturen til 16 grader - og så var det bare om at komme hjem
til minus 10 grader og den foranstående jul.


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

I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Niels Peder Svendsen, Rundingen 14, sov
den 10. december stille ind på Spjald Plejehjem, 90 år gammel, og blev den 15. december begravet fra Nørre Omme Kirke.
Efter et par år med stadig tiltagende dårligt
helbred så fik han fred, vores gamle stridsmand!
Niels Peder Svendsen vil vi mindes som et
beskedent, ydmygt og venligt menneske,
som ikke satte sine egne behov højt i forhold til det at være behjælpelig overfor sine
medmennesker. Almenvellet havde første
prioritet hos ham. Grønbjergs ve og vel
kæmpede han for så lang tid, han havde
kræfterne til det. Dette skylder vi ham en
stor tak for.

Men kræfterne svandt. Benene drillede
ham. De mange trapper på Ommegaard
blev ham for meget, så etplans villaen på
Rundingen passede ham bedre. Her blev
han glad for at bo. Her nød han menneskene
og miljøet indtil hans helbred blev så dårligt, at adressen nu hed Spjald Plejehjem.
Peder fik vel et halvt år på plejehjemmet,
hvor han blev glad for at være, og hvor han
nød god og kærlig pleje. Og hvor han til
sidst, i samvær med familiemedlemmer, sov
stille ind.
Niels Peder Svendsen var ugift og havde
selv ingen børn, men en stor familie, som
altid har stået ham meget nær.
Æret være Niels Peder Svendsens minde!
På side 22 bringes Niels Peder Svendsen In
Memoriam 

Kultur og Samvær
Mødekalender for 2010 – 2011
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!

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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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19:00
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
Bestyrelsen

Du kan få Runestenens nyhedsmail direkte i din indbakke:
Meld dig til på runestenen@runestenen.dk

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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VIKINGEN ER LØS

Vi bringer her en opskrift: Kalkun med whisky
Man køber en kalkun på fem kilo (til seks personer) og en flaske whisky.
Dertil salt, peber, olivenolie og spækstrimler.
Kalkunen belægges med spækstrimler, den snøres, saltes og pebres og overhældes med lidt olivenolie.
Sæt ovnen på 200 grader.
Skænk så et glas whisky og drik en skål til det kommende gode resultat.
Læg kalkunen i en bradepande og skub den ind i ovnen.
Skænk to hurtige glas whisky og drik igen til det kommende gode resultat.
Indstil termostaten efter 20 minutter på 250 grader, så den får et ordentligt pulver. Skænk yderligere tre glas whisky op og drik dem.
Efter en hal tsims tid vænner du fulen og blir ved mæ at hllde øje med stajninngn.
Griw vissskyflaschken å tsa en lill EN.
Efter ænnu en hal tsims tschid schlændrr du laaaaangshomtr hæn til åvnnnn å
vænnnr kaaahaaalkunnn. PASCH PÅ att du hik brændr hånden på den schkide
åvvvn.
Å sschhå tsar vi ænnnu fæææhææm-schyw sjisskkywusser mænns piiihiiipfuglen schtajer widre iæææn trææhææ tsimer (schhirka - åp i røwwwen mæ
det!)
Huuschk å piss vær tiiihiiinde minut!
Kaaahaan de overhOOOvedt la saj gør schå kryw hæn til åvvvn å prøvv å
riwwwe kaahhhallkunnn UD!.
Tsa så ænnnnu en schlllurrrk og prøvvvnåkkkkngang å få kræææet UD!
Samml så den satansforbanddde piiihhhiipfuuul op fra gåååhååålllwwet og
smid den påå et faahhad.
PASCH på a du ikkk gliiiiiiiiiiiiiiiiiderr på det skidefedtede køøøøkngål!
Kann du ikkkk uuundddgå de, schå prøvvv igen (åååopppogssccchtå dengikscchkuikkk tihihihaihi......schku åssspissslimajet).
Tag en lur.
Spis næste dag kalkunen kold med mayonnaise og aspirin.
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Fra midnatsgudstjenesten julenat hvor organisten blev afløst af Anders Øster Kæmpegaard, klaver og
Søren Lægaard Berthelsen orgel. Billedet: tv Anders Øster Kæmpegaard og pastor Ole Rasmussen.
Foto: Gravers Kjærgaard

