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Juleafslutning på Grønbjerg Friskole 
 

Grønbjerg Friskoles Støtteforening sponsorerede trøjer til alle børn og ansatte, der fik dem 

udleveret i forbindelse med juleafslutningen den 17. december. Trøjerne er forsynet med 

GRØNBJERG FRISKOLE på ryggen og elevens navn forpå. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

Også herfra skal der lyde et velkommen 
til det nye år. 
 
Året begynder jo forrygende 
Først en del stormvejr så en regulær melding 

der giver en mavepumper til et arbejdende 

menighedsråd. Vi skal have ny præst.  

Dertil kan der jo knyttes forskellige kom-

mentarer. Hvad har stifterne og provstierne 

at sige til det? Med N.P. Svendsens erindrin-

ger in mente kan man jo få den tanke, at Nr. 

Omme sogn kunne deles endeligt, således at 

Viborg Stift får det der hører under det, Ørn-

høj og Abildå. Ribe stift får det der hører 

derunder, Grønbjerg. Så er delingen efter-

hånden komplet. Så mangler vi måske bare 

at få opført et kraftvarmeværk i Grønbjerg.   

 

Gimle 
Så er kommunens nedrivningshold rykket 

ind i byen. Holstebrovej 23 er allerede jæv-

net med jorden, og det er nok også foregået 

uden, at alt for mange har lagt mærke til det.  

Men Algade 57, Gimle, har man nu nok ikke 

kunne undgå at bemærke, at den var ved at 

være nedrivningsværdig og det har Ringkø-

bing-Skjern Kommune heller ikke.  

 

Brugsen 
Det næste holdepunkt her ved begyndelsen 

til det nye år er nok, ”hvordan gik det så 

med Brugsen i 2011”. På siderne 10 og 11 

står der lidt om de indre kræfter, men hvor-

dan og af hvilken årsag har de ”ydre kræf-

ter” påvirket Brugsens omsætning. Er det 

den forøgede opmærksomhed på vores loka-

le handelsstation, med jævnligt udsendte 

omsætningstal, eller er det Dagbladets op-

følgning på de udmærkede resultater, der gi-

vet udslag, er jo desværre ikke nemt at gisne 

om, men det vi kan konstatere er, at omsæt-

ningen var væsentlig højere end budgettet.   

 

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Bank:  
vestjyskBANK 7650 - 2686793 

 
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk 
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et 
”nej tak” ! 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Er du mørkeræd?  
Det er én af overskrifterne på en ramme i 

bladet. Det er jo naturoplevelse af én af de 

mere sjældne slags. Og straks vender det in-

de i hovedet - er det den slags oplevelseturis-

me, som vi kan vi kan benytte herude hvor 

vi har naturen og mørket i samme omgivel-

ser og tjene lidt håndører på det. Jeg kan kun 

anbefale at man prøver turen. Fruen og jeg  

hører nok til de barnlige sjæle for vi skulle 

da ud og prøve skattejagten der kan gøres på 

en halv times tid. Vi tænkte jo nok at det 

kunne blive anstrengende, så vi forsynede os 

med lidt læskedrik i nogle grønne dåser. Tu-

ren var ikke anstrengende, men nydelsen 

bagefter hvor vi havde gået os varm og stjer-

ner og månen stod klart på himlen var en 

rigtig god kombination med læskedrikken 

der løb svalende ned gennem halsen. (vi hu-

skede at tage de tomme dåser med hjem).  

 
–mb  

Deadline for nr. 115 er  
Lørdag d. 25. februar 2012 

 
Bladet udkommer 

onsdag d. 14. marts 2012 
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Ane & Mathias 8 

Billardklubben 22 

Brugsens omsætning 10 

Brugsnyt 31 

Derfor handler vi 34 

Fra en svunden tid 38 

Friskolebestyrelsen 19 

GGUF-nyt 33 

Gimle revet ned 7 

Grønbjerg By- og Erhverv 20 

Grønbjerghjemmet 27 
 

Gym-FIT 26 

John Lembcke 16 

Menighedsrådet 21 

Mens vi venter 30 

Mindeord 36 

N.P. Svendsen 12 

Redaktionen 2 

Støtteforeningen 29 

Sundhed 23 

Vandkvaliteten 6 

Vægttab 25 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

i Grønbjerg Vandværk 
 

Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19:00 

Algade 60, 1. sal. 
 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Bestyrelsen 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Valg til bestyrelse 

5. Valg af revisor 

6. Eventuelt 

Murermes ter  Jens  K i rk  
 

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 

Indholdsfortegnelse 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen 97384211 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Knud Christensen, Spjald 97381002 

Dagplejerep: Inger Kjeldgaard 97384335 

Margrethes døtre Lissi Aagaard Dyrberg 21497492 

Flagalle: Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen 23265890 

GB-hjemmets Venner Bente Færge 97384112 

Grønbjerg Friskole Bst. Jørgen Rasmussen 98485452 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Ole Berthelsen 97384179 

Idrætsforeningen: Lars Jakobsen 31198409 

Jagtforeningen: Jørgen Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Manuel terapi Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen: Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

NaturMusen: Klaus Wolff 97384066 

Nr. Omme: Graver kontor 25323358 

Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten:  97384183 

Runestenen Mogens Ballegaard 97384332 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene: Camilla Boesen 51218221 

Sogneforening: Heidi Kjær 32559555 

Støtteforen. Friskole Grete Tange 97384284 

Ungdomsklubben: Børge Jensen 97384186 

Vandværket: Jesper Bagge  97384414 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1700  Søn- og helligdage kl. 1700 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

Offentlig transport: www.midttrafik.dk  
 DSB: 70 13 14 15  

Læge H. Thomsen 
Manipulation  
efter aftale 
Tirsdag og onsdag 9 – 12 
Torsdag 14 - 17 
Tlf.: 97 38 40 50 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til Jesper Bagge 
Tlf.: 97 38 44 14 
 
Kirkebil: 
Tlf.: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
Lægerne i Tim 
97 33 34 11

Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 
 
Bogbussen 
Mandag: 1700 - 1735 

Tlf.: 51 24 54 94 
 
vestjyskBANK 
Videbæk 
Ma ti on 10 - 16 
Torsdag 10 - 16 
Fredag 10 - 16 
Tlf.: 97 17 13 33 
 
Lægehuset i Spjald 
97 38 16 00 
Tlftid. 9.30 - 12.30

Brugsen: 
Åben alle dage  
800 - 1900 
Dog undtaget Juledag 
og Nytårsdag 
 
Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 
800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
Tlf.: 97 38 40 42 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Landbobanken Spjald: 
Man ti on 930 - 1600 
Torsdag: 930 - 1730 
Fredag  930 - 1630 
Tlf.: 97 38 18 00 
 
Politiet i Videbæk: 
Åben efter aftale 
Mob: 72 58 24 96 
Eller 114 
 
Ringkøbing politi tlf.  
96 14 14 48 
 
Hunde- og Kattefoder 
Asger Andreasen 
Kjærgårdsvej 8 
Tlf.:20 14 12 58 
Bedst efter 16 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

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

Åbningstid 
Man-onsdag kl. 9.30-15.00 
Torsdag kl. 9.30-16.45 

Telefontid 
Man-onsdag kl.  8.00-15.30 
Torsdag kl.  8.00-17.00 

Vagtlægen i regionen:  70 11 31 31 Alarmcentralen: - -112  Politi: - 114 
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 JANUAR Side   Side 

MA 16  Dagen er tiltaget med 0t 57m3  LØ 18   

TI 17   SØ 19 Fastelavn So Kirke 9.00 (phk)  32 

ON  18   MA 20  8  

TO  19 Klubaften Guk   TI 21   

FR  20   ON 22   

LØ  21   TO 23   

SØ  22  Kirke ingen  FR 24 Dip og Dildo MD 23 

MA  23  4  LØ 25 Deadline Runestenen  

TI  24 Morten Beiter i Læsekredsen  33 SØ 26  Kirke 10.30  

ON  25 Tilm. Fællesspis./ Jagtfor Generalf.  MA 27  9  

TO  26 Åben-Skole-Dag GF/Guk-Spjald Fittn.  TI 28   

FR  27 Fællesspisning Me-Døtre-KS 17 ON 29   

LØ  28    MARTS  

SØ  29  Kirke 10.30  TO 1 Et liv i Frihed KS / Biograftur Guk 37 

MA  30  5  FR 2   

TI  31 Forslag til Friskole general  LØ 3   

 FEBRUAR  SØ 4 Spil Kirke  31 

ON  1   MA 5  10  

TO  2 Enes Begovic KS / Klubaften Guk  37 TI 6   

FR  3 Dramauge GF  ON 7   

LØ 4   TO 8 Klubaften Guk  

SØ 5  Kirke 9.00  FR 9   

MA 6  6  LØ 10    

TI 7   SØ 11  Kirke   

ON 8 Ingen Klubaften Guk   MA 12 Åben Skoledag GF 11  

TO 9 Forestilling Dramauge GF   TI 13   

FR 10   ON 14 Vandv. Generalfors 3 

LØ 11   TO 15 Klubaften Guk  

SØ 12 Spil Kirke ingen 31 FR 16 Gymnastikopvisn. (tilm Mad m Insp) 33 23 

MA 13 Sko- 7  LØ 17 Badmintonturnering  

TI 14 lens   SØ 18 Badmintonturnering Kirke   

ON 15 Vin-    MA 19 Tilm. Sommerbadminton 12  

TO 16 ter  TI 20 Brugsens generalforsamling 18 

FR 17 Fe—Tilmelding Dip og Dildo 23 ON 21  Dagen tiltaget med 5t 46m  
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LabVest I/S (tidligere hed de Miljøcenter 

Vestjylland I/S), der står for prøvetagning 

af vandet i Grønbjerg, har igen i år sendt en 

oversigt over de prøver, der er udtaget i 

årets løb. Alle vandværker er forpligtigede 

til at offentliggøre resultatet af prøverne. 

Heldigvis er det ingen skam at offentliggøre 

tallene for Grønbjerg Vandværk. 

 

Først dog lidt læsevejledning: Når LabVest 

skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så bety-

���� Vandkvaliteten i Grønbjerg 2011 
 
 
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk 

der det, at måleudstyret ikke kunne måle 

noget som helst. Hvorfor skriver de så ikke 

bare 0? Det gør de ikke, fordi de ved kun 

hvad deres måleudstyr fortæller dem, og 

udstyret siger mindre end 1. Der er med an-

dre ord ingen fare på færde.  

 

Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg 

fortsat god, som det også fremgår af skema-

et. � 

V = undersøges på vandværksprøver < = mindre end 

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane > = større end 

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet 

Der er i 2011 udtaget følgende prøver:         

  Ordinære Opfølgning Andet       

Hos forbrugere 4 0 0       

På vandværk 4 0 0       

Fra boringer 2 0 0       

Fra ledningsnet 0 0 0       

              

Parameter Seneste Laveste Højeste Enhed 

Kvalitets-

krav Sted 

  resultat resultat resultat       

Kemiske:             

Hårdhed 3,3 3,3 3,3 ° dH   V 

pH 8,14 8,11 8,90   7 - 8,5 F 

Nitrat <0,4 <0,4 <0,4 mg/l < 50 V 

Jern 0,07 0,05 0,07 mg/l < 0,2 F+V 

Mangan <0,005 <0,005 <0,005 mg/l < 0,02 F+V 

Nikkel 0,19 0,19 0,19 µg/l < 20 F+L 

Flourid <0,1 <0,1 <0,1 mg/l < 1,5 V 

              

Mikrobiologiske:             

Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml < 1 F+V 

Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml < 1 F+V 

Kimtal 22 °C 7 1 16 antal/ml < 200 F+V 

Kimtal 36 °C 1 1 2 antal/ml < 20 F+V 

18. januar 2012 
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Så blev ”Gimle”, ”Liselund” og hvad den ellers har heddet, jævnet med jorden i forbindelse med Ring-

købing-Skjern kommunes nedrivningsplaner rundt om i kommunen.  

Alt i el-installationer 
Industri Landbrug Bolig 

ØRNHØJ ELØRNHØJ ELØRNHØJ ELØRNHØJ EL    

97 38 60 9397 38 60 9397 38 60 9397 38 60 93    
 

 

 

 

Søndervang 3 
6973 Ørnhøj 
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Til Grønbjerg 

I 1993 flyttede vores familie til Grønbjerg, 

det var tilfældigt, at det netop blev her. Vi 

ville gerne bo på landet og var på udkig efter 

et og andet og da vi ”faldt” over ”Store 

Sinkjær” grunden, så vi hurtigt muligheder i, 

at bygge et nyt hus selv og derved undgå 

vedligeholdelse og reparation på ældre byg-

ninger. 

 

3 x Mette 

Vi viste godt at Birthes mormor var døbt i 

Nørre Omme kirke i 1906, da hun var født i 

Nørhede, men på det tidspunkt var Ørnhøj 

kirke endnu ikke bygget, så derfor. Vi fik 

Mette i år 2000 og hun blev opkaldt, efter 

netop hendes oldemor og blev således døbt i 

samme døbefont og senere har det vist sig, 

at ”hendes” farmor også blev døbt Mette, det 

var i 1853, så 3 x Mette i anerækken døbt i 

Nørre Omme kirke. 

 

Slægtsforskningen 

Synes at slægtsforskning er spændende og 

interessant og har derfor arbejdet en del med 

min egen slægt. Tidligere skulle man i 

landsarkivet for at blive klog på dette. Com-

puteralderen og mange personer og lokalar-

kivers kæmpe arbejde med at scanne 

”Kirkebøger og Folketællinger” ind har gjort 

det meget nemmere. For nylig er det også 

blevet muligt, at finde foto af gravsten på de 

forskellige kirkegårde, specielt for Vestjyl-

lands vedkommende er dette arbejde næsten 

komplet, så det at ”forske” i sin slægt, er 

blevet noget, man kan gøre hjemmefra, dog 

skal det siges, at der kræves en vis tålmodig-

hed, når eksempelvis kirkebøgerne ”pløjes” 

igennem. Det er ikke altid lige let at læse 

gamle håndskrifter, eksempelvis skrevet 

med en dårlig pen. Et andet problem/opgave 

i forbindelse med slægtsforskning er at hol-

de styr på de mange informationer, som ef-

terhånden ”støves op”. For mit vedkommen-

���� Ane og Mathias + 3 x Mette! 
 
 
Ved: Lars Holm Hansen 

de har jeg investeret i et slægtsforsknings-

program, som hedder FTM, men der findes 

flere forskellige i handlen.  

 

De mange aner! 

Tilbage til Grønbjerg/Nørre Omme og Bir-

thes aner. Ind imellem får man tid og lyst til 

at arbejde med det spændende emne og bli-

ver som regel helt opslugt af, at finde nye 

oplysninger og stykke dem sammen, som et 

slags puslespil. I denne juleferie havde jeg 

sat mig for at tage udgangspunkt i Nørre 

Omme slægten og det skal jeg hilse og sige, 

har taget om sig! Oftest går man bagud i 

slægtsforskningen for at finde sine aner, 

men jeg ville prøve at gå den anden vej og 

derfor havde jeg valgt at tage udgangspunkt 

i Birthes tiptipoldeforældre: Mathias Jensen 

f. 5.2. 1830 i Klidsberg, Nørre Omme og 

Ane Cæsilie Christensen f. 1.7. 1837 i Øster 

Lille Spaabæk, Nørre Omme. Ane og Mathi-

as blev gift 22.11.1857 i Nørre Omme kirke. 

Mathias måtte i krig i 1864, blev såret ved 

Dybbøl i marts 1864 og modtog i 1876 en 

erindringsmedalje for indsatsen. I 1858 fik 

parret deres første barn Uskyld Karoline 

Marie (gravsten, Nr. Omme kirkegård) og i 

de efterfølgende år frem til 1884 fik de i alt 

11 børn. Ane fik således første barn, da hun 

var 21 år og sidste, da hun var 47 år. Af dis-

se døde 2 inden de blev et år og 1 blev knap 

2 år. 8 børn blev voksne og gift og alle bo-

satte sig i Nørre Omme sogn. Af Ane og 

Mathias 8 børn blev de 7 selv forældre.  

I denne tidsperiode fik familier på landet 

ganske mange børn. Ane og Mathias familie 

var tidstypiske og de fik ad åre en rigtig stor 

familie. I perioden fra 1878 – 1921 kom ik-

ke mindre end 60 børnebørn til og næsten al-

le er døbt i Nørre Omme kirke eller efter 

1911 i Ørnhøj kirke. Familierne fik mange 

børn, men dødeligheden var også meget 

større i de år, hvor der måske var langt til 

læge og alt foregik med hestevogn. I perio-

18. januar 2012 
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den fra 1898 – 1901 måtte Ane og Mathias 

have været til begravelse ved ikke mindre 

end 8 familiemedlemmer. En datter og svi-

gerdatter døde begge i barselsseng og begge 

børn led samme skæbne, tillige med yderli-

gere 4 små mellem 2 mdr. og 1 år. 

Klidsberg, Øster Lille Spaabæk, Lille Spaa-

bæk, Grøntoft, Virkelyst med flere, ja - selv 

Store Sinkjær, hvor vi selv bor, er gårdnavne 

som kommer frem hen ad vejen, når børnene 

fandt en partner og blev gift og at vi så kom 

til at bo i sognet og kender stederne, sætter 

jo tingene i perspektiv. Et slægtstræ bliver 

man aldrig færdig med, der bliver ved at 

komme grene og kviste, som kan føjes til. 

Ane og Mathias fik 11 børn og mindst 60 

børnebørn og hvem ved hvor mange olde-

børn. Jeg kommer ikke ud i yderste led, men 

ved at nogle af efterkommerne, har ”forsket” 

og fabrikeret deres egne ”slægtsbøger”, men 

er overbevist om, at adskillige her i sognet, 

har en eller flere forbindelser til den store ef-

terslægt, som havde sit udgangspunkt i 

”Øster Lille Spaabæk”. 

 

Kom sidste år med i bestyrelsen omkring 

Lokalhistorisk arkiv, her arbejdes der bl.a. 

med et system, ”Arkibas” hvor eksempelvis 

gamle fotos bliver indscannet og på et tids-

punkt, vil en del af denne registrering blive 

tilgængelige på nettet og man vil få endnu 

større muligheder, for at finde noget interes-

sant om sin slægts liv og færden. Hvis man 

f.eks. skal rydde op og finder gamle lokale 

fotos, vil det altid være en god ide, at forære 

dem til det lokale arkiv, frem for at smide 

dem væk, de kan være interessante for folk, 

som forsker i slægtshistorie. Bor man lokalt, 

er de to bøger om henholdsvis Ørnhøj og 

Grønbjerg også en god hjælp til at finde 

facts. Dette var en lille beretning om hvad 

nogle aftner i juleferien blev brugt til, affødt 

af, at jeg og min badminton-makker ”Jesper 

Lauridsen” tilfældigt kom ind på emnet og 

rent faktisk fandt ud af at ”Ane og Mathias” 

var Jespers ”tipoldeforældre” og Birthes 

”tiptipoldeforældre”, så selvom vi 

”tilfældigt” kom til at bo i Nørre Omme 

sogn, viste det sig, at her var ret dybe 

”rødder”! - og Ja, - ”så blev man så klog”!� 

18. januar 2012 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

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 kr.   500,- 
Køkken ved kaffebord 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 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  

Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:    
    

Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90    
                 Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16     

Obligatorisk slutrengøring kr. 500,- 

Der kan arrangeres kaffebord til en fast kuvertpris - kontakt ovenstående 
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18. januar 2012 

De der har haft muligheden for at følge 

Brugsens omsætning via ugentlige udsendte 

mail har nok kunne fornemme at det er gået 

rimeligt i vores Brugs. Nu er der syn for 

sagn. Omsætningstallet herover betyder at 

der er omsat for 316.000 kr. mere end bud-

getteret. Det er ca. 5% mere end budgetteret. 

Dette tal skal ses i forhold til gennemsnittet 

af Brugsforeninger, der på landsplan lå 2% 

over budgettet. Så LoklBrugsen i Grønbjerg 

ligger på den rigtige side af landsgennem-

snittet. Hvilken indflydelse det får på det en-

delige regnskab, må vi vente på at se og høre 

om til generalforsamlingen den 20. marts i 

Forsamlingshuset. 

Hvordan en sådan fremgang kan skabes hø-

rer vi sikkert også noget om på generalfor-

samlingen, men kommer man i Brugsen en 

tirsdag morgen eller en fredag formiddag, 

vil man se at alle de frivillige medarbejdere 

gør sin del til, at det kan lykkes. 

Ikke for at forklejne det faste personale og 

alle de deltidsansatte som dog får en vis er-

kendtlighed for deres arbejde. Det er trods 

alt dem, der skal tilrettelægge arbejdet for de 

andre og så vidt mig bekendt, ligger de hel-

ler ikke på den lade side. 

Men vi må naturligvis heller ikke underken-

de kundernes indflydelse på det pæne resul-

tat. Uden den store opbakning havde perso-

nalet i brugsen og alle de frivillige ikke no-

get at kommer der efter, og mange af de ser-

vicefunktioner som Brugsen også er en del 

af vil forsvinde sammen med de forbrugsva-

rer, vi kommer til at stå og mangle i det dag-

lige.  

���� Brugsens omsætning 2011 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard  

Hvem er de så alle de gode medarbejdere i 

Brugsen i Grønbjerg? 

 

For at begynde med de faste: 

Jens Peder Mikkelsen - uddeler 

Kirsten Frederiksen 30 timer 

Thea Vestergård 20 timer 

 

Deltidsansatte over 18 år  

Fortrinsvis weekendvagter: 

Line Lykke Jensen 

Louise Hjorthus Kristensen 

Emilie Holst Højmose 

Søren Øster Kæmpegaard 

Cecilie Rindom Kristensen 

 

Deltidsansatte under 18 år: 

Fortrinsvis faste dage 

Jeppe Hessellund Lauritsen 

Josephine Holst Højmose 

Julie Brandborg 

Emilie Bagge 

 

De frivillige ”hyldefyldere”: 

Grete Tange tirsdag formiddage 

Majbrit Lørdal tirsdag formiddage 

Ingrid Kirk tirsdag formiddage 

 

Ingrid Engestoft - bankbud tirsdag og bud-

bringer mm. fredag 

 

Johannes Kirk varetur fredag 

 

Holger Therkildsen oprydning 

Johannes Mikkelsen udenomsarealer mm. 

Hans Christensen telegrammer mmm. 

Et fantastisk år i Brugsen i Grønbjerg 

 

Omsætning kr. 7.056.000 

Budget: kr.  6.740.000 
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Fra venstre: Kirsten Frederiksen, Jens Peder 

Mikkelsen og Thea Vestergård 

Fra venstre: Ingrid Engestoft, Majbrit Lørdal, 

Grete Tange, Ingrid Kirk og Johannes Kirk. 

Holger, Johannes M og Hans var ikke til stede 

ved fotograferingen 

Fra venstre: Søren Øster Kæmpegaard, Emilie Holst Højmose, Cecilie Rindom Kristensen, Josephine 

Holst Højmose, Louise Hjorthus Kristensen, Emilie Bagge og Line Lykke Jensen. 

Jeppe Hessellund Lauritsen og Julie Brandborg var ikke til stede ved fotograferingen 
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���� Niels Peter Svendsen  
 

Sognerådsmedlem 
 

Hvorfor blev Nr. Omme delt mellem Tre-

høje og Videbæk. 

 

Indledende bemærkninger: 
Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. 

april 1970 blev Nørre Omme delt mellem 

Trehøje og Videbæk kommuner. Da jeg var  

den eneste, der deltog i næsten alt det, der 

endte med resultatet af de mange drøftelser, 

der gik forud for delingen, fik jeg hovedan-

svaret for, eller om man vil, æren for delin-

gen.  

 

Løftet 
Jeg gav også for snart mange år siden min 

ven, amtsrådsmedlem advokat Rudolf Knud-

sen, det løfte, at jeg skulle skrive om begi-

venhederne, der førte til delingen af et sogn, 

der havde eksisteret i over 800 år.  

 

Sognet Nr. Omme 
Nr. Omme kirke er bygget ca. 1125. Hvorfor 

kirken blev bygget der, hvor den ligger, fin-

des der ingen forklaring på udover, at den 

nok er lagt midt i, hvor befolkningen var på 

det tidspunkt. Den store bebyggelse fra vi-

kingetiden mellem de to vandløb, hvoraf den 

ene stadig er der - Pøl bæk - er blevet forladt 

ca. 50 år før kirken blev bygget, og af ukendte 

årsager er beboerne flyttet længere mod syd.  

Mod øst lå Timring kirke, og mod vest Tor-

sted kirke. Mod nord var der Vind kirke, og 

så var det vel naturligt nok, at det vandrige 

område langs Fulgsang å gjorde et naturligt 

skel. Nr. Omme sogn blev altså et ret stort 

sogn.  

 

Byerne 
Det første tilløb til en by var i krydset mel-

lem de to landeveje, Holstebro - Skjern og 

Timring - Tim. I bogen Grønbjerg 1897 - 

1997 findes historien om byen, som jeg ikke 

her skal komme nærmere ind på. Men da det 

blev aktuelt at anlægge en jernbane fra 

Ringkøbing til Nr. Omme, var det nærlig-

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00 
 

www.delaval.dk  



gende at lade banen slutte her, hvor der var en lille by 

med næsten 100 indbyggere. Men for at banen skulle 

komme så mange til gode i sognet som muligt, så blev 

der arbejdet på at bygge endestationen ved Spåbæk midt i 

kommunen.  

Men omkring Halkjær blev der stillet gratis jord til rådig-

hed til en station, og resultatet blev, at der blev bygget en 

station i Grønbjerg og en i Ørnhøj, som så blev endestati-

on, og om denne blev der meget hurtigt bygget en by med 

købmand, hotel, mejeri og håndværkere, som startede 

forretninger der.  

Der var nu to byer i sognet og ret hurtigt blev der også en 

by i Abildå.  

 

Problemer opstår 
Da Grønbjerg og Ørnhøj ret hurtigt blev lige store, så 

kom problemerne. Bl.a., da begge byer ville have et al-

derdomshjem. Det kom så vidt, at der blev flertal for at 

dele kommunen, men dette blev afvist af Indenrigsmini-

steriet, der meddelte, at fremover skulle kommunerne 

lægges sammen til større kommuner, ikke deles.  

 

Sognerådet 
Sognerådsmedlemmerne fra sognerådsvalget i 1966 var 

følgende: 

Ørnhøj: Christian Thomsen, Lindbjerg Halkjær, Kr. 

Stjenholm, Thomas Nielsen 

Grønbjerg: Niels Peder Svendsen, Ole Kjærgaard, Half-

dan Christensen 

 

Lidt baggrund 
Jeg er nødt til at begynde med, at jeg i 1937 flyttede med 

mine forældre til en ejendom vest for Ørnhøj, og at jeg i 

1947 købte ejendommen af mine forældre. Under krigen 

havde det været besværligt at have 6 km. til nærmeste 

købmand, smed m.m., Derfor solgte jeg ejendommen og 

købte "Ommegård" ved Grønbjerg by i 1955. Her var vel 

20 forretninger og håndværkere.  

Men en ting jeg ikke havde taget i betragtning var, (jeg 

købte ejendommen i februar) at spildevandet fra byen løb 

i grøfter både mod syd og nord gennem marken. En hen-

vendelse til sognerådet medførte kun, at den største grøft 

til mit skel blev oprenset, og rotter i hundredvis flyttede 

op i mine bygninger.  

Da alle henvendelser til sognerådet ikke medfødte for-

bedringer af forholdene, klagede jeg til Landvæsensnæv-

net, som indkaldte til møde med lodsejerne, men her fik 

13 18. januar 2012 
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jeg at vide, at Landvæsensnævnet ikke kun-

ne afsige nogen kendelse, kun medvirke til 

et forlig om "oprensning af grøften også 

gennem min mark”. Da naboerne ønskede 

forlig gik jeg med til dette. 

Da der stadig var problemer med spildevan-

det fra byen, blev der aftalt et nyt forlig, så 

næsten 400 m. grøft blev rørlagt. Men som 

noget meget væsentligt, kom der henstilling 

fra Indenrigs- og Landbrugsministeriet, at 

amtet skulle foranledige, at der blev udarbej-

det spildevands- og dispositionsplaner for de 

mindre byer. Ringkøbing amtsvejvæsen fo-

retog derfor i 1965 en opmåling af huse og 

veje i Grønbjerg by.  

 

Planen for Grønbjerg 
Sideløbende hermed udarbejdede den nyan-

satte amtsarkitekt Gregers Jæger en plan 

over fremtidig bebyggelse i byen.  

På initiativ af Grønbjerg Borgerforening 

blev den udarbejdede dispositionsplan frem-

lagt og understøttet af tegninger og masser af 

farvelagte plancher som blev vist for Grøn-

bjergs beboere i forsamlingshuset i novem-

ber 1965. Noget væsentligt i planen var at 

føre vejen fra Tim til Timring nord om 

Grønbjerg by. Jeg mindes ikke, at der var 

nogen væsentlige indvendinger mod planer-

ne.  

 

Opstilling til Sognerådet 
Efter nytår i 1966 var der opstillingsmøde til 

sognerådsvalget i Nr. Omme kommune. Jeg 

var blevet spurgt og sagt ja til at komme på 

listen for Grønbjerg, men jeg blev meget 

overrasket, da stemmeoptællingen gav det 

resultat, at jeg havde fået flest stemmer, og 

derfor kom til at stå øverst på listen, hvilket 

også bevirkede, at jeg blev valgt til sognerå-

det.  

Der blev holdt konstituerende møde den 31. 

marts 1966. Christian Thomsen blev valgt til 

formand, også med min stemme, selvom jeg 

 

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

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 
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havde ønsket Lindbjerg Halkjær, men det 

var jeg alene om, og jeg ønskede ikke at 

starte med en konfrontation.  

 

Det første ordinære møde 

Den 18. april var vi blevet indkaldt til det 

første ordinære møde i det nye sogneråd til 

kl. 17. Men så kom der bud om, at vi skulle 

møde allerede kl. 16, fordi amtsvejinspektør 

Bonde og amtsarkitekt Jæger ville forelægge 

sognerådet en udarbejdet dispositions- og lo-

kalplan for Grønbjerg by.  

Kl. 16 bød sognerådsformand Christian 

Thomsen velkommen til mødet. Halfdan 

Christensen var godt nok ikke kommet, men 

som han senere sagde, han havde fået det 

skriftlig, at mødet skulle begynde kl. 17, og 

på det tidspunkt var han der. 

Ole Kjærgaard protesterede mod at begynde 

mødet, før Halfdan kom, for Halfdan var jo 

født i Grønbjerg by og kendte alt om byen. 

Men Oles protester hjalp ikke, vi begyndte 

mødet kl. 16, og så fik jeg et af mit livs stør-

ste overraskelser.  

 

Den nye plan 

Amtsarkitekt Jæger lagde alle sine tegninger 

og udregninger ud på bordet. Det var alt det 

materiale, der på Grønbjerg Borgerforenings 

foranledning havde været vist i forsamlings-

huset 5 måneder før. Han skulle lige til at 

begynde med at vise og forklare planen for, 

hvordan han mente Grønbjerg by skulle ud-

vikle sig i fremtiden. Men så med en armbe-

vægelse fejede amtsvejinspektør Bonde alle 

Jægers planer til side, og lagde et stort kort 

over Grønbjerg på bordet, mens han sagde: 

”Det er den her plan vi skal tale om”, og det 

blev det. Bondes plan var helt anderledes, 

han ville have vejen syd om Grønbjerg. Og 

det blev den plan, der blev godkendt, også af 

Halfdan, da han kom kl. 17.  

Det er mig stadigvæk en gåde, at der i et år 

har siddet to hold teknikere og arbejdet med 

planlægning af en lille bys fremtid uden at 

fortælle hinanden, hvad de arbejdede med.  

 

Tavshed og det modsatte 

Jeg forstår godt, at Gregers Jæger var fuld-

kommen tavs under hele mødet. Det samme 

kunne nok ikke siges om mig, selvom en er-

faren mand havde sagt til mig, at den første 

tid i sognerådet skulle man tie, og lytte og 

lære. Men spildevandet fra byen havde gene-

ret mig så meget, at jeg var meget opsat på at 

få problemerne løst. Det var også gået op for 

mig, at der ikke måtte udstykkes byggegrun-

de i Grønbjerg, før der forelå en dispositi-

ons- og kloakplan for byen. Enhver udvik-

ling var altså stoppet.  

Der blev nu nedsat en landvæsenskommissi-

on, som skulle foranledige den af amtet og 

sognerådet godkendte plan udført. Domme-

ren i Ringkøbing Svend Aage Christensen 

var formand, og de to menige medlemmer 

var Aage Ebbensgaard og Ole Kristensen. 

Grundejerne i byen blev indkaldt til møde, 

hvor ingen havde noget særligt at indvende 

mod planen for kloakering.  

Den 7. november 1967 blev der holdt licitati-

on over arbejdet, og som lavest bydende blev 

arbejdet overdraget til Arne Birkmose. Inge-

niør Thorkild Hansen var tilsynsførende fra 

amtet. Som sognerådets repræsentant fik jeg 

et godt samarbejde med dem og beboerne i 

Grønbjerg. Der opstod kun mindre proble-

mer, som blev klaret med en snak.   � 
 

...fortsættes i næste nummer 

GRØNBJERG  

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Denne gang er jeg på besøg hos John 

Lembcke, 53år, Rundingen 14. Da jeg kom-

mer ind i entreen, bliver jeg modtaget af en 

meget venlig hund, som viser sig at være 

ejerens jagthund. 

John er flyttet hertil pr. 1. april 2011, og han 

fortæller følgende om sig selv: 

 

Navnet Lembcke 

”Mit efternavn har mine oldeforældre arvet 

efter nogle tyskere, som arbejdede for dem 

på ”Løvstrupgård”, der var børnehjem. Der 

var mine oldeforældre forstandere, og hr. og 

fru Lembcke fra Tyskland var ansat der. De 

havde ingen børn, og derfor spurgte de, om 

min familie ville overtage navnet, vores 

navn var Pedersen, og det ville de godt. Der-

for hedder hele min familie nu Lembcke. 

 

Tiden før Grønbjerg 

Jeg er født i Finderup, hvor mine forældre 

boede. I min voksentilværelse har jeg boet 

26 år i Hee, hvor jeg havde en fritidsgård. 

For 4 år siden blev jeg skilt, og derpå solgte 

jeg gården. Jeg boede derpå til leje i en lille 

ejendom i No i ca. 1½ år, men så skulle den 

sælges, og så måtte jeg finde noget andet. 

Da jeg arbejder i Holstebro, ville jeg godt 

lidt nærmere på byen, så jeg begyndte at se 

mig om efter noget nærmere på. Så fandt jeg 

ud af, at der var et hus til salg på Fryden-

dalsvej i Grønbjerg, men det var ikke rigtig 

noget. Da jeg imidlertid var i byen, så jeg et 

skilt, der fortalte, at der var et hus til leje på 

Bymarken. Det var imidlertid ikke stort nok 

til mig og mine to yngste børn, men et andet 

hus på Bymarken 5 kunne måske bedre gå 

an. Det lejede jeg så, men en dag da jeg var 

ude at gå tur med min hund, så jeg, at dette 

her hus var til salg, og så tænkte jeg, at der 

jo ikke kunne ske noget ved at høre til det. 

Det gjorde jeg så, og vi blev snart enige om 

prisen. Jeg flyttede så ind den 1. april, og det 

���� John Lembcke 
 
 
Ved: Grete Tange 

har jeg ikke fortrudt. 

 

Mine Børn 

Jeg har 3 børn, og den ældste bor i Spjald, 

og han er ansat ved skovvæsenet, lige nu ar-

bejder han ved Sevel Skovsø. Nummer to er 

en pige Katja, og hun har adresse her, men 

netop nu er hun skiguide i Norge, og det var 

hun også sidste år. Hun tog af sted den 7. 

december, og det var ikke meningen, at hun 

skulle være kommet hjem til jul. Den 23. 

december om aftenen kom hun imidlertid 

ind ad døren, så det var en glædelig overra-

skelse.  

Sidste sommer var hun i Honduras, hvor 

hun arbejdede frivilligt i en børnehave. Hun 

oplevede meget dernede såsom riverrafting 

og faldskærmsspring. 

Den mindste er 17 år, og han går på teknisk 

skole i Skjern, for han vil være automekani-
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ker eller lastbilmekaniker. 

 

Krudt og Kugler 

Selv er jeg civilansat ved Holstebro kaserne, 

hvor jeg står for indkøb og udlevering af 

krudt og kugler samt benzin.  

Jeg startede dog på kreaturslagteriet i Skjern, 

hvor jeg var i 13 år. Så kunne min ryg ikke 

holde til det hårde fysiske arbejde, hvorfor 

jeg søgte ind til NATO, hvor jeg først var 

ansat på et Natodepot i Dejbjerg. Der var jeg 

i 19 år til 2007, men så blev det nedlagt, 

hvorfor jeg blev beordret til Holstebro, hvor 

jeg stadig er ansat. 

 

Velkomst og Fritid 

Jeg føler mig meget godt modtaget her på 

vejen, og jeg snakker både med dem, der bor 

overfor og dem, der bor ved siden af. Jeg har 

også været med til gadefest og gadefodbold, 

så jeg befinder mig rigtig godt. 

Min fritid bruger jeg først og fremmest på 

jagt og fiskeri, og da jeg boede på gården, 

havde jeg islandske heste, så da red jeg også 

meget. Det gør jeg ikke mere nu, for dem af-

hændede jeg samtidig med gården. Jeg teg-

ner og maler også lidt, når jeg får tid til det. 

Jeg går lidt på jagt sammen med min ældste 

søn, og vi har stadig jagten på ejendommen i 

Hee, ligesom vi har lejet noget. Her i decem-

ber var vi en tur i det gamle Østtyskland for 

at gå på jagt. En murer dernedefra har været 

heroppe for at arbejde, og der lærte jeg ham 

at kende. Han er også jæger, så jeg er blevet 

inviteret derned i de sidste 4 – 5 år for at gå 

på jagt. I år var det vildsvinejagt, men det 

fik jeg nu ikke noget ud af, for de er meget 

hurtige. Jeg har før været dernede på bukke-

jagt, og der har jeg da nedlagt to bukke, hvis 

gevir jeg har hængende ude i ”slyngelstuen” 

– et værelse, jeg har indrettet i garagen.  

Jeg agter da også at indmelde mig i jagtfor-

eningen i Grønbjerg, selvom jeg stadig er 

medlem i Hee.  

Jeg fisker i Skjern å og Hover å samt put and 

take. I Skjern å fisker jeg efter laks, men jeg 

har endnu ikke fanget nogen, men en havør-

red er det da blevet til. 

Jeg dyrker også skydning på Kasernen i 

Holstebro, hvor man har mulighed for at 

dyrke alle former for idræt lige fra svømning 

til fitness og boldspil. 

 

Jeg kendte ikke noget til Grønbjerg, før jeg 

kom her, men jeg har lært Bente Vedel at 

kende. Hun har boet her, men bor nu i Ring-

købing. Jeg ved ikke, om hun har lyst til at 

flytte herud igen.  

Jeg vil i hver fald deltage i nogle af de ting, 

der foregår her, og jeg regner med at blive 

boende her i mange år.” 

Med ønsket om et godt nytår til John og 

hans familie takker jeg for venlig modtagel-

se. � 

Fællesspisning i Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Fredag den 27. januar kl. 18.00  
 

Menuen er (igen) i år: Flæskesteg med sprøde svær, rødkål, chips, kartofler og sovs 

 Dessertbord med kaffe / te 
 

Pris for voksne 70 kr. og børn 30 kr. 
 

Tilmelding i Brugsen senest onsdag den 25. januar 
 

Husk service og drikkevarer 
Ole Rasmussen tager sin guitar med, så vi kan synge af højskolesangbogen 

 

Vi glæder os til at se jer - Menighedsrådet - Kultur og Samvær - Margrethes Døtre 
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Tirsdag d. 20. marts 2012 kl. 19.30 
 

Grønbjerg Forsamlingshus 
 

LokalBrugsen Grønbjerg 

Tilmeld dig LokalBrugsen Grønbjergs nyhedsmail  
 

Der bliver informeret om tilbud og andre begivenheder i Brugsen 
 

send en mail til: 05143@coop.dk 
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Vi er nu gået ind i 2012, og vi er i rivende 

skoleudvikling. Elevtallet er vokset støt og 

roligt fra vores start i august 2008 med om-

kring 90 elever til de nuværende 129 elever. 

Som konsekvens deraf har bestyrelsen taget 

beslutning om at igangsætte en tilbygning til 

friskolen på ca. 185 m2. 

Ganske rigtig som vores Statsminister øn-

sker, vi skal ”yde før vi kan nyde”, så bliver 

dette byggeprojekt baseret på den store fri-

villighed, der er i Vestjylland, og jeres ind-

sats vil få stor betydning for hele projektet.  

Når det siges, at Vestjylland skulle være en 

fortabt udkant af Danmark, er det ikke en 

tankegang, bestyrelsen accepterer. Derimod 

åbner vi muligheden for, at skolens ledelse 

kan bruge deres forkants tanker til at skabe 

bedre forhold i Naturmusen, - at imødegå la-

vere normering, - de mange nye og kom-

mende elever, der er på Grønbjerg Friskole, 

- de pædagogiske aktiviteter, - at skabe en 

���� Byggeplaner på Friskolen 
 
 
Ved: Bestyrelsen  

moderne og fremtidssikret skole, - at skabe et 

godt læringsmiljø. 

”Ingen vidste rigtigt hvad Grønbjerg Friskole 

var for en ”størrelse”, da vi startede. Men 

med konstant fokus på at børnene er grobun-

den, er spirerne lagt til en sikker fremtid. 

Med dette faktum er vores investorer klar til 

at hjælpe os med en del af byggekapitalen, 

og resten skaffer vi selv. 

På basis af denne frivillighed er udgravning, 

fundamentet, tegninger m.m. til byggeriet al-

lerede planlagt. Før jul blev alle forældre in-

formeret, og alle planer og tegninger sendt til 

kommunen, og vi afventer nu byggetilladel-

sen og den offentlige procedure, hvorefter 

det første spadestik bliver taget, og så er vi i 

gang… 

 

Et rigtig godt nytår ønskes fra hele bestyrel-

sen i Grønbjerg Friskole.� 

Ny tilbygning 185,5 m2  
(angivet med orange) 
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Generalforsamling Grønbjerg By og Er-
hvervsudvikling Aps. d. 29. november 2011 
 
Der var mødt ca. 20 deltager op til general-
forsamlingen hvor der var varslet nedlæg-
gelse af anpartsselskabet. 
 
Formanden bød velkommen og Gravers 
Sønderby blev valg til dirigent der konstate-
rede at generalforsamlingen var lovlig ind-
varslet. 
 
I formandsberetningen kunne Ivan Morten-
sen fortælle at der ingen aktivitet havde væ-
ret i årets løb, udover at man havde hjulpet 
Brugsen med lidt vedligeholdelse og udelt 
gave til Nicolai Asmussen, da han vandt 
Danmarksmesterskabet for murerlærlinge. 
 
Regnskabet viste et underskud på ca. 10.000 
kr. som overføres. 
Årsberetningen og regnskab blev herefter 
godkendt. 
 
Næste punkt på dagsordenen var forslag fra 
bestyrelsen, som foreslog at der i regnskabs-
året 2011-2012, doneres beløb til skole – 
foreningsliv, mm., således at egenkapitalen 
efter uddeling og betaling af gælden er 0 kr. 
Forslaget blev vedtaget, med opbakning af 
indkomne fuldmagter fra anpartshaverne. 
Efterfølgende drøftedes fordeling af midler-
ne, som skønsmæssigt vil være ca. 52.000 
kr. når regnskabsåret 2012 er afsluttet og 
selskabet er afviklet. 

���� Grønbjerg By- og Erhverv har nedlagt sig selv 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

Fordelingen blev følgende: 
Der bevilges 15.000 kr. til hjertestarter (se 
senere) 
Der bevilges 15.000 kr. til Grønbjerg Frisko-
le 
Der bevilges 12.000 kr. til foreningslivet i 
Grønbjerg. Beløbet overføres til Grønbjerg 
2000, som herefter vil behandle ansøgnin-
ger, fra foreningslivet og fordele pengene 
bedst muligt. 
Der bevilges 10.000 kr. til nye byporte, op-
muret af Nicolai Asmussen 
Bestyrelsen i Grønbjerg By- og Erhvervsud-
vikling, indhenter selv de nødvendige tilla-
delse til opførsel af porterne, og koordinerer 
det med Grønbjerg Sogneforening og Grøn-
bjerg 2000, som står for udsmykning i Grøn-
bjerg. 
Det blev samtidig besluttet, at der skulle sø-
ges bevilget hjertestarter, fra anden side.  
Lykkes dette og der ikke kan indhentes de 
fornødne byggetilladelser til byportene in-
den Grønbjerg By og Erhvervsudvikling 
lukker ned, overgår disse bevillinger til de-
ling imellem Foreningslivet og Friskolen i 
Grønbjerg. 
Grønbjerg By og Erhvervsudvikling Aps vil 
herefter træde i solvent likvidation og oplø-
ses. 
Der var genvalg til bestyrelsen og til revisor 
Under eventuelt drøftedes om man på et se-
nere tidspunkt skulle etablere en lignende 
forening på en anden og mindre kompliceret 
måde. � 

18. januar 2012 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

E-mail groenbjergbk@mail.dk 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 
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Goddag til et nyt år og farvel til det gamle. 

Det er altid med en vis nostalgi, at det gamle 

år forlades, og når man ser tilbage, synes det 

ofte at være gået meget hurtigt. 

Men nu er vi inde i det nye år, et nyt år, der 

ligger som et blankt stykke papir, parat til at 

blive fyldt ud. 

Et nyt år, hvor man kan følge sporene fra 

sidste år, men også med mulighed for at træ-

de nye stier. 

Og det sidste vil vi blive tvunget til, idet vi 

her ved årsskiftet har modtaget en opsigelse 

fra Ole Rasmussen. 

Han har fået stilling ved Gjellerup Kirke ved 

Herning, og indtræder i sin nye stilling den 

1. februar. 

���� Menighedsrådet 
 
 
Ved: Else Pedersen 

Gjellerup Sogn er ret stort, ca. 8.500 menne-

sker, 3 præster og en kirke, så det bliver på 

mange måder en ny og måske anderledes 

måde, at være præst på. Vi ønsker Ole held 

og lykke og god arbejdslyst. 

Der er nu en del spørgsmål, som trænger sig 

på og mange opgaver, der skal løses. Det vil 

alt sammen blive løst i et samarbejde med 

personalet, Ørnhøj menighedsråd, såvel som 

vores provst og biskop. 

Menighedsrådet vil arrangere mulighed for 

at få sagt farvel og "god vind fremover" til 

Ole og Lone. Der vil komme opslag herom i 

Brugsen og på Runestenens mail. 

Menighedsrådet tager imod det nye år med 

alle dets spændende udfordringer med friske 

kræfter og godt mod. 

Det blanke stykke papir ligger parat til at 

blive fyldt ud. � 

18. januar 2012 

Er du bange for mørke?Er du bange for mørke?Er du bange for mørke?Er du bange for mørke? 
 

Hvis ikke, så tag ud i en mørk skov på en anderledes 
”skattejagt” for børn og barnlige sjæle. 
Anbefales til modige børn fra skolealderen – og kun ifølge 
med en voksen. 
Turen går rundt i Hoverdal Plantage, og oplevelsen af en 
stor mørk skov er ret fantastisk. 
 

Se mere på: www.skat.finnkrogh.dk 
 

Turen vil kun være tilgængelig i en begrænset periode.  
Tjek ovenstående hjemmeside inden I tager af sted.  

 
Mange mørke-hilsner: 
Finn Krogh Jørgensen. 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net 



22 

Så er spillesæsonen godt i gang, ja, den er 

faktisk allerede halvfærdig. 

Igen i år er Grønbjerg godt repræsenteret 

rundt om i det vestjyske. Klubben tæller 32 

medlemmer og ikke mindre end 87 % (ca. 

28 stk.) er med i turneringen, og det må si-

ges at være pænt. 

Der deltager 6 hold i Vestjysk Billard Uni-

ons (VBU) holdturnering og 1 hold i pensio-

nistturneringen. 

Her halvvejs gennem må det siges, at alle 

holdene stort set indtil videre har klaret sig 

godt, nævnes skal det dog, at pensionisthol-

det og Grønbjerg 3 ligger som nummer 2 i 

deres gruppe. 

���� Billardklubben 
 

 
Ved: Henning Møller 

Når man kommer rundt i de forskellige 

klubber ses det, at flere og flere damer har 

fundet ud af, at billard er en fornøjelig sport. 

Her i Grønbjerg kan vi "prale" med, at vi 

kan stille med et rent damehold, og flere har 

da også meldt sig til "Ladiescup", arrangeret 

af VBU. Turneringen bliver sidst i Januar af-

holdt i Vildbjerg, Troldhede og Grønbjerg. 

Seks af klubbens medlemmer har meldt sig 

til "Nytårs-Cup 2012", arrangeret af Billard-

klubben B67, Herning. Den spilles 7. og 8. 

januar, og der er særdeles pæne præmier. 

Fra Grønbjerg har Dennis Mathiasen kvalifi-

ceret sig til finalen for ungdom i Vestjysk 

Klassemesterskab, klasse E. - Finalen spilles 

6. januar i Troldhede. 

Den 20. januar holder vi generalforsamling, 

herom i næste nummer. .� 

18. januar 2012 

Grønbjergs billards damehold fra venstre: Mette, Jeanette, Jonna og Jane  
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Alkoholisme. 

En ny opgave for skolen - igen? En dansk 

overlæge, Joachim Knop, og hans kollegaer 

har lavet et stykke banebrydende forsknings-

arbejde. De har fulgt 2 grupper drenge i 33 

år for at se, hvordan de klarede sig. Den ene 

gruppe havde en far, der var alkoholiker, 

den anden en far, der ikke var det, og de 

samlede forskellige oplysninger om hver en-

kelt så som fødselsvægt, skolestart og andre 

ting. 

De fandt bl.a. ud af, at drenge, der ikke kan 

sidde stille i skolen, ikke vil høre efter og ik-

ke kan irettesættes, med meget stor sandsyn-

lighed vil blive alkoholikere som voksne, 

hvis de samtidigt har haft en lav fødselsvægt 

og en alkoholisk far. Knop mener, at det skal 

klasselæreren kunne se i løbet af de første 2 

uger i skolen, og at det bør føre til, at klasse-

læreren går sammen med en skolepsykolog 

og en børnepsykiater om at passe ekstra godt 

på den lille dreng, der er i risiko. Undersø-

gelsen viser nemlig også, at et barn i et godt 

og trygt pædagogisk miljø, har bedre chance 

for at klare skærene. Både arveligheden og 

tilpasningen i omgivelserne har betydning, 

samt hvordan man klarer sig i uddannelsen 

og på arbejdet. 

Så er problemet bare om der er politisk og 

økonomisk mulighed for at skaffe de nød-

vendige resurser til det i en krisetid. Det er 

selvfølgelig dyrere for samfundet og en ka-

tastrofe for dem, det går ud over, hvis man 

ingenting gør. Det gælder alt forebyggende 

arbejde; men kan der skaffes penge til det 

hele? Eller er der nok, der vil følge dronnin-

gens opfordring og gøre en stor frivillig ind-

sats? Faren er altid, at der bliver gjort for 

lidt.  � 

18. januar 2012 

 

PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2011-2012 
 
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. 
 
Medlemskab af Margrethes Døtre kan ske ved indbetaling af kontingent - 100 kr. på konto 7670-1948889. 
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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. 

Tirsdag og onsdag 9 – 12 

Torsdag 14 - 17 
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Nyt tiltag i Grønbjerg GUF 
 

I samarbejde med Lissi Dyrberg og Else K. 

Pedersen, vil vi i gymnastikforeningen tilby-

de et alternativt vægttabskoncept, for mænd 

og kvinder. 

Vi forestiller os at mødes 2 gange om ugen 

til forskellige former for motion. 

Den fysiske del bliver ledet af Lissi. Med 

jævne mellemrum i forløbet, bliver det kom-

bineret med teori, ledet af Else. 

Opstart mandag d. 19/3 kl. 19.00 i gymna-

stiksalen. 
 

Små skridt til vægttab - der holder 
En metode til vægttab, der henvender sig til 

overvægtige voksne, udviklet og udbredt 

gennem Sundhedsstyrelsen. 

Metoden viser, hvordan du kan tabe dig og 

���� Små skridt til vægttab der holder 
 
 
Ved: Grønbjerg GUF 

holde vægten nede, ved at lave små ændrin-

ger i de spise-, drikke- og motionsvaner, du 

har.  

Små skridt er skridt, du selv oplever som 

små. Små skridt er ændringer i dine nuvæ-

rende vaner - ændringer, som du selv har 

lyst til, og som du let kan fortsætte med på 

langt sigt.  

Det er dig, der er eksperten her. Du er den 

eneste, der ved om dine skridt er små eller 

store. Det afhænger bl.a. af, hvad du bedst 

kan lide og de praktiske muligheder i din 

dagligdag.  

Vi skal være et hold på min. 10 personer, vi 

mødes ca. 10 gange á 1½ time. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst 

Else K Pedersen på mobil 20 49 89 31 eller 

Klaus Tang mobil 25 32 33 58.  � 

18. januar 2012 



26 

Gymfit Bootcamp... 

 

...er for seje mænd og 

kvinder, som ikke lader 

sig skramme af lidt fysisk 

hård træning. 

Vi har med stor succes startet et hold op i 

oktober mdr. med 17 deltagere i Multisalen 

her i Grønbjerg. Vi er glade for så stor en 

opbakning og ønske om endnu 10 uger efter 

nytår.  Så der er stadig mulighed for at prøve 

Gymfit Bootcamp! 

Det er et 10 ugers program med træning af 

egen kropsvægt. Ingen redskaber. I løbet af 

de 10 uger ligger der 2 test i starten og 1 test 

til slut så der er mulighed for at se en for-

bedring. 

Det er funktionel træning hvor øvelserne er 

sammensat så man ”næsten” kommer igen-

nem alle muskelgrupper ved hver workout. 

���� GGUF Gym-FIT 
 
 
Ved: Charlotte Dyrberg og Camilla Boesen 

En træning tager omkring 1 time, hvis delta-

gerne er hurtige til en workout spiller vi en 

gang bold. Det er øvelser man sagtens kan 

lave der hjemme, men vi kender det alle, det 

kan være svært at komme i gang så derfor er 

det rart at samles og holdes i gang af hinan-

den ;) 

Der har været lavet en Top3 over den mest 

effektive motions form i DK. På 1. pladsen 

er cross fit, som Gymfit Bootcamp er inspi-

reret af. 

Alle fra 16 år og op efter kan være med. 

Skulle du gå med lidt skavanker, så prøv det 

og bedøm derefter. 

Nyt hold med opstart mandag i uge 4 til 

mandag i uge 15 kl. 19-20. Den første gang 

er en prøvegang. Derefter betales fuld kon-

tingent for 10 ugers træning til den nette 

sum a´ 300 kr. 

Så kom og prøv Gymfit Bootcamp og få 

sved på panden – smil på læben og en effek-

tiv træning. 

Vi glæder os til at se jer i det nye år. � 

18. januar 2012 
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Ringkøbing-Skjern kommune betragter det 

frivillige sociale arbejde som et værdifuldt 

supplement til den offentlige indsats på det 

sociale område. Kommunen ønsker derfor at 

styrke den frivillige sociale indsats. Derfor 

er vi nogle venner af Grønbjerghjemmet, der 

har taget initiativ til at oprette en venne-

kreds, der hedder ”Grønbjerghjemmets ven-

ner”. Vennekredsen består af tre personer 

samt en personalerepræsentant, da det kræ-

ver en forening med bestyrelse for bl.a. at 

kunne søge støtte hos fonde.  

Vi er utrolig glade for, at så mange har bak-

ket op om initiativet og tegnet medlemskab 

���� Grønbjerghjemmets venner 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

18. januar  2012 

af foreningen, og vi håber selvfølgelig, at 

flere af den lokale befolkning vil støtte op 

om os. Det vil give os i foreningen mulighed 

for at kunne tilbyde beboerne på hjemmet 

nogle meningsfyldte oplevelser der ligger ud 

over hverdagen og dermed livskvalitet. I lo-

kalområdet har det også stor betydning at 

bevare Grønbjerghjemmet – både som ar-

bejdsplads, som kunde i den lokale brugs og 

ikke mindst som en del af livet i byen.  

 

Bente Færge, Grønbjerg, Formand 

Grethe Lauridsen, Grønbjerg, næstformand 

Anette Hansen, Tarm, kasserer  � 

Det første arrangement v/Ingrid Kirk 

Onsdag den 14. december om eftermiddagen 

holdt Grønbjerghjemmets Venner så deres 

første arrangement. 

Og jeg skal da lige love for, at denne jule-

hygge-eftermiddag blev noget af et tilløbs-

stykke.  Her blev bagt og nydt vafler og 

drukket gløgg til den store guldmedalje. De 

hjemmebagte pebernødder og lagkagen måt-

te også holde for- umh!!! 

Her blev snakket og sunget julesange/

salmer, hvor mange af de, som allerede er 

blevet medlemmer, var mødt og nød at være 

sammen med de glade beboere. 

Ja, for det kan jeg godt hilse og sige, at de 

var, beboerne. 

Jo, nu kan vi så gå og glæde os til næste 

gang, der bliver inviteret til et arrangement 

på Grønbjerghjemmet !!!     

Torsted Auto- og Traktorværksted  
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/ Jørgen Falk Nielsen 
 

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

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 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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Hjertelig tak! 

 

Hermed sendes en hjertelig tak til alle, der 

gav gaver eller bistod på anden vis til vores 

tombola ved julemarkedet i Grønbjerg! 

Også stor tak til alle, der støttede os ved at 

købe lodderne. 

���� Støtteforeningen 
 
 
Ved: Grete Tange 

 

Det gav et overskud på knap 4000 kr. 

 

Venlig hilsen og godt nytår 

Støttekredsen ved Grønbjerg Friskole  

 
Støtteforeningens formål er at bevare et lokalt 

samlingssted ved at yde støtte til Grønbjerg Fri-

skole eller almennyttige formål, der foregår på 

denne skole.  � 

Nyt musikanlæg i Multisalen 
 

Før gymnastiksæsonen begyndte 
 stod det klart for Grønbjerg GUF  

at musikanlægget i Multisalen var i en tilstand 
 hvor man skulle have en ”magisk hånd ” eller være i besiddelse 

 af en vis teknisk snilde for at få lyd ud af højtalerne. 
 

Bestyrelsen søgte Tuborgfondet om penge til et nyt anlæg. 
De har givet til andre lignende projekter,  

 

 

 

 

 

 

 

og krydsede fingre for en positiv tilbagemelding. 
Den 9. november kom brevet  

”Det glæder os at kunne meddele dem at Tuborgfondet 
 har bevilget det ansøgte beløb til indkøb af ny forstærker 

 og mixer til Multisalen i Grønbjerg” 
Det føles godt, at selvom vi bor i lille Grønbjerg, 

 i yderkanten af Danmark – så er der fonde som Tuborgfondet, 
 der støtter op om de initiativer vi sætter i værk. 

 

Tak for det – og nyd det nye anlæg. 
 

Hilsen GGUF 

18. januar 2012 
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Vi er så heldige i GGUF, at vi har nogle 

dygtige frivillige ledere, der er klar til at ta-

ge en tørn, når der kommer forslag til nye 

tiltag.  

Den 24. december åbnede vi dørene i Multi-

salen i et par timer til ”Mens vi venter”, og 

det var vi i bestyrelsen ikke de eneste, der 

synes godt om. Det var dejligt at se så man-

ge der støttede op om det. 

Vi havde ikke sat forventningerne alt for 

højt, til det nye forsøg. Inden tiden sagde vi 

til hinanden, der kunne komme 10, og der 

kunne komme 50, men det endte med, at der 

troppede ca. 70 glade børn, unge og voksne 

op. 

Vi takker også Grønbjerg Friskole da Skole-

leder Peter Lindegaard synes at, det var et 

godt initiativ, så skolen donerede 2 timers 

leje af begge haller. 

 

���� Mens vi venter 
 

 
Ved: Grønbjerg GUF 

Vi håber at kunne gentage succesen til næste 

år, og se endnu flere børn og voksne. � 

18. januar 2012 
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Vi i Brugsens Bestyrelse vil gerne ønske alle 

et Godt Nytår og sige TUSIND TAK for al 

jeres opbakning i løbet af året. Det er en for-

nøjelse for os at arbejde med Brugsen, når vi 

mærker I er med os.  

Salgstallene har det meste af året set rigtig 

gode ud, og det kan vi kun takke alle vores 

kunder for.  

Omsætningen er steget og fremtiden ser godt 

ud. Men bliv ved med at støtte op! For vi har 

���� LokalBrugsen ønsker Godt Nytår 
 
 
Ved: LokalBrugsens bestyrelse 

ALTID brug for alle vores fantastiske kun-

der, så vi kan holde handlen i gang. 

TAK til personalet og alle frivillige for jeres 

indsats og engagement. I gør et kæmpe styk-

ke arbejde for at få det til at fungere, så vi 

kan beholde VORES ALLE SAMMENS 

dagligvarebutik i byen. 

 

Husk Brugsens Generalforsamling d. 20. 

marts 2012.   � 

TILBUD TIL SPILLEGLADE I ALLE ALDRE 
 

Vi er to spilleglade piger, som gerne vil finde nogle andre/flere at dele vores 
interesse med nogle søndage eftermiddage. Kan du også godt lide at spille, og 
mangler du nogle at spille med, er det her måske noget for dig. Har du lyst til 
at bruge 1 time eller mere mellem kl. 13.00 og 17.00 så mød op på Grønbjerg 
Friskole. 

Vi mødes følgende søndage: 
15. januar – 12. februar – 4. marts – 15. april. 

Det koster 15 kr. at deltage pr. person, som spiller.  
Dette beløb går til dækning af leje af lokaler. Evt. overskud går til friskolen. 

 

Vi spiller brætspil, terninger og kort. Men vigtigt så spiller vi ikke om penge. Vi 
spiller heller ikke computerspil eller konsolspil. Vi tager vores egne spil med, 
men du må meget gerne tage dine egne spil med, så vi kan lære nogle nye spil. 
Der vil ikke blive lavet legerum til mindre børn, men de er meget velkomne til 
at spille med. 
 

Medbring: Kaffe og kage til eget behov. SPIL.  
Ingen tilmelding, du møder bare op. 
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
Vi glæder os til at spille med jer. 
 

Hilsen Vinni Sanggaard (26 22 42 69) og Susanne Bagge (29 25 33 68) 
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FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG 2012 
 

Søndag d. 19. februar kl. 15  
 

afholdes der fastelavnsfest i Multisalen, 
hvor der vil være mulighed for  

at slå katten af tønden 
og nyde kaffen! 

 

Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er    
35 kr. pr. person.35 kr. pr. person.35 kr. pr. person.35 kr. pr. person. 

 

For denne pris får man en fastelavnsbolle,  
slik til tøndeslagerne, kaffe, te og saftevand. 

 

Kom og vær med til festen og kom gerne udklædt. 

Der er priser til de bedste udklædninger!!Der er priser til de bedste udklædninger!!Der er priser til de bedste udklædninger!!Der er priser til de bedste udklædninger!!    
 

Vi glæder os til at se jer 
 

Med venlig hilsen 
Grønbjerg Sogneforening 

18. januar 2012 

 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

 Zoneterapi ���� Massage 

Bach blomsterremedier 
 

 

 

 

 

Tina Hammelsvang Kirk 

Klinik for sundhed og velvære 

Grønbjerg ���� Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk  
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Så er gymnastik sæsonen ved at være ved 

ende, alle hold er i gang med at øve serier og 

det skal fyres af ved et brag af en opvisning 

  

fredag d. 16 marts kl. 19.00.  

���� GGUF-Nyt 
 
 
Ved: Grønbjerg GUF 

 

Alle er velkommen, vi glæder os til at se jer 

 

Entre: Børn 20,- 

 Voksne 40,- med kaffe 80,- 

 

NB. Forårs opvisning i Ringkøbing d. 10 og 

11 marts.  � 

18. januar 2012 

Læsekredsens 15-års jubilæum festligholdes 
 
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30  
i ”Det gamle bibliotek” på Grønbjerg Friskole 
 

Morten Beiter fortæller om sin bog ”Mand af ære” …. 
...men vi tror, at der kan stilles spørgsmål om den itali-
enske mafia, Berlusconi og Italien i øvrigt. 
 

Mand af ære er historien om Claudio. Han kunne slå ihjel med koldt 
blod, drevet frem af et begær om rigdom og respekt, men i dag ved 
han ikke, hvordan han skal bekende sin fortid over for sine børn. 

 

Det er ikke en roman, men en dokumentarbog om Beiters møde med Claudio Severino 
Samperi, en afhoppet siciliansk mafiaboss fra den berygtede kriminelle organisation Cosa 
nostra. På et hemmeligt sted i Italien præsenterer Samperi Morten Beiter for sin familie og 
fortæller ham sin historie. Delvist for at retfærdiggøre sine egne valg eller i det mindste for-
søge at forklare dem over for sig selv, sin familie og den verden, han lagde bag sig, da han 
forrådte mafiaen og måtte flygte fra Sicilien med hele sin familie, inklusive elskerinden. 
 

Morten Beiter er født 1964 i Ringkøbing og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. 
Som ganske ung begyndte han at rejse til Italien for at studere italiensk sprog og samfundsforhold og 
var gennem 1990erne og indtil 2005 udlandskorrespondent for Berlingske Tidende og tilknyttet en 
række andre danske blade med skiftende baser i Syd- Mellem- og Norditalien. 

 

Venlig hilsen Grønbjerg Læsekreds 

Sæt        i kalenderen 
 

 

lørdag d. 14. april 2012 
 
Elvis kommer til Grønbjerg…. 
Amerikansk mad - vil fylde maverne…. 

Vi glæder os til at se jer! 
 

Med venlig hilsen Grønbjerg Sogneforening 
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Hvorfor vi handler i Brugsen, fordi det er 

nemt for os, børnene bliver passet i Grøn-

bjerg, Claus arbejder hjemme på farmen på 

Grønbjergvej. Og så kender vi Brugsen som 

vores egen baglomme, vi ved hvad vi kan få, 

eller hvad der kan bestilles hjem, og hvad vi 

er nødt til køre til en større butik for at få. 

Det er en lille Brugs, men de har næsten det 

samme som en stor butik, bare i et mindre 

omfang. 

 
En konto er blevet et must i vores familie. 

Hvis min mor lige skal have et par ting med 

hjem til mig efter arbejde eller Claus, der 

sjælden har kontanter eller kort på sig, bare 

siger konto xxx og så får den lige en 

”krasser”, og så er det ud af butikken. 

 

 

���� Derfor handler vi i Brugsen 
 
 
Ved: Carla, Benjamin, Malene og Claus (Bak) ”Ristofte” 

Det er ikke dyrere at handle i Brugsen 
end andre steder. Brugsen kan måske nok ik-

ke køre de samme vilde tilbud som andre 

store supermarkeder, men det har vi heller 

ikke behov for. Vi laver madplan for en uge 

ad gangen, det er også med til at holde bud-

gettet nede. 

 
Så er det bare super hyggeligt at komme i 

Brugsen. Der er altid nogle glade og imøde-

kommende mennesker, der yder en god ser-

vice. Og så kan man lige få vendt verdenssi-

tuation. Eller som Benjamin siger for at 

komme i Brugsen ”skal vi ikke besøge Dans 

mor (Kirsten)”. Og han elsker at være en del 

af det med at handle ind, og drøne rundt med 

lillesøster Carla i en lille indkøbsvogn. 

VI VIL IKKE KUNNE UNDVÆRE 

GRØNBJERG BRUGS! � 

18. januar 2012 

Lillesøster Carla i 

den lille indkøbs-

vogn, styret af Ben-

jamin ved siden af 

mor Malene. 
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Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2012 
 

Priser (inkl. moms): 
Fast afgift: .................................................................... 800,00 kr. 
Kubikmeterpris .................................................................. 4,25 kr. 
Statsafgift pr. m3 ............................................................... 6,54 kr. 
 

Tilslutningsafgift: 
Tilslutning inden for byzone .........................................10.000,00 kr. 
Tilslutning uden for byzone .........................................43.750,00 kr. 
Begge er eksklusiv reetablering 
 

Vandledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:  
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.  
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller 
www.rsforsyning.dk 
 

Betaling: 
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september. 
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsendes. 
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen. 
 

Rykker, selvaflæsningskort: .............................................. 81,25 kr. 
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort): ............................. 337,50 kr. 
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): .................. 125,00 kr. 
Lukkegebyr: .................................................................. 375,00 kr. 
Oplukkegebyr:............................................................... 468,75 kr. 
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ............................. 81,50 kr. 
Kontrol af måler (på eksternt værksted): Efter regning 
 

Årsopgørelse: 
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det fore-
gående år. 
 

Måleaflæsning: 
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæs-
ningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet 
 

Flytning: 
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning. 
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug. 
 

Alle priser er inkl. moms. 
 

Læsevejledning:  
Statsafgiften er steget med 23 øre + moms og vi har hævet priserne for 2012 med 50 øre pr. m3 inkl. 
moms.  
Statsafgiften vil stige yderligere i 2013 med yderligere 23 øre + moms. 
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Lene - Elene Mikkelsen, tidligere Algade 
16, Grønbjerg, sov den 22. december 2011 
stille ind på Spjald Plejehjem, 83 år gammel, 
og blev den 30. december begravet fra Nørre 
Omme kirke. 
Lene Mikkelsen blev født i Sdr. Hostrup ved 
Åbenrå, men voksede op i Bjerndrup ved 
Løgumkloster, hvor hendes forældre havde 
et husmandssted. 
Efter endt skolegang havde hun forskellige 
pladser som tjenestepige. Blandt andet var 
hun to år hos en landsretssagfører i Haders-
lev, hvor hun lærte en soldat, Johannes Mik-
kelsen fra Vendsyssel, at kende. Hun giftede 
sig med ham i 1951, og flyttede med ham til 
Grønbjerg, hvor han var chauffør hos Anne-
berg Transport. 
Lene og Johannes fik tre drenge, og mens de 
var små, var Lene hjemme og passede hjem 
og børnene, så de kunne få en tryg opvækst. 
Ind imellem, når hun var ude at hakke roer 
for landmændene, serverede i forsamlings-
huset eller på hotellet, havde hun en fast bar-
nepige. 
Hun arbejdede flere år i mejeriets mælkeud-
salg, passede en tid børn i Grønbjerg Lege-
stue eller hun havde dagplejebørn derhjem-
me. 
Senere blev Lene plejer på De Gamles Hjem 
i Grønbjerg og var her indtil man lukkede 
hjemmet i 1982. Fra 1988 til 1992 var Lene 

���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

fast nattevagt på De Gamles Hjem i Spjald, 
indtil hjemmet blev nedlagt samme år, og 
Lene gik på efterløn.  
Lene var en hjemmets kvinde, men ville dog 
gerne på campingture rundt i landet. I 31 år 
har Lene og Johannes kørt Danmark tyndt 
på skønne ture. Udlandsture fristede hende 
ikke, det var ikke ferie for Lene at "hænge" i 
en bil i dagevis. 
Lene og Johannes havde den store sorg i 
1980 at miste deres ældste søn, Jens, i en al-
der af 26 år. Dette sled hårdt på Lenes velbe-
findende i mange år. 
Lenes sygdom startede så småt for 10 år si-
den, og for knap tre år siden fik Lene ophold 
på Spjald Plejehjem, hvor hun fik en god og 
kærlig pleje. Det gik stærkt ned ad bakke 
med helbredet, og den 13. december fik hun 
en blodprop i hjernen og sov stille ind den 
22. december. 
Lene Mikkelsen efterlader sig sin mand, Jo-
hannes, deres to sønner, Leif og Lars, samt 
svigerdøtre og børnebørn. 
Æret være Elene Mikkelsens minde!  
 
 
Lis Rosborg Pedersen, tidligere Søn-
derkjærsvej og Nylandsvej, Grønbjerg, døde 
den 24. december 2011, juleaftensdag, på 
Skejby Sygehus, 83 år gammel, efter nogle 
få dages skrantende helbred. En stor blod-
prop satte et punktum for Lis´ ellers så gode 
og aktive liv. Lis blev begravet den 29. de-
cember fra Nørre Omme kirke. 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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Lis Pedersen blev født i Pindstrup i Østjyl-

land. 

Som ung fik hun pladser forskellige steder, 

sidst i Sverige, hvor hun traf Henry Peder-

sen, som kom her fra egnen og, som hende, 

også havde fået udlængsel og var havnet 

som landbrugsmedhjælper i Sverige. De to 

fik lyst til at "slå følge" og blev i 1950 viet i 

Auning Kirke. Fra 1951-56 boede de i Kol-

lemorten, hvor deres 2 ældste børn blev født. 

I 1956 købte parret gården Nørkjær på Søn-

derkjærsvej, som nu blev barndomshjemmet 

for endnu 2 børn. Og hvor parret var fælles 

om at passe ejendommen, som de drev indtil 

1994, hvor der blev købt hus på Nylandsvej i 

Grønbjerg. 

Her fik de 10 gode år sammen, indtil 2004, 

hvor Henry blev syg og døde. 

I september 2009 flyttede Lis til Spjald i en 

ældrebolig. Lis nød dette, her var godt at 

være, her holdt man øje med hinanden i na-

bolaget, og her var nogle at tale med og have 

et godt socialt samvær med. 

Lis var en kvinde med sine meningers mod, 

var glad for at være til pladespil og i det hele 

taget glad for at få en sludder undervejs, når 

hun trillede af sted med rollatoren, som hun 

da omsider blev glad for at have som følge-

svend! 

Lis Pedersen efterlader sig sine fire børn, 7 

børnebørn og 5 oldebørn. 

Birgit bor i Møborg, Lisbeth i Ringkøbing, 

mens Tommy og Lone bor i Spjald. 

Æret være Lis Rosborg Pedersens minde! � 

Program for Kultur og Samvær 2011 - 2012 
 

Torsdag d. 2. februar kl. 19.00 på Friskolen. 
Flugten fra det krigshærgede Bosnien 1992 - 20 år efter - hvordan nu? 

Tidligere Grønbjergborger Enes Begovic, Ringkøbing, fortæller. 

 

Torsdag d. 1. marts kl. 19.00 på Friskolen. 
ET LIV I FRIHED - efter 33 år som Jehovas Vidner 

Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et nyt liv i frihed! 

Fotograf Jette Seidenschnur, Grindsted beretter. 

 

Tirsdag d. 27. marts kl. ? i Konfirmandstuen med Elly Vestager. 
Kultur og Samvær er medindbydere til et møde med Menighedsrådet. 

Projekt Ulandshjælp til selvhjælp - kaldet PULS. (Se annonce senere). 

 

Maj / juni 2012 
Foreningen påtænker en bustur rundt i Ringkøbing-Skjern kommune med forhenværende 

borgmester Torben Nørregaard som chauffør og fortæller.-- Se senere! 

 

Ved alle arrangementer er der kaffepause midt på aftenen. 

Alle er hjertelig velkommen til et nyt år med spændende og interessante emner.  

Entre og kaffe: 50 kr.  Med venlig hilsen bestyrelsen. 
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Grønbjerg d. 19. marts 1993 

 

Ingrid Engestoft skrev dette stykke for Emma 

"Bager" (Emma Oline Nielsen 1905) og læste 

det op fredag d. 19. marts 1993 på Grønbjerg 

skole til hjemstavnsaftenen (Arrangeret af lo-

kalhistorisk arkiv) samme dato.    

 

Tildragelsen 

Mine svigerforældre startede mølleri og bageri 

oppe på bakken bagved det nuværende 

Holmslands Maskinforretning (Algade 2F). 

Da møllen brændte blev bageriet flyttet ned på 

dets nuværende plads og mølleriet blev opgi-

vet.  

Møller, som dengang kun var 19 år, måtte ef-

ter sin fars død overtage driften af forretnin-

gen. 

I Maj 1931 , da Møller og jeg blev gift, købte 

vi så forretningen af min svigermor for 

35.000.- kr. Vi måtte i banken for at låne 

���� Fra en svunden tid 
 

 
Ved: Mogens Ballegaard” 

10.000.- kr. Det var besværligt. Vi skulle skaf-

fe 10 kautionister. Det lykkedes, men jeg ved 

at samtlige ti var betænkelige, banken vel og-

så. 

Vi startede med en lærling som boede og spi-

ste ved os. 

 

Arbejdet 

Møller begyndte arbejdet ved 3-4 tiden om 

morgenen. Ovnen skulle jo fyres op med løs 

brændsel. Jeg begyndte ved 5 tiden med at gø-

re plader rene, med håndkraft selvfølgelig. 

Maskiner var der meget lidt af dengang, så 

godt som alt måtte bearbejdes med håndkraft. 

Når Møller havde hvilet sig lidt efter morge-

nens og formiddagens arbejde, kørte han land-

tur. Det var dengang, der var både karle og pi-

ger på gårdene, så der skulle en hel del brød 

til. 

 

Priserne 

Det var ikke nogen dårlig dag, hvis han havde 

20.- kr. i tasken, når han kom hjem, som oftest 

blev der også skrevet noget i bøgerne. Hvis 

jeg så havde omkring 20.- kr. i kassen fra bu-

tikken, ja så var det ikke så 

ringe. 

Priserne vil det være svært 

at forstå i 1993. 

Et rundstykke kostede 4 

ører. 1 stang wienerbrød 35 

ører og et 4 punds rugbrød 

34 ører, så hvis vi skulle nå 

at få de 40-50 kr. i kassen 

måtte vi jo have åben i bu-

tikken alle ugens dage fra 

7.00 morgen til 21.00 aften, 

også Lørdag og Søndag. 

Det var jo det eneste sted, 

man kunne købe brød. 

Hver næringsdrivende 

holdt sig til sit felt dengang. 

 

Fremgangen 

Forretningen gik støt frem-

ad op i 30erne. Vi fik flere 

svende, en chauffør og en 

18. januar 2012 

Emma ”Bager” og Møller samt deres søn Henning 
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ung pige til både hus og forretning og de boe-
de og spiste hos os alle sammen. Vi var 12 
daglige mennesker, og man var tæt på hinan-
den dengang både i arbejdet og i fritiden. Det 
sidste var der nu ikke meget af, men jeg me-
ner ikke, vi trivedes dårligere af den grund. 
Efterhånden fik vi tre børn, to piger og en 
dreng. De fik, som alle børn dengang, tidlig 
pligter der skulle udføres. De siger i dag, at 
det kun var en fordel at få lært at bestille noget 
i en tidlig alder. 
 
Kaffebord ud af huset 

Forretningen fik et godt skub fremad, da vi 
begyndte at levere kaffe og brød i forsam-
lingshuse til begravelser og forskellige fami-
liefester, så vidt jeg husker, fik vi i begyndel-
sen 1.25 kr. pr. kuvert for det store kaffebord. 
Og det var noget af et måltid,  
5 slags brød og 3 slags småkager. Værtsfolke-
ne skulle selv sørge for servering og opvask. 
Årene gik og så kom krigen. Vi mærkede det 
vel mest ved at alt blev så besværligt. Benzin 
kunne vi ikke  få så vi måtte køre dels med he-
stevogn, dels med gasgenerator på bilen. 
 
En tur i brummen 

Det kneb også med at få råvarer til bageriet, 
alt var jo på rationeringsmærker. Møller måtte 
derfor købe sukkermærker. Det var godt nok 
ulovligt at handle med dem, og uheldigvis gik 
der hul på en pose under forsendelsen, og alle 
mærkerne faldt ud. Møller kom derfor ind at 
sidde i arresten i Ringkøbing. Det var vi alle 
meget kede af, børnene ikke mindst, de blev 
nemlig drillet i skolen. Møller var meget over-
rasket over den gode forplejning man fik så-
dan et sted, han var ikke klar over, før bagef-
ter, at gode venner havde sørget for, at han fik 
sin mad udefra. Også det kom vi over. 
 
Leverancerne 

Vi kom til at levere brød til kasernen i Holste-
bro. Det var dengang soldaterne spiste og sov 
på kasernen. Der skulle virkelig meget brød til 
sådan et sted. Ca. 100 rugbrød om dagen samt 
franskbrød, tvebakker og meget andet. Samti-

dig fik vi meget mere at gøre med kaffeborde. 
Det var ca. hver anden dag, vi var ude, og vi 
kom langt omkring. Skive i nord, Hammerum 
i øst, Ølgod i syd og Husby i vest. Det største 
kaffebord vi leverede til var et stævne på Brej-
ninggård. Det var til 1500 personer, så da tog 
både Møller og jeg af sted. Brødet blev godt 
nok pakket portionsvis hjemmefra, ellers hav-
de det været umuligt. 
 
Overvejelserne 

Det var en meget travl tid, men også en tid, 
som jeg ser tilbage på, som den der var skøn-
nest i mit liv. Møller og jeg havde vel ikke 
megen fritid sammen. Det blev egentlig mest, 
når vi kom hjem fra sådan et kaffebord. Så var 
de andre gået i seng og der var ro i huset. Så 
satte vi os og fik drøftet mange private ting . 
Privatliv kunne der ellers ikke være meget af, 
når vi hele tiden var omgivet af mange men-
nesker. Jeg synes, set i bakspejlet, at det bed-
ste var arbejdsfællesskabet med mand, børn 
og ansatte. 
 
Generationsskifte 

Henning, vores søn , kom med i forretningen i 
1963, da havde vi 5-6 mand i bageriet og to til 
at køre brødet ud. 
Møller og jeg flyttede på skrænten, der hvor 
jeg bor nu, og resten af historien tror jeg alle 
kender, så her vil jeg slutte med ønsket om at 
Grønbjerg bageri må forsætte på den ene eller 
anden måde.  
 
PS: i 1970 udvidede Else og Leo From forret-
ningen og omdannede bageriet til rugbrødsfa-
brik med ca. 30 ansatte. I 1986 ophørte butiks-
salget og fabrikationen blev flyttet til Holste-
bro. Herefter blev fabrikken benyttet til lager 
og brødudsalget blev omkring 1995 anvendt 
af Grønbjerg - 2000 i nogle år og Ungdoms-
klubben fik mulighed for at benytte lokalerne 
også. I dag er der krydderifabrik i en del af lo-
kalerne som er ejet af Ramsing i Spjald der li-
geledes ejer lejligheden ved siden af kontorer-
ne.� 

18. januar 2012 



- Handel lokal det gør vi... 

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - SØNDAG KL. 800 - 1900 

HÅNDKØBSUDSALG OGHÅNDKØBSUDSALG OGHÅNDKØBSUDSALG OGHÅNDKØBSUDSALG OG    
MEDICINUDLEVERINGMEDICINUDLEVERINGMEDICINUDLEVERINGMEDICINUDLEVERING    
FRA: VIDEBÆK APOTEKFRA: VIDEBÆK APOTEKFRA: VIDEBÆK APOTEKFRA: VIDEBÆK APOTEK    

STORT UDVALG I BLOMSTER 
FRA: 

Din servicebutik der næsten har alt ! 
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