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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
En epoke i Grønbjerg
Så er en epoke i Grønbjergs historie ved at
rinde ud - en epoke der har varet i 90 år. Men måske er der et håb endnu!
En uhellig søjle ?
Én ting kan man måske glæde sig over, og
det er, at en lægepraksis ifølge Guruen i
Grønbjerg ikke er én af de uhellige søjler. Så
ifølge Guruen skulle det ikke betyde Grønbjergs undergang, at lægepraksissen i Grønbjerg lukker den første juli.
Valg - offentlig transport - mobilitet
Men for pokker hvor er det træls, at praksissens brugere skal til at køre udenbys for at
komme til læge. Værst går det naturligvis ud
over de, der ikke er så mobile. Og endnu
mere træls er det, at de ikke har så stor mulighed for at vælge læge, når man tager den
offentlige transport i betragtning. Ønsker
man nu ikke lægehuset i Spjald, kan det jo
blive vanskeligt - hvordan kommer man til
Tim, Videbæk eller Vildbjerg, hvis man skal
holde sig inden for 15 km grænsen - nåh-ja
Videbæk - det er da bare at tage bussen til
Holstebro - toget til Herning, og så går bussen til Videbæk. Eller hvis man er heldig i
Brejningkrydset, så er der vel én gang i døgnet hvor den øst-vest-gående bus møder der
nord-syd-gående bus. Nej det er ikke morsomt at være immobil i Grønbjerg.
Lægerne i Grønbjerg
Grønbjerg har haft en læge siden 1921. I
1914 tog en gruppe Grønbjergborgere initiativ til at få en læge til Grønbjerg. I 1919 oprettedes et aktieselskab der skulle opføre en
lægebolig. I 1920 stod lægeboligen Algade
36 færdig, men den første læge kom først til
Grønbjerg i 1921.
Følgende læger har været ansat i Grønbjerg i
kortere eller længere tid. Og der må vi da si2

ge, at Læge Thomsen har været mest udholdende, da han har været læge her i Grønbjerg i 28 år.
1921 læge Bjørndal
1923 læge Kirkeberg
1923 læge Canaris Christensen
1923 læge Unmack Larsen
1923 læge Krarup
1928 læge E.A. Tryde
1934 læge Ove Nøhr
1951 læge C.A. Løndahl, byggede og flyttede til Algade 8
1967 lægevikar
1967 læge Lund-Nielsen
1983 Læge Henrik Thomsen
2011 ?? Får vi en ny læge
Hele historien om Grønbjergs første læger
og hvordan vi fik lægehus i Grønbjerg, kan
læses i næste nummer i Vestergaards erindringer. Ligeledes kan man læse om, hvordan den første læge mobbes ud af sognet.
Meget spændende læsning om Vestergaards
syn på lægerne i Grønbjerg på det tidspunkt
og forholdet nord-syd. –mb
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Knud Christensen 97 38 10 02

2011 var året hvor sommeren startede midt i april og i
skrivende stund er det stadig sommer. Jeg må indrømme at jeg godt kan li sol
og sommer, men det jeg
drømmer mest om lige nu er

Et andet meget spændende emne bliver om
det lykkes at få Danish Crown nye kreaturslagteri her til kommunen. Vi er stadig med i
opløbet. Det ville være dejligt hvis det for
engang skyld lykkes at en større virksomhed
bliver etableret i vores område, med de arbejdspladser det medfører. Fra kommunens
side har man nu gjort hvad man kunne for at
finde attraktive grunde, så beslutningen ligger nu hos Danish Crowns bestyrelse.
fortsættes side 37...

regnvejr.
Strukturdebatten som har kørt på sit højeste de sidste 2 – 3 måneder er nu ved at nå til
ende. Resultatet bliver at et enkelt plejehjem
lukkes, ingen små skoler lukkes mod at der
sker ændringer på SFO området. Et resultat
som jeg er utrolig godt tilfreds med. Fra
mange sider blev byrådet kritiseret for at
man allerede på nuværende tidspunkt startede en strukturdebat op, og nogle af forslagene blev meget kraftigt kritiseret, det var som
om at det ikke var forstået at intet var bestemt på forhånd og at det kun var forskellige løsningsforslag. Jeg er hel sikker på at
byrådet og borgerne har lært noget af den
proces vi har været igennem, for det resulterede i at alle skolebestyrelserne, især på de
små skoler, begyndte at komme med konstruktive forslag til hvordan vi bedst mulig
kunne løse de økonomiske udfordringer vi
står over for. Derefter viste byrådet at man
var parat til at lytte til borgerne og handle
derefter.
Fremadrettet
Vi ved alle at det bestemt ikke bliver nemmere for kommuner, rent økonomisk, de næste år og der skal tages flere ubehagelige beslutninger, som vil medfører serviceforringelser i forhold til kommunens borger, men
hvis vi alle hjælper hinanden med forslag til
konstruktive løsninger, kommunen, borgerne
og byrådet i fællesskab, så har strukturdebatten vist at man kan komme langt.
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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: 1700 - 1735
Tlf.: 51 24 54 94

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.

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15
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Telefontid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.

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

Postkasserne tømmes:

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen
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

97384468
97384211
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

Søn- og helligdage kl. 1700

Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Johannes Kirk
97384020
Henrik Thomsen
97384050
Helle Engestoft
97384332
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
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

MAJ
MA 9
TI

Side

Dagen tiltaget med 9t 42m

Side
LØ 11

19
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Sidste forslagsdag – Viking 2011

SØ 12

Pinsedag

ON 11

Ekstraord. Generalfors. Friskolen

MA 13

2. pinsedag - Kirke 10.30 friluft 24

TO 12

Fælles Generalf. / Jagtforen. træning

TI

Jagtforen. Åben præmieskydning

FR 13

Grønbjerg Friskole åben-hus

ON 15

LØ 14

14

TO 16

SØ 15

Kirke ingen

FR 17

MA 16

20

LØ 18

TI

17

SØ 19

ON 18

MA 20

TO 19

Jagtforen. træning

FR 20

St.Beded.- Konfirmation

TI
Kirke 10

Jagtforen. træning

Bemærk Runestenens Deadline

Kirke 9 (PHK)
25

21

TO 23

Skt. Hans Sogn. Jagtforen. Træning
Dimission 8. kl. Grønbjerg Friskole

SØ 22

Kirke ingen

FR 24

MA 23

21

LØ 25

24

SØ 26
Forårsmøde i Grønbjerg Friskole

MA 27

Nr. Pileflet

TO 26

Jagtforen. Holdskydning

TI

Nr. Pileflet

FR 27
Arbejdslørdag Grønbjerg Friskole

TO 30

22
Cykeltur GGUF

43

JUNI
ON

1

Jagtforen. Træning—Tilm. tøsetur

TO

2

Kr. Himmelfart

FR

11

1

LØ

2

SØ

3

MA 4
5

3

ON

6

LØ

4

TO

7

SØ

5

Kirke ingen

FR

8

23

LØ

9

Grundlovsdag

Kirke 9

FR

TI

MA 6

51

Bornholm 7. kl.

Jagtforen. træning

Lægepraksis i Grønbjerg ophører

Kirke ingen
Jagtforen. holdskydning

27

Jagtforen. træning

TI

7

SØ 10

Kirke 9 (PHK)

ON

8

MA 11

28

TO

9

FR 10

51

JULI

Kirke 10.30

MA 30
31

26

ON 29

SØ 29

TI

28

13

Kirke 10.30 (TK)

ON 25

LØ 28

Kirke 10.30

ON 22

LØ 21

TI

29

Lejrskole GF / Jagtforen. træning

TI

12

Lejrskole GF

ON 13

Dagen aftaget med 1t 4m
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at: ”En bifamilie bruger 8 kg. honning som
flyvebrændstof for at
lave 1 kg. honning til
biavleren. Samtidig
besøger familien mere
end 20.000.000 blomster.” 

I Forsiden i 2011
Ved: Gravers Kjærgaard

Hvert forår må man undres over hvilke
åbenbaringer naturen beriger os med, her er
det rhododendron der ”eksploderer” i et forår, der næsten minder mere om sommer.
Bien fortæller, at det ikke kun er hos bønder
og havefolk der hersker travlhed om foråret.
På låget af honningbøtten læste jeg i morges

Gravers Kjærgaard

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

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

Foto og tekst Gravers Kjærgaard
Om at skilte – Skilte kan være mange ting!
Skilte kan henvise, reklamere, sætte et minde om personer, belyse et områdes karakter, m.m. - kun
fantasien sætter grænser. Nogle kan endog opfylde flere ting på samtidig.
Dette skilt fra Hoverdal Plantage har dog altid moret mig, om fantasien har manglet eller udfoldet sig
vides ikke.
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Sommerfest 19. - 20. august
Årets tema er

MEXICO
Fredag:

17.00 - 18.00 General prøve på Revy
18.00-19.00 Grill
19.00-20.30 Film for de 7-11 årige
20.30-22.00 Film for de + 12 årige
Teltet er åbent hele aftenen

Lørdag:

9.00-10.30 Gudstjeneste og morgenkaffe i teltet
11.00-15.00 Gadefodbold
12.00-15.00 Bagagerumsmarked

I løbet af dagen vil der være traktorvipning for de voksne og hoppepude til børnene
18.00-01.30 Mexico fest i teltet med revy og spisning
Tilmelding til de forskellige arrangementer følger senere.

på glædelig gensyn
Idrætsforeningen, Sogneforeningen, Gymnastikforeningen, Ungdomsklubben
og Margrethes Døtre
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I Grønbjerg jagtforening - Grønbjerg Friskole
Ved: Mogens Ballegaard

Jægerne tog en fridag
Tre lokale jægere havde tage fredagen fri,
for at vise yngstegruppen 0. – 3. kl. fra
Grønbjerg Friskole at skoven kan bruges til
andet end at skyde dyr i. Lærerne fra indskolingen havde spurgt den lokale jagtforening,
om de ville vise indskolingen dyrespor i skoven en onsdag, som var deres normale udskoledag. ”Jah… det kan vi da godt” var
svaret fra H.C. Birkebæk, som var én af de
tre lokale jægere, der havde stillet sig til rådighed for arrangementet. ”Men kan vi flytte
det til en fredag, så kan vi tage fri fra arbejde?”
Og med en fleksibel skole var aftalen i hus.
Fag og motion
De fag Grønbjerg friskole har i udeskolen
omfatter natur og teknik, matematik, kreative fag og dansk. Og alle fag og sanser blev
benyttet på turen. Turen tog sin begyndelse
fra skolen, hvorfra børnene, lærerne og jægerne Jørgen Bank og H.C Birkebæk gik de
halvanden kilometer ud til skoven. Den tred-
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je jæger Henrik Skytte var ude ved jægernes
tilholdssted, hvor han tidlig om morgenen
havde arrangeret bål, så der var en god ild til
at stege pølser over, når børnene kom dertil
fra turen i skoven.
Oplevelserne
Lige inden indgangen til skoven så børnene
det hvide ”spejl” på et par rådyr, der forsvandt ind i skoven. Inden da havde alle børnene haft næsen nede i en rævegrav og sagt
”føj hvor det lugter”. De fyrre børn, som
yngstegruppen består af, blev delt op i to
grupper og så af sted ud i naturen. På stien
ved indgangen til skoven stod et skilt med
hund i snor – Så skulle der forklares, at man
skal have sin hund i snor, når man går i skoven, og at man kun må gå på skovvejene.
Snart blev der råbt ”ader” der ligger en lort.
Så skulle der forklares om rådyrenes efterladenskaber, rævens efterladenskaber, uglegylp, mårekskrementer, store og små aftryk
fra rådyr og hjorte i jorden. Mange fandt
hårtotter fra krondyr, og Johan havde kram-

pe i hånden, da vi skulle have pølser, fordi
han havde gået og knuget sin hjortehårtot i
hånden hele vejen. Så blev der gjort holdt,
og alle dyrenes familierelationer blev remset
op: ”hvad hedder rådyrenes unger osv. osv?”
rålam, rå, buk, kronkalv, hind og kronhjort
kom det efterhånden. Nogle af børnene
kendte godt navnene. Videre igennem lyngen og op på en gravhøj med en fin udsigt
ned over Grønbjerg hvor man kunne se skorstenen fra teglværket. Endnu et skilt der forkyndte, at man ikke måtte lave bål, ride på
heste, slå lejr og køre på knallert eller i bil
på skovvejene. Og de fleste af børnene lyttede efter hvad jægeren sagde. Flokken kom
forbi en af jægernes foderautomater, hvor rådyr og hjorte (kronhjort) kunne få sig noget
korn. Længere nede var der rester af roer,
som jægerne havde smidt ud til dyrene om
vinteren. Der var ”sølehuller” hvor hjortene
kunne svine sig til, lugt af rådyr og hjorte.
Jægerne viste børnene, hvor dyrene havde
bidt barken af træerne, fordi de ikke kunne
finde føde i den strenge vinter. Der var træer
og grene, hvor man kunne se, at bukkene og
kronhjortene havde ”fejet” – det er da noget
sært noget at kalde det at feje – det er da no-

get man gør med en kost derhjemme, var
kommentaren. Men hvor var alle fuglene?
Den eneste fugl vi mærkede, var den ”halve
pelikan” som det blæste hin fredag formiddag.
Endelig var vi ved jægernes tilholdssted.
Madpakkerne blev fundet frem og der blev
delt sodavand ud som jægerne gav. Og så
kom der pølser og brød på risten over ilden.
Pølser brød og sodavand blev fortæret, og
inden længe var drengene gået et stykke ind
i skoven igen for at undersøge skovbunden
for brugbare genstande til fægtekamp og andre gøremål.
Så kom bussen, for der var blevet noget længere hjem i løbet af turen. Men inden afgang
blev der vist ”kastestænger” ”opsatse” fra
”spidsbuk”, med og uden ”bast”,
”seksender” og en enkelt ”tolvender” alt
sammen opsatse og gevirer fra råbukken og
kronhjortene. Store gevirer som dyrene taber
hvert år og som så gror ud igen, og de gevirer der bliver ”smidt” består af kalk som musene meget hurtigt får bugt med, for de er
fulde af næring. Hvor er jægernes geværer
lød det fra Lærke? Jo, jægere kan andet end
at skyde dyr. 

Jørgen Bank viser den meget opmærksomme yngstegruppe en tolvender uden bast
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I Grønbjerg Billardklub
Ved: Henning Møller

Pensionist kreds 1.
Grønbjerg 1 nr. 1 ud af 10 hold.
Grønbjerg 2 nr. 9 ud af 10 hold.

Som nævnt sidste gang blev Kasper Jakobsen en flot nr. 1 i E-klassen. Finalekampen
blev spillet i Grønbjerg. Sådan en dag er der
jo en del gæster udefra, og som billedet herunder viser (godt nok fra en tidligere lejlighed), afsluttes sådan en dag på behørig vis.

De 4 damer, der spillede "Ladys Cup" i
Troldhede sidst i marts, gik det udmærket.
Jonna Kristensen fik en flot 2. plads, mens
Jane Kristensen, Mette Andersen og Jeanette Nielsen klarede sig godt - alle kom hjem
med præmier!

Holdturneringen, som foregår inden for
Vestjysk Billard Union, er så afsluttet. Sidste
kamp blev spillet 24. marts.
Resultaterne blev som følger:
V.B.U.-serien. Grønbjerg 1: nr 6 ud af 12
hold.
Serie 1. Grønbjerg 2: nr. 3 ud af 6 hold.
Serie 2. Grønbjerg 3: nr. 3 ud af 10 hold.
Serie 2. Grønbjerg 4: nr. 5 ud af 10 hold.
Serie 3. Grønbjerg 6: nr. 3 ud af 11 hold.
Serie 3. Grønbjerg 5: nr. 4 ud af 11 hold.

V.B.U. arrangerer i år en sommerturnering
for hold.
Turneringen starter 2. maj og slutter 15. august - dog spilles der ikke i juli.
Grønbjerg Billardklub er tilmeldt med 2
hold a' 4 mand.
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Desuden ligger der indbydelser til turneringer over en dag eller to fra Herning, Holstebro m.v., så der er absolut mulighed for at få
afprøvet sin kunnen og færdigheder her i
sommerhalvåret. 

Hej alle skønne tøser, piger, kvinder, koner osv.!
Vi indbyder hermed til tøsetur 2011
i år tager vi til Humlumlejren
(se www.humlumlejren.dk)

Tag med og få en fantastisk oplevelse!
En weekend fuld af :
fællesskab - afslapning - skøre indslag - kendte og ukendte ansigter
sang - musik - lange gåture - dybe seriøse samtaler (!) - frihed - fred - god mad
en god bog - en svømmetur - grineflip - middagslur
…..og meget meget andet godt!

I år afholdes turen
fredag til søndag d. 9. – 11. september
Prisen for overnatning, mad, øl, vin og vand
hele weekenden er 500,-.
(Hvis du kun har mulighed for at deltage én dag, er prisen 300,-)
Tilmelding:
Mail til: heidi.brinch.hansen@mvb.net
Betaling:
Reg.– kt.: 7670 - 4401134 - Heidi Brinch Hansen - mrk. humlum
Sidste tilmelding er onsdag d. 1. juni 2011 (Husk at skrive navn i meddelelsesfeltet)
(Når vi nærmer os weekenden i september, vil I modtage nærmere informationer.)
Tag naboen, søsteren, mosteren, veninden under armen og få en fed oplevelse! Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle

Med venlig hilsen

Connie, Heidi Kjær, Elsebeth og Heidi Brinch
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I Tyrkisk Madaften
Ved: Mogens Ballegaard

Der var dømt tyrkisk madaften onsdag den
30. marts og det var ikke en optakt til en
aprilsnar.
Vi regnede alle med at vi skulle til en intim
tyrkisk madaften i Friskolens SFO-afdeling
– men nej – det blev flyttet.
Tilstrømningen var så enorm at Margrethes
Døtre var nødsaget til hurtigst muligt at måtte ud og låne først Friskolen tidligere gymnastiksal. Så skulle der skaffes borde, stole,
kogegrej og meget andet for at Beyhan Nielsen (Vinkelvej 2) kunne fremtrylle almindelige tyrkiske retter til de omkring fyrretyve
personer der havde tilmeldt sig i håb om at
få en tyrkisk smagsoplevelse.
Og der var ingen der gik hverken skuffede
eller sultne derfra.
Beyhan indledte aftenen med at undskylde

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj
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hvis det hele gik skævt for hun havde aldrig
i sin vildeste fantasi forestillet sig at hun
skulle lave mad til fyrre mennesker og at
hun i øvrigt aldrig havde lavet mad til mere
end tre – fire personer. Efter undskyldningen berettede Beyhan om det tyrkiske køkken der er en sammensat størrelse idet man
fra tidernes morgen (det var før Arilds tid)
da Tyrkiet herskede over det meste af Europa og mellemøsten sammenkaldte kokke fra
nær og fjern i riget og bad dem om at definere det tyrkiske køkken. Derfor kan man se
indslag fra såvel Frankrig, Grækenland, Iran
og flere forskellige steder i det Tyrkiske
køkken.
Retterne
Vi blev præsenteret for Rød Linsesuppe,
Tyrkisk Kartoffelsalat, Kødboller og ruller.
Beyhan viste os hvordan man udførte tingene og efterfølgende fik vi alle opskrifterne
med detaljerede mål, mængde og anvisninger. Da det som sagt skulle række til fyrre

mennesker måtte hele bestyrelsen og flere til
hjælpe med til at blande kød, bage ruller,
stege kødkager og hølde øje med den simrende linsesuppe. Og på rigtig TV-manér
havde Beyhan forberedt tingene således at vi
fik forevist nogle få ting og bagefter kom
den store portion frem bag gemmerne. Men
enkelte ting blev fremstillet helt fra bunden
og derefter brast og bagt.
Flere måbede da Beyhan kom de forskellige
krydderier, som der var mange af, i de forskellige retter. Det måtte da blive stærkt,
men deres udsendte syntes at det var meget
tilpas, men der skal nok være én og anden
der skulle slukke efter med en tår vand.
Al maden blev serveret på et langt bord og
da Deres udsendte sad tæt ved bordet kunne
han ikke undgå at bemærke at indtil flere var
tilbøjelig til at frekventere bordet indtil flere
gange for til sidst at få bragt bøffadet hen til
deres bord hvor man sad og over mæskede
medens døtrene vimsede rundt og ryddede
op efter en fin aften med gode smagsoplevelser.

Tyrkisk rød linsesuppe 3-4 pers.
2 dl røde linser
1 løg
1 fed hvidløg
1 kartoffel
1 gulerod
½-1 spsk. tomatpasta koncentrat
½ - 1 boullionterninger
1 bdt. persille
Olie til svitsning
Salt og peber
Kog linserne til de er møre - skal være ret
“tørre”
Løget hakkes fint og svitses i olie til det er
gyldenbrunt
Tilsæt de røde linser og det hakkede hvidløg
Skræl og riv kartoffel og gulerod og kom i
gryden
Tilsæt salt, peber, tomatpasta, bouillon og
hakket persille
Hæld ca. 1 liter varmt vand i. Kog op og rør
af og til
Skru ned for varmen og lad simre ca.30 min.
Smag evt. til med salt op peber 

Lad os fejre Skt. Hans sammen!
Hermed indbyder Sogneforeningen til den traditionelle
Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen

Torsdag d. 23. juni 2011
Aftenens program:

18.30
19.15
19.30
20.00
22.00

grillen tændes
årets viking uddeles
årets båltale
bålet tændes
tak for i aften

Man kan købe pølser, øl og sodavand i baren
I år vil der igen være mulighed for at købe kontingent til sogneforeningen – vi modtager gerne indmeldelse og kontanter straks, men det vil også være muligt at få udleveret et girokort!
Der udtrækkes præmie blandt dem, der indmelder sig denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn - Sogneforeningen
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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
Og så endelig modtog jeg følgende:
”Bevillingshaveren for Ringkøbing - Nr.
Ommebanen udbeder sig æren af lærer Vestergaards, Nr. Omme nærværelse ved Ringkøbing - Nr.Ommebanens åbning tirsdag den
14. november 1911.”
Åbningstoget afgår fra Ringkøbing station
kl. l.30 efterm. til Ørnhøj, og returnerer kl.
3.45 efterm. derfra direkte til Ringkøbing.
Kl. 6.00 efterm. middag på hotel Ringkøbing
i Ringkøbing kl. 11.30 Natsærtog til Ørnhøj.
Det er det fineste ”Skaaed” jeg nogen sinde
har været med til, og den eneste gang i mit
liv, jeg har drukket Champagne. Mange af de
høje herrer blev lidt rødblissede, og stemningen lå høj, men det som jeg følte, som det allermærkeligste, var, at vi ville komme hjem
på ca. ½ time. Hvor tit havde mor og jeg ikke gået i Ringkøbing ind under jul sammen
med Ole Skibilds. Vi skulle med tog ca. 9½
til Tim og så vinter i åben vogn de to mil
hjem hen mod midnatstide. Nej, det var næsten ikke til at forstå. Det var ingen forvænnet, men nøjsom slægt der var i Nr. Omme
den gang.
Nr. Omme kirke er sikkert bygget omkring
1200, men uden tårn og våbenhus. Vinduet i
nord angiver størrelsen. Over alteret har der
været et vindue forsynet med glasmotiver, og
i korets sydside i højde med alterskranken et
vindue eller luge enten for at give mere lys,
eller også af hensyn til de spedalske, der der-

igennem kunne modtage den hellige nadver.
Kvindernes indgang var på nordsiden og
mændenes på sydsiden. I den katolske tid
var der ingen kirkestole, man måtte stå op
eller knæle. Siden blev tårnet og våbenhuset
bygget til sikkert med takkede gavle, hvornår denne tilbygning har fundet sted kendes

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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ikke.
I 1932 foretog museumsinspektør Uldall en undersøgelse
af kirken, han antog, at en kristusfigur, som i meget stærk
medtaget tilstand var lagt op på loftet, stammede fra tiden
1150 - 1200, og sikkert har været kirkens ældste prydelse, den interesserede ham meget på grund af dens alder.
Siden er den blevet undersøgt og fotograferet af en kirkearkitekt, der ligeledes fastslog dens betydning samt hævdede at den burde opbevares i et museum. Dette gik vi
ind på, og den findes nu på museet i Ringkøbing og omegn, som et til Nr. Omme kirke hørende depositum. Mest
interesse har den for os, dersom den virkelig giver os kirkens omtrentlige alder. Uldall gjorde os også opmærksom
på, at hvor der var ”Blændere”, der havde der også oprindelig været takkede gavle. Endvidere fremdrog han fra
pladsen bag alteret et hengemt ”Ciborium” bestående af 2
udskårne ege stolper med en overligger, ca. 2 m. høj.
”Ciboriet” har i den katolske tid stået foran alteret og haft
et forhæng, som kunne trækkes for, så alteret blev skjult.
Der er her i landet kun 4 ”Ciborier”, og det her i kirken
fundne har en overligger bevaret, hvilket ikke er tilfældet
med de andre. Desuden fandtes iblandt kalkpus, glasskår,
sten, stearinstumper osv. overraskende ting bag ved alteret.
1) Rester af et græsk kors af træ (ligearmet) og hertil
fandtes beslag af jern, hvortil sandsynligvis har været fæstet et Kristusfigur, og det er muligt, at man her har kirkens ældste alterbillede.
2). Skår af kirkens ældste vinduesglas, der var tykt og
groft.
3). Et velbevaret skår af glasmaleriet i vinduet over alteret, på skåret var afbilledet et egeblad meget smukt.
4) Et ”Crismatorium”, oliegemme af bronze bestående af
to små cylinderformede gemmer til den hellige olie, det
ene olie, hvormed små børn blev salvet, og i det andet,
olien hvormed døende blev salvet i den katolske tid.
”Crismatoriet” havde en højde af ca. 7 cm og en bredde
af ca. 9.cm. Det var revnet og stærk angrebet af tiden
tand, og både det og ”Ciboriet” blev overladt til Nationalmuseet for 150 kr. der er hensat blandt kirkens midler og
forrentes som alt det andet med 4 % og må kun anvendes
til restaurering af prædikestolen, så den kommer til at
harmonere med alterpartiet. Uldall meddelte endvidere, at
forstykket under altertavlen, de fire våbenfelter, var ført
hertil fra Hee kirke år 1639, restaureret og indsat i alteret
1641.
Omkring 1850 ejedes kirken af sagfører Bagger, Ringkø16

bing. På den tid var tårnets tagspænder ved
at rådne op, så der var fare for, at det tunge
blytag skulle styrte ned. kirkesynet pålagde
så Bagger at forny spænderne, og omlægge
bly taget. Det viste sig så, at det kun var de
nederste ender af spænderne, som var rådne,
og han lod derfor de rådne ender save af for
at benytte de gamle spænder igen, men herved blev tagets rejsning mindre, og han lod
da fjerne så meget af gavlene, at de fik en
lignende rejsning. Det havde det til følge, at
det øverste af tårnets blændere også blev
fjernet, hvilket er ret iøjnefaldende, og kirkesynet forlangte da også, at enten skulle tårnet
føres tilbage til det oprindelige, ellers også
skulle de yde en sum, som skulle anvendes
til en ny altertavle. Bagger valgte det sidste,
og blev den, den gang ret kendte døvstumme
kunstmaler Hunæus, som leverede eller malede det smukke billede, af Kristi Himmelfart. I 1915 blev alteret ombygget og meget
formindsket. Det var et stenalter, og inde i
stenlaget fandtes, en æske vist af bly og i
den en ring, også af bly, den var gået i to

stykker, var sikkert en vielsesring, idet kirken havde været viet til en eller anden helgen. Æsken med ringene blev lagt i et lille
hulrum af cement i det nye alter.
Da jeg kom til Nr. Omme, var kirken meget
tarvelig udstyret og vedligeholdt og den ejedes af gårdejerne Iver Harpøt og Iver Bollerup der var fætre, og boede i Rindom og havde købt kirken for at tjene penge. 1904 henstillede menighedsrådet til provst Vilstrup, at
få ejerne til at anvende mere af kirkens indtægter til kirken og kirkegårdens udbedring.
Det hjalp ikke meget og da kirkeejerne lod
sig forstå med at de gerne ville sælge kirken,
sammenkaldtes en 10 - 12 mand, deriblandt
jeg, til et møde i Omgård og resultatet af mødet blev, at det besluttedes at købe kirken for
en rimelig pris, og at der derefter skulle tilbydes enhver mand eller kvinde, som er bosiddende i Nr. Omme, at blive ejer af kirken.
Derefter valgtes Hans Kr. Holmgaard, Kr.
Præstegaard, og jeg til at sætte os i forbindelse med kirkeejerne, for at købe kirken. Resultatet blev at vi mødtes med dem på hotel-
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let i Ørnhøj, og efter en lidt bitter forhandling købtes kirken for 4.000 kr. Det var i
1913 og overtagelsen skulle finde sted 1. januar 1914. Der sendtes nu en tegningsliste
ud hvor man kunne tegne sig som medkirkeejer og for et bidrag til kirken. Tanken om
et nordligt kirkedistrikt med kirke i Ørnhøj
var dengang langt fremme, og tegningen
fandt derfor kun sted i den sydlige halvdel af
Sognet og alle gik med, dog ikke Fjaldene.
Som bidrag blev der 1862 kr., og den stiftende generalforsamling afholdtes i skolen den
4. marts 1914, idet alle kirkeejere dannede
en forening, hvis navn blev: ”Nørre Omme
Sogns sydlige kirkedistrikt”, og hvis formål
var at vedligeholde og hygge om kirken med
kirkegård, hvorfor kirkens formue eller renter heraf så vel som reservefonden og renter
heraf kun kan anvendes til fordel for kirken
eller kirkegården. Vedtægterne, som jeg
havde udarbejdet, blev vedtaget, og en bestyrelse valgt, og valgt blev: Kristian Kjærgård, Gravers Larsen Kjærgård, Kristen Kristensen, Præstegården, Jens Kristensen,
Grønbjerg, A. Chr. Vestergaard, Nr. Omme
Skole. Som revisor valgtes Peder Pedersen,
Omgård og Laurids Sinkjær. Bestyrelsen
valgte derefter mig som formand og kirkeværge, og det har jeg været, når undtages tiden fra 13. marts 1934 til marts 1935, siden,
altså omtrent i 25 år. Det arbejde jeg har
gjort der, kan jeg kun tænke tilbage på med
glæde, her kan ikke blive en omtale af
mangfoldige ting, men det allervæsentligste
skal lige nævnes.
I 1915 ombygning af alterbord og knæfaldet,
der før var lige, og nye nummertavler med
cifre af forniklet messing. Jorden
(kirkegården) øst for kirkevejen, mageskiftes
med, præstegårdsjord, nemlig trekanten nord
for kirkegården, 1917. Alterrammen fornyes
og males tillige med alterbordet, af kunstmaler Harald Munk. Forsiden af alterbordet
havde vidunderligst aldrig været malet, men
var et smukt træskærerarbejde, der hidtil altid havde været dækket af et plysses tæppe,
hvorpå var syet et gyldent kors. Harald
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Munk tilbød at måtte male forsiden for 150
kr. og vi fik tilladelsen til at det måtte gøres.
1918 indsamledes der penge til et orgel, og
orgelbygger Jørgensen, Horsens gav tilbud at
levere et orgel med fire stemmer for 3190
kr.. Pengene kom ind, ministeriet gav tilladelsen, og tilbuddet blev modtaget, og landpost Henrik Kæseler, elev af pastor Kaj Jørgensen, blev organist. 1929 indførtes særkalke, 1925 forærede Marie Pedersen kirken en
kostbar såkaldt bronzelysekrone til 800 kr.
og 1928 gav Peder Holmgaard en krone magen til, to dejlige gaver. Efterhånden er tårnspænderne fornyet og flere andre er rettet op,
og det meste af blytaget omstøbt og omlagt,
og efterhånden har kirkegården fået en mere
og mere tidssvarende udseende. Af kirkens
formue 12,819 kr. 43 øre fik vi i årlig renter
512 kr. 78 øre, af kommunen 30 kr., i afløst
pligtarbejde og 1 tdr. rug efter kapitelstakst
som afgift af et stykke eng tilhørende
Skråstrup. Der har længe været røre om denne sidste afgift, men den var dog i mange år
blevet betalt til 1926, da en ny ejer, Martin
Nielsen, nægtede at betale, og det med en tilsyneladende ret; thi ingen kunne sige bestemt, hvor engen var, afgiften var ikke med
i skødet og fandtes heller ikke i Dommerkontorets pantebog, og den var heller ikke blevet
omtalt af sælgeren. Denne sag fik jeg en forfærdelig mas med gennem seks år, thi i 1932
faldt der dom i sagen og den lød på, at afgiften skulle betales, og det er nu indført i pantebogen og tinglæst. Det lykkedes at bevise
ud fra gamle dokumenter og kort, som fandtes på matrikelvæsenets kontor i København,
at jord på 5½ skp. hartkorn var indblandet i
gårdens øvrige jorder og tilhørende Nr. Omme kirke, samt at afgiften fandtes i en gammel skøde af 1812, men var så taget ud, samt
at afgiften var blevet betalt de sidste 60. år.
Nu er sagen altså i orden. Der fandtes intet
kort over kirkegård med fortov, og kirkens
jord var ikke matrikuleret. I 1937 blev det i
1915 omtalte mageskifte gjort retslig, og et
kort over kirkens kirkegård og fortov tilvejebragt, og ministeriets tilladelse af kirkegår-

dens udvidelse mod nord givet. Det sidste
var ikke så let på grund af nærliggende hus
og brønd, og amtslægen var her 2 gange for
at se på sagen, inden han gav sin tilslutning,
men nu er også denne ret betydelige sag i orden. Endelig blev der installeret elektrisk lys
til jul 1938. Foreningen gik ind i året 1938
uden gæld og den syntes, at den nu havde
løst sin opgave, og den 7. marts gav den andragende til kirkeministeriet om at kirken
måtte gå over til selveje, først den 8. februar
foretoges det ekstraordinære afleveringssyn
ved provst Kristensen, Ulfborg, altså i 1939.
Kl. 9 morgen var synet, bestyrelsen, menighedsrådet til stede. Kirken var oplyst med de
ca. 1000 normallys og opvarmet, og provsten udtalte sin anerkendelse af kirkens og
kirkegårdens tilstand, bagefter samledes vi
alle ved et kaffebord, hvor der blev sunget
og talt af provsten, Henrik Jensen og jeg, i
det hele taget en smuk afslutning både for
mor og mig, thi det er næsten utallige gange
at mor har bagt og givet kaffe til møder angående kirken. Til sidst gav jeg følgende opgørelse: I de 25 år foreningen har ejet kirken, er der til den og kirkegårdens vedligeholdelse og udbedringer pålignet medlemmerne 9.860 kr. frivillige bidrag til kirkens
udbedring, 1862 kr. frivillige bidrag til et orgel 3200 kr. og ligeledes til to lysekroner
1.600 kr. i alt 16.522 kr. foruden kirkens årlige indtægt ca. 560 x 25 = 14.000 kr. altså i
alt 30.522 kr.

1. August 1914 kom verdenskrigen, og jeg
fulgte med i begivenhedernes gang med den
største spænding og den fik jo den velsignede følge, at vi fik den danske del af Sønderjylland tilbage igen. I tiden ind til afstemningen, holdt jeg en række foredrag om Sønderjylland i skolen. Disse møder var velbesøgt,
og da den egentlige genforening i 1920 fandt
sted, blev der holdt genforeningsfester rundt
om i sognene og også i vort forsamlingshus,
hvor jeg talte, ligeledes talte jeg også i Brejning og Madum, og endelig skal tilføjes, at
mor og jeg tog en uforglemmelig tur til det
genforenede land, så stod mor og jeg da en
strålende sommerdag, den 9. juni 1921 ved
den minderige Dybbøl mølle, og læste indskriften på den:
1864 - 1914
Tvende Gange skudt i Grus
Atter rejst som Møllehus
Vogter for et Mindebo
Selv en Bavta, dansk og tro.
Spejd så langt dit Øje når
Grav ved Grav i Marken står.
Danske Mænd gav Livet hen
Troskab holder Skansen end.
Tåredugget Ærekrans
Slaar om Dybbøls Navn sin Glans.
Slægter dø, men Sproget binder.
Fremtid gror af dyre Minder.
...fortsættes i næste nr.

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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I Generalforsamling i LokalBrugsen
Ved: Bestyrelsen

Det er længe siden, der har været så stor tilslutning til generalforsamlingen- Vi tager det
som et udtryk for at der er fokus på at bevare
vores dagligvare og servicebutik.
Der var udleveret ca. 80 billetter i dagene op
til generalforsamlingen, men anslået 75 deltog.

Men med fokus på de positive måneder, så
har ”det varme brød” hævet især dækningsbidraget. Vi har fået nye varer på hylderne
og i køl. Der er lagt fliser omkring bygningen, så vi er klar til at tage fat på det udsatte
byggeri, hvor lageret og butikken ”bygges”
sammen.

Efter at de formelle ting blev bragt på plads
ledte ordstyrer og dirigent Poul Erik Nielsen
os igennem aftenen.

Alternativer
Når omsætningen falder har vi haft stor fokus på vareudbud – priser og eventuelle
større ændringer som omlægning til en købmandsbutik, samarbejde med Superbrugsen i
Spjald eller endog lave en Netto butik. Vi
har også vurderet på GO ON benzintank –
men her er alene investeringen 1,5 mio. kr.
Alle ændringer er forkastet – vi ser vores
LokalBrugs som det bedste indtil videre. Vi

John Asmussen aflagde beretning for året
2010. Han tog udgangspunkt i mødet mellem
hylderne i oktober 2009 og igen i 2011. I
året 2010 har vi haft 10 gode måneder, så
kom den lokale finanskrise i november og
december med manglende omsætning.

Den nyvalgte bestyrelse:
Fra venstre: Lone Holdensen, Else Nyborg Christensen, Heidi Mouridsen. Drengene der
ikke var på valg: Fra venstre Ivan Mortensen og Jesper Bagge Pedersen
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skal fortsat tænke omsætning – udvikling –
muligheder – nytænkning.
John fremhævede sportsånden hvor der er
millisekunder mellem en førsteplads og en
tabt dyst.
Omkring tilfredshed med Brugsen, indkøbsvarer og priser læste John indlægget fra
seneste Runestenen, hvor Lone Holdensen
gav sin version af værdien at have en servicebutik.
LokalBrugsen er vores butik – og jo flere der
føler det, jo bedre går det.
Regnskabet viste for første gang i flere år et
overskud på kr. 43.000. Set i forhold til 2009
er det en forbedring på hele 146.000.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Lone Holdensen, Else Nyborg og Heidi Mouridsen.

Jørgen Kristensen blev valgt til suppleant.
John Asmussen – Jens Kristian Christensen
og Minna Kjeldgaard udtrådte af bestyrelsen.
Aftenen sluttede med lodtrækning mellem
gevinstbeviserne og et godt kaffebord. 

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

Dåse-nedsvælgere-i-bil
Mega konkurrence i Grønbjerg
Saml øldåser – sodavandsdåser –
ølflasker – øl og sodavandsemballager
Gælder kun for:
Alle der kører på strækningen Sønderkjærsvej - Kjærgårdsvej – Nørregårdvej og samtidig får en enkelt dåse –
eller to svælget ned på turen
Smid dåserne/flasker (de må ikke være knuste) og evt. emballage ved laden/hallen på Sønderkjærsvej 26

Der vil blive opsat videoovervågning så kun ægte dåsenedsvælgere i bil deltager
Når vi kommer i Guinnes rekordbog inviteres alle deltagerne med
til festen – præmier – masser af øl og dåserne indgår i samlingen
Naturplejerne
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I Badmintonturneringen 2011
Badmintonturneringen 2011 var igen fyldt
op med deltagere. Og dog - Trine Mikkelsen var nødt til at springe til i herresingle,

for at kabalen kunne gå op. Og det var måske ikke så ringe endda, da Trine satte sig
på samtlige titler i voksenrækkerne

Single 2.3.4. kl. Jacob H. Lauritsen

Single 5.6. kl. Magnus T. Jensen

Børnedouble
2.3.4. kl.
Morten og Jacob H. Lauritsen

Single 7. kl. Theis T. Jensen
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Børnedouble 5.6.7. kl. Magnus og Theis T. Jensen

Herre single - Mix-double (Sten Schmidt var ikke
til stede ved præmieoverrækkelsen)
Trine Mikkelsen

Damedouble Trine Mikkelsen og Jytte Nilausen

Herredouble Rasmus Mikkelsen og Jens Kirk
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I Grønbjerg Friskole
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse

Grønbjerg Friskoles bestyrelsesberetning –
april 2011
Efter generalforsamlingen i april 2010 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Bestyrelsen:
Formand: Jørgen Rasmussen
Næstformand: Mogens Ballegaard
Kasserer: Sanne Therkildsen
Sekretær: Helle Harhorn
Trine Sønderby
Tine Lund-Nielsen
Nicolai Welander Vestergaard
Heraf er Helle og Trine valgt ind fra NaturMusen.
Ny situation
Vi har næsten 3 år bag os som friskole og efter de førte 3 år går vi nu ind i en anden

form for friskole, her tænker vi på, at bestyrelsen går fra her og nu beslutninger, til mere
langsigte visions- og strategiplaner. Ligeledes er vi på vej ind i en form for stordriftssituation, med flere elever og lærer/pædagog
kræfter. Vi har dog stadig fokus på den
Grundtvig-Koldske tankegang og idé.
Hvad er der sket gennem året:
I årets løb har vi haft 10 møder, foruden flere
hele/halve arbejdsdage, hvor dagsordenerne
har været tilpasset aktuelle emner og temaer.
Gennem året har vi fået gennemført renoveringen af vores gymnastiksal. Via sponsorer,
frivillige arbejdskraft og pizzaer har vi fået
etableret en meget fin terrasse uden for gymnastiksalen.
Flagstangen kom op, ja dog er den blevet lidt
skæv efter en påkørsel. Sandkasse til NaturMusen blev etableret. Ny maling kom der på
mange steder og green-team fik skik på
ukrudtet. Fra bestyrelsen vil gerne sige
Green-team tusind tak for hjælpen i de første
3 år. I har holdt området godt og flot for skolen.

Leder af NaturMusen Klaus Wolff aflægger beretning
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Ja, vi blev jo også ramt af sne og is, hvor
parkeringspladsen var et livsfarligt sted at
bevæge sig. Vi håber på jeres forståelse, når
vi af sikkerhedsgrunde griber ind og lukker
P-pladsen og omdirigerer trafikken.
Udlejningsaftalen med GGUF kom i hus, og
som en følge deraf er der sat nye låse og dermed nye nøgler i værk i ”multiområdet”.
På det elektroniske område er der iværksat
lagring af alle vores dokumenter i bestyrelsen, der er foretaget revidering af vores forretningsorden, og der er dokumentation på,
hvordan vi ansætter samt afskediger personale.

Elevvækst:
Fra dag et og frem til nu har vi haft en jævn
stigende elevvækst. Vi begyndte med 85 elever i 2008, og vi ser nu frem til 125-127 elever fra skolestart august 2011.
Dette faktum gør, at der skal ansættes en ny
lærer og fortages omstruktureringer rundt
omkring i skolen. Samtidig medfører dette
også omstrukturering af buskørselen, som vil
blive drøftet på et separat møde med de involverede forældre.

Genopretningspakken:
Hen over sommeren og efteråret fik vi så regeringens spareplan at mærke. På regeringsplan blev der vedtaget en såkaldt genopretningspakke, som kommer til at koste kroner
hos hver af os. Det betyder, at vi over en fireårig periode bliver trukket 1 % på kob-

Økonomi:
Vores revisor Poul Thomsen vil gennemgå
regnskabet og budgettet, men baseret på de
økonomiske nøgletal vi er blevet præsenteret
for, ser bestyrelsen meget lyst på fremtiden,
og vi glæder os til at arbejde videre mod de
nye mål, vi sætter os.

lingsprocenten, hvilket svarede til kr. 45.000
for Grønbjerg Friskole i 2010.

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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Personale:
Det var med stor beklagelse, at vi i efteråret
modtog en opsigelse fra lederen af NaturMusen Doddy Møller Bach. Doddy vil afprøve sine kompetencer hjemme på Als.
Men det var således også en stor glæde, at vi
her i marts 2011 kunne byde velkommen til
den nye leder Klaus Wolff, der vil byde på
nye og spændende aktiviteter i NaturMusen,
så en stor velkommen til ham. Ja, det er endog beviseligt, at han har humor til fulde og
fem – det har både bestyrelse, forældre samt
skolelederen mærket via en aprilsnars mail.
Det er bestyrelsen opfattelse, at vi på alle
fronter har et meget dygtigt og engageret
personale, der varetager vores børns pasnings- og uddannelsesbehov bedst muligt.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en meget
stor tak til hele personalegruppen, der yder
en formidabel indsats.
Sponsor:
Med en årlig støtte og support fra alle kanter, lokal samfundet, støtteforeningen, Green
Team, forældrene på arbejdslørdagene og ikke mindst vores synlige og usynlige sponsorer, opnår Grønbjerg Friskole den ene succes
efter anden og får udført alle former for frivilligt arbejde. Fra bestyrelsens side skal der
lyde en meget stor tak til alle.
Byggeri:
Grundet dårlig pladsforhold, og andre uhensigtsmæssigheder i NaturMusen, iværksættes et nybyggeri her på friskolen i indeværende år. Pt. er der foretaget en del analysearbejde, skitseforslag, arkitektskitser, økonomivurderinger og andet. Bestyrelsen er af
den opfattelse, af det nuværende byggekoncept vil tilgodese både friskolen, og i overskydende timer byen som helhed, så vi håber
på jeres fulde opbakning og støtte i den proces.

Deadline for næste Runestenen er den 17. juni
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Sluttelig skal nævnes, at vi som vanlig har en
del korrespondance med Undervisningsministeriet, og andre myndigheder, men det er,
som én nævnte det, såkaldte baggrundsstøj,
som lige så stille løser sig.
Sluttelig skal vi tage afsked med Helle som
bestyrelsesrepræsentant fra NaturMusen. Vi
takker for dit store engagement og aktivitet.


I Frihed og frisind i Grønbjerg Friskole
Ved: Fra Peter Lindegaards fredagsbrev den 29. april

Torsdag morgen var der, som altid, elevmøde på skemaet.
Denne gang ville vi lærere gerne have eleverne med i en evaluering af vores morgenlæsning. Hanne Kæmpegaard (lærer) udfærdigede et spørgeskema, som alle elever skulle svare anonymt på og efterfølgende give
tilbage.
Klassens tid, inden elevmødet, blev i klasserne brugt til at diskutere områderne omkring morgenlæsning ud fra spørgsmål Camilla Nielsen (lærer) havde begået.
Det skal siges, at yngstegruppen ikke helt
var med her, de diskuterede i stedet brugen
af vores nye mooncars skænket af støtteforeningen.
Elevmødet startede som altid med gennemgang af referatet fra sidst og derefter
dagsordenen. Elevrepræsentanterne fra de
enkelte klasser fremførte holdningerne fra
deres klasser. Herefter var der fri debat. Der
kom rigtig mange god forslag på bordet og
mange gode synspunkter til at kunne forbedre vores morgenlæsning, set med elevøjne.
Kendetegn for Grønbjerg Friskole
Når jeg nu beretter fra dette elevmøde, så er
det fordi, det var så kendetegnende for den
måde vi gerne vil holde skole på. Der var,
fra både store og små, fuldstændig, og jeg
mener, fuldstændig ro. Elever og lærere rejste sig op, når de tog ordet, og der var stor
respekt om de mange forskellige synspunkter og holdninger, der kom til udtryk.
Jeg kan i den forbindelse ikke lade være
med at tænke på Grundtvig når han taler om
den frisindede samværs- og samtaleform.

Grundtvig siger ”kun han er fri, som lader
sin næste være fri med sig”.
Den frisindede samtale opstår ofte på baggrund af en fælles oplevelse. Hvis oplevelsen er god nok, giver den stof til eftertanke,
meningsudveksling og handling. Den giver
så samtalen mening og gør den ægte. I den
ægte dialog mødes børn og voksne på lige
fod. De kan udveksle synspunkter ud fra
hver deres sæt erfaringer, og det er netop dialogens hensigt at få meningsbrydninger
frem.
Alle har taget del i oplevelsen og forstår,
hvad der bliver talt om, og alle kan bidrage
med synspunkter til et fælles perspektiv og
bruge hinandens meninger.
I betoningen af frisindet, lægges der således
på den måde stor vægt på, at friheden til at
ytre sig selv og selv afklare sine holdninger
også gælder børnene.
Ikke et specielt elevmøde
Det er her elevmøderne er så fantastiske, og
elevmødet torsdag var egentlig ikke specielt
i forhold til andre elevmøder, og så alligevel
havde vi fornemmelsen af at tingene gik op i
en højere enhed lige præcis i går.
Fremmende for børns indlæring
Frisindet i den betydning af at have tryghed i
sin hverdag til at kunne respektere og acceptere hinanden er så vigtig for os alle sammen. Frisindet skal være med til at skabe et
rum, hvor pensum bliver indlært, men hvor
den pågældende sag samtidig er til åben diskussion og derfor bliver mere vedkommende og relevant for både lærerne og eleverne.
Dette er i høj grad fremmende for børnenes
indlæring. 

Bemærk at deadline for næste Runestenen er den 17. juni
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I Runestenens brev til Svend Kamp
Ved: Hjælp af redaktøren

Kære Svend!
Jeg har egentlig længe ville skrive til dig og
takke dig for din opmærksomhed på mig
som blad. Jeg ved, at du vil få svært ved at
læse dette brev, og i meget lang tid har du
ikke været i stand til at læse ret meget. Men
hvis brevet kunne læses op for dig, ville du
måske have kunnet opfatte noget af indholdet i brevet. Men ikke desto mindre er jeg
umådelig glad for, at du i mangen en stund
har tænkt på mig. Jeg ved også, at i den tid
hvor du var opmærksom på mig som blad,
og hvor jeg kom dumpende ind ad døren til
dig på Spjald Plejehjem, blev jeg gennemset.
Jeg husker også stadig, når du i sin tid kom
gående fra Østerlide deroppe i Algade og gik
tur i byen, og du kom ind til min redaktør,
der dengang sad i ”servicebutikken”, og stak
ham en ”seddel” med ordene:
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”Det er til Runestenen”.
Det blev jeg meget glad for.
Det gjorde mig ondt, at den grimme maling
fik dig til at glemme, om du nu havde været
inde ved min redaktør, og give ham en
”seddel”. Til at begynde med var min redaktør ikke rigtig klar over hvad der skete, men
han blev opmærksom på, at du havde glemt,
hvornår du sidst havde været inde hos ham.
Til sidst måtte han prøve at sige til dig, at du
lige havde været inde for at stikke ham en
”seddel” til mig. Så lagde du sedlen tilbage i
pungen igen og gik videre ned ad Algade.
Jeg blev også meget stolt og glad over, at du
i dit testamente havde skænket mig din dejligste plet jord derude i mosen. Da min redaktør tog mig med ud for at bese stedet,
kunne vi god se, at du havde gjort meget ud
af stedet. Plantet mange buske og blomster

som ellers ikke plejer at gro i en mose. Havde opført et lille hus med en bænk som man
kunne sidde på udenfor og nyde omgivelserne. Vi kunne da også se, at det var nogen tid
siden, at du havde haft kræfter til at ordne
noget derude. Min redaktør har heller ikke
rigtig haft tid til at se til stedet, men andre
mennesker har ordnet derude, og der har været bier derude, der har suget nektar fra de
mange blomster og lyngen derude i området.

Jeg ved ikke om du har haft en finger med i
spillet, men min redaktør blev glad for, at få
det store maleri af mosen som din bror Børge kom med til ham. På maleriet kan man
rigtig kan se, hvor meget du har fået gjort i
mosen, og jeg vil meget gerne lægge papir
til, så andre også kan se, hvordan det har set
ud engang.
Jeg håber, at du, hvor end du er, sender en
venlig tanke til vores mose derude.
Rigtig kærlig hilsen Runestenen 

Årets ”viking” i Grønbjerg
Ved Skt. Hans-festen i år uddeles der igen en sølvviking.
Prisen uddeles til en person, der har gjort en særlig indsats for
Grønbjerg og os, der bor her!
Hvis du har et forslag til, hvem prisen skal gå til, så send en mail til Heidi Kjær på
heidi.kjaer@scandichotels.com - senest søndag d. 12. juni
Med venlig hilsen Sogneforeningen

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 Jagtforening I Menighedsrådet
Ved: Form. Jørgen Bank

Ved: Else Pedersen

Generalforsamlingen blev afholdt i det gamle bibliotek på Grønbjerg Friskole den 27.
januar.
Dagsorden var ifølge vedtægterne og Ejgil
Skytte blev valgt som dirigent.
Formanden aflagde beretning om sidste års
aktiviteter og efterfølgende blev regnskabet
præsenteret af kassereren.
Henrik Skytte, H. C. Birkebæk og Keld E.
Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen
Bank blev genvalgt som formand og Karsten
Hansen som revisor.
Kent Storgård Nielsen vælges som repræsentant til jagten i Sandbæk.
Under evt. blev de nye jagttider der træder i
kraft den 1. april 2011 drøftet. 

Hvad giver en gudstjeneste liv?
Dette emne optager os meget i menighedsrådet og vi er i en tæt dialog, personale og menighedsråd.
Hvordan får vi sammen gjort gudstjenesten
nærværende, givet den ”krop”, gjort den til
en fest?
Vi blev inspireret og provokeret af et foredrag her i foråret med salmedigteren Holger
Lissner, som bl.a. sagde:
• Gudstjenesten med dens ritualer, sang,
musik. tekster, bønner og prædiken skal
tale til hjertet ikke til intellektet!
• Hvem siger gudstjenesten skal være ens
hver søndag?
• Man kan godt ”sidde en gudstjeneste af”,
men det er ikke særlig spændende!
• Det er ikke kun præst, kirkesanger, organist og kirketjener, som skal være imødekommende, menigheden skal også være
åbne/inkluderende, ellers bliver det en
”skyklapgudstjeneste”!

Fra venstre er det Henrik Skytte, Jørgen Bank,
Keld E. Larsen, Olav Therkildsen og H.C. Birkebæk.
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Denne påskes gudstjenester, hvor prædiken
har været en samtale mellem præsten og en
inviteret gæst, er èn måde at prøve at øge
nærværet og samtalen på. Var det en god ide
og en spændende oplevelse?
Har I andre tanker og/eller ideer, sig det til
os, så de kan komme i spil. 

I LED - lys i Grønbjerg
Ved: Heidi Kjær
Grønbjerg Sogneforening & Grønbjerg-2000

Kære Grønbjerg borgere!
Der har været en del spørgsmål omkring gadebelysningen - eller nærmere manglen på
samme.
Hvis du vil vide mere om den ordning som
gælder i Grønbjerg, kan det anbefales at
tjekke flg. hjemmeside:
h t t p : / / w w w . r s f o r s yn i n g . d k / g a d e l ys /
slukning+af+gadelys/?s=128
Jeg har været i dialog med Teknik Udvalget
omkring forskellige muligheder for at få lys i
flere timer, men den nuværende ordning kan
ikke ændres, dog er der alligevel lidt lys i
mørket. Grønbjerg står nemlig øverst på listen, når det gælder udskiftning til LED belysning senere i 2011, som også kan læses på
ovenstående hjemmeside. (LED - armaturerne har en effektforbrug på ca. 1/3 og brænder ca. 3 gange så lang tid som de gamle armaturer -red)

Her kan du læse Hanne Triblers svar vedr.
status på LED projektet:
"Ringkøbing-Skjern forsyning er ved at udarbejde et udbudsmateriale til alle lamper
der skal udskiftes til LED i hele kommunen i
2011. Alt er afhængig af, hvornår der bliver
underskrevet kontrakt med leverandør af
LED-lamper, og derefter kan udskiftningen
påbegyndes. Der er på nuværende tidspunkt
ikke fastsat en dato/ måned for udskiftning
til LED i de forskellige byer, men det bliver
sidst på året.
Når der er udskiftet til LED vil der efterfølgende være tændt gadelys i hele lygtetændings perioden. I forbindelse med udskiftning af lamper til LED vil det blive vurderet
om det evt. er lamper/master der skal demonteres"
Der skal fortsat være lys i hele byen frem til
24.00, skulle dette ikke være tilfældet, meldes problemet til Ringkøbing Skjern Forsyning på tlf. nr.: 96 74 85 00
Jeg håber dette er med til "at kaste lys over
lyset" i Grønbjerg, ellers er du fortsat velkommen til at kontakt mig. 

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
Jørgen Falk Nielsen

elb
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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

Mere end 20 års erfaring
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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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Den første onsdag i april, fik Brugsen besøg af Børnehaven NaturMusen.
Alle børnene havde malet et æg til butikken, som kunne hænge og pynte hele måneden til stor glæde
for kunder og personale. Brugsen kvitterede med chokolade-påskehare og frugtstænger til alle børn og
voksne, som blev guffet på vejen tilbage til børnehaven.
Brugsen takker for samarbejdet og den fine pynt, og glæder os til fremtidige kreationer fra Grønbjergs
yngste. v/ Lone Holdensen
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I NaturMusens beretning 2011
Ved: Klaus Fuglsang Wolff

Et møde med et fantastisk sted…
Beretningen for NaturMusen bliver nok lidt
anderledes end tidligere beretninger, da stedet her har været udsat for en del forandringer det forgangne år. Senest er der som bekendt kommet en ny afdelingsleder.
Min del af beretningen for NaturMusen er
først og fremmest en beretning om det fantastiske sted, jeg nu i 1½ måned har været afdelingsleder for. Jeg vil i min beretning tale
om det jeg indtil nu har oplevet i Grønbjerg,
og som jeg ser som noget helt særligt.
Mit første møde med NaturMusen og Grønbjerg friskole fortalte mig straks, at her er
noget ganske særligt på spil. Det var hurtigt
tydeligt for mig, at på dette sted ville man
noget. For mig at se virker det som en konstant stræben efter noget andet end stilstand.
En ånd, der kun kan tiltale mig. Mens man
andre steder konstant taler om effektivisering, rationalisering og besparelser, har jeg
oplevet at Grønbjerg Friskole og NaturMusen er et sted hvor man i langt højere grad
tænker muligheder frem for begrænsninger.
Jeg blev mødt af et personale, der viste at de
brændte for sagen, og det havde naturligvis
en afsmittende virkning på mig som den nye
leder, der først skulle til at finde mine ben i
NaturMusen. Det der slog mig som noget af
det første, er hvor lille afstand, der er mellem tanke og handling i NaturMusen. Vil
man gennemføre en aktivitet eller et projekt,
mødes man af velvilje og positive tanker, et
virkeligt godt udgangspunkt for en levende
og dynamisk institution.
Skovaktiviteter
Det kan tage lidt tid at overbevise sig selv
om at der er fedt i skoven selv på en regnvejrsdag, men har man først oplevet NaturMusens børn på en af de to ugentlige skovdage, er man ikke længere i tvivl …Det er
fedt!
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Det koncept, der er indført i NaturMusen,
om at vi tager i skoven mandag og torsdag,
ser jeg som et helt igennem fantastisk tilbud
til alle børnehavebørn. Skoven er et fristed
hvor friske drenge og piger igen kan trække
vejret og bruge store armbevægelser uden at
risikere de voksnes evindelige formaninger.
Samtidig rummer skove uendelige muligheder for aktiviteter og udfordringer for både
krop og hjerne.
Det er for mig vigtigt at medarbejdere i NaturMusen konstant inspireres til hvad man
kan fortage sig i skoven. En måde at udvikle
disse udeaktiviteter og fastholde en interesse
for naturen, er ved at bruge ”Grønne spire” –
kurserne, som afholdes over hele landet.
”Grønne spire” er et tiltag som Friluftsrådet
har iværksat for at sætte fokus på brugen af
vores alle-sammens natur. Jeg ser ”Grønne
spire” som en helt unik måde at udvikle det
arbejde, som bestyrelse og medarbejdere har
sat som et af hovedmålene for NaturMusen.
En måde hvorpå vi kan gøre ord til handling
og gøre det vi siger vi gør. At vi så også er
så heldige at have de mest fantastiske omgivelser i form af et stort bålhus midt i skoven,
gør det kun lettere at leve op til de mål, vi
har sammen har sat for NaturMusen.
Musik
Navnet NaturMusen er sammensat af "Natur
og Musik". Derfor er Musik ligesom Natur
også et meget væsentligt mål for den pædagogik vi vil tegne i NaturMusen.
Musik er overalt i den verden vi omgives af.
Derfor skal musik naturligvis også være en
del af børnelivet. Mange børn, der måske har
svært ved at udtrykke sig verbalt og i sociale
sammenhænge finder stor glæde i musikken.
De rytmer og forudsigelige mønstre musikken består af, kan være med til at skabe mening i et ellers hektisk børneliv. Gennem
musikken får børnene mulighed for at ud-

trykke følelser; både glæder og sorger kan
bearbejdes gennem musik.
Når en flok børn sammen stemmer i med
Rasmus Seebach's ”klokken var lidt i fem”,
bliver sangen en sammenhængskraft der
styrker fællesskabet og lysten til livet. Det
handler altså ikke så meget om hvad man
synger, men i højere grad om det at udtrykke
sig og bearbejde den verden børnene kender.
Til eksempel var der en dag et par drenge,
der var fuldstændig enige om at synge:
”klokken var lidt i fem, sig' uhu hu, de tog
en traktor hjem!”
Fredagsbrevene
Gennem de ugentlige nyhedsbreve, der hver
fredag bliver sendt ud, har forældrene mulighed for at følge med i de aktiviteter, der i
ugens løb har fyldt børnenes hverdag. Det er
meget vigtigt at forældre tager del i deres
børns hverdag da dette jo er en meget stor
del af deres liv.
Blæksprutten
Som afdelingsleder i NaturMusen er jeg også leder af Blæksprutten, vores SFO. Det at
være leder for både NaturMusen og SFO'en
ser jeg som en oplagt mulighed for at bygge
bro mellem børnehavedelen og skoledelen i
Grønbjerg Friskole. Det er mig meget magtpåliggende at være synlig begge steder. Jeg
har dog også allerede lavet en væsentlig opnormering af personalet i Blæksprutten. Mine visioner for skolens SFO er at det skal
være et fristed, hvor børnene kan mødes når
de har fri fra skole, og hvor de bliver mødt
af voksne, der måske har en anderledes tilgang til børnene. Det skal emme af liv og
sprudle af aktivitet! 

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net

I Kultur og Samvær...
Ved: Bestyrelsen

….takker for den store opbakning til vore
aktiviteter i den forløbne sæson. Det er bare
skønt at lave et arrangementsprogram, når vi
føler, at folk interesserer og engagerer sig.
Det har været tilfældet lige fra vi lagde ud i
oktober med Ole Rasmussens fortælling om
Oberammergau over generalforsamlingen,
hvor det var Karen og Jørn Bak, der gav det
underholdende islæt, til ”Ind under jul” der
også var godt besøgt og ligeså var ”Ud af
Grønbjerg Skole” med Jette Kristensen.
Fællesskabet med andre foreninger om fællesspisningen fungerede også godt med ca.
100 spisende i Grønbjerg Festhus. Ligeså
dialektaftenen med vel godt et halvt hundrede foruden de 10 udøvende ”indvandrere” –
1000 tak til jer -- . Og så aftenen, hvor vi
sluttede af med foredrag af forhenværende
forsvarsminister Søren Gade, hvor vi var
omkring 150 deltagende, som nød at lytte til
den veltalende holstebrobo. Det var med
stor glæde, at vi herfra kunne støtte Kræftens Bekæmpelse med 4.000 kr. og betale
Friskolen godt for leje af gymnastiksalen til
arrangementet.
Udflugt
Stort kryds i kalenderen ved torsdag den 11.
august !! Da står den nemlig på udflugt i
vores forening, så det glæder vi os til selvom
turen ikke er helt tilrettelagt endnu. Grethe,
Herdis og Viggo arbejder på sagen, og alle
er som sædvanligt velkommen til at være
med. Herom senere i næste nummer af RUNESTENEN! 

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
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I Grønbjergs murer-danmarks-mester bliver ved
Ved: Mogens Ballegaard

Janteloven fik et skud for boven i Grønbjerg
forleden, da formanden for Grønbjerg Byog Erhvervsudvikling Ivan Mortensen overrakte en påskyndelse til Grænsebryder og
Danmarksmester i Murerfaget Nicolai Asmussen.
Nicolai Asmussen er født og opvokset i
Grønbjerg, og der er ikke noget mere naturligt, end at vi her i Grønbjerg også vil vise
Danmarksmesteren, at vi værdsætter den
indsats, han har gjort, og det mål han har nået inden for sit fag, udtaler Ivan Mortensen.
Vi glæder os til at følge Nicolai, når han nu
først i april måned skal øve sig ved de irske
murermesterskaber, hvor Irlands bedste murer også skal findes. Og såfremt pengene

rækker, vil Nicolai også gerne deltage i de
Nordiske mesterskaber, og det kan vi med
denne påskyndelse være fødselshjælper til,
siger Ivan Mortensen, der slutter med at slå
fast, at det vil blive spændende at følge Nicolai Asmussen til efteråret hvor verdensmesterskaberne i murerfaget løber at stablen
i London.
Siden overrækkelsen af gavechecken har
murer-danmarks-mester Nicolai Asmussen
fredag d. 8. april vundet murermesterskabet
i Irland. Han kan naturligvis ikke blive irsk
mester, da han er dansk statsborger, men det
var Nicolais mureopgave der fik flest point.


Ivan Mortensen til højre, overrækker Danmarksmester i Murerfaget Nicolai Asmussen påskyndelsen
for sit mål og engagement inden for sit fag, foran en øvelseskopi af det værk der blev opført ved Danmarksmesterskabet i Odense i slutningen af januar måned i år.
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I Gymnastikopvisning
Ved: Tanja Nørgaard GGUF

Gymnastikopvisning i G.G.U.F
Fredag d. 11. marts afholdte vi årets gymnastikopvisning. Det var en fantastisk aften både med rigtig mange veloplagte gymnaster
og ikke mindst et veloplagt publikum. Som
altid er der fantastisk stemning når gymnasterne fremviser hvad de har lært i løbet af
sæsonen. I år kunne vi ydermere offentliggøre vinderen af vores logokonkurrence som vi
havde sendt i luften tidligere på året. Vi havde modtaget en del forslag og valget var faldet på et forslag fra Trine Mikkelsen. Det
nye logo kan i skitseform ses her sammen
med Trine.
Det er fantastisk at mærke hvor meget denne
aften betyder for både store og små gymnaster, og mindst lige så fantastisk er det at
mærke den store opbakning til alle gymnasterne fra tilskuerne. Og den efterfølgende
hygge med kaffe og kage i gymnastiksalen
er der heldigvis også stor opbakning til og
det er en skøn afslutning på en herlig aften.
Der skal også lyde en MEGET stor tak til alle der hjælper til med at denne aften forløber

gnidningsfrit. Det er skønt at mærke så stor
hjælpsomhed og det ville ikke være muligt
for os at holde denne opvisning uden jeres
hjælp. 

….fortsat fra side 3

Næste års budget
Trods det at vi kun er i maj måned er vi så småt begyndt at kigge på budgettet for 2012
uden vi hel ved hvad vores økonomisk ramme bliver, men skal nok være naiv hvis man tror
vi får mere at gøre med.
På landsplan er alt gået i stå, ren politisk, man kan godt spørge sig selv om det ikke var
bedre at valgene til folketinget skete hver fjerde år til en bestemt dato, ligesom til byrådet.
Personlig synes jeg det kunne være rart at få det valg overstået så vi kan komme videre.
Solen skinner stadig så nu vil jeg ud og flytte en vandingsmaskine, det er egentlig mærkelig
med en vandingsmaskine, først på vandings sæsonen elsker man den, det er rart at kunne
gøre noget, men dets længere vandingssæsonen bliver er det som om man kommer til at
hade den mere og mere.
PS. jeg elsker den endnu. 
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I Svend Kamp in memoriam
Ved: Else Nyborg Christensen

Svend er her ikke mere.
Det er en naturlig lejlighed til at dykke ned i
hukommelsen og finde nogle af alle de gode
stemninger og oplevelser frem, som Svend
har bidraget til.
Første gang jeg mødte Svend var i 1964, da
vi flyttede til Grønbjerg. Hele skolen skulle
males indvendig, og det tog mange dage,
selv for en dygtig malersvend.
Jeg husker, at jeg sad på trappen op til loftet,
mens Svend malede. Her mødte jeg én, der
lagde øre til ALT, hvad en fireårig havde at
fortælle. Jeg tror, jeg snakkede og snakkede i
et væk, og jeg havde helt klart indtryk af, at
Svend lyttede, og han forstod at komme med
små opmuntrende ”nå, hmhm” på de helt
rigtige steder, - en evne, der ikke er alle
mænd forundt. Jeg har slet ingen erindring
om, hvor min mor og far var i de dage, - de
var nok overflødige.
Svend introducerede mig ved samme lejlighed til ”Quality Street” karameller, som han
havde lommerne fulde af. I skrivende stund
slår det mig, om de mon var tænkt som en
slags ”hold-kæft-bolcher”, men det tror jeg
ikke, og de virkede heller ikke som sådan.
Svend er altid kommet meget i mit hjem.
Han og far havde mange fælles interesser.
De gik begge op i have og planter, en overgang fiskede de sammen, og i en lang periode var de makkere i skoven og makkere i
malerfaget. Svend og far havde et godt venskab, hvor få ord sagtens slog til. Svend var
også et skattet medlem af det madlavningshold for mænd, som min mor stod for i nogle
år.
Svend nød – og bidrog altid til - hyggeligt
selskab. Mange lørdag aftener spiste han hos
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mor og far. Mor lavede maden, og Svend leverede brændevinen, - en halv flaske Rød
Ålborg, hentet i Halfdans købmandsbutik og
pakket behørigt ind. Og når det var tid til at
bryde op, kan jeg endnu høre ham sige: ”Nå,
a ska hjem til Moer.”
Svend holdt meget af sin mor, og hun var
glad for ham. De boede sammen i
”Østerlide” på Algade. De gik begge meget
op i haven, men var ikke enige om, hvordan
den skulle passes. I den sang, mor og jeg
skrev til Svend, da han blev 50, lød det sådan her:
”Din have har sin egen form,
Den bliver rigtig nusset.
Din mor hun har en anden norm,
Hun ser den hel’re pudset.
Det giver ofte riveri,
Og derfor har I delt den i
Små bidder og stykker, og hver passer sit,
Og en bambus er skel mellem dit og mit.”

Svend havde ikke selv kone og børn. Han
fulgte med interesse andres familieliv, og jeg
husker ham som en meget opmærksom og
betænksom mand. Ind imellem – når han så
og hørte, hvad kone og teenagedatter kunne
byde min far – tror jeg, han var glad for at
kunne tage hjem og læse avisen i fred og ro
uden brok fra rødstrømper.
”Når pigerne de er på jagt
Med smil og lyse lokker,
Ta’r maleren sig godt i agt,
De ku’ ha’ røde sokker.
For han vil ikke vaske op,
Nej, det er ikke mandens job,
For brødrene sine han ser i galop
Efter sovs og kartofler og kaffekop.”
Svend var en meget hjælpsom mand. Lige så
længe han kunne stå på en stige, kom han

med gode råd, redskaber og praktisk hjælp,
når vi skulle have malet eller tapetseret.
Jeg så det allerede som fireårig, men senere
blev det om muligt endnu tydeligere for mig,
at Svend var en utroligt snild og dygtig
håndværker. Han var meget omhyggelig og
gik ikke på kompromis med kvaliteten.
”Når konerne i Grønbjerg by
Udsender den befaling:
Vor stue skal se ud som ny!
Så kommer Svend med maling.
Han klatrer rundt ved loft, ved gulv
Og fylder gips i hvert et hul,
For han er en rørig og effektiv mand,
Når han kommer med stige og kost og
spand.”
Æret være Svend Kamps minde. 

Bemærk at deadline for næste Runestenen er den 17. juni

I Praksisophør
Ved: Læge Henrik Thomsen

Som mange ved, holder jeg med at have
almindelig praksis pr. 1. juli.
Der er sendt brev ud om det fra kommunen, men oplysningerne er mangelfulde.
Vælg ny læge
Alt efter, hvor man bor, er der mulighed
for at vælge læge i Spjald, Tim, Ulfborg,
Holstebro, Vildbjerg og Videbæk.
15 - km reglen
Reglen er, at der skal vælges læge inden
for en afstand af 15 km; men hvis der kun
er én praksis inden for den afstand, og man
ikke ønsker at benytte den, har man ret til
at vælge en anden. Ingen praksis i området

har lukket for tilgangen, så ingen kan nægte at tage imod nye patienter.
I følge regionens foreløbige plan for Ringkøbing - Skjern skal der kun være læge i
Videbæk, Tarm, Ringkøbing og Hvide
Sande. Planen for Herning kender jeg ikke,
men 15 km vil ikke altid være nok.
Tak for 28 år som praktiserende læge
Jeg siger tak til mine patienter og regner
med at holde en afskedsreception.
Rygbehandlingerne fortsætter
Jeg holder "ferie" i juli måned og begynder
igen på rygbehandling i august. Det bliver
så uden om Sundhedssikringen.
Venlig hilsen, Henrik Thomsen.
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

KOL
Ordet, der for få år siden kun blev brugt af
læger, er efterhånden ved at blive almindeligt udbredt. Det er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungelidelse, hvor "Obstruktiv" i den forbindelse betyder, at der er
problemer med at ånde ud pga. modstand i
bronkierne/luftrørene, især de allerfineste
forgreninger af dem, og man er jo nødt til at
ånde ud, før man kan ånde ind igen.
Sygdommen bliver typisk værre og værre og
efterhånden tager lungerne skade, så iltoptagelsen bliver ringere. Både mænd og kvinder
rammes, men kvinder har størst risiko og højest dødelighed. Man kan blive så invalid af

den, at man knap kan røre sig og skal have
ilt gennem en slange i næsen. Hvert år dør
ca. 3500 danskere af sygdommen.
Det begynder med lidt hoste og slim, især
om morgenen, men det vænner man sig jo
til. Derfor kommer mange først til lægen,
når sygdommen allerede er meget udviklet.
Sygdommen kan behandles, men den skade,
der er sket, kan der ikke gøres noget ved.
Derfor er det bedst, at få lungefunktionen
undersøgt bare på den første mistanke. 8590% skyldes rygning.
Det hjælper, at være fysisk aktiv og derved
træne lungerne og blive bedre til at trække
vejret, og selvfølgelig er det vigtigt at holde
op med at ryge. Hold øje med vægten. det er
upraktisk at være overvægtig, men hvis
vægten falder, uden man har gjort noget for
det, er det et meget dårligt tegn. 

I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Jens Kristian Justesen, Ommegårdvej 12,
døde den 31. marts 2011, 65 år, og blev d.
8. april begravet fra Vor Frue Kirke i Skive.
Jens Kr. Justesen blev født i gården Mosevang i Sønderkjær i Grønbjerg som søn af
Ellen og Anders Justesen og voksede op
her sammen med fire søskende.
I 1974 blev Jens Kristian gift med Else fra
Gørding, og i 1977 byggede de deres dejlige hus på Ommegårdvej.
Jens Kristian har gennem sit liv haft forskellige jobs.
Else fortæller, at hendes mands store interesse var golfspil, som blev dyrket med
stor entusiasme i Struer Golfklub, oftest i
selskab med broderen Peder. Herfra var
ikke langt til sommerhuset i Skibsted på
Thyholm. Huset her har familien ejet i 15
år og det var efterhånden blevet Jens Kristians et og alt, stedet, hvor man gerne op40

holdt sig det meste af sommeren.
Jens Kristian har været syg en tid, men
havde det periodevis ret godt. I en sådan
periode havde Else og han inviteret familien på en skøn øferie, vel også for at markere 65- årsdagen. Kort efter denne gode
oplevelse blev hans helbred dårligere, og
han nåede kun at kende Hospice Skive
knap to døgn, før han sov fredfyldt ind.
Foruden hustruen Else efterlader han de to
børn, Carina, som bor i Skive og er lærer
ved Højslev Skole og John, som bor i Ikast
og er ansat som R & D – afdelingschef ved
Siemens Wind Power i Brande, - samt svigersønnen og et barnebarn i Skive.
Æret være Jens Kristian Justesens minde!
Nekrolog over Svend Kamp skrevet af
broderen Børge findes andetsteds i bladet.


I Lone, Michael, Mathias og alle fuglene
Ved: Grete Tange

Hvem er det, er der måske nogen, der spørger, især efter at Lone i sidste Runestenen
havde skrevet en fin artikel om, hvor billigt
det var at handle i Brugsen. For at opklare
det er jeg gået på besøg på Vinkelvej nr. 7.
Der bor de nemlig sammen med deres 6årige søn Mathias, der går i 0. klasse på
Grønbjerg Friskole, og det er han meget glad
for. Om sig selv fortæller de:
Hun fortæller: Jeg hedder Lone Holdensen,
er 32 år og kommer oprindeligt fra Lem. Jeg
har gået i skole i Lem til og med 10. klasse.
Derefter tog jeg en HF eksamen fra VGT.
Oveni den tog jeg en handelsskole studentereksamen.
Jeg er derpå udlært som salgsassistent i en

guldsmedeforretning i Ringkøbing, og jeg
har været beskæftiget som sådan først der og
senere i Tarm. Det var jeg indtil sommeren
2010, hvor jeg blev afskediget pga. svigtende indtægter.
Derefter blev jeg ansat som servicemedarbejder på kontoret hos Ivan Mortensen her i
Grønbjerg. Der laver jeg mad til de ansatte,
gør rent, køber ind og går til hånde. Det er
dejlig nemt ikke at skulle køre på arbejde
hver dag. Nu tager jeg cyklen, og jeg kan
hurtigt komme hjem igen.
Min store fritidsinteresse er at bage. Jeg elsker nye opskrifter og laver også selv noget
bagværk efter egen smag. (Michael nyder
bagværket.) Desuden bruger jeg rigtig meget
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tid på at lave kort, som jeg skærer ud og dekorerer med alt fra perler til teposer. Jeg er
hele tiden på jagt efter nye ideer, og til sommer skal jeg være instruktør i en workshop
under Nordisk Folkedansestævne for børn i
Skive. Der er det meningen, at jeg skal hjælpe dem i gang med at fremstille kort og andet kreativt om formiddagen, når de ikke
skal danse. I det hele taget nyder jeg meget
at sidde og pusle sammen med andre, og når
en veninde og jeg går i gang, kan der let gå
flere timer.
Han fortæller: Jeg hedder Michael Pedersen, og jeg er 34 år. Jeg er født og opvokset i
Spjald, hvor jeg også har gået i skole i 10 år
og senere på teknisk skole. Jeg er udlært
tømrer hos Ivan Mortensen i 1998, og der er
jeg stadig ansat. Netop nu arbejder jeg på et
hus i Ringkøbing, og derefter skal jeg være
med til at bygge et hus i Velling, så der er
noget at rive i, og det er dejligt.
I firmaet er der ansat ca. 60 personer fordelt
på dem i marken og kontorpersonale. Jeg arbejder sammen med en lærling, som netop
nu er på skole, og derfor arbejder jeg alene i
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tiden. Der er altid meget ansvar forbundet
med at have en lærling med sig, for de skal
jo helst lære alle teknikker grundigt.
Hvorfor Grønbjerg?
Samstemmende fortæller de, at det var tilfældigt, at de kom til at bo i Grønbjerg, for
de havde snakket om, at de skulle finde en
lejlighed, og da Ivan hørte det, foreslog han
dem, at de da kunne låne nøglen på det hus,
som han havde på Vinkelvej. Det gjorde de
så, og før de rigtig vidste af det, havde de
købt det. Det var i 1998, og efter overtagelsen gik de i gang med at renovere det. Det
betød, at alle gulve og vægge blev brækket
op og ned, så hele huset i dag står som nyt.
De er glade for, at de gjorde det, og siger
begge to: ”En gang Grønbjerg, altid Grønbjerg!” og det siger de, samtidig med, at de
faktisk har sat deres hus til salg, men det er
kun, fordi de gerne vil bygge et nyt hus på
Ommegårdvejs forlængelse. De nævner tre
ting, som de sætter stor pris på her i byen,
nemlig dejligt naboskab, en god skole og et
godt indkøbssted.

Michaels store interesse er fugle, som kommer fra Australien, Afrika samt en enkelt
nordisk. Dem (ca. 60) har han i en voliere i
haven og i et bur i værkstedet. Fuglene i
værkstedet fører han stamtavle over, og deres års- og dagsrytme styres via lys i de forskellige bure. Ungerne, som helst skulle blive resultatet af det, sælger eller bytter han på
store fuglemarkeder i Assentoft ved Randers
eller i Holland, hvor der også findes flere.
Han fortæller, at han efterhånden har lært en
del mennesker at kende, og dem handler han
med, eller de ringer og aftaler, at de skal have nogle af hans fugle, når han har et nyt
kuld.
Michael er i bestyrelsen for Ringkøbing og
Omegns Fugleforening. Han får i år besøg af
flere fugleforeninger fra hele landet, og det
har han haft i de senere år, så han er et kendt
navn. Michael siger også, at hvis der er nogen her, der er interesseret i det, vil han gerne være behjælpelig med råd om fodring og
pasning.
Ud over alle fuglene er Michael også lystfisker, og han nyder at tage ud til å og kyst, og
netop nu har han og Eigil, hans nabo, købt
en båd, som de vil bruge til at sejle ud og fiske fra. Det er fortrinsvis ved Hover Å, at de
fisker, men med båden håber de på at komme længere omkring. Når de så har en vis
portion fisk, ryger de dem i rygeovnen, og så
kommer naboerne og får en bid. Det er meget hyggeligt.

I forlængelse af indledningen fortæller Lone,
at hun var blevet opfordret til at fortælle om
sine indkøbsvaner af den gamle bestyrelse i
Brugsen, men det indlæg, som kom i Runestenen, var udelukkende skrevet fra hjertet.
Hun fortæller, at da hun før arbejdede andre
steder, handlede hun også der, men hun ser
nu, at der fik hun også ”alt det andet” med
hjem. I Brugsen her behøver hun heller ikke
at købe ind i de store mængder, og det er hun
også glad for.
På baggrund af det var der så nogen, der
spurgte, om hun ikke skulle ind i bestyrelsen. Det sagde hun ja til, og hun er nu der og
er indstillet på at lægge et godt stykke arbejde der.
Med tak for en hyggelig samtale og Lones
dejlige hjemmebag, siger jeg farvel. 

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

Cykeltur med GGUF
Tirsdag d. 31. maj kl. 19.00...
...er der igen cykeltur med Klaus Tang som guide.
Turen starter fra Brugsens parkeringsplads
Pris: 20 kr. for at deltage i turen.
Hvor turen går hen er endnu ikke helt fastlagt, men guiden siger han har masser
af ideer og der er også kommet opfordringer til steder der kunne være spændende at besøge.
Husk at medbringe kaffe - der vil være indlagt en lille pause under turen hvor det
er muligt at nyde den medbragte kaffe.
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I Grønbjerg vandværks årsberetning 2010
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Grønbjerg Vandværk har i dag 282 medlemmer. De 282 medlemmer har i løbet af året
brugt 53.337 m3 vand, hvilket er det samme
som i 2009 (knap 300 m3 mindre). Det giver
et gennemsnitligt årsforbrug på 189 m3
vand, hvilket svarer til cirka ½ m3 vand pr.
døgn pr. forbruger. Ifølge DONG Energy er
det gennemsnitlige vandforbrug for én person på cirka 130 liter i døgnet, altså 47 m3
om året. Vi bruger lidt mere vand i Grønbjerg end dette, men køer og grise er nok også mere udbredte i Grønbjerg, end i DONG’s
normalområder!
Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand
til at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Svindet lå for år tilbage faretruende tæt på 10% Kommer vi over
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10% skal der betales straf-afgift. Fra 2009
ser det ud til, at vi har fået styr på svindet.
Vi har siden 2009 ligget på et svind på under 2,3 %, hvilket er flot og meget glædeligt. Årsagen hertil skyldes, at vi har fundet
og repareret de brud, som har været på vores
ledningsnet.
Grønbjerg Vandværk blev i 2010 vurderet
af Ringkøbing-Skjern Kommune sammen
med et konsulentfirma. Vi har brugt en del
timer på denne vurdering. Fra rapporten kan
læses, at vores grundvand ikke er sårbart,
hvilket naturligvis er dejligt.
Det konstateres også, at hygiejnen er god,
maskinpark er særdeles god og bygninger er
i ok stand.
Vores drikkevandskvalitet vurderes ikke i
top. Dette gøres med henvisning til, at vi indenfor de seneste 3 år har haft 1 måling,

hvor der er målt kim ved 22 grader og en
måling med nitrit. Begge målinger har vi ikke kunnet genskabe ved kontrolmåling
umiddelbart efter analyseresultaterne forelå.
Vi har 3 gange haft en overskridelse af værdien for aggressivt kul, hvilket kan skyldes
mangelfuld beluftning og filtrering af vandet. Dette er ikke farligt for mennesker og
dyr men slider på rør, beholdere og lignende.
Vi finder det mærkværdigt, at disse forhold
fører til den relativt dårlige vurdering af
drikkevandskvaliteten.
Som bekendt er Grønbjerg Vandværk ikke
tilsluttet et nabovandværk. Det vil koste os
cirka 500.000,- kr. at blive tilsluttet et nabovandværk samt drift og vedligehold af samme. Denne, i konsulentfirmaets øjne, manglende tilslutning fører til, at de i første omgang har konstateret, at vi har en dårlig
vandforsyningssikkerhed i Grønbjerg.

Vi var i RKSK 15 vandværker, der får prædikatet ”Ringe”, 3 ”Acceptabel” og 15
”God”. Vi har siden haft en dialog med
kommunen og konsulenterne, hvor vi har
påpeget enkelte fejl og påpeget det faktum,
at vandværket har 2 uafhængige boringer,
som hver især er af en god kvalitet. Skulle
den ene boring blive forurenet, så har den
anden boring kapacitet nok til at dække vores behov. Vi har beredskabsplan, nødstrøm
og kan leve med kortvarige svigt i forsyningen af vand. Dialogen har ført til, at vi,
mundtligt, har fået at vide, at vurderingen
ændres til ”Acceptabel”, hvilket er glædeligt. Vi har derudover inviteret til mere direkte dialog, så vi, det vil sige Grønbjerg
Vandværk, RKSK og konsulenterne, kan få
et fælles billede af vores forsyningssikkerhed og blive enige om en eventuel handlingsplan, så vi kan bryste os af en ”God”
forsyningssikkerhed.

Vurderingen før Grønbjerg Vandværk blev opgraderet til ”Acceptabel”
45

Rapporten indgår i den vandforsyningsplan
som RKSK politikerne skal godkende. Vi
ved ikke, om rapporten vil få konsekvenser
for de private vandværker, der vurderes til at
have en "Ringe" forsyningssikkerhed, men
enhver ansvarlig politiker vil vel spørge ind
til en rapport, der konkluderer, at lidt under
halvdelen af kommunens vandværker har
"Ringe" forsyningssikkerhed. De kan jo ikke
umiddelbart se hvorfor der er konkluderet,
som der er. Vandforsyningsplanens formål
er at sikre rent og rettidigt vand, hvilket er
yderst fornuftigt. Frygten kunne være, at planen, nogle steder, kan medføre meget dyrt
vand. Hos os koster vand 3,75 DKK inkl.
moms og før afgifter. Hos Ringkøbing
Skjern Forsyning koster vandet 6,00 DKK.
Dette ikke for at hænge nogen ud, men det er
ikke altid, at stort er godt.
Desværre er det sådan, at små, private vandværker ikke er populære blandt de kloge på
Danmarks Tekniske Universitet og blandt
statslige embedsmænd.
Økonomisk set har vi i 2010 haft et mindre
underskud på 20.326 kr. Dette samtidigt
med, at vi har afskrevet vores investering
med 55.000 kr. og vi har skiftet hovedparten

af vores vandmålere. Underskud er ikke noget at stræbe efter, men på den anden side er
udgifterne forklarlige og af en størrelse, der
kan håndteres. På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at vandafgiften til Grønbjerg
Vandværk for 2011 holdes på samme niveau, som i 2009 og i 2010. Det betyder, at
vandet fortsat koster 3,75 kr. pr. m3 vand
(inkl. moms) og fastafgiften er på 800 kr.
(inkl. moms).
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk
er, uanset hvad eksterne konsulentfirmaer siger, heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentliggjort i Runestenen, så ligger alle målinger i 2010 fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af det firma, som udtager og analyserer vores vand, LabVest
(tidligere hed det Miljøcenter Vestjylland).
Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk sjældent. Det lykkes nok heller ikke i
2011. Vi skal i gang med at skifte den sidste
tredjedel af vores vandmålere, så vi kan være sikre på, at de fortsat måler præcist. Ørnhøj-Grønbjerg Kraft-varmeværk skal have
afsluttet lækageovervågningen af vandinstallationen hos de, der ønsker det. Det blev vi
lovet færdigt før sommerferien i 2010. Lad
os håbe, at der snart bliver tid til 2010 sommerferien.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
gode samarbejde, vi igen i 2010 havde. 

Fra venstre: Driftsleder Johannes Mikkelsen og
bestyrelsen Per Hessellund Lauritsen, Peter
Juelsgaard og bestyrelsen Jesper Bagge. Der var
genvalg til bestyrelsen.
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I Guldkonfirmander anno 1961
Ved: Kirstine Skytte

Guldkonfirmation d. 19. marts 2011.
Kaj, Inger og Kirstine stak hovederne sammen og besluttede at 50 årsdagen for vores
konfirmation skulle fejres, så vi fandt adresserne på de forskellige, og sendte invitationer ud, og lavede nogle rammer for dagen,
så måtte de andre "konfirmander" hjælpe
med at fylde dem ud ,og det gjorde de rigtig
godt.
Knud Husted Nielsen, Eva Th Jensen og
Knud Krogsgaard var fraværende. Laila
Dahl, Elly Grydgaard og Birthe Simonsen,
er døde i en alt for tidlig alder. Så vi var 12,
de fleste med påhæng.
Dagen startede i Nr. Omme Kirke kl.14. Vi
var alle spændte da vi mødtes på parkeringspladsen, kunne vi nu kende hinanden?, en
del af os havde trods alt ikke set hinanden i

næsten 50 år, men det gik, for nogle bedre
end andre. De fleste lignede sig selv fra dengang. Mogens Ballegaard var på pletten for
at tage billeder af os.
Vi havde fået præsten, Ole Rasmussen til at
starte dagen for os, han startede med at foreslå en konfirmationssang: Alle mine kilder
skal være hos dig, og gennemgik den, meget
interessant som den passede til kirken, om
mosaikvinduerne, vi fik en rundvisning både
oppe og nede, ligesom han fortalte om restaureringen i 1961,med fund af mønter, kister under gulvet, osv. MEGET interessant,
også fordi vi jo ikke blev konfirmeret i Nr.
Omme Kirke, men i Ørnhøj, hvilket vi var
meget kede af, men vi var til alters 14 dage
efter i Nr. Omme Kirke.

Stående fra venstre: Georg Ravnsbjerg Madsen, Kaj Erling Pedersen, Niels Erik Clemmensen, Kresten Agerlund Jensen, Gunnar Toft, Flemming Bonde Nielsen
Siddende fra venstre: Martha Mosegaard Kristensen, Gerda Toft, Anny Havris Pedersen, Kirstine
Skytte, Inger Skytte, Karen Kofod Sørensen
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Vi drak kaffe i vores gamle skolestue, Møller og Karen Margrethe åbnede deres hjem
for os, det var meget nostalgisk for os at være tilbage igen og drøfte gamle hændelser/
oplevelser, skiftedes til at være dukse, ringe
ind til og ud fra timerne på jernklokken, som
hængte udenfor på muren, stillede op på rad
og rækker, før vi fik lov at gå ind til timen,
og selvfølgelig rejste os op, når læreren kom
ind. I næsten alle årene tror vi, startede vi altid, og sluttede vi altid dagen med en sang.
Mindedes også engang en tøjsko (skiftesko)
ved et mirakel ikke ramte vinduet, ej heller
den som skoen var tiltænkt, men fløj ud i haven, og ingen turde hente den igen. En vinterdag et vindue gik itu under leg, de 2 skyldige måtte i fællesskab gå med vinduet til
glarmester Larsen for at få en ny rude sat i
PINLIGT! Vi havde stor respekt for Bonde
Nielsen. Snakken gik lystigt med "husker
du".
Vi blev inviteret rundt og se hele huset hvor
rummene stort set var de samme som for 50
år siden, det var især spændende for Flemming, det var jo hans gamle barndomshjem,
dog huskede han, hans værelse som værende
større. Vi forlod skolen med en dejlig følelse
i maven, sikken en gæstfrihed vi mødte. Vi
kørte til Kirstines domicil på Holstebrovej
17, hvor vi skulle fortsætte løjerne, og spise
en 3 retters aftensmad. Vi havde stadig meget at snakke om, bl.a. dengang vi gik til
præst hos pastor Sørensen, og Niels Erik,

under noget tumult smækkede døren så hårdt
om, at pudset faldt ned, og Gunnar pillede
det meget større, det blev Sørensen for meget, da ingen ville gå til bekendelse. Nu går
jeg lige 20 min. så må i fortælle hvem der
har gjort det, ellers vil jeg ikke konfirmere
jer. Vi blev enige om at vi alle havde taget
del i det, og det godtog han. Hver den 1. når
præsten havde fået løn, blev Kristen sendt til
købmand Halfdan (mellem Algade 22 og 26
-red) efter en stor pose æbler til os. Hver
gang vi forlod præsten, sagde han altid læs
jeres vers og katekismus 2 gange og ikke
mere, HUSK det nu bette børn 2 gange og
ikke mere Han var en meget rar mand, med
humor som en dag, han kom til at slå en
prut, han viftede lidt med hånden, og sagde,
"det er jo ikke noget skidt at holde på". Vi
fnisede lidt og var ret flove på hans vegne.
Mod slutningen af konfirmationsforberedelserne, blev vi inviteret ind til fru Sørensen til
kaffe med napoleonskage til. Jeg tror ikke
nogen af os havde smagt så fin en kage før.
Det var heller ikke svært for os at blive enige om, at vi havde været en ret nem og god
årgang.
Hvor var det dejligt og sjovt at se hinanden
igen efter 50 år, hvor ingen af os har haft
særlig meget kontakt, og tænk så var det lige
akkurat den 19. marts i 1961 vi blev fejret
som konfirmander, og vi fejrede os selv den
19 marts 2011. 

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.
48

I Nekrolog over Svend Kamp
Ved: Børge Kamp

Svend Kamp, Spjald Plejehjem, døde den
17. april 2011 og blev d. 23. april begravet
fra Nørre Omme Kirke.
Svend var nummer 4 i en søskendeflok på
seks drenge, der voksede op i Østerlide ( Algade 14) i Grønbjerg.
Vores far, Ingemann Kamp, døde i 1941, og
mor, der dengang var sidst i 30erne, stod alene med en børneflok, hvoraf kun de 3 ældste
var konfirmerede. Svend var 10 år, jeg ni, og
lillebror Verner 4 år. Det var et hårdt slag for
vores mor og os, så vi måtte alle hjælpe til
med arbejdet. Dengang var det almindeligt
og ikke forbudt børn at bestille noget.
I de første 3 år kørte vi heste i tørvemosen
fra 7 morgen til 5 aften, og senere på året
hjalp vi landmændene i høsten og med kartoflerne.
Efter konfirmationen kom vi ud at tjene på
landet. Og senere fik vi hver især en læreplads Svend fik en plads som malerlærling.
Det blev hans livsværk – og også hans skæbne.
Allerede midt i læretiden døjede Svend med
hævede led og var flere gange på langvarige
sygehusophold. Her gennemgik han svære
kure for leddegigt, uden at det hjalp. Han
blev sendt hjem med opfordring til at søge
invaliderente. Senere besøgte han en såkaldt
”klog mand” der sagde, at han i stedet led af
blyforgiftning, bly, som var i malingen, man
brugte til hvide vinduer.
Svend valgte så at begynde som selvstændig
maler, og da han var meget vellidt, fik han
efterhånden en ret god forretning.
Svend var et rigtigt naturmenneske. Han var
i mange år medlem af Jagtforeningen uden at
gå på jagt. Han var også medlem af Sportsfiskerforeningen, og fiskeriet dyrkede han til
gengæld meget.
En hel anden hobby var haven. Svend arbejdede meget med formering af rododendron
og havde god held med det til stor glæde for

sig selv og os andre, som han gavmildt forærede dem til.
En anden hobby var primulaklubben, der også blev en del af hans liv, primula såede og
formerede han også og gav dem gladelig
væk.
Svend købte engang en moseparcel, som han
lagde en masse arbejde i. Han tilplantede
mosen og anlagde 2 mindre søer, og havde
en overgang fisk og ænder i mosen. Parcellen har han ifølge testamentet foræret til RUNESTENEN.
Svend boede hele sit liv sammen med vores
mor i Østerlide, som han kostede en hel del
på, og han endte med at købe huset af mor.
I 1992 døde mor, og Svend blev alene. Det
kom han aldrig rigtig over. Og da han samtidig blev ramt af den anden svøbe, der er ved
malertilværelsen (malersyndromet) og blev
dement, fik han ophold på Spjald Plejehjem,
hvor han fik en god og kærlig pleje.
Men de sidste år blev ikke det, vi ønskede
for Svend.
Svend fik aldrig selv børn, men søskendebørn ”hængte” på ham, han blev deres kære
legeonkel. Kærligt betegnende er det da også, at seks af dem, alle familierne repræsenteret, fik lov at bære deres elskede farbroder
til hans sidste hvilested.
Æret være Svend Kamps minde!

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Det mener
Guruen
fra
Grønbjerg
- om...
FRISKOLEN
Det er altid en fornøjelse at se glade børn
tumle rundt i en skolegård – det vækker minder om guruens egen skoletid, hvor man efter 50 minutters terpen så frem til at blive
sluppet løs i den friske luft. Uretfærdigvis
måtte vi ikke spille bold i skolegården – det
må man heldigvis i Grønbjerg – og når klokken ringede, skulle vi stå på række efter
klassetrin, førend vi blev sluppet ind i varmen. Jeg gik også på en ”friskole”, som var
oprettet i 1896 efter datidens grundtvigske
principper med et par på hovedet, hvis man
ikke opførte sig ordentlig. Dengang hed det
en privatskole, og mine forældre betalte i dyre domme, for at jeg skulle lære noget, og
det havde jeg så bare at gøre. Og det virkede,
for som du kan læse, har jeg lært korrekt
kommatering efter den gamle metode!
Anderledes er det heldigvis i dag efter ungdomsoprøret i 1968 – så kom friskolerne til
at hedde ”lilleskoler”, og ungerne blev langhårede, skulle stimuleres og sidde i hestesko
i klasseværelserne. Nu er det åbenbart moderne, at værdigrundlaget skal være
”Grundtvig-Koldsk”. Ingen gider mere høre
på salige Karl Marx’ udsagn om at ”religion
er folkets opium”. Et kig i omverdenen,
f.eks. Orienten og Midtvesten bekræfter ellers gode gamle Karls udsagn. Jeg ved ikke,
hvorfor Grundtvig og Kold skal være forbilleder for friskolen i Grønbjerg. Grundtvig
var en datidens største kussetyve og en morakker, der kun sov 3 timer natlig og skrev
6.000 sider. Kold var derimod luddoven og
gad ikke stå op førend langt op ad formidda50

gen!
Misforstå mig ikke, jeg synes, at friskolen
har givet Grønbjerg et frisk pust og renoveret den tredje uhellige søjle i Grønbjerg,
selvom den er erklæret halvhellig. Der er tydeligvis kommet en entusiasme over foretagendet, som lukningstruede kommunale skoler slet ikke kan hamle op med. Eleverne
strømmer til, og elevantallet har aldrig været
større, men der er jo også udvidet med et
klassetrin. Den selvstændige økonomi har
givet mange frihedsgrader – dem har man
altid flere af, så længe der er overskud i kassen. Multisalen er overtaget, og den gamle
gymnastiksal er ”shined up”. Ja friskolen er
blevet synlig i hele sognet, hvor friskolens
bus breder sig på de små veje, så den fartgale Guru ikke kan overhale!
Som bekendt vokser træerne aldrig ind i
himlen – heller ikke for friskolen. Grønbjerg
er et godt sogn for børn at vokse op i, men
har sine begrænsninger for teenagere og
ungdom. De unge mennesker har godt af at
komme ud at se omverden, og det gør man
ikke ved at blive i Grønbjerg hele sit liv.
Måske er lysten til at vende tilbage til Grønbjerg større, hvis man ikke er fastholdt dag
og nat i Grønbjerg, mens man er ung. Her er
simpelthen for kedeligt for raske unge mennesker! Guruen stiller derfor spørgsmålet,
om de meget unge mennesker ikke har bedre
af et skoleskift, når de når konfirmationsalderen? Det sker i Finland, og de skulle efter
sigende have verdens bedste skolesystem. Er
det ikke bedre at konfronteres med nye
jævnaldrende udenfor sognet end gå til i
tryghedsnarkomani?
Der er også en risiko for, at andre bagsider
dukker op. Nogle forældre har ikke råd til at
sende børn i friskole, og de familier skal der
absolut ikke ses skævt til. En anden bagside
af medaljen er, at den ressourcekrævende
opstart suger kræfterne ud af andre foreninger, som kræver mange forældreressourcer.
Det er næppe tilfældigt, at der i år kun er et
børnehold i idrætsforeningen!
Til slut vil Guruen spørge sig selv, om

Grønbjerg Friskole er et bæredygtigt foretagende? Den kinesiske udenrigsminister
Chou En Lai under formand Maos kommunistdiktatur blev en gang af vestlige journalister forespurgt om betydningen af den franske revolution i 1789? – Det er endnu for
tidligt at udtale sig om, svarede Chou!
Om Grønbjerg Friskole er bæredygtig, skal
vi ikke vente så længe på at få svar på. Det
vil foreligge, når næste generation forældre,
som ikke har været med til at starte friskolen
op, skal overtage foretagendet. Formår den
nuværende lærerstab og forældrekreds at viderebringe entusiasmens fakkel er håbet lysegrønt. Ellers ser det rigtig sort ud for
Grønbjerg, hvis den sidste uhellige søjle braser sammen.
Guruen ønsker friskolen al mulig god vind
fremover – men husk aldrig at blive selvfede! 

I GGUF-nyt
Ved: Tanja Nørgaard GGUF

Årets badmintonturnering blev afholdt lørdag d. 12. og søndag d. 13. marts. I år var
der heldigvis igen mange tilmeldinger til
seniorturneringen som blev afholdt lørdag.
Det blev en rigtig god dag med mange virkelige gode og tætte kampe. Sidst på lørdagen
var det en flok meget trætte seniorspillere
der slappede af efter præmieoverrækkelsen.
Børnenes turnering blev afholdt søndag hvor
der ligeledes var mange virkelig gode kampe. Det er fantastisk at se fremgangen for
hvert år i børneturneringen. Der bliver kæmpet til sidste bold og der mangler bestemt
ikke vindermentalitet i hverken børne- eller
seniorturneringen. Som tilskuer er det super
at se at alle går op i kampen med liv og sjæl.
Se alle vinderresultaterne fra begge turneringer her i bladet. 

Nr. Pileflet!
Årets Nr. Sommerskole vil blive præget at pil.
Sommerskolen vil som sædvanligt blive afholdt
første mandag/tirsdag i sommerferien.
Aldersgruppen er nuværende 2. klasse og op!
Inge Kjær har lovet at hjælpe os, så der venter os et par spændende dage.
Nærmere info vil komme via Runestensmailen og Friskolen.
Nr. Omme Menighedsråd

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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- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

STORT UDVALG I BLOMSTER
FRA:

Din servicebutik der næsten har alt !
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - SØNDAG KL. 800 - 1900

