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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Turisme i Grønbjerg?
Sæsonen er over os netop nu, skønt en udjævning på dette punkt også finder sted, idet
man også i vintersæsonen sporadisk kan se
biler med anden nummerpladetype end de
gængse danske.
Der tales meget om turisme og at Ringkøbing-Skjern kommune skal sælges på turisme. I Spøttrup kommune var der engang en
borgmester, Alex Lind, der kom med udsagnet ”Hvordan man pelser en endagsturist”.
Nu var der jo tale om en hel kommuneindsats, skønt kommunerne på det tidspunkt da
Alex Lind regerede i Spøttrup kommune,
var af en anden størrelse, end kommuner er i
dag. Det gør dog ikke udsagnet mindre interessant. Hvornår har en borgmester i Ringkøbing, Videbæk eller Ringkøbing-Skjern
kommuner nogensinde været i nærheden af
et lignende udsagn, og gjort noget ved det?
Man kan godt være nervøs for at turistindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune vil gå
i retning af kystturismen, de fire ”storbyer” i
kommunen, Ringkøbing, Skjern, Videbæk
og Hvide Sande og, måske engang når der
kan opnås enighed, Nationalpark Skjern Å.
Og her kunne man frygte at indsatsen stopper.
Men der findes i sandhed også andre dele af
Ringkøbing-Skjern Kommune, der kan dyrkes som usædvanlig seværdige områder.
Her tænker jeg naturligvis på Grønbjerg og
nærmeste omegn.
Allerede i Revyen i 1991 kom der forslag
frem om, at der skulle gøres en indsats over
for turisterne. Dengang var der fokus på vore vikinger, og alt det der kunne relateres til
den ”branche”. Historie, souvenir, vikingespil, vikingelandsby, smedning, bage over
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bål osv. osv. Men det vil kræve en kæmpeindsats for at få rykket vikingerne her til
Grønbjerg fra Bork.
En anden og måske mere overkommelig indsats ville måske være at fokusere på vor natur i og omkring Grønbjerg, og så lægge hovederne i blød og finde ud af hvordan man
kan tjene penge på det.
Der er utallige områder, der er af værdi. Men
hvilke tiltag skal der til, for at det kan give
lidt € til initiativtagerne og dermed til området?
Folk kan jo selv bevæge sig i naturen, men
det er jo ikke helt det samme som at få fortalt historierne.
Hvilke muligheder er der: Tænk engang!
Udlejning af heste til rundridning i Kiddal
og Hoverdal plantager, hestevognskørsel i de
samme plantager, guidede ture på gåben, afmærkede stier i Kiddal, Fandens Slot og
dens historie, mulighederne er mange.
Se blot Finns initiativ på
www.groenbjerg.finnkrogh.dk –mb
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Knud Christensen 97 38 10 02

Som jeg skrev i sidste indlæg i Runestenen, skulle
man være naiv hvis man
troede at kommunernes rådighedsbeløb blev større i
2012. Desværre fik jeg ret,
den økonomiske ramme er
nu meldt ud til kommunerne, og den dikterer
som forventet nulvækst. Det er helt sikkert,
at når vi efter en velfortjent ferie starter igen
til august, ligger der et stort arbejde i at få et
budget lagt for det næste år. Når lagkagen
ikke er blevet større, vil det være sådan at
hvis man skal tilfører nogle områder flere
midler, er der andre som skal spare. Det bliver noget af en kabale at få til at gå op.
Kreaturslagteriet i vest og anden vækst?
I skrivende stund er der stadig ingen afklaring omkring det nye kreaturslagteri, så vi
venter stadig i spænding. Det bringer mig
ind på at vi i forbindelse med udarbejdelse af
ny planstrategi havde et tema drøftelse med
overskriften: Hvad skal vi i fremtiden leve
af? Et meget relevant spørgsmål som det er
umuligt at give et konkret svar på. Man kan
også omformulere spørgsmålet til: Hvad er
det kommunen skal satse på? Vi ved at uddannelse bliver en af hjørnestenene i fremtiden og at det er så godt som umuligt at få
nogen af de videre gående uddannelser her
til kommunen, så det vi må satse på er satellit uddannelser koblet op på de større byer.
Det samme med industrien hvor vi af erfaring ved, at det er meget svært at få store
etablerede firmaer til at flytte deres produktion til vores kommune. Så udover at understøtte de virksomheder vi har, må vi nok se i
øjnene at væksten skal foregå ud fra små
iværksætter virksomheder der langsomt vokser sig større (hvad der faktisk også viser sig
at erhvervslivet i vores kommune er rigtig
gode til).

Landbruget er inde i en voldsom strukturudvikling som vil medføre at der kommer til at
stå landbrugsbygninger tomme, hvordan kan
vi udnytte dem på en fornuftig måde, til en
anden produktion så vi stadig holder liv på
landet og i landsbyerne.
Turisme !
Der skal satses på turisme hvor alt tyder på
at der er muligheder for vækst ikke kun
langs vestkysten men også inde i landet, vi er
jo i den situation at vi overalt i kommunen
har en fantastisk natur og masser af frisk luft,
som kan give basis for noget helårsturisme.
Sidst men ikke mindst at infrastrukturen er i
orden og bliver udbygget. Her tænker jeg også på den digitale infrastruktur.
Det som det drejer sig om i fremtiden, er at
vi forstår at sætte fokus og udnytte de resurser og styrker, som er et særkende for Ringkøbing Skjern kommune.
fortsættes side 39...

Indholdsfortegnelse
Byrådet
Båltalen 2011
Derfor handler vi i Brugsen
Forsiden
Friskolebestyrelsen
GGUF Nyt
Godfather på Sicilien
Guruen fra Grønbjerg
Henrik Thomsen
Lokalhistorisk Arkiv
Lærer Anders Chr. Vestergaard
Menighedsrådet
Nyt fra LokalBrugsen
Nørklerne holder pakkedag
Oldboys-fodboldholdet
Ole Rasmussen på Sicilien
Redaktionen
Sundhed
Tyrkiske opskrifter
Vikingen 2011

3
10
14
22
31
28
21
24
6
33
16
29
38
27
35
23
2
34
25
20
3

L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Manipulation
efter aftale
Tlf.: 97 38 40 50
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til Peter Freund
Juelsgaard
Tlf.: 97 38 26 27

Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

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

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

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:
Sten Schmidt
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
97384848
97384358
97384179
28495404
97384498
25323358
97384020

Landbetj:
Lokalhistorisk:
Manuel terapi
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
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I 28 år som praktiserende læge i Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Privatpraktiserende læge Henrik Thomsen i
Grønbjerg gennem 28 år. (Den længst praktiserende læge i Grønbjerg)
Nu hvor Henrik Thomsen har besluttet at
stoppe som læge i Grønbjerg, har Runestenen fået ham til at fortælle lidt om sig selv
og sin baggrund. Han har jo ellers skrevet et
indlæg i bladet hver gang, men det har været
lægefagligt, og det skal dette ikke være.
Henrik Thomsen fortæller:
”Jeg havde ikke bestemt fra barnsben af, at
jeg skulle være læge, for jeg havde faktisk
overvejet at blive kemiingeniør. Valget faldt
dog på lægegerningen, og det har jeg aldrig
fortrudt, selvom jeg nu godt kan mærke, at
jeg er træt, når jeg er færdig med dagens arbejde.

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj

Jeg er født på en ejendom på 20 ha og med 7
køer på kanten af Tinglev hede, så det lå end
ikke i kortene, at jeg skulle læse videre. Der
var kun en akademiker i familien, nemlig
min mors fætter, men han blev evighedsstudent, så der var ikke så meget at se op til.
Jeg har tre ældre søskende, og vi gik i en lille landsbyskole med kun 1 lærer, hvor de
store gik i skole om eftermiddagen og de
små om formiddagen, og om sommeren var
det omvendt.
Der blev bygget en centralskole. Vores skoleleder snakkede så med inspektøren der. På
grundlag af det begyndte han efter skoletid
at undervise os, der var interesserede i at
fortsætte på centralskolen, så vi kunne klare
optagelsesprøven. Derefter havde min far
håbet, at jeg ville tage realeksamen og søge
ind til postvæsnet eller jernbanen, så jeg
kunne få en god pension.
Det gjorde jeg ikke, jeg fortsatte i Åbenrå på
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gymnasiet og tog en matematisk studentereksamen, hvorefter jeg var inde som soldat
ved et flyveværns regiment. Jeg havde nemlig ikke helt besluttet, hvad jeg ville læse, så
jeg fik derved lidt tid til at tænke og lære noget om mennesker, der kom fra mange egne
af Danmark med meget forskellige baggrund.
Da det var overstået, fortsatte jeg med at læse medicin på Århus Universitet. Det var ikke så nemt at komme igennem lægestudiet,
for ca. 44 % dumpede og kom aldrig igennem, og en af vore professorer tog også af
og til en kandidat med over til vinduet under
eksaminationen og spurgte: ”Kan De se,
hvad der ligger derovre?” Det var seminariet, og ca. halvdelen af dem, der startede der,
var da også fallerede medicinstuderende.
Der krævedes nemlig ikke noget mindste
gennemsnit for at komme ind på medicinstudiet.

Mens jeg læste på anden del, vikarierede jeg
som reservelæge forskellige steder og var
også en tur i Sverige. Men da jeg så blev
færdig, var der pludselig læger nok, og det
var svært at få job, så jeg fægtede mig igennem med vikariater. Det resulterede i, at man
besluttede ikke at uddanne så mange læger,
og det var også OK et stykke tid, men da der
var nogen, der gjorde opmærksom på, at nu
skulle man til at sætte antallet op igen, ville
politikerne ikke høre, hvorfor vi i dag ikke
kan få en ny læge i Grønbjerg.
Økonomien under studiet klarede jeg med
SU, som jeg allerede kunne få i gymnasiet,
og da jeg blev medicinstuderende, kunne vi
få et kursus, så vi kunne afløse sygeplejersker på sygehusene som fastvagt, og det var
ganske godt betalt, så der tjente jeg til det
daglige brød. Jeg boede privat tre forskellige
steder i Århus, mens jeg læste.

15 års jubilæum i Læsekredsen
I år er det 15 år siden læseklubben blev oprettet - det vil vi markere.
Tirsdag den 30. august kl. 19.30
I skolens tidligere Bibliotek (hvor ellers!)
Kom, hør og se:

Hør om et udpluk af de læste bøger
Se de aktuelle bogtitler

Der serveres et lettere traktement
Med venlig hilsen Læsekredsen

Efterårsarrangement
Den 9. november kommer:
Ringkøbing-Skjern bibliotekernes RomanKaravanen til Grønbjerg med forfatteren Trisse Gejl der er aktuel med romanen ”Siden blev det for pænt” (2011)
Trisse Gejl har udgivet syv romaner og modtaget Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat for sit forfatterskab.
Gennembrudsromanen Patriarken (2006), blev nomineret til flere priser og er oversat.
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For at komme igennem turnus, måtte jeg tage stilling, hvor mulighederne bød sig, så jeg
havde vikariat i Horsens, og da jeg vidste, at
der kom endnu et vikariat samme sted lidt
senere i et område, som jeg manglede, bad
jeg om at komme bagest i ledighedskøen, så
jeg kunne få det. Det lykkedes, og derpå var
jeg færdig.
I 1979 blev Anna Marie ansat på Ringkøbing Gymnasium, og det var et godt job for
hende, og så måtte jeg prøve, om jeg kunne
finde noget i nærheden, og det fandt jeg på
sygehuset i Ringkøbing, efter at have været
vikar i Holstebro i 4 måneder. Jeg var i
Ringkøbing i 3 år, hvorefter praksis her i
Grønbjerg blev til salg, og det var det, som
jeg allerhelst ville, skønt jeg undervejs havde overvejet andre muligheder. Årsagen til
det er, at jeg godt kan lide at kende mine patienter, så jeg ved mere end det, som journalerne siger.
Fremover vil det kendskab formentlig forsvinde i de store lægehuse, hvor der er flere
læger og mange patienter tilknyttet. Ved de
store sygehuse er der tilknyttet specialister,
der ved meget mere end mig om sygdommene, men jeg kender patienterne og kan derfor
bedre forstå den måde, de reagerer på.
Lægerne bliver i dag meget specialiserede i
deres uddannelse, så de ved meget om en lille gren, hvorfor de let kan foretage indgreb,
som før var utænkelige, mens vi før fik en
bredere uddannelse. I dag ønsker folk også

at blive behandlet af specialister, hvorfor det
er nødvendigt med de kæmpestore sygehuse,
for de mindre kan ikke ansætte de mange
speciallæger indenfor alle de forskellige områder, der findes.
Oprindelig var jeg meget interesseret i små
kirurgi og allergi, men på et tidspunkt var
jeg på kursus i rygbehandling, og det er siden blevet det, som jeg er meget optaget af,
for jeg fandt ud af, at jeg faktisk kunne hjælpe mange med deres ryglidelser, ja, en patient, som jeg havde henvist til videre behandling, vendte hjem efter den uden bedring; da
havde jeg lært den ny behandlingsfacon, og
den gjorde hende fuldt arbejdsdygtig igen efter et par år med stærke rygsmerter.
Det gjorde, at jeg var klar over, at der kunne
jeg måske hjælpe mennesker, så det har jeg
fortsat med at uddanne mig i. Jeg har også
besluttet, at det vil jeg fortsætte med, så længe helbredet vil.
Fremover vil jeg ellers bruge tiden til at arbejde videre med mine bier, og så regner jeg
med, at kunne gå på jagt så meget, som jeg
orker. Hus og have skal også passes, og så
har jeg en god familie, som jeg gerne vil se
mere til.”
Med dette siger jeg ikke alene tak for samtalen men også for den hjælp, som læge
Thomsen gennem de mange år har ydet til os
som patienter. 

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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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 Sct. Hans talen 2011
Ved: Hanne Kjærgaard

Præsentation
Det har været underligt, og lidt skræmmende
at se sit navn på skiltet, når jeg kører ind i
Grønbjerg. Hanne Kjærgaard står der. Ofte
møder jeg nogen, hvor jeg tænker: ”Hvem er
mon de” - Og I må jo nødvendigvis tænke
det samme om mig.
Jeg er gift med Gravers gennem snart 32 år,
jeg er 54 år. Vi har 4 børn, som alle har gået
i Grønbjerg skole. De 3 af dem har været
blandt de mange unge, som har arbejdet i
Brugsen.
Gravers og jeg har nydt det privilegium at
være med i foreningslivet i Grønbjerg i mange år.
Gravers er landmand og jeg er sygeplejerske.
I min fritid har jeg de sidste 7 år arbejdet
som frivillig med sorggrupper i Kræftens
Bekæmpelse i Herning. Det jeg vil sige, vil
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være præget af min store interesse for børn
og unge.

Fortælle
Kære efterskoleelev – kære medlem af sorggruppe
Tak, at vi har lært dig at kende.
Tak, at du har fortalt os noget af din historie
Vi tror på vigtigheden af at fortælle.... at fortælle når noget går godt, men også at fortælle, når noget i livet er svært.
Det du har været igennem og står midt i, er
måske det sværeste, du kommer til at opleve
i dit liv.
Når far eller mor er syg, er det svært at leve
et normalt liv, eller for at sige det måske
endnu tydeligere, så er det umuligt at leve et
normalt liv.
Når far eller mor dør, så er det svært at forestille sig, at der kan ske noget værre i livet.
Dette er indledningen i et brev skrevet til en
flok elever på en efterskole, som har mistet
eller har en syg forælder . Vi er to frivillige,
som for 14 dage siden tog afsked med 7 unge, som vi i en periode har mødtes med ca.
hver 3. uge.
Ved at mødes, om det at være i en svær situation, får man følelsen af et fællesskab. At
udtrykke følelser og tanker og mærke, at de
andre, som er til stede, kender til samme følelser og tanker, det gør godt midt i alt det
svære.
”Nå, tænker I måske, er det nu med den på,
hun har da vist taget skade af at arbejde på et
hospice.”

Nej, det er ikke med den på. Og dog....
Når jeg er blevet givet muligheden for taletid
i den absolut ”bedste sendetid”, føler jeg en
stor trang til at fortælle om noget af det, som
optager mig.
Sct. Hans - det kan du jo google!
Jeg ved ikke hvad du, Heidi og resten af sogneforeningen, har tænkt, da I spurgte mig om
at holde dette års båltale til Skt. Hans aften.
At fortælle om hvorfor vi fejrer denne aften,
det er blevet gjort ved tidligere Skt. Hans aftner. Derfor, hvis I vil vide hvorfor, kan I gå
hjem og google.
Da du skrev og spurgte, om jeg ville holde
båltalen, Heidi, begyndte idéerne til emner at
trænge sig på med det samme, uden tanke for
om jeg skulle eller ej.
Sådan er jeg indrettet, hvis jeg bliver stillet
overfor en problematik, tænker jeg mulige
løsninger med det samme. Impulsiv vil nogen
tænke.
Og så nåede jeg til at tænke og overveje –
skal / skal ikke. Jeg snakkede med Gravers,
som sagde, selvfølgelig skal du det, og det er
det der kendetegner ham – at opmuntre og
bakke op.
Med smil på læben
Nå, men med Allan Olsen i ørerne, - ikke så
meget til inspiration, men for at få smil på
læben og en let stemning i sindet, begyndte
jeg at skrive.
Det med den lette stemning, tænker jeg mest

Ingas have har åben
Juli:

Lørdag den 30. og søndag den 31. juli

August:

Lørdag den 6. og søndag den 7. august

Havefestival

Fra lørdag 20. til søndag 28. august

Med venlig hilsen og på gensyn
Inga og Mogens Kjær
Teglværksvej 5 - Tlf.: 97 38 43 87
11

som noget medfødt. Min overbevisning er
nemlig, at vi alle har en grundstemning i os,
og at den er medfødt. Vi kan sige om et
menneske, hun har et lyst sind, eller åh, hun
ser også altid alting så negativt, eller han er
sådan en glad dreng, eller han bekymrer sig
- inden han overhovedet ved, om der er
grund til det.
Det med smil på læben, - har I prøvet at gå
på gågaden i Holstebro, se folk i øjnene,
smile og sige goddag.
For en tid siden talte jeg med en af vores piger, som stod og ventede på bussen i Aarhus, hvor alle ser mest i samme retning og
måske ikke så meget på hinanden. Jeg foreslog hende, at hun jo kunne begynde at se
folk i øjnene og sige hej.
Vi har alle mulighed til at bidrage til stemningen, når vi er sammen med andre, og jeg
synes, det er det rareste, hvis man kan bidrage til en gode stemning.
Fællesskab – stemning er derfor mit emne
for båltalen.
Relationer i cirkler - ikke så ”ringe”
I Påsken valgte Ole Rasmussen at indbyde
til samtale i gudstjenesten. Skærtorsdag var
Alan Larsen inviteret, - jeg skylder at sige,
at Heidi kontaktede mig inden Påske, og til
de tanker jeg havde gjort mig om fællesskab,
gav Alan mig yderligere inspiration.
Tænk på hvor mange relationer I hver især
indgår i. Forestil jer at I sidder med et stykke
papir og en blyant og begynder at tegne
cirkler, en cirkel for hvert fællesskab, som I
indgår i. Det bliver naturligvis ikke til lige
mange cirkler for alles vedkommende, men
jeg tror I vil blive forbavsede over, hvor
mange cirkler det trods alt bliver til.
Og fællesskaber
Hvis vi begynder med de mindste, og ser
hvilke fællesskaber børn indgår i, så er den
nærmeste familie det vigtigste fællesskab at
være i, dernæst er der fællesskabet hos dagplejemoren. Når børnene bliver større er der
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børnehaven, fritidsinteresser, som gymnastik,
fodbold, sang, musik, hvor der er mulighed
for at være en del af et fællesskab.
I skolealder er fællesskabet er med klassekammeraterne. Navlestrengen strækkes, når
børnene skal til Spjald eller de tager på efterskole. Så kommer gymnasium / handelsskoletiden, hvor antallet af cirkler for relationer
for de unge udvides.
Derefter kommer studietiden for nogen, hvor
de unge typisk flytter hjemmefra. Andre unge
får læreplads og bliver på den måde en del af
et kollegialt fællesskab.
Hele vejen under vore børns opvækst, er vi,
som forældre enten med i deres cirkler eller
udenfor.
Som forældre til små børn, skolebørn og unge er vi med i et fællesskab i forældrekredsen
omkring børnehaven, skolen, fritidsaktiviteter i forhold til vore børn.
De fleste voksne har et arbejde, og næsten alle har fritidsinteresser, som giver muligheder
for at være part i et fællesskab.
Hvis man af den ene eller anden grund ikke
arbejder, har man alligevel mulighed for at
have et fællesskab med andre, som er i samme situation.
For år tilbage var jeg gruppeleder i forskellige selvhjælpsgrupper i Ringkøbing. Der var
nogen, som var pensionister, fordi de havde
fået en arbejdsskade, der var mennesker med
depression, der var grupper hvor medlemmerne havde mistet ægtefælle.
Efter arbejdslivet kommer en aktiv pensionisttilværelse for langt de fleste.
Pensionistklub, kortklub, læsekreds (ah, ikke
kun for pensionister) arrangerede udflugter,
ferier, foredrag, højskoleophold osv. osv.
Rækken af tilbud, og dermed mulighederne
for at være en del af et fællesskab, er alen
lang.
Der er en ingen grund til sidde hjemme og
kede sig, der er så mange forskellige tilbud,
at der bør være noget til enhver.
Alle steder gives der mulighed for at være en
del af fællesskabet, hvis du vil. Du kan selvfølgelig også vælge at stå uden for fællesska-

bet. Valget er dit, eller er det? Der er desværre de, som bliver holdt udenfor fællesskabet, selv om de gerne vil være en del af
den. Kim Larsen synger: ”Vi er dem de andre ikke må lege med.” Teksten kunne også
være - ”Vi er dem de andre ikke vil lege
med.”
Forskellighed
At mennesker er forskellige, står ikke til diskussion. Min bedstemor lærte mig noget,
som jeg ofte har tænkt på. Der er altid noget
godt i ethvert menneske. Hvis hun deltog i
en samtale, og de andre talte negativt om et
andet menneske, sagde hun altid: ” Har I
tænkt ...” og så kunne hun altid finde noget
godt at sige. En smuk egenskab hos et menneske, synes jeg, at evne altid at finde noget
godt at sige om andre.
Mon nogen af os kan sige sig fri for, at have
”pustet til ilden, så flammen blev større” eller sagt på en anden måde, bidraget til at tale
negativt om et andet menneske. Jeg tror det
ikke.
Har I tænkt på forskelligheden i, hvordan I
mødes af jeres medmennesker
Den gode stemning.
Tænk på når du føler dig godt tilpas, når du
føler dig tryg, når du kan være dig selv, når
du føler tillid, når du giver noget af dig selv.
Jeg bliver glad, når jeg er i et fællesskab,
hvor jeg har det på den måde. Så føler jeg, at
livet det er livet værd.

For at modtage må du give.
De unge efterskoleelever, jeg startede med at
omtale, er værd at fortælle om.
De fortalte deres historie, selv om det var
svært for dem. De fleste græd meget første
gang, de skulle fortælle os og hinanden, netop deres historie. Da vi skulle tage afsked
med dem, bad dem sige, hvad det havde betydet for dem, at være sammen i gruppen. De
var alle enige om, at de var lettede, og ikke
mindst, det var blevet lettere, at tale om mor
og far.
Deres vilkår i livet er, at de har mistet en forælder, det er de bevidste om, at de skal leve
med, altid. De er bevidste om at den mor eller far, som de skal leve foruden, altid vil være med dem.
De mødte os med faste og klare blikke, da vi
tog afsked med dem. Med stor ydmyghed
takkede vi dem for deres tillid.
I aften, når vi går hjem, har vi været en del af
et fællesskab.
Vi har fejret Skt. Hans aften sammen.
Du har muligheden for at se et andet menneske i øjnene, og vise din interesse for den historie, som netop dette mennesker har.
Eller blot se et andet menneske i øjnene og
sige, hej!
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommer. 
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I Derfor handler VI i Brugsen...
Ved: Stinne Fredensdal

I dette nummer af Runestenen, bringer vi
den første i rækken af udtalelser, i den nye
serie: ”Derfor handler vi i Brugsen.”
På opfordring ved Brugsens generalforsamling, blev det foreslået at finde nogle familier, som vil udtale sig om deres indkøbsvaner.
Denne gang er det Stinne og Benny og deres
4 børn, der fortæller om deres oplevelse med
at handle lokalt.
Bestyrelsen for LokalBrugsen giver ordet
til….
…..vi Benny og Stinne Fredensdal bor på
Algade nr. 52 sammen med vore 4 børn.
Hvorfor handler vi i Brugsen?
Tja vi flyttede til Grønbjerg i 1998. I starten
handlede vi i Brugsen, når vi var ved at lave
aftensmad og lige stod og manglede et eller
andet. Vi har altid kørt til en større by for at
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Stinne Fredensdal med Kathrine

handle stort ind en gang om ugen, men midt
på ugen manglede vi alligevel noget, og det
købte vi så i Brugsen.

Som årene er gået handler vi efterhånden
mere og mere i Brugsen. Det er nærmest
kommet lidt snigende. Vi kører stadig efter
tilbud eller ting, som Brugsen ikke kan tilbyde, men vi finder nu stadig flere og flere
muligheder i Brugsen og der er nærmest altid åbent.
Kommer der fx pludselig gæster en søndag eftermiddag, så henter vi en kage i
Brugsen. Skal vi til familie komsammen lørdag aften og lige skal bruge en værtinde gave, så henter vi en buket blomster eller en
æske chokolade i Brugsen. Skal man lige
bruge nogle frimærker til julekortene så har
de det i Brugsen. Er en af børnene syge så
behøver vi ikke køre til Videbæk apotek, vi
henter bare medicinen i Brugsen.
Vi har også opdaget at Coops Nettorvet byder på mange muligheder. Der er et
enormt varesortiment, og så kan man fx få
fremkaldt sine billeder og få dem udleveret i
sin lokale Brugs. Det er også blevet en fast
tradition for os at hente Disney slik og frugtkasse hver fredag, og da det alligevel gerne
er fredag vi handler stort, ja så gør vi det nu
i Brugsen.
Priserne for høje?
Vi har da også tænkt, at priserne nogle gange var høje, men det er nu ikke på ret mange

varer mere, og så sparer vi en hel del benzin
og tid, ved at så mange ting kan hentes i en
butik, som oven i købet ligger i gå afstand.
For nylig oprettede vi en konto i Brugsen,
så nu behøver vi ikke at huske penge. Er vi
ude at gå en tur, så kan vi bare bruge konto
nummeret, når vi handler i Brugsen. Når
børnene bliver store, kan de også selv smutte
i Brugsen og hente noget, uden at de skal
udstyres med store pengebeløb.
Det bedste ved Brugsen er helt klart de super søde mennesker, der arbejder der. Vi føler os altid meget velkomne, og specielt Jens
Peder har en særlig plads i vore Hjerter. Han
giver sig altid tid til at snakke med enhver,
og han får smilet frem hos alle børn. Har vi
brug for hjælp til at finde en bestemt vare, er
han straks klar til at hjælpe, og er det ikke på
hylden, så ringer han til Rasmus, og får det
leveret fra Brugsen i Spjald – ofte samme
dag.
Når vi så handler ind, så er Brugsen jo også et mødested, hvor vi får en lille snak med
venner, naboer, ja alle byens borgere.
Kort og godt så handler vi i Brugsen fordi
det er et rart sted at komme lige her midt i
vores lille by, der er en uovertruffen service,
og vi kan få mange butikker i en. 

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. Samt reparation.
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I Lærer Anders Chr. Vestergaard
Kort efter blev jeg valgt ind i bestyrelsen for
”Sønderjysk Forening” for Ringkøbing og
omegn. Der sad i den gårdejer Jens Søe, Ølstrup, formand, lærer Kristensen, Staby, disse to har igennem årene indtil nu arbejdet og
ofret med enestående energi og ildhu for
denne sag. Desuden landtingsmand Mads
Degnbol, Højmark og lærer Sørensen, Rindom. Et år var jeg med til det store delegeretmøde, der det år blev afholdt i Århus, og
her mødte jeg mange af de store kendte sønderjyske personligheder, en tre gange var jeg
med til amtsmøderne, og mor var gerne med,
de var altid festlige, og interessante, ligesom
de årlige generalforsamlinger i Ringkøbing
var. I 1936 udmeldte jeg mig af bestyrelsen
på grund af sygdom, men den sag havde indtil da givet mig megen arbejde, og mange diskussioner om den sønderjyske sag, en sag
som altid har haft min kærlighed, lige siden
jeg som dreng sad i den tarvelige Tvislunds
Biskole og hørte min udmærkede lærer Henriksen fortælle om vor grænsekamp lige siden Uffe Hin Spages dage. Nu er jeg også så
at sige færdig der, dog er jeg endnu medlem
og har del i fadderskabet for Abild sogn.
Jeg glemte at fortælle under min omtale af
menighedsrådet, at jeg en tid sad som et af
de 3 bestyrelsesmedlemmer for Menighedsrådsforeningen for Ulfborg Hind Herreder.
Pastor Larsen, Vinding, var formand, mens
jeg var kasserer, og i virkeligheden den, der
fik arbejdet. Menighedsrådsforeningen holdt
møder forskellige steder i herrederne, og jeg
fik et møde afholdt i Grønbjerg med min lærer på seminariet, nu biskop i Viborg, Gøtzche, som taler. Han kunne godt huske mig
og kende mig, og han drak kaffe sammen
med flere hos os - hvor har mor gennem tiderne modtaget mange gæster i vort hjem
både høje og lave og altid gjort det godt og
rigtigt. Biskoppen spurgte mig om, hvorledes jeg så nu på Vesterbro Seminarium. Jeg
sagde, at jeg syntes godt om det og at lærer16

ne var dygtige. Han sagde: Mit indtryk var,
”Vil du mer’, så hæng på!”. Der er måske
nok noget om det. Ved næste valg nægtede
jeg at tage mod genvalg, og så var jeg også
færdig der.
I vinteren 1911 - 12 holdt jeg en række foredrag i skolen. Der var gerne fyldt i skolestuen og foredragene var oftest af historisk art.
Da jeg sluttede rækken, blev vi budt til en
festaften som tak, i forsamlingshuset med aftensmad og kaffe. Det var nu godt og smukt,
men jeg havde samtidig en stor skole, der
også var mig brydsom, fordi der var usædvanlig urolige og uartige børn imellem, og så
aftenskole og meget andet, og jeg kan huske,
at jeg var så træt da aftenen kom, at jeg ikke
engang kunne rigtig glæde mig. Nu og da
holdt jeg foredrag udensogns, men jeg søgte

at undgå det; jeg havde nok hjemme i mit eget sogn, og i
mange år var det således, at vor afslutning af gymnastik
(gymnastikopvisning), juletræ og andre festlige sammenkomster i forsamlingshusene, skulle jeg fortælle og tale,
og jeg tog det aldrig let, men forberedte mig grundig; om
jeg så har udrettet noget på den måde, der er anstrengelserne værd, kender jeg ikke, velsagtens ikke! Men der er
en udtalelse, som har glædet mig, og det er, at Marie har
en gang sagt til Grethe, at hun skulle ikke tage på en højskole, for der får du kun hvad far har fortalt dig i skolen
og aftenskolen, prøv derfor hellere noget andet. Det passer nok ikke for Marie - ikke helt ud. Men disse ord af
min datter har nu glædet mig.
I forsommeren 1914 ansøgte et udvalg for den nordlige
del af sognet, sognerådet om et årligt tilskud til en jordemoder i Ørnhøj. Sognerådet i den sydlige del var ikke
klar over, om de skulle gå med til dette, og det endte med
at mændene i den sydlige del holdt et møde i forsamlingshuset for at drøfte spørgsmålet. Der blev i dette møde sagt, af hvem husker jeg ikke, at vi skulle gå med på
den betingelse, at de i den nordlige del ville gå med til et
tilskud til en læge i Grønbjerg, udtalelsen blev nærmest
modtaget med munterhed, for han anså det for ganske
utænkelig, at en læge kunne eksistere i Grønbjerg. Der
var en læge Østergaard i Spjald, han var nærmest forfalden til druk, men han var dygtig, og han havde det meste
af al lægepraksis i Nr. Omme.
Den tanke greb jeg og hævdede, at det netop var i Grønbjerg, der burde være en læge og ikke i Spjald, der var for
nær Videbæk, og fik vi en læge i Grønbjerg, ville Spjald
være klemt inde mellem Grønbjerg og Videbæk, og være
den dårligste plads for en læge. I den påstand fik jeg
stærkt medhold af mejeribestyrer Søndergaard, Ole
Østergaard, Martin Mortensen, m.fl. Den nordlige del gik
glad med, for ingen tænkte muligheden af en læge i
Grønbjerg, og hvornår det skete, husker jeg ikke, men det
var vist ved dette møde et lille udvalg blev dannet til at
arbejde videre med sagen, og lørdag den 1. august var vi
samlet på mejeriet, og lidt før var der første indkaldelse i
anledning af krig kommen. Søndergaard og jeg blev valgt
til at rejse til København for at tale med lægeforeningens
formand om sagen, men det blev september, før vi turde
rejse, thi man vidste jo ikke, hvilket øjeblik verdenskrigen kunne være over os, med. Vi rejste midt under
”Marneslaget”, og da vi kom til Ringkøbing på hjemvejen, fik vi at vide, at 2 engelske krigsskibe var gået til
bunds i Vesterhavet. Torpederet af undervandsbåde, no17

get lignende havde man ikke hørt før dengang. Lægeforeningens formand var meget
forbeholdende i sine udtalelser, og megen
opmuntring rejste vi ikke hjem med. Under
krigen stod sagen aldrig hel stille, og den var
ikke opgivet, og til sidst fik vi lægekredsen
her med formand i Struer til at erklære, at
skulle der oprettes en ny lægepraktisk, så
måtte det først og fremmest være i Grønbjerg, der var centrum i et stort lægetomt
rum. Den erklæring gav nyt mod, og et møde
holdtes i forsamlingshuset den 22. marts
1915, og valg af ny udvalg fandt sted. Valgt
blev lærer Vestergaard, Ole Østergaard, Chr.
V. Nielsen, Martin Mortensen og Ole Søndergaard, og det blev bestemt, at en aktietegning a’ aktier på 50 kr. Skulle finde sted.
Herefter vil der kun komme kort redegørelse
af sagen efter.
Den første aktietegning var for lille på kun
6.000 kr., og der blev ved et møde i forsamlingshuset stemt, om man skulle lade sagen
falde eller prøve på at få tegningen forhøjet,
det sidste blev vedtaget. Det meddeltes, at
konsul Laursens hus kunne købes for 1.800
kr. I juni var aktietegning nået til 8.375 kr.,
og man mente nu man burde gå videre, og
atter var jeg lovgiver, idet jeg udarbejdede
vedtægter for ”Aktieselskabet Grønbjerg
Lægebolig”, og den 26. juni 1919 afholdtes
den stiftende generalforsamling, hvor mit
udkast til vedtægter, omtrent uforandret blev
vedtaget. Bestyrelsen blev O. V. Søndergaard, Ole Østergaard, Lærer Vestergaard,
Chr. V. Nielsen, Anders Vejvad, Bertel
Christensen og Harald Henningsen. O. V.
Søndergaard, blev formand.
Atter sendtes O.V. Søndergaard og jeg til
lægeforeningens bureau i København, og
den gang gik man ind på tanken om en ny
lægepraksis i Grønbjerg, og tirsdag den 17.
juni var vi hjemme igen og aflagde beretning. Ved det næste bestyrelsesmøde blev vi
spurgt, om vi turde sige god for den sag, thi
det var os to, som havde været i København
og bedst kunne skønne, om vi turde vove os
ud i dette ret kostbare forehavende, og hvis
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vi turde ville de andre også gå med. Vi sagde
”Ja” og derved var der også lagt det største
ansvar på os.
Byggegrunden købtes af Bertel Kristensen,
og lægeboligen opførtes, og i 1920 stod alt
færdig til at modtage en læge, men da det
blev bekendtgjort i lægeforeningens blad, var
der ingen som meldte sig, og for at få penge
ind, måtte vi leje huset ud til andre. Vi fik
nemlig begyndt i en forfærdelig uheldig tid.
Efter Sønderjyllands genforening blev der
plads for en mængde nye læger, og samtidigt
blev det ordnet således, at hospitalsassistenter nu blev aflønnet således, at de kunne gifte
sig, i den stilling og mange blev da, i stedet
for at søge den langt besværligere praksis på
landet. Bestyrelsen opfordrede læge Østergaard, Spjald til at flytte til Grønbjerg, men
det ville han dog ikke. Folks tålmodighed her
er så kort. Ved generalforsamlingen den 29.
januar 1921 fik Peder Søndergaard sat under
afstemning, at lægehuset skulle søges solgt
og stemningen var ret nedslået, men et flertal
stemte dog imod. Heldigvis! Lørdag den 21.
maj 1921 forelå en ansøgning fra læge Thomas Bjørndal om at blive antaget som læge i
Grønbjerg. Han fik den (der var en ansøger
mere). Han var en dygtig læge, det anerkendes af alle bagefter, men den nordlige del fik
ingen, jordemoder, og den var gået med til at
bevilge et tilskud på 2.500 kr. til en læge i
Grønbjerg i tillid til, at vi ingen læge fik. De
allerfleste nærede derfor stor uvilje, og chikanerede ham ofte uforskammet, og da hans
hustru ikke syntes om at bo her flyttede han
den 1. december 1922 til Lohals, hvor han
døde. I stedet for fik vi læge Kirkebjerg. Han
var umådelig ugidelig, og hans praksis
svandt næsten ind til ingen ting. Han stak
pludselig af med en del af kommunetilskuddet, som han ingen ret havde til.
På den tid var jeg gået ud af bestyrelsen, idet
jeg nægtede at tage genvalg. Kirkebjerg forsvandt i august 1923. Midlertidig fik bestyrelsen en kvindelig læge, Canaris Christensen. Hun nedstammede fra den græske søhelt
Canaris. Hun var dygtig og 1. december fik

vi atter en fast læge, nemlig Krarup. Han var
en dygtig og rar mand, men han var morfinist desværre, før Krarup havde vi også en
tid den landskendte, Unmack Larsen, han
som var hengiven til morfin kunne være utilregnelig.
Krarup rejste i 1927, og i stedet for fik vi læge Tryde. Han var dygtig, vittig og løsmundet og passede sin praksis så slet, at ca. den
halve del gik over til den snu og energiske
læge Iversen i Spjald. Tryde betalte ikke
husleje, og foruden den faste gæld på huset,
ophobede sig en vekselgæld, samtidigt at
praksissen forsvandt, og lægefaren for Grønbjerg var så truede som nogensinde. Jeg fik
så at vide, at jeg var valgt ind i bestyrelsen
igen og var heldigvis endnu rask, så jeg kunne tage en tørn. Gang på gang var der opkrævet ekstra afgift på aktierne, og nu var
folk forbitrede over, at vi ikke jog Tryde
bort. Jeg turde ikke gå med til det, han kunne sværte os således i lægeforeningen, at ingen ville påtage sig en næsten forsvunden
praksis. Derimod fandt der tre ekstra opkrævninger sted på aktierne, men nogle nægtede at betale. Hvad skal vi så, sagde Søndergaard. Der blev sagt. Gå til en sagfører og
lad ham inddrive pengene. Der blev stille
lidt, så sagde min gode ven, Søndergaard, til
mig: ”Vil du ikke gøre et forsøg på at gå til
nægterne og få dem til at betale. ”Jo, jeg vil
gøre et sidste forsøg.” Så gik jeg rundt. Og
det blev ofte til bevægede samtaler, men jeg
fik ingen uvenner derved, tværtimod, og jeg
fik alle pengene. Huset blev solgt til Tryde
for den faste gæld, plus 1.000 kr. I alt ca.
12.500 kr. og kort efter solgte Tryde det plus
praksis for 22.000 kr. til Heilmann Nøhr.
Trods den gode forretning, Tryde gjorde,
kunne han dog ikke betale, al den gæld han
havde hos de forskellige forretningsfolk.
Med læge Nøhr blev alt godt, han har skabt
sig en stor praksis og en ”Læge i Grønbjerg”
ligger fast nu. Alle har ofret meget på den
sag jeg ca. 350 kr., mon nogen fortryder det!

Jeg har altid haft store klasser fra 40 til 60
børn. Jeg havde en vinter 59 - og for at bringe børneantallet ned blev der taget fra mit
skoledistrikt og til andre, så vidt jeg husker
3. gange.
I den gamle skole havde jeg alle børn i én
klasse.
1. november 1897 i den nye Skole, 2. klasser
og en vinterlærerinde.
1909 3 klasser og en fast ansat lærerinde, og
en vinterlærerinde, men 1913 i stedet en seminarist, og snart efter blev det en fireklasses
Skole.
Vinterlærerinderne var alle uddannet på Hoven.
Igennem de mange år var jeg landmand, skolelod ca. 7. tdr. land og privat jord købt af
præstegården 13¼ i alt ca. 20. tdr. Af trækkraft havde vi først to stude, så én stud og én
hest (Gammel Røde hed den til sidst, vi havde den til 1914). Gl. Røde har travet de lange
veje med os til alle sider. Så fik vi to Nordbakker dernæst. Megen ulejlighed, men også
megen glæde havde vi af vort landbrug, men
markens drift havde større interesse for mig
end husdyrene, uden dog at glemme de sidste.
I 1920 blev jeg af landboforeningen opfordret til at danne en ungdomsafdeling inden
for landboforeningen sammen med konsulent
Lauridsen, (nu Gråsten) og én fra Hover, to
fra Brejning, alle tre gårdmænd. Jeg blev formand. En sådan ungdomsafdeling var så godt
som det første forsøg af den slags. Det gik
udmærket og vakte opsigt i landbokredse
overalt, siden er en sådan afdeling blevet efterfulgt af mange. Da jeg i 1931 afstod gården, takkede jeg af efter en 4-aftens kursus i
landbrug for de unge først og fremmest, og
den store sal i forsamlingshuset var fuld hver
aften. Meget fornøjeligt havde det været, og
meget arbejde havde det givet.
...fortsættes i næste nr.
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I Grønbjergvikingen 2011
Ved: Sogneforeningen

Grønbjergvikingen tildeles i år 2011 til Johannes Mikkelsen, Algade 16….
Med følgende begrundelse:
Johannes har i knap 40 år været driftsansvarlig for Grønbjerg Vandværk. Johannes har
overlevet flere bestyrelser, mens han hele tiden har passet og plejet
vores vandværk til alles
tilfredshed. Det er Johannes´ fortjeneste, at vandværket og området omkring vandværket altid er i
forbilledlig
stand.
Johannes’ omhyggelighed
og dygtighed har været
medvirkende årsag til, at
prisen på vand i Grønbjerg
ligger lavt og altid har
gjort det.

vinst, er Johannes et venligt og imødekommende menneske, som både børn og voksne
nyder at få en snak med. At han så også er
humoristisk gør det bestemt ikke kedeligere.
Johannes, du er en kapacitet for Grønbjerg
og det er med glæde at kunne overrække
sølvvikingen 2011 til dig. 

Johannes er altid villig til
at vise vandværket frem
for skoleklasser og foreninger. Han fortæller med
stolthed og med engagement om vandværket og
det fine vand, som pumpes
ud derfra.
Ud over at passe vandværket, har Johannes været
buschauffør for idrætsforeningen, ligesom han også
er ulønnet afløser for friskolens skolebus. Han har
også ofte stillet sig gratis
til rådighed som chauffør
for lokalforeningers ud- Johannes Mikkelsen modtager diplomet og sølvvikingen som bevis på
titlen som årets Grønbjerg viking 2011 af formand for Sogneforeninflugter rundt i landet.
gen Heidi Kjær.

Som en behagelig sidege- Sølvvikingen, som er fremstillet og doneret af Guldsmed Helle Engestoft, hænger om halsen på Johannes.
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I Godfather på Sicilien
Ved: Flyverpræst Ole Rasmussen

Rejsebrev fra flyverpræst Ole Rasmussen fra
udsendelse med Flyvevåbenets bidrag til
Unified Protector 2011 på Sicilien.
Denne tur som flyverpræst kom noget pludseligt, ligesom hele operationen i det hele taget kom pludseligt for alle i Flyvevåbnet. Da
Folketinget besluttede dansk deltagelse i
operationen, stillede mandskab og materiel
op over en weekend. Min kollega, der kom
først af sted fik f.eks. bare 12 timer til at
pakke før han skulle stille på flightline.
Jeg fik i det mindste et par ugers varsel før
jeg skulle af sted, så der var tid til at få fundet en vikar og få lagt ting til rette, men da
jeg endelig kom af sted, skulle jeg komme i
farezonen før jeg selv vidste af det.
Turen herned med rutefly
over Amsterdam og Rom
var i udgangspunktet ret
ordinær, men da jeg kom
ind i flyet fra Rom til Catania, bemærkede jeg først,
at mit sæde var allerbagest
i flyet, og dernæst, at der
sad en del yngre mænd af
lettere skummelt udseende
omkring mig. Jeg havde
dog foreløbigt hele bagsædet for mig selv … indtil
der pludseligt blev røre på
sædet foran mig. Så gik alting stærkt … en ung
mand væltede over sæderyggen og om ved siden af
mig, hvorefter to andre var
over ham som gorillaer.
Jeg fortrak skyndsomst til
den modsatte side … blot
for at opdage, at fyrene på
sædet foran mig også tog
en rask slåskamp. Nu har

jeg jo været på kursus i at bevare roen i pressede situationer, men dette var dog mere, en
hvad jeg havde forestillet mig.
Jeg bestemte mig hurtigt for, at det ville være
uklogt at gribe ind, og klemte mig derfor
godt ind i hjørnet i stedet for. Flypersonalet
gennede naturligvis alle passagerer ud af flyet igen, og alt imens de to unge mænd i sorte
t-shirts blev ret så grundigt passiviseret af securityfolk i hvide trøjer ( … og sorte handsker) – og jeg skal garantere for at de havde
godt ved !
Pludselig opdagede de mig – og så blev jeg
hastigt gennet ud af flyet (det ville jeg nu også hellere end at få samme tur !). Jeg kunne
roligt lade min taske blive, mente de, men
jeg tog den nu med mig for en sikkerheds
skyld. Til gengæld tabte jeg min kasket, med
det resultat, at den blev konfiskeret – den
lander såmænd nok på museet for den sicilianske mafia, så hvis nogen en dag kommer
til Rom, kan de jo kigge efter den … ! 

Ole Rasmussen ved missionsmærket
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I Forsiden i 2011
Ved: Gravers Kjærgaard

Årets sandskulpturfestival i Søndervig har i
år temaet ”Romerriget og dets herskere”
Festivalen er bestemt et besøg værd.
På forsiden er det et udsnit fra amfiteatret
Colosseum, hvor kejseren bliver sat under
lup under gladiatorkamp.
Kampene mellem gladiatorerne blev som regel holdt i forbindelse med festligheder som
fx. regeringsjubilæer, begravelser eller triumfer. Kampene formede sig således, at gladiatorerne først gik gennem byen i optog.
Umiddelbart ved ankomsten til Colosseum
stillede gladiatorerne sig op foran kejseren
og råbte: "De, der skal dø, hilser dig!" - så
kunne kampene gå i gang. Som regel blev
forskellige typer af gladiatorer sat sammen
for at gøre kampene endnu mere spændende.

Kampene fortsatte til
en af parterne var død
eller så sig ude af
stand til at fortsætte.
Han kunne så bede om
nåde ved kejseren, der
derefter bestemt gladiatorens skæbne ved at
vende tommelfingeren
op eller ned. Gladiat o r fo r e s t i l l i nge r ne
Gravers Kjærgaard
kom efterhånden i faste rammer. Forestillingen varede hele dagen. Man startede med dyrekampe om morgenen, derefter fortsatte man med ublodige
fægtekampe for at slutte af med gladiatorkampene, der var dagens hovedbegivenhed.
I pauserne kunne der være forskellige former for underholdning som fx. lotteri.
Hermed ønskes runestenens læsere en god
sommer – med eller uden kamera. 

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 Pastor Ole Rasmussen til Sicilien
Ved: Præsteembedet i Nr. Omme

Sogne- og flyverpræst Ole Rasmussen, Nr.
Omme og Ørnhøj sogne, er blevet bedt om
at rejse til Sicilien for at varetage opgaven
som flyverpræst for de danske soldater, der
gør tjeneste ved operation Unified Protector
over det libyske luftrum.
Der er ca. 110 mand udsendt til at løse opgaven, og heriblandt vurderer Forsvaret at præsten er en væsentlig medspiller for at personellets velfærd varetages på bedste måde.
Opgaven består dels i at holde gudstjenester
og føre samtaler, men det er også et væsentligt led i præstens virke, i fællesskab med
velfærdsofficeren og andre at have blik for
den enkelte soldats velfærd, og medvirke til
at iværksætte aktiviteter, som modvirker
lejrkuller og skaber sammenhold.

kirker. Han udtrykker selv stor glæde ved at
holde den slags anderledes gudstjenester –
for i de situationer kommer vi tættere på hinanden.
Det ligner faktisk også værnspræsternes
gudstjenester i et udsendelsesområde, hvor
man ofte må benytte sig af forefaldende lokaler eller netop holde gudstjenesten udendørs.
Det er nemlig ikke middelalderkirken, der
skaber fællesskabet, siger han.
Mens han er væk, er der ansat en vikar, og
det er pastor emeritus Peder Høy Kristensen,
Tarm, der tidligere bl.a. har været sognepræst
i Videbæk. Han passer embedet fra 14. juni
til 23. juli, hvorefter embedet passes af Anne
Hillgaard, Brejning til Ole Rasmussens ferie
er forbi. 

Ole Rasmussen havde sidste arbejdsdag i
sognet 2. Pinsedag, 13. juni, hvor der er arrangeret friluftsgudstjeneste mellem de 2

Ole Rasmussen nyder kaffen i en rolig stund ved en tidligere udsendelse til Afghanistan
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Det mener
Guruen
fra
Grønbjerg
- om...
UDKANTSDANMARK
Kære gæst i Grønbjerg: Vidste du, at Grønbjerg er Udkantsdanmarks grænsepost? Når
du krydser Trehøje Bakke og får det bedste
udsyn over herlighederne, og kører ad Grønbjergvej ind i Ringkøbing-Skjern kommune,
så er du i Udkantsdanmark. Guruen opfordrer herved Sogneforeningen til at sætte et
advarselsskilt op til advarsel for sagesløse
udefrakommende.
Det er tankevækkende, at det første, du møder, er et økologisk landbrug og en institution for dømte kriminelle! Det er farligt at bevæge sig ind i Udkantsdanmark og helt på
egen risiko og ansvar – du skal ikke forvente, at dit forsikringsselskab vil tegne en tillægsforsikring for, at du ubeskyttet kan bevæge dig rundt i Udkantsdanmark. Hvis du
kommer til skade, så er doktor Thomsen fortid, og der bliver meget langt til nærmeste
sygehus. De lokale – ”the natives” lever her
med risikoen og virker afslappede – de er i
forvejen vant til at betale en masse skat og

alligevel ikke have lige adgang til de kommunale goder og faciliteter. Så trægheden
med at efterleve det stigende antal påbud fra
det offentlige er forståelig, og
”cowboymentaliteten” vil fortsat have gode
kår.
Man kan også anlægge den positive synsvinkel og se alle de oplagte muligheder, det vil
bringe i fremtiden. En sådan grænsepost ved
”New Dragsdal” giver jo uanede muligheder
for ny foretagsomhed. Forestil dig Jørn Bak
og sønner som rangere i blå kanvas, cowboyhat og svært bevæbnede med skydere i
bæltet og Winchesterrifler i de megastore røde firehjulstrukne traktorer! Som beskyttere
af værgeløse indkantsdanskere i konvoj på
udflugt i det farlige Westjylland, hvor farlige bander fra Ørnhøj og Østeuropa konstant
ligger på lur i slugterne på Skovbjerg Bakkeøs uigennemtrængelige buske og krat. Guruen ville nødig komme dem i vejen og føle
sig megatryg i konvojen. Det lyder som et
mere lovende indtægtsgrundlag end økologisk landbrug! Og Ivan V. Mortensen kan i
fremtidens Udkantsdanmark tjene uanede
summer på at anlægge forter med tårne og
spidse træpalisader i omegnens landsbyer, så
beboerne i sognene kan søge beskyttelse for
Ø-bandernes hærgen inden ”the blue Bakrangers” kommer fræsende og genopretter ro
og orden. Kun fantasien sætter grænser!
Men hvorfor er Grønbjerg havnet i
”Udkantsdanmark”, ”Den rådne banan” eller
jubeloptimisternes yndlingsbetegnelse ”Den

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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grønne agurk”? Jo – det har man faktisk
stemt sig til, da flertallet ved en elektronisk
Runestens ”exit poll” stemte for Ringkøbing
og ikke Herning/Holstebro – og så kom
grænsen til at gå mellem Bak og Therkildsen. Det bliver dog aldrig andet end en administrativ grænse. Fakta er, at Grønbjerg
ligger et kvarter fra motorvejen og dermed
den stærke erhvervstrekant mellem HerningÅrhus-Kolding. Så Grønbjerg kan selv afgøre, hvilken kant de vil balancere på - for- eller udkant? Er Grønbjerg attraktiv at bo i, så
placerer Grønbjerg sig i et smørhul mellem
naturen i udkanten og kulturen på forkanten
- eller lad os være ærlige: arbejdspladserne læs Gødstrup supersygehus - på den anden
side af Trehøje Bakke. Måske burde det være alle foreningers mantra og mission i
Grønbjerg: At gøre Grønbjerg attraktiv at bo
i.
Et alternativ er en kustodetilværelse a la
”Bonderøven” i Naturreservat Vest med en
flot næsten uberørt natur og gode muligheder for indenlandske såkaldt autentiske turismeaktiviteter tilsat farlige ”how to survieve

in the West”-kurser, samt selvfølgelig besøg hos skæve eksistenser. Det værste alternativ vil dog være forfald som i vestlollandske og nordjyske landsbyer.
Heldigvis har vi endnu alle en bil her i Udkantsdanmark, så man kan køre ud i ….
hvad? For hvad er Forkantsdanmark? (Det
giver jo ingen mening at skrive
”Indkantsdanmark”). Og kan ud- og forkant undvære hinanden? Næppe - byboerne
skal have fødevarer at leve af, selvom de
ikke nødvendigvis behøver at komme fra
Udkantsdanmark, og landboerne kan ikke
undvære indtægterne fra de urbane områder. Så det finder nok sin balance. Den vil
under alle omstændigheder blive skæv, når
90 % af menneskeheden i 2050 bor i bymiljøer.
De urbane forkantsdanskere, eller hvad de
nu kalder sig, er formentlig skide ligeglade. Det vil selv det kommende valg eller
Fælleslisten, som mest minder om en filial
af Ældre Sagen, ikke ændre på. Vi må selv
tage sagen i egen hånd – uden skyder! 

I Tyrkisk Madopskrifter
Ved: Beyhan Nielsen

Tyrkisk kartoffelsalat 3 – 4 pers.
1 kg kartofler
3-4 æg
3-4 forårsløg
ca. 2 spsk. olie
Salt og peber
Paprika
Tørret chili efter behag
Kog kartoflerne og pil dem. Skæres i tern
Kog æggene i 10 min. og skær i tern
Rens og snit forårsløg.
Tilsæt olie, salt, peber, paprika og tørret chili.
Bland det hele forsigtigt uden at mase det.
Kan spises med det samme, men kan sagtens
stå til næste dag.

Tyrkisk Köfte 4 - 6 personer
1 kg hakket oksekød (eller andet hakket
kød)
2dl rasp
1 æg
1 løg
1 fed hvidløg
1 bdt. persille
Salt, peber, paprika, chili efter smag
ca. 1 spsk. olie
Løg, hvidløg og persille hakkes
Alle ingredienser æltes grundigt sammen
Form til runde, flade små bøffer
Steg i olie 
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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 40 51
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale.
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I Nørklerne holder pakkedag
Ved: Mogens Ballegaard

Hele efterårets og vinterens nørklearbejde
skal pakkes og sendes til Røde Kors´ samlested i Kiplev syd for Åbenrå. Herfra bliver
bamser, tæpper, trøjer, bukser, joggingsæt og
meget meget andet nørklearbejde sendt ud til
katastrofeområder, hvor primært børn mangler alle fornødenheder.
Nørklerne i Grønbjerg, som holder til i kælderen under Grønbjerghjemmet, er en 10 –
11 stykker, når de er der alle sammen, men
som de hvisker undertegnede i ørene – der
kan sagtens være plads til flere, for der er altid en to tre tomme stole. Men man behøver
ikke at være fysisk til stede. I Grønbjerg
bringer man gerne garn ud til de, der gerne
vil strikke eller sy derhjemme.
Efter pakkearbejdet holdes sommerferie og
nye nørklere kan træde i karakter en tirsdag
midt i august, og så kan man møde de mange
andre nørklere til toenhalv times arbejde,
hvor strikke- og mundtøjet ikke står stille et

eneste sekund bortset fra når der drikkes
kaffe. For tager man en slurk alle sammen
på én gang – er der ro.
Al det garn og stof, man skal bruge, bliver
leveret. Hovedmændene/kvinderne i Videbæk drager omsorg for, at der er råvarer
nok. De har en aftale med nogle fabrikker
der strikker, om at de kan få garnrester, og
det går jo til et godt formål.
De garner man får er af varierende tykkelse,
og skal først vindes op i ruller – det gør man
også i Videbæk, så det eneste man foretager
sig i Grønbjerg, dernede i kælderen under
Grønbjerghjemmet som lægger lokaler til, er
at strikke, sy og snakke og så giver de 25 kr.
for kaffen hver gang, og overskuddet går her
også til Dansk Røde Kors.
I den gamle Videbæk kommune afleverer
nørklerne samlet 1000 kg. strik- og syvarer
til Røde Kors om året, og en del heraf kommer fra Grønbjerg.

Fra venstre: (halvt skjult) Thyra Larsen, Elna Nielsen, Bodil Jensen, Bente Færge, Alice Kristensen
og Petrea Pedersen (med ryggen til)
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På bordet foran os ligger alle de sorterede
strikvarer pænt ordnet i bunker med tæpper
for sig, bamser for sig osv. osv. Opgaven går
nu ud på at få det pakket ned i kasser, der
bliver tapet. (denne eftermiddag bruges noget rigtig godt gaffe-tape). Herefter skal der
skrives sedler, som klistres på, så modtagerne i Kiplev kan se hvad kasserne indeholder.
Jo - i det skjulte under gadeniveau i Grønbjerghjemmets kælder foregår der et nyttigt
arbejde og nogle sociale hyggestunder. 

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I GGUF-nyt
Ved: Tanja Nørgaard GGUF

Konstituering af ny bestyrelse i Grønbjerg GUF
Formand: Klaus Tang
Kasser: Trevor McEvoy
Næstformand: Uffe Kjærgaard
Sekretær: Charlotte Nørgaard
Malene Bondesgaard
Erik Øster
Connie Schmidt
Udvalg:
Gymnastik:
Formand: Malene Bondesgaard, Uffe Kjærgaard og Connie Schmidt
Badminton:
Formand: Klaus Tang, Erik Øster
Det Grønne udvalg:
Trevor McEvoy, Charlotte Nørgaard
Grønbjerg 2000:
Klaus Tang, Trevor McEvoy 

I Menighedsrådet
Ved: Else Pedersen

Hvordan oplevedes samtalegudstjenesterne i påsken – fra kirkebænken?
(Allan Larsen, som var samtalepartner i den
ene gudstjeneste, er blevet spurgt)
Allans første kommentar til spørgsmålet er,
at det var interessant, det var levende mennesker i en levende kirke.
Ved en almindelig gudstjeneste knytter man
personligt an, til det musikken, sangen, eller
teksten/prædiken siger en selv. Og det er der
så 20-30 kirkegængere, som gør, hver for
sig.
Ved samtalegudstjenesten knytter man an til

en personlig fortælling, til en person, til et
levet liv, til noget uden for en selv, og man
knytter også an til de andre i kirken. Man
kommer i samtale med de andre kirkegængere ved kirkekaffen efter gudstjenesten om
dagens tekst, man diskuterer det hjemme og
når man møder andre 1, 2 eller 3 uger senere.
For, som Allan siger, er den personlige fortælling, fortalt af personen selv, det stærkeste pædagogiske redskab, der findes. Man
bliver inddraget, berørt, ønsker at vide, kende og forstå, spekulerer på, hvordan man
selv ville kunne klare noget tilsvarende og
har efterfølgende et behov for at få det drøftet med andre.
Gudstjenesterne blev meget autentiske, nærværende og vedkommende. 

Fantastisk sommer - sensommer tilbud
For at skabe lidt mere liv i og omkring Forsamlingshuset – fremsættes dette favorable tilbud:
Vi giver 25% rabat på lejen (ikke slutrengøringen på 500,- kr.) i perioden frem til
1. september 2011.
Arrangementet skal ikke være afholdt i denne periode men blot være booket!
Med venlig hilsen Tina og Jens Christian tlf: 23 26 58 90

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

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

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2011-2012
Sommerfest
19. 20. august: Omtale side 9 i Runestenen.
Svampetur
Søndag den 4. september: Vi starter kl. 10 fra Skolens p-plads. Birthe Kamp vil tage os med til Hoverdal, hvor vi finder
spiselige svampe og lærer, hvilke svampe vi ikke kan/må spise. Efterfølgende vil vi rense svampene. Arrangementet
varer ca. 4 timer.
Pris for arrangementet er 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer, børn 25 kr. Alle er velkomne. Tilmelding til
Birthekamp@hotmail.dk eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 28. august.
Inspiration til juledekorationer
Mandag den 14. november kl. 19: Grønbjerg Friskoles tidligere gymnastiksal
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration og nye idéer. Margit Nielsen, Kroghs Blomster i Spjald vil demonstrere. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran, mos m.m. Arrangementet afholdes i samarbejde med Haveforeningen.
Der serveres kaffe og kage. - Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Pia.albaek@gmail.com eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 7. november
Vi arbejder på et evt. julemarked - Søndag den 27. november.
Voksentur til København og Tivoli
Lørdag den 10. december: Arrangementet vil blive omtalt nærmere senere, men vi regner med at tage med DSB og
være i København ved middagstid. (Ved mange deltagere kan der blive tale om bus). Eftermiddagen kan bruges på
Strøget, ud at se Operahuset, se på juleudsmykning, bruge lidt penge eller lade være, tage en havnerundfart, hvis vejret tillader det eller måske har du en helt anden idé. Når mørket falder på lyses Tivoli op af et utal af lys og stemning.
Ca. pris bliver 700 kr.
Vi modtager gerne meldinger om, hvorvidt du/I kunne tænke jer at deltage. - Gerne til thelle@mvb.net
Fællesspisning
Fredag den 27. januar kl. 18.30: I samarbejde med menighedsrådet og Kultur og Samvær laver vi dejlig mad.
Tag naboen med. - Nærmere information senere.
Dip og dildo
Fredag den 24. februar kl. 19: Skolens Multirum.
Kun for kvinder. Kom og se sexet undertøj og legetøj. Mulighed for at købe.
Der serveres chips, DIP og vin.
Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Henriette.qvist@mvb.net eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 17. februar
Mad med inspiration
Fredag den 23. marts kl. 19.00: Skolens gymnastiksal.
Efter den store succes sidste gang følger vi op. Denne gang med Alma Kovacevic fra Bosnien. Der vil være smagsprøver, som Alma tilbereder denne aften.
Drikkevarer kan købes til ok priser.
Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til jjssn@hotmail.com eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 16. marts
Smykkeaften
Onsdag den 18. april kl. 19: Skolens Multirum.
Marianne Thelle Nielsen vil igen vise og give idéer til smykkefremstilling. Fremstil dit eget armbånd eller måske
øreudsmykning? Materialer kan købes, men medbring gerne egne materialer og værktøj.
Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til thelle@mvb.net eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist 11. april.
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I Grønbjerg Friskole
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse

Grønbjerg Friskole har afholdt generalforsamling d.14. april. Følgende var på valg til
bestyrelsen:
Helle Harhorn (forældrerådet NaturMusen):
Ønskede ikke at genopstille
Sanne Therkildsen (forældrekredsen): Ønskede at genopstille
Jørgen Rasmussen (skolekredsen): Ønskede
at genopstille
Nicolai Welander Vestergaard, Trine Sønderby, Mogens Ballegaard samt Tine LundNielsen var ikke på valg.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Per Thomsen blev valgt fra forældrekredsen
og Jørgen Rasmussen blev valgt fra skolekredsen

Suppleanter til bestyrelsen er fra forældrekredsen: 1.: Sanne Therkildsen og 2.: Jette
Føns.
Suppleanter til bestyrelsen er fra skolekredsen: 1.: Sanne Therkildsen og 2.: Susanne
Bagge Pedersen.
Valg til forældrerådet i Naturmusen:
Forældrevalgte i Forældrerådet består af:
Helle Harhorn, Trine Sønderby og Jeanette
Kjerulff.
Heraf ønskede Helle og Jeanette ikke at genopstille.
Malene Bondesgaard og Heidi Bonde blev
valgt til forældrerådet.
Trine Sønderby var ikke på valg
Suppleanter blev: 1.: Malene Cadovius Juelsgaard og 2.: Dorthe Trabjerg Hansen

Fra venstre:Tine Lund-Nielsen, Per Thomsen, Trine Sønderby, Nicolai Welander Vestergaard, Malene
Bondesgaard, Jørgen Rasmussen og Sanne Therkildsen
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Forældrerådsmedlemmer der indtræder i
Friskolebestyrelsen:
Trine Sønderby og Malene Bondesgaard.
Bestyrelsens sammensætning:
Per Thomsen, Jørgen Rasmussen, Trine
Sønderby, Malene Bondesgaard, Nicolai
Welander Vestergaard, Mogens Ballegaard
og Tine Lund-Nielsen.
Konstituerende bestyrelsesmøde
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i ugen efter generalforsamlingen. På Dette møde
skulle bestyrelsen konstitueres. Mogens Ballegaard meddelte på mødet, at han gerne
ville trække sig ud af bestyrelsen, da han
følte, at hans arbejde omkring tinglysning af
skødet til friskolen langt om længe er afsluttet – en sag der har trukket i langdrag, og
hvor bestyrelsen har nydt godt af Mogens´
gode skrive- og talekundskaber.
Dette ønske blev taget til efterretning, og
Sanne Therkildsen blev indkaldt som 1. suppleant og går ind og overtager Mogens´
plads.
Både Peter og bestyrelsen rettede en stor tak
til Mogens for hans store engagement på
skolen – uden hans medvirken var der aldrig
blevet en friskole, hvilket er facts. Mogens
vil fortsat være til stede, når der skal tages
billeder, og han vil også afløse Karsten, når
der skal køres bus. Øvrige medlemmer af
bestyrelsen har også fået lov til at kontakte
Mogens, når og hvis der opstår tvivlsspørgsmål, hvilket alle er glade for at have som
gardering.
Den nye bestyrelse konstituerede sig således:
Jørgen Rasmussen – formand
Tine Lund-Nielsen – næstformand
Trine Sønderby – sekretær
Nicolai Welander Vestergaard – kasserer
Malene Bondesgaard
Sanne Therkildsen
Per Thomsen
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Arbejdslørdag på friskolen den 28. maj:
På selve arbejdslørdagen den 28. maj havde
bestyrelsen sørget for morgenkaffe og Sannes
lækre hjemmebagte boller. Herefter blev arbejdsopgaverne fordelt, og folket gik i gang
med de tildelte opgaver. Bestyrelsen havde
valgt at lægge en strategidag den dag, hvor
mange bolde blev kastet i luften og rigtig
mange blev grebet. Det der fylder meget lige
nu, er selve byggeriet – det at komme i gang
kræver en del forarbejde. Der skal laves råskitser ud fra de ønsker, personalet er kommet med omkring byggeriet og dets beliggenhed. Dernæst skal der holdes møde med arkitekt, som skal pejle sig ind på, hvad vi ønsker
osv. osv. Det er en lang proces, og efter dette
kommer det store spørgsmål: ”Kan vi låne til
det projekt”?? Under alle omstændigheder
skal vi bygge nyt omkring børnehaven, da det
trænger til en kærlig hånd, så vi holder vejret
og krydser fingre for, at bank og kreditforening ser en god idé i at låne friskolen penge
til at indfri de ønsker vi har omkring et nybyggeri, som fremtidssikrer os og gør os klar
til at have 127 eller flere dejlige elever på
Grønbjerg Friskole samt en masse dejlige
børn i NaturMusen.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig dejlig sommerferie 

Klinik for sundhed og velvære

Zoneterapi  Massage  Laserterapi
Elektroterapi  D-tox spa
Gavekort udstedes

Tina Hammelsvang Jeppesen
Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk

I Lokalhistorisk Arkiv
Ved: Formand Johannes Kirk

Beretning 2011
I året der er gået, har der ikke været mange
besøg i arkivet. Det meste er klaret over nettet, hvor der har været en del forespørgsler
om personer.
Akibas internet-arkiv system
Vi har igen haft besøg af underviseren Jens
Lindby fra Ådum i brug af Arkibas.
Vi har nu lagt ca. 1100 billeder ind i systemet. Når vi er færdige med de billeder, vi
har samlet, skal vi nok i gang med at nummerere billederne med det nye system, og så
skal de, efter det vi har lært, pakkes ind i syrefast papir og lukkes ind i syrefaste kasser.
Alt hvad vi har opbevaret i Arkivet, skal
helst have Arkibas nr. og tastes ind i systemet. Der er nok at tage fat på. Der er mange
ting, som burde gemmes i syrefast materiale,
siger de kloge. Vi har heldigvis vores skydereol, hvor vi opbevarer vore materialer. Alt
bliver opbevaret i mørke, så jeg mener ikke,
at det kan tage skade. Vi har et godt og sikkert arkiv, men vi skal selvfølgelig også arkivere efter arkibassystemet så alle efterhånden får mulighed for at søge på Grønbjerg
Lokalhistoriske materiale.
Vi har lige fået syrefast materiale udlevet fra
kommunen.

Hanning sammen med arkiverne i kommunen. Der blev drøftet forskellige ting af fælles interesse.
Bestyrelsen
Tak til Erna Madsen, som har valgt at udtræde af bestyrelse, vi har været glade for samarbejdet med dig, og tak til resten af bestyrelsen.
Som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt
Lars Holm Hansen.
Bestyrelsen:
Johannes Kirk (formand)97 38 40 20
Klaus Jensen
Hans Erik Hansen (kasserer)
Mogens Ballegaard (næstformand)
Lars Holm Hansen
Tak til medlemmerne for medlemskab 

Pioneren
I december måned døde Niels Peder Svendsen. Han fyldte 90 år den 1. december 2010
og døde kort efter på Spjald plejehjem. Peder var ham, der påbegyndte Lokalhistorisk
Arkiv her i Grønbjerg, og det var ham, der
har samlet det meste af det materiale vi har.
Vi skylder ham en stor tak. Han har brugt
det meste af sin tid for Grønbjerg, og vi mindes ham med stor taknemlighed.
Mødeaktivitet
Nogle fra bestyrelsen har været til møde i
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Hvorfor?
I anledning af, at det er mit sidste bidrag til
Runestenen som alment praktiserende læge,
(næste gang er jeg ”doctor emeritus”) vil jeg
tage mig den frihed at politisere.
I de store byer er der støj og trængsel, og
man har længe vidst, at begge dele giver
stres. Støjgenerne foreslår man at lindre ved
bl.a. at bygge mure, og trængselen kan gøres
mindre stressende ved at kvarterer indrettes
som landsbyer med lokale forretninger og
institutioner, hvor beboerne har medindflydelse og kort vej til beslutningstagerne.
Hvem skal betale for det? Bliver det
"gettoer" for ligesindede og velbjergede?
Centralt i de store byer er der mange små
sodpartikler i luften, som ryger i lungerne,
og drikkevandet er mange steder dårligt. Der
kan taberne bo.

Men det handler også om, at man har indset,
at det er sundt at bo i landsbyerne og deltage
i de lokale aktiviteter og begivenheder, og
her bor alle slags mennesker.
Selvom gennemsnitsalderen i Grønbjerg og
omegn er høj, fordi mange unge flytter, har
jeg gennem årene haft et lavere medicinforbrug til mine patienter end gennemsnittet.
Der har også været færre henvisninger til
speciallæge og indlæggelser på sygehus.
Man skal passe på med at generalisere ud fra
så lille et område, men i hvert fald er vandet
godt i Grønbjerg, og luften for det meste
frisk, og set fra min stol, er det et sundt sted
at bo.
Hvorfor støtter man så ikke landsbyerne?
Det tror jeg, der kunne spares mange penge
ved. 

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

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

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk

I Ny hovedsponsor til Oldboysholdet
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Grønbjerg Oldboys
Oldboysfodbolden i Grønbjerg blomstrer for
tiden. Måske ikke resultatmæssig, men på
tilslutning og engagement, er vi helt fremme
i støvlerne.
Et lille resume
Der er sket meget, siden vores første kamp,
hvor man mente vi kunne overtage damernes
spilledragter - som jo ikke fejlede noget. Vi
må sige, vi var pressede i den kamp! Heldigvis kom PipeCon/Poul Erik Nielsen os til
undsætning, og vi fik nye spillesæt. Det gav
os mere frit spil, nu kunne vi jo bevæge os
og endnu engang, tak for det. Vi rykkede allerede det andet år, op i den bedste A-række
og det gik fint. Dels var vi yngre og så var vi
også så heldige, at der flyttede et par rigtig

gode spillere til byen. Henrik Pedersen, Jesper Nielsen, Michael Langsig og Allan Sørensen, som enten spillede eller havde spillet
fodbold på højere niveau og suppleret med
spillere som Jørgen Bank, Torben Sønderby,
Jesper Lauritsen og Steen Falkenberg trådte
resten af holdet i karakter. Her skal måske
nævnes, at resten af holdet er ensbetydende
med næsten 25 forskellige spillere, som der
trækkes på, i løbet af en sæson. Flere spillere, som f.eks. Find Therkildsen, genoptog
karrieren og viste et overraskende højt niveau. Ikke uvæsentligt var også, at Iver Sørensen vogtede målet, så vi havde Klaus
Tang ude af ”rød zone”, hvilket han som habil midtbanespiller kronede med et langskudsmål på Grønbjerg Stadion, som vil gå
over i historien. (Klaus´ historie)

På billedet, i de nye spilledragter, bagest fra venstre: Manager og topscorer Jens Kirk, Torben Sønderby, Søren Jensen, Erik Fejsø, Torbjörn Lund-Nielsen, Niels Jørgen Sønderby, Bjarne Mikkelsen.
Forrest fra venstre: Benny Slet, Jørgen Falk, Jørgen Bank, Jesper Andersen, Steen Falkenberg, Allan
Sørensen, Henrik Nielsen. - (Kan man som sponsor ønske sig en bedre eksponering?)
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Op- og nedture
Men…som vi også ser i Superligaen, så afløses optur af nedtur, og omvendt, dog ikke i
dette tilfælde noget katastrofalt, men efter et
par år i den bedste række, måtte vi tilbage i
B-rækken, og med afgang af spillere, grundet fraflytning eller spillere som helt stoppede, var det pludselig lidt op af bakke, for
trænerduoen, Tang & Bank. Det blev svært
at samle spillere, ikke mindst i de perioder
hvor de spillere der er tilknyttet landbruget
har travlt.
Samarbejde med Spjald
Heldigvis lykkedes det, ved hjælp af et samarbejde med Spjald, at få nogle unge drenge
over og spille i Grønbjerg. (Til gengæld
hjælper vi Spjald´s Senior Oldboys når vi
kan, med spillere der er + 40 år.) Desuden
har den nye manager, Jens Kirk fået samlet
en trup og skabt den kultur, at onsdag aften
er helliget oldboys-fodbolden. Nu kan man
faktisk risikere, at der er nok spillere, som
efter kampen melder sig klar til næste gang,
så man må på venteliste! Flere spillere kommer andre steder fra, bl.a. har en tidligere
Grønbjerg-dreng, Preben S. meldt sig under
fanerne, selv om han bor i Højmark.

Klassespillere
Vi har ikke ligefrem fået tilført klassespillere, men alligevel skal de roses, for det de bidrager med til holdet. De møder op, stort set
hver gang og så køber de en øl mere end vi
andre efter kampen, så de lægger lidt ekstra i
pengekassen til afslutningsfesten.
Nej, alvorligt talt, er de vel blevet en uundværlig del af truppen, som både på banen og
socialt bidrager med en masse positive ting.
Nye Spilledragter
Jeg vil fremhæve Henrik Nielsen (i oldboyskredse bedre kendt som Henrik
”Fasan”) som er indehaver af AHN - Arkitektfirmaet Henrik Nielsen. Han har sponsoreret nye spilledragter, så hver spiller har sit
eget sæt med trøje, shorts og strømper, med
AHN´s logoet fremhævet på trøjerne. I alt,
har ikke mindre end 26 spillere fået et sæt,
med deres navn / kaldenavn på ryggen. Tre
ekstra trøjer til evt. reserver har teksten
”Fuseren”, ”Nitten” og ”Jokeren” på ryggen.
Endelig skal også nævnes, at vores stabile
højre bak, Jørgen Falk – Torsted Auto – har
sponsoreret en ny kampbold. 

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

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

mere end 20 års erfaring
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40 10 48 92
97 38 40 84

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Nyt fra LokalBrugsen
Ved: Bestyrelsen for LokalBrugsen Grønbjerg

Mors Dag 2011
Igen fik Brugsen (og mange mødre) glæde
af børnene i Naturmusens kreativitet. Alle
børn havde klippet et stort fint hjerte i karton, som de efterfølgende havde dekoreret
med glimmer, pailletter, tusch m.m.
Alle de fine hjerter blev hængt på et stort
Hjertetræ, som Krog Planteskole venligst
havde stillet til rådighed.
Og det blev en rigtig travl søndag for Jens
Peder i Brugsen. Alle forældre var forbi efter Mors Dags hjerterne og rigtig mange benyttede sig også af Brugsens gode Mors
Dags tilbud.
Tak til børnehaven for jeres kreativiteter og
samarbejde.
Tak til Krog Planteskole for lån af Hjertetræ
(som efterfølgende blev solgt, inden det nåede at komme tilbage til Planteskolen).

Kultur og Samvær
SOMMERUDFLUGT torsdag d. 11.august!
I Viggos bus starter vi fra P-pladsen ved Brugsen kl. 13.30 og kører mod Kjellerup, hvor vi
nyder vores-- af bestyrelsen-- medbragte eftermiddagskaffe i Søndergårds Have.
Efter kaffen går vi tur i den store spændende have.
Derfra videre ud i området, hvor vi er spændt på, hvad chaufføren finder af seværdige
oplevelser.
På hjemvejen gør vi ophold i Kibæk, hvor vi har bestilt en lækker middag.
Vi forventer at være hjemme kl. ca. 21.00 — Enhver er meget velkommen til at deltage!
Buskørsel- eftermiddagskaffe- middag og entre-- 300 kr.
Tilmelding på en liste på Brugsen -eller 97 38 42 65 (Grethe) el. 97 38 40 92 (Herdis) senest mandag d.
8. august.
De bedste sommerhilsener -- Bestyrelsen---

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

...fortsættelse fra side 3

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god
sommerferie og tænk på at selv om vi til
tider synes at det hele er noget lort og at
det hele tiden er op af bakke. Så har vi det
jo i bund og grund fantastik godt i Dan-

mark når man sådan kigger ud over landets
grænser og læser om, hvad der sker i andre
lande med krig, naturkatastrofer, atomuheld osv. Livet bliver nogle gange lettere
hvis optimismen en gang imellem får lov
til at sejre.

Bogbussen i Grønbjerg
Husk Bogbussen er på vejen igen fra den 15. august.
I bogbussen kan du gratis låne bøger, blade, musik, DVD film og spil til både
computer, wii og playstation.
Med i bogbussen er en bibliotekar og en chauffør. De hjælper gerne med at finde, det du ønsker eller anbefale ”en god bog” til hyggelæsningen.
Har bogbussen ikke det du ønsker med, skaffes det gratis til dig.
Dit sygesikringskort/ sundhedskort gælder som lånerkort i bogbussen.
Lånetiden for bøger, blade og musik er 30 dage. For øvrige materialer er lånetiden 14 dage.
Du kan ringe til Tarm bibliotek 97 37 16 11 og bestille, hvad du ønsker.
Du kan også bestille på bogbussens e-mail: bogbussen@rksk.dk eller via bibliotekets hjemmeside: www.riskbib.dk. Husk at vælge afhentningssted i Grønbjerg.
Bogbussen kommer til din holdeplads hver uge, dog ikke på helligdage eller i
skoleferier

Åbningstid i bogbussen i Grønbjerg:
Mandag kl. 17.00-17.35

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

