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Så går byggeriet ved Grønbjerg Friskole i gang
Lørdag morgen den 3. marts stod en flok arbejdsivrige mænd parat til at indlede ca. fire
måneders byggeri på Grønbjerg Friskole. Først skulle skiltet, der markerede igangsætningen, sættes op, og den ene af de to projektledere, Peder Juelsgaard, stod for opsætningen,
medens hans hjælper, Per Hessellund, holdt ”kontra” på indvendig side af hegnet.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det (u) naturlige skel
Som nytilflytter til sognet finder man i løbet
af nogen tid ud af (afhængig naturligvis af
om man kommer ud blandt andre, eller man
er flyttet sammen med en ”aboriginal” (ab fra, origo - oprindelse)), at der er et skel/
barriere mellem nord og syd i Nr. Omme
Sogn.
Et er at man på toppen af Ørnhøjvej, hovedvej A11 og på Spåbækvej møder skiltet
”Herning Kommune”, et andet er det usynlige, psykologiske, skel eller barriere om man
vil, der hersker de samme steder.
Har det altid været sådan
Af nogle får man at vide:
• at de unge ved ballerne i Grønbjerg og
Ørnhøj ”altid” har været i slagsmål.
• at der er en del forskel på religiøs opfattelse nord og syd i sognet.
En vis kulturel forskel kan vel heller ikke afvises. Og tager man sig tid til at læse Vestergaards erindringer, som er bragt her i bladet,
vil man også kunne konstatere, at der har
været forskellige uoverensstemmelser og til
tider alvorlige opgør på hver side og på
tværs af denne usynlige grænse.
Ved til bålet
Disse uoverensstemmelser, kan man forstå,
får så fornyet næring, når man læser Niels
Peder Svendsens erindringer. Og måske specielt i dette nummer hvor Svendsen kommer
ind på skolebyggeriet, og de besværligheder
der er forbundet med det. Og man kan vel
godt indrømme, at der er begået en alvorlig
og gedigen svinestreg i det forløb. Naturligvis hvis samme Niels Peder Svendsens erindringer kan tages for pålydende, og hvorfor
skulle man ikke det. Niels Peder Svendsen
har vel altid gået for at være et hæderlig og
retskaffen menneske, der ikke havde ord for
at løbe med halve vinde.
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Hvorfor så mon
Men hvad kan denne uoverensstemmelse så
bunde i? Det må man vel hellere lade en
psykolog eller en sociolog geråde udi, selvom almindelige mennesker godt kan have et
bud derpå.
Religion har til alle tider været anledning til
de største krige/myrderier og uoverensstemmelser i verden. Så man kan vel ikke helt
udelukke, at denne betragtning, dog i aldeles
mindre målestok, kan have noget af den
tvivlsomme ære for visse af uoverensstemmelserne på et lokalt plan. En anden faktor
kan være magt, misundelse, stædighed, selvstændighed, vestjysk det-skal-vi-nok-selvklare-mentalitet eller vi-var-her-førstmentalitet, der kan være fremherskende på
begge sider af ”hegnet”.
Nu må vi så se og håbe på, at det rationale
vinder over andre forhold, når der skal ansættes en ny præst, der efter al sandsynlighed og foreliggende oplysninger skal deles
mellem nord og syd i sognet.
–mb
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Knud Christensen 97 38 10 02

Foråret er over os og vi går
en dejlig tid i møde, hvor alt
grønnes og springer ud. Har
vi det ikke alle sådan, at når
vi går lysere tider i møde
ser vi lysere på tilværelsen.
Nationalparken
Som det er lige nu, hvor jeg skal skrive om
byrådets arbejde, kan man ikke undgå at
nævne nationalpark Skjern Å og hvordan en
debat kan løbe fuldstændig af sporet. Fakta
er, at der de sidste 7 – 8 år er blevet arbejdet
ihærdigt af rigtig mange mennesker både lokalt og i organisationerne, for at kunne komme med en enig indstilling, der var lokalt
forankret. For at dette kunne lykkedes, har
alle måtte vise samarbejdsvilje, samt vilje til
at give og tage i processen for at opnå enighed. Da det lykkedes, at opnå enighed, vælger byrådet at bakke 100 % op omkring den
nuværende afgrænsning og laver en indstiller til ministeren, om at vi får nationalpark
Skjern Å. Det vil sige at lokalområdet samt
byrådene i Herning og Ringkøbing-Skjern
kommuner leverede deres del af projektet, så
vedtagelsen kun ville være en formsag. Datoen var sat, maden bestilt og medarbejderen
til nationalpark Skjern Å var ansat, hvorefter
det hele måske falder til jorden pga. politiske
drillerier og særønsker. Efter at et flertal i
byrådet, over for ministeren, har fastholdt
den oprindelige afgrænsning, er debatten
pludselig blevet drejet over til, at det nu er
flertallet i byrådets skyld, nationalpark
Skjern Å hænger i en tynd tråd. Personlig
har jeg det meget svært med at skal stå til
ansvar for politiske drillerier på Christiansborg. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at
jeg lige som det øvrige byråd går 100 % ind
for, at vi får en nationalpark Skjern Å, med
de muligheder det kan give.

Byrådet er i denne sag blevet taget som gidsler i et politisk spil da sagen er den, at havde
man sagt ja til at tage tipperne og den sydlige
del af Ringkøbing fjord med i nationalparken, var det så stor en ændring i det oprindelige projekt, at det skulle ud i en ny høringsrunde ved borgerne. Sagt med andre ord, vi
skulle have startet forfra, ingen aner hvor
lang tid det ville tage og om man nogensinde
ville opnå en enig indstilling igen. Derfor ser
jeg det som den eneste reelle mulighed for
nogensinde at får en nationalpark Skjern Å,
er at fastholde den oprindelige afgrænsning,
så vi kan komme i gang nu. Hvad nationalparken så kan udvikle sig til over de næste
10 – 20 år kan kun tiden vise
P.S. Man kan også gøre sig tanker om, hvem
der har lyst og energi til at ofrer i tusindvis
af timer på møder osv. for måske om 7 – 8 år
at nå frem til en ny indstilling, bare for at se
det hele falde til jorde igen pga. politiske
drillerier.
...fortsættes på side 25
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By- og Erhv.udv:
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Havekredsen:
Ole Berthelsen
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Kultur og Samvær: Ingrid Kirk
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Mogens Ballegaard
97384332
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Grete Tange
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97384186
Jesper Bagge
97384414
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I Menighedsrådet
Ved: Else Pedersen

Påskegudstjenesterne:
Palmesøndag kl. 10.30 ved Torill Kristensen
Der er kirkekaffe
Skærtorsdag kl. 9.00 ved Anne Hillgaard
Påskedag kl. 9.00 ved Torill Kristensen
Der er kaffe og rundstykker
Nr. Sommerskole:
Igen i år bliver der Nr. Sommerskole de første 2 dage i skoleferien.
Mandag den 2. og tirsdag den 3. juli.
Vi har ikke besluttet endnu, hvad vi skal arbejde med, men har ideer.
Har du nogle ideer, så kom med dem!
Info-møde om Nr. Omme Sogneprojekt –
PULS
Menighedsrådet har besluttet, at vi gerne vil
støtte et bestemt projekt, i kampen for at nå
FN’s 2015 mål om nedsættelse af sult, fattigdom og undertrykkelse i verden.
Det blev PULS, Projekt U-Landshjælp til
Selvhjælp, en lokal organisation.
Kom og hør Elly Vesterager fra Videbæk
fortælle om PULS
tirsdag den 27. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen
Hun er en fantastisk fortæller og meget engageret, så gå ikke glip af en spændende aften.
Elly og hendes mand startede PULS op i
1992 og har nu mere end 700 medlemmer,
PULS arbejder i Tanzania i ArushaKilimanjaro området. Også lokale har støttet
projektet (Grethe og Leif Tange) og været i
Tanzania og set, hvad der kommer ud af indsatsen.
Se evt. på hjemmesiden:
www.ulandshjaelp.dk
Aftenen er arrangeret i et samarbejde mellem Kultur og Samvær og Menighedsrådet.
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Menighedsrådet
Når dette blad kommer ”på gaden” er vi
midt i ansættelsen af en ny præst til Nr. Omme og Ørnhøj, og det er meget spændende.
Indtil nu er proceduren gået helt efter planen
uden forsinkelser. Det vil den forhåbentlig
fortsat gøre, og vi håber, at det i den sidste
halvdel af april vil være afklaret, hvem vores
nye præst er.
Vedkommende kan så tiltræde i maj, sikkert
først efter konfirmationen.
Og hvad så med de stakkels konfirmander,
vil nogen tænke?
Hvis den nye præst ikke er startet inden konfirmationen (og det er han/hun nok ikke) så
vil Ole ”komme hjem” og forestå konfirmationen såvel i Ørnhøj som Grønbjerg.
I menighedsrådet oplever vi, at rigtig mange
er interesseret i præsteskiftet og vi får gode
råd med på vejen af jer, tak for det. 

14. marts 2012

I Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2012
I dette herrens år 2012, hvor præsten var rejst og der ikke var ansat en ny, gik man i modsætning til
tidligere år, direkte til tøndeslagning. I Multisalen blev børnene delt op i fire kategorier: 0 - 2 år, 3 - 5
år, 6 - 9 år, og + 10 år.
Der var ca. 150 til arrangementet på en festlig dag med mange festklædte børn.
Det er naturligvis kongen med den største krone.

0 år - 2 år: - Konge: Gustav Emil Storgaard - Dronning: Silja Smedegaard Sørensen, Videbæk. Bedst
udklædte: Katrine Vendelbo. Alle med mødre.

3 - 5 år : - Konge: Smilla Brinch - Dronning: - Mie
Cadovius Juelsgaard - Bedst udklædte: Mathias
Schjerlund

6. - 9. år: - Konge: Nina Kirk - Dronning: Ida Hjorthus - Bedst udklædte: Mathilde Welander Vestergaard

+ 10 år: Konge: Morten Hessellund Lauridsen Dronning: - Asbjørn Bank Kirk - Bedst udklædte: Mia Tang

14. marts 2012
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I Fra egne rækker
Ved: Redakteuren

Runestenens hjemmeside
Runestenen opretholder også en hjemmeside
runestenen.dk hvor andre end herboende,
med interesse læser om begivenhederne i
Grønbjerg og nærmeste omegn.
Hjemmesiden har her først på året gennemgået en forandring. Både udseendemæssigt,
men også indholdsmæssigt.
Løbende nyheder og aktualiteter kommer på
Runestenens hjemmeside (der har før været
nogle på Grønbjergs hjemmeside groenbjerg.dk).
Ud over diverse nyheder, vil de meddelelser
der almindeligvis udsendes i løbet af ugen
gennem Runestenens mailservice ”Runestenen meddeler” og ”Runestenen orienterer” (søndag), komme på runestenen.dk næsten samtidig med at de indløber til redaktionen.
Det skal naturligvis ikke gå ud over den
ugentlige mailservice. Det betyder at
”Runestenen orienterer” som kommer hver
søndag, vil indeholde samtlige meddelelser,
der er indløbet gennem ugen.
Dog er Brugsens omsætning undtaget herfra.

Omsætningstallene bliver sendt ud lige så
snart Brugsen har modtaget dem fra centralt
hold. Det varierer af og til.
Tilbud og orientering fra Brugsen kører særskilt herfra.
Så der skal lyde en opfordring til at gå ind
og tjekke runestenen.dk med mellemrum.
Man kan med fordel tilføje Runestenens
hjemmeside til sine favoritter øverst i sit
browservindue.
Man kan endvidere, også på Runestenens
hjemmeside, læse om de kriterier Redaktionen har opsat for brugen af mailservicen.
Tak for de frivillige bidrag
Det er rigtig dejligt at opleve at så mange bidrager med sponsorater/gaver til Runestenen
(man har så til gengæld fri adgang til at benytte ”Fra bruger til bruger” på mailservice).
Ønsket fra min side er naturligvis at gøre
Runestenen så interessant og af så høj en
standard, at den kan have interesse for de
fleste. Målet for mig er, at kunne forsyne de
fleste tekster med billeder, og meget gerne i
farver Det er stadig meget omkostningstungt
af få farver i bladet selvom teknikken bliver
bedre og bedre. Det koster således kr. 200,pr. nummer, at få en enkelt farveside i.
Men en meget stor tak skal lyde herfra. 

Mange tak for de frivillige bidrag til Runestenen

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

elb
yve
j
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

I Dip og Dildo
Ved: Margrethes Døtre

Da mænd var forment adgang til dette arrangement, havde redaktøren, der i øvrigt var til
en anden forn for fornøjelse ved fællesspisningen i Forsamlingshuset – en aftale med
Margrethes Døtre om en lille tekst og billede
fra arrangementet – så få en surrogat oplevelse herunder.
Langt om længe blev det d. 24. februar...
Vi var spændte - og forventningerne blev
indfriet !
16 dejlige damer var mødt op til vores arrangement. Der blev fra start serveret forskellige longdrinks, chips og DIP... stearinlysene
brændte og den røde dug var på bordet.

Snakken gik allerede fra start og efter en
halv times tid kom Ida, der skulle
"demonstrere" diverse DILDOER og andre
spændende ting til den hjemlige hygge. Der
var alt fra isterninger, frække sugerør, tommestokke, til nattøj, trusser, håndjern og alle
mulige slags dildoer og vibrerende æg.
Ida var frisk og tog meget gerne imod
spørgsmål fra deltagerne. Alle tingene blev
sendt rundt ved bordet og skulle TESTES på næsen altså... blev snakket, grinet, testet,
smagt og prøvet - lidt indkøb blev det også
til, så der er absolut "nogen" der kan se frem
til foråret med ny inspiration - vores mund
er lukket!
En rigtig stor tak til jer hver især fordi I ville
være med til "partyet" og for jeres åbne
sind. I er for skønne!
Margrethes Døtre 

Her nederst til højre blev der følt, måske lidt forsigtigt, på de ædle genstande

Tjek www.runestenen.dk for løbende nyheder
14. marts 2012
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I Niels Peter Svendsen
Grønbjerg Skole
Noget af det, der mest optog folk i Grønbjerg, var sagen om at få bygget en ny skole,
det var jo vedtaget af sognerådet i 1962, at
først skulle der bygges en ny skole i Ørnhøj.
Og den blev taget i brug i 1963, men så skete der dette, at Undervisningsministeriet
havde vedtaget, at der ikke måtte bygges flere ensporede skoler.
Hvis andre kan - kan vi også
Men jeg havde erfaret, at det var lykkedes
Jens Sønderup - han havde været minister og
folketingsmand -, at få tilladelse til at bygge
en ensporet skole i Nr. Vium, så burde vi
også kunne få lov at bygge skole i Grønbjerg .
Da jeg kom i sognerådet, blev jeg ved at
presse på, og det endte med, at jeg fik tilladelse af de andre sognerådsmedlemmer til at
tage til Holstebro for at forelægge sagen for
amtsskolekonsulent Søborg.
Da jeg ingen erfaringer havde vedrørende
skolespørgsmål, fik jeg Bonde Nielsen, der
var skoleleder ved hovedskolen, til at følge
med, så han kunne forklare Søborg om de
opståede problemer med skolebyggeriet i
Grønbjerg. Søborg lovede at forelægge sagen i Undervisningsministeriet. Kort tid efter gik Søborg på pension, og vi hørte intet
fra ministeriet.

Fra Sognerådsprotokollen
Da man i Grønbjerg mente, det var en hel
klar aftale, at vi skulle have bygget en ny
skole, blev vi selvfølgelig ved med at rejse
sagen. Jeg vil citere ordret, hvad der er skrevet i sognerådets protokol. (side 178) den 9.
maj 1966. "Skolespørgsmålet drøftedes, der
opnåedes ikke enighed". (Side 181) den 11.
juli 1966. "Angående skolebyggeri i Grønbjerg vedtoges det, at fremkomme med
overslag og skitse over en skole reduceret
med skolekøkken, sløjdlokale og fysiklokale. Hvis dette bliver tilfredsstillende, er man
enige om at starte byggeriet snarest muligt".
(Side 183) den 14. september 1966. "Det

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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vedtoges at udbygge Grønbjerg skole som bestemt ved
mødet den 11. juli, nemlig en syvklasses skole, uden
sløjdlokale, skolekøkken og fysiklokale idet man vil vælge det billigste tilbud". (Side 184) den 10. oktober 1966.
"Det vedtoges at forsøge optaget et lån i Kommunekreditforeningen, der skal indbringe kapital til finansiering
af skolebyggeri i Grønbjerg".
På dette tidspunkt regnede vi med, at det var helt sikkert,
at vi ville få en byggetilladelse.
(Side 188) den 10. april 1967. "Preben Jensen fra firmaet
Bach og Egmose, Aalborg var mødt med forslag til Grønbjerg skole. Overslaget beløber sig til 1.140.000 kr. Hertil
kommer jordarbejde ved anlæg af legeplads, idrætsanlæg
med videre, der anslås til 220.000 kr.
Inventar i Gymnastiksal anslås til 35.000 kr. Inventar til
kommunikationslokale anslås til 40.000 kr. Tilskud til lokaler andrager 291.200 kr.
Nettoudgiften til en ny skole bliver altså 1.143.800 kr.
Ud at se på andre skoler
Efter gennemgang af indretning og priser var vi i Ejsing
og Velling for at se på de skoler, firmaet havde bygget.
Det var byggeri af hvide elementer, men indretningen var
ret god. En skole opført af elementer var væsentligt billigere, end en skole opført af teglsten, og da det så ud til, at
indretningen fungerede godt, så gav sognerådet Aalborgfirmaet tilladelse til at arbejde videre med projektet, som
vi senere godkendte.
Undervisningsministeriet og den lange vej
(Side 189) den 8. maj 1967. "Til et møde i Undervisningsministeriet sammen med amtsskolekonsulenten
valgtes Christian Thomsen, Halfdan Christensen og Bonde Nielsen". Mødet i Undervisningsministeriet fandt sted
den 17. maj 1967. Resultatet blev, at Ministeriet ville se
tegninger og overslag, samt undervisningsplaner over den
skole vi ønskede at bygge. Derefter ville Ministeriet så
afgøre, om der kunne gives en byggetilladelse.
Men da Ole Kjærgaard fastholdt, at en ny skole skulle
bygges af røde mursten, så blev Arkitekt Jacob Kjær, Ølgod bedt om at udarbejde et projekt til en skole i Grønbjerg.
Da var sagen vedrørende byggeri af en ny skole i Grønbjerg næsten gået helt i stå, vi ventede jo stadigvæk at høre fra Undervisningsministeriet angående mulighed for at
få en byggetilladelse.
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”Herrens veje er uransagelige”
Men så skete der pludseligt noget. Bankbestyrer fhv. mejeribestyrer Aksel Christensen
var til begravelse i Lihme i Salling den 9.
september 1968. Her mødte han amtsskolekonsulentens sekretær Gunnar Baunsgaard,
som sagde til Aksel Christensen, at han syntes at sognerådet i Nr. Omme opførte sig
mærkeligt.
Først pressede de voldsomt på for at få en
skole i Grønbjerg, og da man så sendte byggetilladelsen, så hørte man overhovedet ikke
fra sognerådet, om de ville benytte den.
Ringkøbing Amt havde fået tilladelse til tilbygning ved to skoler, som nu var tildelt
Hjerm og Vemb. Da Aksel Christensen var
kommet hjem, fortalte han Arne Østergaard,
om hans samtale med Gunnar Baunsgaard.
Vi holdt sognerådsmøde i Ørnhøj den samme aften, og uventet kom tre medlemmer af
skolekommissionen fra Grønbjerg til mødet.
Det var Arne Østergaard, Thorvald Nielsen
og Karl Møller. Arne Østergaard fortalte,
hvad Aksel Christensen havde fået at vide af
Gunnar Baunsgaard angående den for længst
meddelte tilladelse til at bygge en ny skole i
Grønbjerg. Sognerådsformand Christian
Thomsen benægtede ikke, at der for 4 - fire måneder siden var kommet en byggetilladelse til en skole i Grønbjerg, hvilket han havde
undladt at orientere de andre medlemmer af
sognerådet om.
”I det røde felt”
Jeg vil undlade at gentage de ord Arne
Østergaard og de to andre grønbjergboere
kom med, for jeg har aldrig før eller siden
hørt noget lignende. Christian Thomsen sagde senere, at kun mord blev han ikke beskyldt for. Herefter forlod de tre fra Grønbjerg mødet, og lod sognerådet drøfte de oplysninger vi havde fået. Da der var en meget
spændt stemning, gik de fire sognerådsmedlemmer fra Ørnhøj hen i et andet lokale. Efter næsten en times drøftelse kom de
'tilbage. Lindbjerg Halkjær sagde på deres
vegne, at Grønbjergs beboere havde moralsk
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ret til at få deres nye skole.
På den igen - og de kære penge
Det blev bestemt, at der skulle sendes en ny
ansøgning ind om en byggetilladelse. Der
blev også sendt en ansøgning til Kommunekreditforeningen om at få et lån på 2 millioner kr., men svaret var, at et lån ikke kunne
bevilges det første år. Det blev derfor bestemt, at sognerådsformanden skulle rette en
forespørgsel til forsikringsselskabet "Hafnia"
om eventuelt at få et lån i selskabet, men vi
fik oplyst af Chr. Thomsen, at det kunne vi
ikke.
Nogle dage senere læste jeg i avisen, at andre kommuner havde fået tilsagn om lån hos
"Hafnia", det undrede mig så meget, at jeg
ringede til selskabets inspektør i Ulfborg og
bad om en forklaring. Inspektøren forklarede, at sognerådsformanden havde fået tilbudt, at Nr. Omme Kommune kunne låne én
million til 1. november 1968 og yderligere
én million til maj 1969, men sognerådsformanden havde fastholdt, at kommunen skulle have de 2 millioner til 1. november 1968,
og da dette ikke kunne lade sig gøre, så var
pengene udlånt til andre.
Jeg blev meget forbavset, for vi kunne antageligt ikke nå at bruge en krone før 1. maj
1969. På en måde kunne det også være lige
meget, for Undervisningsministeriet gjorde
det helt klart, at Ringkøbing amt havde opbrugt deres kvota, og der ville ikke blive udstedt flere byggetilladelser før efter 1. april
1970, når kommunesammenlægningerne var
bragt i orden ifølge kommunalreformen.
En lysning
Sagen om en ny skole i Grønbjerg lå nu hen i
godt et halvt år, men efter jul fik jeg besøg af
Bonde Nielsen, der fortalte, at han havde
haft en samtale med amtsskoledirektionens
sekretær Maag Bush-Jensen, der mente, at
der var en mulighed for eventuelt noget byggeri. Vi aftalte et møde med ham og tog tømrermester Børge Kamp med derud som bygningssagkyndig. Maag-Bush der ikke lagde
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skjul på, at han ikke syntes om byggesagens
forløb, forklarede os, at der var et cirkulære,
der gav amtsrådet ret til at tillade byggeri af
skoler for indtil 200.000 kr., uden at det
skulle forelægges Undervisningsministeriet.
Børge rystede på hovedet, man kan ikke
bygge en skole for 200.000 kr.
Så kom der skred i sagen
Nogle dage senere kom Bonde Nielsen med
nogle tegninger, der var lavet til en skole i
Sdr. Nissum, hvor de var i samme situation
som os. Uden ret meget kendskab til byggepriser, var jeg klar over, at nævnte byggeri
ville koste mindst en halv million. Efter
mange timers spekulationer kom jeg frem til
et forslag, som jeg var klar over ikke ville
blive modtaget med begejstring, men Børge
Kamp fandt forslaget acceptabelt, og han
udarbejdede en rigtig tegning over 6 klasseværelser og et lærerværelse samt selvfølgeligt toiletter. Han mente også, det var realistisk at tro, at ovennævnte kunne bygges for
200.000 kr. endda af teglsten og ikke af træ,
som de oprindelige tegninger.
Børge Kamps tegninger blev godkendt af
sognerådet og senere af amtets Skoledirektion, hvor der dog var nogle, der var meget
imod det skrabede skolebyggeri, men flertallet godkendte tegningerne. Ved licitationen
kom der meget fine og lave tilbudt fra håndværkerne, for alle vidste jo, at der kun var
200.000 kr. til rådighed. Selvfølgelig var der
flere ting, der ikke blev helt efter de krav,

der var til skolebyggeri. For eksempel loftshøjden i klasseværelserne. Børge og jeg var
ude og snakke med kontorchef Nora Larsdatter, der foreslog, at der skulle laves sadelryg
i værelserne, så kunne vi opnå den lovbefalede højde. Amtslæge Vagn Christensen ville
ikke godkende placeringen af toiletterne, og
brandmyndighederne forlangte mindst 9 meter mellem fløjene.
Hvis vi byggede af træ, så kunne vi nøjes
med 7 meter, så var det nemlig noget midlertidigt byggeri. Da der ikke var plads til ændringer indenfor 200.000 kr. så besluttede vi
at bygge efter Børges tegninger. Skolen blev
da også godkendt, men fra amtets skoledirektion, som godt kunne se, at indretningen
fungerede udmærket, fik vi den besked, at
ingen ville få lov at bygge noget lignende.
Måske skal jeg lige fortælle, at til det første
byggemøde på skolen skulle vi mødes kl. 15.
Sognerådsformanden kom kl. 17, da var jeg
alene tilbage, håndværkerne og lærerne var
gået. Jeg var godt gal i hovedet, så jeg sagde
til ham, at han ikke blev indkaldt til flere
byggemøder. Dette accepterede han.
Den 2. februar 1970 blev den nye skole indviet. På grund af snestorm og lukkede veje
sendte både amtmand og amtsskolekonsulent
afbud. Skoleleder Bonde Nielsen, der hele tiden havde været med i kampen for den nye
skole, måtte holde sengen med influenza.
Men skolen blev taget i brug alligevel! 
...fortsættes i næste nummer

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
14. marts 2012
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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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I Gymnastikforeningens nye logo
Sidste år, i forbindelse med omtalen af gymnastikopvisningen, stod følgende at læse i
disse spalter:
”I år kunne vi ydermere offentliggøre vinderen af vores logokonkurrence, som vi havde
sendt i luften tidligere på året. Vi havde
modtaget en del forslag, og valget var faldet
på et forslag fra Trine Mikkelsen. Det nye
logo kan i skitseform ses her sammen med
Trine.”
Nu er logoet rentegnet og strammet op og
fået farver som det kan ses her til højre. 

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj
14. marts 2012
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I Ole Rasmussens afskedstakketale
Ved: Sognepræst Ole Rasmussen

Den 29. januar var der afskedsgudstjeneste i
Nr. Omme Kirke med og ved pastor Ole
Rasmussen. Herefter var der afskedsfest i
Abildå Forsamlingshus. Den 1. februar 2012
påbegyndte Ole Rasmussen nyt embede ved
Gjellerup Kirke, Gjellerup ved Herning.

på mange måder har fået til at være en sandhed, der giver god mening. Som eksempel
på det kan jeg nævne, at Sogneforeningen i
Grønbjerg bad om at få en gudstjeneste koblet på byens fastelavnsfest, ligesom det også
var fint at man i Ørnhøj inddrog kirken i byens 100-års-fejring sidste år.

Kære alle sammen!
Da der i 2004 var møde om menighedsrådsvalget i Grønbjerg, blev jeg (den nye præst)
bedt om at sige noget om mine visioner for
arbejdet som sognepræst i Nr. Omme (og
naturligvis også Ørnhøj).
Jeg kan se i manuskriptet fra dengang, at jeg
havde 3 hovedmål :

2. Kirken må ikke blive et præsteshow.
Nåh ja, det kan man jo diskutere, om jeg har
levet op til ... men jeg vil sige, at selvom jeg
nok til tider har fyldt meget, så er der også
rigtigt mange andre, der også har haft deres
roller at spille i kirkens udvikling og liv og
vækst.

1. At Kirken må være en synlig og naturlig
del af byens liv og virke.
Det synes jeg nu efter 8 år i embedet, at vi

3. Jeg ønsker, at både børn og voksne her
kender de mest elementære ting om Kristendommen.

Der blev takket farvel til såvel unge som ældre ved afskedsgudstjenesten i Nr. Omme Kirke
16
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Det er jo svært at måle, men jeg har i hvert
fald fået lært alle her at synge med på de sidste ord, Jesus sagde før han for til himmels :
Jeg er med jer alle dage – indtil verdens ende !
Der er mange, jeg gerne vil udtrykke en tak
til i dag for jeres samarbejde og jeres måde
at lære mig at være præst. Tak til alle for de
gode ord, som allerede er sagt ved dette arrangement og i de seneste dage.
Derfor skal jeg her blot sige en kortfattet tak
til begge menighedsråd, personalet ved de 2
kirker, menigheden, præstekolleger og diverse provster og biskopper, jeg har stiftet bekendtskab med i dette job.
Der er en vittighed, jeg har moret mig med
at fortælle i ny og næ, som jeg nu ikke længere kan gøre brug af. Nu får I den her for
sidste gang.

I og med min stilling i Nr. Omme og Ørnhøj
ligger i 2 stifter, har jeg også 2 biskopper.
Det er Vor Frue i Ribe og Vor Herre i Viborg.
I min nye stilling som sognepræst i Gjellerup skal jeg prøve at koncentrere mig om at
tjene Vor Herre !
Jeg har en sidste opfordring til menigheden
og alle omkring Nr. Omme og Ørnhøj sogne :
Tag lige så godt imod min efterfølger, som I
tog imod mig !
Gå i kirke !
Giv respons på nyt og gammelt !
Giv en kop kaffe !
Tag lige så godt imod min efterfølger, som I
tog imod mig ! AMEN ! 

Tusind tak for de frivillige bidrag til Runestenen

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

Valhalla Bjælkehuse
Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16
14. marts 2012

Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk
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Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 4. maj kl. 10.00:
Tobias Led Møller Andreasen
Lotte Birkebæk
Pernille Eline Jensen
Nikolaj Hammelsvang Kirk
Marie Graakjær Larsen
Christina Mathilde Lauridsen
Esben Rantanen Lund-Nielsen
Henriette Lørdal
Dennis Boutrup Mathiasen
Frederik Kviesgaard Nielsen
Jeppe Brun Schmidt
Andreas Gammelager Therkildsen
Mads Therkildsen

Kjærgårdsvej 8
Sønderkjærsvej 26
Grønbjergvej 28
Holmgårdsvej 2
Rundingen 8
Ommegårdvej 14
Sønderkjærsvej 12
Kjærgårdsvej 4
Ørnhøjvej 5
Sandbækvej 24
Kodalsvej 2
Sønderkjærsvej 3
Grønbjergvej 22

Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Abildå

6973 Ørnhøj

Konfirmation Nørrelandskirken, Holstebro den 5. maj 2012
Jasmin Cao Dam
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Algade 6
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Grønbjerg

Det mener
Guruen
fra
Grønbjerg
- om...

Runestenens afsløring af Guruen...
Det er fuldstændig forkasteligt, at Runestenen ikke kan drage omsorg for, at få afsløret
Guruen når det nu er bebudet.
Jeg er orienteret om at flere har henvendt sig
til Redaktionen om udeblivelsen af afsløringen i det forrige nummer. Det bør der rådes
bod på Hr. redakteur Ballegaard.
Redaktionen iler til med afsløringen:
Guruen der har bidraget med kritiske bemærkninger og holdninger til et og andet i
sognet og andre almindeligheder er ingen
ringere end Hr. Søren Nilausen der bor på
gården Gammelmark på Grønbjergvej.
Af de enormt mange indkomne forslag blev
der trukket lod, og den heldige vinder af to
poser ægte Lagerman lafektkonkris (de poser bliver da også mindre og mindre) blev
Jesper Bagge.

Jesper Bagge modtager her sin velfortjente belønning for at have ”afsløret” ”Guruen fra Grønbjerg”

Guruen har bebudet at der af og til vil
komme indlæg fra hans hånd. 

PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2011-2012
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.
14. marts 2012
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I Ny forpagter til Forsamlingshuset
Ved: Mogens Ballegaard

Bøghen og kæresten vil gerne flytte til
Grønbjerg.
Bjarne Bøgh har forpagtet Grønbjerg Forsamlingshus og vil benytte den som base for
sine mad, fest og ”ud af huset aktiviteter”.
Bjarne Bøgh er uddannet kok og tjener fra
Hotel Schaumburg i Holstebro. Derudover
har han arbejdet på Golf Hotel i Viborg og
på Pejsegården i Brædstrup. I den seneste tid
har han haft kaffevognen på Færchtorvet i
Holstebro, der også har dannet rammen om
hans mad-ud-af-huset-arrangementer og
Bøghens øvrige aktiviteter, der bl.a. omfatter
”kogekoneaktiviteter” i forsamlingshuse
sognegårde og private hjem og gadefester
med grillen.
Lidt mere aktivitet
Tina Risom og Jens Kristian Christensen der
har renoveret og ejer Grønbjerg Forsamlingshus synes, at der skulle være lidt mere
aktivitet i og omkring forsamlingshuset, og
da Jens Kristian ikke synes, at madlavning
og festarrangementer lige er hans spidskompetencer, greb Bjarne Bøgh chancen og vil
benytte Grønbjerg Forsamlingshus som udgangspunkt og base for sine aktiviteter samt
udlejning af forsamlingshuset til private fester, kaffeborde til begravelser, større generalforsamlinger, møder, og hvad man ellers
kan benytte forsamlingshuset til.
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Den private sfære!
Nu søger Bjarne Bøgh og kæresten Marianne Routh samt deres børneflok, Mille på 10,
Cecilie på 13 og Morten på 16, bolig i Grønbjerg. I første omgang på lejebasis, men måske senere på ejebasis.
Årsagen er naturligvis at slippe for køreturen fra Holstebro til Grønbjerg, når der er
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aktiviteter i forretningen.
Marianne inddrages i ”produktionen” når der
er travlt, men ellers beflitter Marianne sig
med jobbet som massør, terapeut og akupunktør. Marianne er uddannet lægeeksamineret kropsmassør og har endvidere taget uddannelsen til akupunktør.
Målet for engagementet
Grønbjerg Forsamlingshus skal i løbet af to
år og efter parrets opfattelse og idegrundlag
gerne fremstå som stedet, hvor man kan afholde gode fester med super menuer, med
veltillavede retter, en professionel betjening
og en service der er helt i top.
Det veterinære og smily
Køkkenet i forsamlingshuset skal nu veterinærgodkendes og indgå i den almindelige
smily ordning. Indtil nu har huset fungeret
som såkaldt nøglehus, hvor en sådan godkendelse ikke har været nødvendig. Den veterinære godkendelse betyder, at der bliver
stillet krav om hvem og hvad, der må komme ind i køkkenet. Derudover vil Bjarne
Bøgh også søge om en spiritusbevilling med
al hvad det nu indebærer.

arrangeret fællesspisninger her hen over vinteren og i foråret, og så igen i efteråret. Fællesspisningerne bliver som sædvanlig med,
at man selv tager drikkevarer og service
med. Bjarne Bøgh fremstiller hovedretten,
og de tre foreninger drager omsorg for det
velkendte ta-selv-dessertbord. Prisen bliver
80 kr. for voksne og det halve for børn.
En helt ny akustik
Som en nyskabelse i forsamlingshuset bliver
der nu set på og gjort noget ved lydkvaliteten og de akustiske forhold. Så alt i alt glæder Bjarne og Marianne sig til at stifte bekendtskab med Grønbjerg, dets beboere og
de aktiviteter som de håber de kan skaffe til
sognet. I øjeblikket har Bjarne Bøgh overtaget de arrangementer der allerede er booket
og har endda fået flere arrangementer til huset. 

Fællesspisninger
Bjarne Bøgh har allerede i samarbejde med
de tre arrangerende foreninger Menighedsrådet, Margrethes Døtre og Kultur og Samvær

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

Slægtsforskningstilbud
Har du lyst til at arbejde med at undersøge og ”tegne” din stamtavle?
Har du lyst til at komme i gang med slægtsforskning?
Lokalhistorisk arkiv har mange muligheder, og jeg vil gerne hjælpe dig med at:
•
hente gratis slægtsforskningsprogram fra nettet
•
søge på gravsten
•
søge i folketællinger
•
søge i kirkebøger
Med venlig hilsen Johannes Kirk 97 38 40 10 - johanneskirk@gmail.com
14. marts 2012
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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.00
Stedet offentliggøres senere
Der indkaldes hermed til generalforsamling for nedenstående foreninger
Fælles oplæg v/ Klaus Tang
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Lissi Aagaard Dyrberg
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg GUF / Klaus Tang
Generalforsamling
Grønbjerg ungdomsklub / Børge Jensen
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Heidi Kjær
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen
Kulinarisk indslag:
Bliver en overraskelse
Underholdende indslag ved:
Det bliver en overraskelse

Med venlig hilsen
De deltagende foreninger
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De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt 14 dage inden generalforsamlingen.
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde:
•
Beretning fra foreningen
•
Regnskab fra foreningen (i enkelte tilfælde foreløbigt regnskab)
•
Oversigt over bestyrelsesmedlemmer
•
Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg
•
Angivelse af om man modtager genvalg
•
Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen
•
Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg
Beretningerne:
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra foreningerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål.
Regnskaberne:
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfordringer til at stille spørgsmål.
Stemmesedler:
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemmesedler
i forskellige farver og nuancer til den pågældende forening
Valg:
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskelligt farvede stemmesedler
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer,
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse.
Men hvad medlemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til.
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op til
denne anden fælles generalforsamling i Grønbjerg.
Er man ikke medlem af én af de deltagende foreninger, kan man blot komme alligevel for at nyde begivenhederne og høre om alle de gode aktiviteter i Grønbjerg….

….og få en fantastisk oplevelse med
Vores kunstneriske overraskelse
….og ditto kulinariske

14. marts 2012
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I Godt fra start
Ved: Grønbjerghj venner - Grethe Lauridsen

Grønbjerghjemmets Venner er kommet godt
fra start.
Vi har nu 80 medlemmer, men er der flere,
som har lyst at støtte, så modtager vi gerne
kr. 50,- pr. person på konto 7670 - 4464256.
Der er også kommet firmastøtte, og bidrag
fra flere pårørende, det er da flot, så nu er
der lidt at gøre godt med til glæde for beboerne.

Mange frivillige har meldt sig og kommer
ugentligt på Hjemmet og er med til, at beboerne får gode oplevelser.
Til fastelavn blev der pyntet tønder og ris
m.m. i fællesskab, og 1. klasse fra Friskolen
kom og hjalp til med at slå katten af tønden.
Lige for tiden er det påsketing, som bliver
fremstillet.
Vi regner også med at holde en forårsfest,
det bliver nok en gang i marts. 

Grønbjerg Friskole
Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 18. april kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Program for Kultur og Samvær 2011 - 2012
Tirsdag d. 27. marts kl. 19.30 i Konfirmandstuen med Elly Vestager.
Kultur og Samvær er medindbydere til et møde med Menighedsrådet.
Projekt Ulandshjælp til selvhjælp - kaldet PULS.
Onsdag d. 6. juni
Foreningen påtænker en bustur rundt i Ringkøbing-Skjern kommune med forhenværende borgmester Torben Nørregaard som chauffør og fortæller.-- Se side 32
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.

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:
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Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
14. marts 2012

...fortsat fra side 3

Energirenovering
Et andet erhvervsfremmende projekt kommunen deltager i, er energirenoveringen af
bygninger, hovedsageligt uden for fjernvarme områderne, da varmeudgiften her typisk
er højere. Kommunen har indledt et samarbejde med Scanenergi, om et projekt, hvor
man vil forsøge at finde 100 huse, hvor på
der skal laves en energirapport, med henblik
på forslag til energioptimering. Samarbejdet
skulle gerne ende med en kørerplan, der gør
det nemt for husejerne at få overblik over
mulighederne både håndværks- og finansie-

ringsmæssigt. I disse tider med faldende
beskæftigelse, kan projektet få stor betydning, da kommunen mener der er basis for
energirenovering af ca. 1000 huse.
Biogas
For nøjagtig et år siden skrev jeg lidt om
kommunens satsning på biogas, som bestemt også er et erhvervsfremmende projekt.
Vi er klar til at sætte 1 etape i gang og har
stort set været det et års tid, men venter stadig på det nye energiforlig, som nu har været et år under vejs. Et tydeligt eksempel på
hvordan et udkast til et nyt lovforslag, kan
sætte alt i stå indtil det bliver vedtaget. 

DET STORE GRANLY CYKELLØB
Til fordel for Grønbjerg Friskole
spurter af sted...
søndag den 26. august fra 14 - 17
Begynd allerede nu at udse dig nogle sponsorer!
Detaljeret program/instrukser følger
Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net

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

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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I Derfor handler vi i Brugsen
Ved: Helle Harhorn Vendelbo m familie ”

Vi kan kun tilslutte os alt det der er skrevet i
de sidste numre af Runestenen, men vi vil
alligevel prøve at lave en udgave for familien Vendelbo.
Det er nemt i hverdagen
Vi handler i Brugsen fordi det er nemt for os
i vores, sommetider lidt, travle hverdag. Vi
ved, hvor de varer vi skal have de er og ellers er der altid nogen der er hurtige til at
hjælpe os. Jeg kan holde lige ved indgangen, ungerne sidder somme tider bare i bilen
og venter i det øjeblik, det tager at handle og
fortryder de, kommer de bare ind i Brugsen.
Katrine kører tit vognen og det gør det nemmere, for så er hun beskæftiget… og går det
ikke, kan vi hurtigt gøre os færdige og komme ud i en fart…
Kontakten og det personlige
Det er hyggeligt, der er altid nogen at sige
hej til og det gør det mere personligt og nærværende for os. Jens Peder bestiller gerne
det hjem vi mangler, også mere specielle

ting, som heller ikke kan fås i alle andre og
større supermarkeder. Jens Peder er altid
klar til at hjælpe med vores sommetider lidt
anderledes ønsker – tak for det. Hvis jeg
handler i større supermarkeder bliver jeg
som regel fristet at søde strømper og sjove
tandbørster til ungerne, nye kaffekrus, bøger
og alt mulig andet som vi måske slet ikke
har brug for…
Det er nemt med konto i Brugsen
Med konto kan vi alle i familien handle uden
penge på lommen. Drengene syntes, at det er
spændende selv at komme ind at handle og
kan godt købe få varer, mens jeg henter Katrine i dagplejen. Ejnar er en der sjældent
har kontanter på sig, men her kan der alligevel handles på vej hjem.
Det betyder meget for vores familie, at vi
kan handle det meste ind søndag eftermiddag og derved gøre klar til den kommende
uge. Vores hverdag er baseret på at vi handler i brugsen – fordi det er nemt… 
Det meste af familien
Harhorn Vendelbo
samt en ”gæstevisitter” fotograferet i
hjemlige omgivelser.
Fra venstre er det
Nicolai, Jacob, gæstevisitter, Markus
Schjerlund, og mor
Helle med Katrine.
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I Reception i Forsamlingshuset
Ved: Mogens Ballegaard

Hvor knivene og gaflerne? Sådan lød det fra
flere gæster ved Kokkemandens reception
den 3. marts i anledning af overtagelse af
forpagtningen af Grønbjerg Forsamlingshus.
Kokkemandens svar var, at buffeten var kanapéagtig og skulle spises med fingrene.
Kokkemanden er Bjarne Bøgh og ved hans
side står kæresten Marianne. Desuden var deres tre børn (selvfølgelig) også i deltagerskaren og deltog også med en hjælpende hånd.
Kokkemanden har netop opnået at få forsamlingshuset godkendt af de veterinære
myndigheder og har modtaget en smily, som
kokkemanden mener, der er værd at værne
om og opretholde.
Det giver nogle begrænsninger i forhold til
tidligere leje og brug af Forsamlingshuset.
Herom kan der gives svar på ved forespørgsel, som man er velkommen til at rette til
kokkemanden alias ”Bøgh’en”.

Der var ikke noget med ”At skibet skal sejle i
nat” selvom skibet var fyldt med kanapéagtige
anretninger, idet Bøghen opfordrede alle til at
spise nu, for kl. 16 var det slut - skål.

En hilsen fra Bjarne Bøgh:
Stor tak til de over 100 personer der kom til
vores reception i dag - mange, mange tak for
gaverne.
Marianne og Bøgh 

Kokkemanden alias Bjarne Bøgh fortalte historien bag flytningen til Grønbjerg
14. marts 2012

27

Den store Elvis-aften i
Grønbjerg Forsamlingshus
Lørdag d. 14. april 2012
er vi stolte af at kunne præsentere

Olav Lisby
i det store Elvis Show

Vi begynder Kl. 18.30 med spisning,
og selvfølgelig vil menuen bære præg af Elvis’ hjemland!

Maden står Bøgh’en for!
Prisen for hele aftenen inkl. lækker mad og Elvis-Show
275,- pr. person
Der vil være mulighed for at købe natmad hos Bøgh’en
Tilmelding og betaling sker ved at indbetale til
kontonr. 7670 - 2042625 (husk navn og antal)
Eller ved direkte betaling hos:
Joan Nielsen, Algade 10, Tlf. 97 38 49 41
Absolut sidste tilmelding senest onsdag d. 3. april
(tilmeldingen er bindende!)
Vi glæder os til at se jer
Sogneforeningen
(Alle drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset!)
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Er det ham her vi venter på at få afsløret?

14. marts 2012

Mad til hverdag og fest - så er kokkemanden bedst

Svinget 1 • Grønbjerg • 6971 Spjald
bb@kokkemanden.dk

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Grønbjerg forsamlingshus

Tilkendegivelse og accept venligst
til Grønbjerg Sogneforening.

Tlf. 2264 2727

Alligevel drister vi os til at invitere
guruen til at holde årets båltale til
Sankt Hans festen.

BØGH

Vi venter fortsat i spænding på
afsløringen.

www.kokkemanden.dk

Båltaler 2012
Grønbjergs Guru
efterlyses!
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I Dorte og Troels, Sandbækvej 22
Ved: Grete Tange

Ved ankomsten til adressen er far Troels lige
kørt op til dagplejeren for at hente Asta på
1½ år, så mor Dorte er alene hjemme med
lillesøster Agnes (4,2 kg ved fødsel), der
kun er 6 uger gammel.
Jeg bliver meget venlig modtaget, og Dorte
og jeg snakker om, hvordan det er at have
små børn, om dagligdagen i hus på landet,
om relationer til familie og andre nære emner, indtil Troels og Asta kommer hjem.
Så bliver der disket op med hjemmebagte
boller og dejlig te, som nydes sammen af hele familien.
Om sig selv fortæller Dorte Sønderby:
”Jeg er født i Spjald, hvor jeg er vokset op.
Mine forældre har Krog Planteskole, og jeg
har en lillesøster, der hedder Pia, der nu bor
i Århus. Jeg har gået på Spjald Skole, og
derefter tog jeg studentereksamen på Ring-

kjøbing Gymnasium, hvor jeg mødte Troels.
Inden jeg startede på læreruddannelsen, var
jeg i et år lærervikar på Ulfborg Skole.
Jeg læste først tysk på Universitetet, men
jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var det,
jeg skulle. Så derfor tog jeg læreruddannelsen i stedet på Århus Seminarium, og derpå
arbejdede jeg som lærer i Århus i 2½ år, før
vi flyttede hertil. Jeg har linjefag i dansk,
natur-og-teknik, musik og håndarbejde. Efter at vi er kommet her, har jeg haft et barselsvikariat på Spjald Skole, og det var jeg
meget glad for. Det var sjovt igen at møde
mine gamle lærere, som kommer til kaffe på
skolen 1 gang om måneden.
Da vi fik børn, syntes vi, at det var en god
ide at vende hjem, for vi mener, at det er en
gave både for bedsteforældre og børnebørn,
at de har hinanden. Vi boede i et rækkehus i
Århus, og når vi har set, hvordan Asta har

Dorte med Agnes medens Asta sidder ved Troels
30

14. marts 2012

udfoldet sig i haven her, og hvor megen glæde hun allerede nu har haft af bedsteforældrene, har vi ikke fortrudt vort valg.”
Troels Sønderby fortæller så om sig selv:
”Jeg er uddannet klassisk arkæolog, men det
er der ikke så meget arbejde i, for min uddannelse har fortrinsvis drejet sig om Grækenland og Romerriget, og der er jo ikke nogen af de lande, der har sat store spor i Danmark. Hvis man vil arbejde med det, skal
man ofte til udlandet f. eks. Tyskland eller
Middelhavslandene, hvor der er masser af
spor efter dem.
Jeg er født og opvokset i Ulfborg, og der har
jeg også gået i skole. Jeg var på efterskole i
Vedersø i 9. og 10. klasse, og derefter tog
jeg studentereksamen på Ringkjøbing Gymnasium. Jeg havde forskellige jobs, før jeg
begyndte at læse, men i 14 dage var vi dog
sammen på bådtur i Ægypten. Det var vores
interrail.
Det tog 5½ år at tage uddannelsen til klassisk arkæolog, som er normeret til 5,
(specialet trak lidt ud), og i dag skal man
vær færdig på de 5 år, fordi man mener, at

forudsætningerne skal være de samme for
alle, der skriver speciale. Jeg har desuden
suppleringsfag i museologi, som er læren
om, hvordan et museum er opbygget, hvilke
love og regler, der hersker indenfor faget og
teori om, hvordan man formidler bedst muligt om faget. Denne formidling skal naturligvis være afpasset efter målgruppen. Den
største målgruppe er kvinder over 50, som
har tid og råd til at besøge museerne.
Mit hjerte banker ikke lige så meget for den
danske arkæologi som den klassiske, og jeg
har med tiden fundet ud af, at jeg hellere vil
arbejde sammen med flere, end det som arkæologer mest gør, så derfor har jeg besluttet at tage en ny uddannelse, nemlig som lærer. For at afprøve om det nu også var det,
som jeg skulle, var jeg i 8 uger i praktik på
Grønbjerg Friskole, først 4 uger i virksomhedspraktik, derefter 4 uger i praktik med
løntilskud. Det var 8 virkelig gode uger,
hvor jeg fik øjnene op for, hvordan man formidler og tager hensyn til de forskellige elever. Det var meget medvirkende til, at jeg
her efter sommerferien gik i gang med læreruddannelsen som fjernstudie på Nr. Nis-
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sum Seminarium (VIA University College
Læreruddannelsen i Nørre Nissum). Samtidig med det er jeg vikar på Ulfborg Skole.
Fjernstudiet, der tager 4 år, foregår først og
fremmest på nettet, men jeg er da også på seminariet ind imellem. Jeg studerer linjefaget
dansk nu, og jeg har været 4 uger i praktik i
Tjørring.”
Fælles erfaringer
Dorte og Troels fortæller også, at de nu kan
få mange gode snakke om, hvordan man
kan undervise, og hvilke problemer man løber ind i, samt hvordan man eventuel kan løse dem. Endnu har Dorte jo mest erfaring fra
klasseværelset, så hun kan komme med forskellige eksempler, men da hun først og
fremmest har haft de små, mener Troels, at
eksemplerne ikke altid så let lader sig overføre til de store, som han er mest interesseret
i.

købt det for flere år siden, og da det stod
tomt, kunne de bare flytte ind. Derfor bor de
til leje, men de er ikke fremmede for at blive
her, hvis der bliver mulighed for at få job for
dem begge to, når Troels er færdig. De synes
også, at det ville være en god ide, hvis pigerne til sin tid skulle gå i Grønbjerg Friskole. I
det hele taget er de åbne for jobmuligheder,
for Dorte er rigtig glad for at være lærer, og
hun synes ikke, det er så sjovt at gå hjemme
i længere tid.
Hun er glad for, at hun kendte så mange i
forvejen, da de kom her, for ellers kunne det
måske have været lidt ensomt. Og da Troels
har været med i revyen i Spjald, og har været vikar på Friskolen, så synes de, at de allerede begge er faldet godt til.
En hyggelig stund, hvor der er tid til snak
med Asta, til bleskift og til vuggen med den
lille, er forbi, og jeg siger mange tak, fordi
de ville tage imod mig. 

Til Grønbjerg
Dorte og Troels er flyttet til huset her på
Sandbækvej, fordi Dortes forældre havde

Sæt allerede nu kryds i kalenderen…
…ved onsdag den 6. juni
Kultur og Samvær inviterer til en guidet heldagsbustur rundt i Ringkøbing –
Skjern Kommune med forhenværende borgmester, Torben Nørregaard,
som også er guiden.
Byd eventuelt udenbys venner med, men vær opmærksom på at Torben Nørregaards rundture er et tilløbsstykke. Der er ca. 50 pladser i bussen. Turen foregår fra kl. 9.30- 18.00.
Pris: For 300,00 kr. får du Rundturen - en lækker middag i Hvide Sande - eftermiddagskaffe et hyggeligt sted - samt god service.
Forhåndsbestilling kan ske på tlf. numrene 97 38 40 92 og 97 38 42 65
Se i øvrigt et mere udførligt program i Runestenens majudgave.
Vel mødt og med venlig hilsen Kultur og Samvær
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Hej alle skønne tøser, piger, kvinder, koner osv.!
Vi indbyder til tøsetur 2012
i år tager vi til Tuta Vallis, der ligger ved Vandkraftsøen i Holstebro
Tag med og få en fantastisk oplevelse!
En weekend fuld af:
Afslapning - dybe seriøse samtaler (!) - en god bog - en svømmetur - fred
frihed - fællesskab - god mad - grineflip - gåture - kanotur(?)
kendte og ukendte ansigter - middagslur - musik
sang - skøre indslag
..og meget meget andet godt!

I år bliver det: - fredag til søndag d. 7. - 9. september
bemærk ny dato!
Prisen for overnatning, mad, øl, vin og vand
hele weekenden er 500,-.
(Hvis du kun har mulighed for at deltage én dag, er prisen 300,-)

Dejligt hvis du vil give en (ikke bindende) forhåndstilkendegivelse til
Connie Brun Schmidt på mail: - c.schmidt@mvb.net - inden 1. april 2012
Endelig tilmelding og flere oplysninger kommer senere….
Tag naboen, søsteren, mosteren, veninden under armen...
….og få en fed oplevelse!
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle
Med venlig hilsen
Henriette, Elsebeth og Connie

14. marts 2012
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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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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Skranteårene
EU's ministerråd har udnævnt 2012 til det
europæiske år for aktiv aldring. Baggrunden
er, at levealderen stiger i alle de europæiske
lande, så der bliver flere og flere over 60 år
samtidig med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder.
På den japanske ø Okinawa har man slet ikke et ord for pension, og der lever folk længere end de fleste andre steder. I stedet har
man ordet ikigai, som betyder "grunden til at
stå op om morgenen". De gamle fortsætter
med at arbejde (som de nu kan) eller hjælper
med pasning af børnebørn og oldebørn og
forskelligt andet. Det viser sig at være sundt.
Ved skranteårene forstås de år, hvor man tit
er lidt syg og sløj og har svært ved at klare

sig selv. Man bliver tiltagende alderdomssvækket og hjælpeløs indtil man dør. Hvis
man fortsætter med at leve sundt og holder
sig i gang med forskellige aktiviteter og socialt samvær og har noget at stå op til hver
dag, bliver chancen for at leve længe større
og skranteårene meget færre. Hvis man f.
eks. tænker sig, at man har held til at forlænge sin levetid med ét år, vil den tid, hvor
man skranter, før man dør, blive afkortet
med ca. to år.
En dårlig livsstil kan føre til, at skranteårene
begynder allerede i 40-50 års alderen, hvor
man skal have medicin og anden hjælp. Levealderen bliver jo så også kortere, men der
bliver måske alligevel 20-30 år at skrante i.
Som det ser ud nu med økonomisk krise,
skal vi nok regne med, at der bliver mindre
hjælp at få.


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

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Tirsdag d. 8. maj kl. 19.30
i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsenbestyrelsen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv
Åben for alle - aftal tid
tlf. 97 38 40 20 eller 97 38 43 32 - mail adr.: johanneskirk@gmail.com
14. marts 2012
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I En pigerelateret aktivitet
Ved: Mogens Ballegaard

Ved syvtiden om aftenen myldrer det ind
med piger. De bærer alle på et eller andet
strikketøj i deres tasker. Strømper, huer,
halstørklæder, prinsetæpper, filtet hjemmesko, ”halsrør”, knagerækkestrik og en enkelt
”snyder” og har postkort i tasken.
Det er den anden onsdag i februar, og det er
op ad jerntrappen ind på loftet hos Bodil og
Elmo, dernede på hjørnet af Grønnegade og
Bymarken. Der er dog ikke ankommet helt
så mange som der plejer, det er jo midt i
skolernes efterårsferie.
Straks man træder ind ad døren lyder det,
”Ingen adgang for mænd”. Jeg var da af den
overbevisning, at det kun var til ”Dip og dildo”, at mænd var forment adgang. Men sådan er der så meget - jeg blev dog også sendt
hjem igen, efter at have fuldført mit ærinde,
med aftenens kaffetilbehør, friskbagte fastelavnsboller, til konen og mig, så helt så
slemt med adgangsbetingelserne var det ik-
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ke. Men måske mere en indikering af, at foruden strikkeriet i byens ”Strikkecafé” så er
det pige/tøse/kvinde-snak der flyder, medens pindene knitrer. Det kan dog også være
udveksling af strikkeerfaringer og strikkeopskrifter, hjælp med en opskrift eller gode råd
til at komme videre i strikkeriet.
Hver aften har Anita og Bodil lavet kaffen,
og så skiftes man til at have brød med - og
aftenens delikatesse var som før nævnt
friskbagte fastelavnsboller. Derudover betaler man 25 kroner til husly og kaffe.
Strikkecaféen har rigtig fået gang i pindene.
Der er 24 tilmeldte, men der kommer typisk
15 - 20 strikkepiger hver anden onsdag. Og
det er ikke kun grønbjergpiger der kommer.
Nej, Strikkecaféen i Grønbjerg trækker også
piger fra Holstebro, Ørnhøj, Abildå og
Vind. 
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I Grønbjerghjemmets Venner
Ved: Mogens Ballegaard

Året 2011 var frivillighedsår. Det betød, at
Ringkøbing-Skjern kommune havde en pulje
penge, man kunne søge. I disse spare– og
nedskæringstider ser man også at civilsamfundet overtager andre roller end hidtil, så
hvorfor ikke drage nytte af det og oprette
Grønbjerghjemmets venner.
Som sagt så gjort, men en hurdle skulle man
lige over. Man kan ikke søge kommunen
uden at man er en forening.
Der blev hurtigt skrevet vedtægter, indkaldt
et par interesserede og så var den forening
oppe at stå, og man kunne så søge kommunen, og om man sandelig ikke også fik gevinst. Tolv tusinde dejlige danske kroner
dumpede ind ad brevsprækken til den nye
forening, som skulle benyttes til gavn for
hjemmets beboere.
Den 25. maj var datoen for den nye forenings opståen og Bente Færge, Grethe Lauridsen og Anette Hansen blev valgt til bestyrelsen og leder Anne Grethe Hansen på
Grønbjerghjemmet blev revisor.
Onsdag den 15. februar var der så ordinær
generalforsamling.

Formanden, Bente Færge, aflagde beretning
og kunne fortælle at Vennerne havde købt
sangbøger til hjemmets beboere, der var
købt hobbyting og man inviterede beboerne
på frokost under julegaveindkøb.
Ud over disse ting har der været flere aktiviteter som de frivillige har stået for. Ved de
forskellige aktiviteter har man også kunnet
melde sig ind i foreningen. Det har på mindre end et år betydet, at foreningen har fået
80 medlemmer.
Regnskabet og beretningen blev godkendt
og taget til efterretning.
Der var genvalg til bestyrelsen, Bente Færge, Grethe Lauridsen og Anette Hansen.
Som en krølle på den hale manglede man en
revisorsuppleant. Da jeg som udenforstående var kommet for at tage billeder af den
nye bestyrelse, blev jeg shanghajet til dette
tunge og ansvarsfulde job. I første omgang
kunne referenten ikke høre mit accept, men
jeg måtte dog forklare hende, at jeg jo nok
godt ville.
Næste års aktiviteter blev drøftet og der kom
flere ideer til handleplan på bordet. Sanseleg
sammen med dagplejebørnene, fisketur, sommerhusferie (de ansatte
kan af besparelsesmæssige grunde ikke deltage) og flere
andre aktiviteter.
Dog var konklusionen at der ikke
måtte være for
mange aktiviteter.
Mest af hensyn til
beboerne, men også af hensyn til de
frivillige. 

Grethe Lauridsen (tv), Anette Hansen og Bente Færge
14. marts 2012

37

I Hilsen fra Kultur og Samvær
Ved: Ingrid Kirk

Ja, nu lakker vort program for 2011-12 så
mod enden, og vi takker alle, som har været
med ved vore arrangementer – som har bakket os op - meget.!!!
At have besøg af én af Grønbjerg Skoles
gamle elever er altid dejligt og meget interessant, en undtagelse var ikke i oktober at
se og høre Ragna Lauridsen, som rejste
helt fra Stavanger for at fortælle os om sin
tilværelse som jordemoder og om familielivet med mand og børn i vort nordiske naboland.
En stærkt personlig og meget hudløs og ærlig beretning om alkoholisme fik vi i november ved forstander for Laugesens Have, Søren Elbæk. Ekstra nærværende, fordi fortællingen omhandlede ham selv.
Foreningens generalforsamling forløb samme aften, hvor der ikke skete ændringer af
nogen art.
Før-julehygge-aftenen- i 2011 d. 20.12. var,
som den plejer at være, hyggelig, morsom
og med et kulturelt input i form af afsyngelse af julens melodier og en julefortælling.
Dette år velvilligt leveret af Grete Tange.
Grete havde valgt at genfortælle Johannes
V. Jensens gribende fortælling: Mortens Juleaften. Som de forrige år må vi så slutte af
med, ved hjælp af terninger og raflebæger,
at kappes om julegaverne.
Ingrid Engestoft var som sædvanlig flink
ved klaveret. Mange tak for det!

Fællesspisningen, som mange år også er
faldet i januar, trak igen et godt sultent publikum til sig. Hyggeligt, at vi kan mødes på
denne måde om et herligt måltid.
Men noget vemodigt var der da også ved aftenen, den aften, hvor foreningerne ligesom
tog afsked med vores kære Ole Rasmussen,
præsten, som har været der med guitaren,
når vi ved fællesspisningerne sang nogle af
vore gode danske sange. Tak for din medleven i sognets liv, Ole, og god vind fremover.
Selv havde jeg det, da jeg hørte om Ole Rasmussens snarlige flytten fra sognet, næsten
som dengang en vis anden Hr. Rasmussen
opsagde sin stilling for at skifte job - nemlig
Anders Fogh, - uha - hvordan skal det da gå
- ka´ vi undvære ham?
Gang på gang viser det sig trods alt, at livet
da går videre.
Jeg har lyst til at sende vers 1 af en 1500 år
gammel keltisk bortsendelsessalme i kølvandet til en afholdt sognepræst:
Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven,
og må solen varme blidt din kind, og må
regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen, må Gud holde - holde dig
i sin hånd!

Året 2012 blev åbnet med en aften, hvor friskoleleder Peter Lindegaard og Hans Peter Ravn underholdt os med fortælling, sang
og musik. En aften, hvor historie, alvor og
gammen går godt i spænd. Stor tak til jer
begge, I er jo formidable - store talenter med
jeres instrumenter. Og hønsekoret klukkede
jo godt med! ! !
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Zoneterapi  Massage
Bach blomsterremedier

Tina Hammelsvang Kirk
Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg - Vildbjerg - Tlf.: 22 37 72 33

www.klinikforsundhed.dk

hel del år her i Grønbjerg som velintegrerede og meget vellidte mennesker.
Godt at gense dig Enes!
Når I læser denne Runestenen er vort sidste
selvstændige arrangement d. 1. marts. afviklet, nemlig det, vi har kaldt :”Et liv i Frihed”
med fotograf og tidligere Jehovas Vidner
Jette Seidensschnur fra Grindsted. Håber,
at også dette emne vil interessere mange.
Jette er i alt fald en meget dygtig fortæller,
(men det er hun måske undervist i, da hun
som barn blev opfostret i sekten).
Gensynsglæden var gensidig, da Enes Begovic den 2. februar gæstede vores forening.
Enes fortalte oplagt og inspirerende om det
tidligere Jugoslaviens status i dag - og om
sin egen 2012 - tilværelse - 20 år efter den
hastige og nødvendige flugt fra fædrelandet
Bosnien.
For uindviede: Enes og hans familie samt 4
andre bosniske flygtningefamilier boede en

Som rosinen i pølseenden er vi medindbydere til Menighedsrådets aften d. 27. marts i
Konfirmandstuen med Elly Vestager. Projekt hjælp til selvhjælp - kaldet PULS.
TAK til Grønbjerg Friskole og Menighedsrådet for vores benyttelse af lokaler i denne
vinter! Og til Runestenen for ”ikke dyr” annoncering - og omtalemulighed! 
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I Grønbjerg Friskole
Ved: Bestyrelsen

Grønbjerg Friskole har gennem længere tid
ventet spændt på byggetilladelsen fra kommunen til vores skoleudvidelse på 185 m2.
Den er nu kommet, og vores arbejdsgrupper/
teams kan nu komme i gang med det egentlige byggearbejde.
Som beboere i Grønbjerg og omegn, vil I, i
den kommende tid opleve en del tung transport, i form af jord, sand, beton og materialekørsel til og fra Friskolen. Vi håber på jeres forståelse herfor.
Der skal lyde en stor tak til alle, der har
medvirket til, at vi er nået frem til det første
spadestik, og at selve byggeprocessen nu er i
gang.
Vi ser frem til at kunne slå dørene op til de

nye lokaler og den nye bygning august 2012
og lade børnene, pædagogerne og lærerne
tage dem i brug.
På den økonomiske front omkring byggeriet
er stor set alle aftaler på plads og underskrevet. Bestyrelsen har samtidig gennemgået et
udkast af regnskabet for 2011og budgettet
for 2012 i fællesskab med Friskolens revisor. Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole kan
på den kommende generalforsamling fremlægge sorte tal på bundlinjen, selvom vi
blev ramt af ”genopretningspakken”, under
navnet dispositionsbegrænsning og andre
former for besparelser.
Dette set i lyset af andre friskoler, der har
økonomiske problemer og derfor må lukke.
Bestyrelsen ser positivt frem til generalforsamlingen 18. april 2012 – vel mødt til alle. 

Fra en netop udsendt mail lyder det således: Så er byggeriet skudt i gang. Det første arbejdshold under
ledelse af Børge Jensen og Gravers Sønderby skal på arbejde i denne weekend. Børge og Gravers har
selv taget kontakt til deres hjælpere. Hermed liste over de forskellige arbejdsområder med medlemmer.
Formændene for områderne sørger for at kontakte folk, men har I spørgsmål, er I naturligvis velkomne
til at henvende jer. Underskrevet: Peder Juelsgaard og Jens Kirk
Der er tilmeldt 72 personer i de forskellige grupper hvoraf de 12 ikke har børn i Grønbjerg Friskole. De
har alle en interesse i Friskolen enten som borgere i Grønbjerg eller også som bedsteforældre.
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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
14. marts 2012
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I Mafiaaften i Grønbjerg
Ved: Læsekredsen - Annemarie Thorup

17 år i Italien
Journalist Morten Beiter fortalte d. 24.1. i
Grønbjerg ud fra sit dybtgående kendskab til
italienske forhold om mafiaen i det sydlige
Italien. Eftersom Morten Beiter har opholdt
sig i Italien i sammenlagt 17 år og har beskæftiget sig specielt med mafiaen, siden
han blev færdig som journalist i 1991, var
det en vidende og særdeles kompetent fortæller, vi lyttede og stillede spørgsmål til.
Efter en kort præsentation af sig selv tog han
fat på aftenens emne, hvor han fortalte om
baggrunden for mafiaens opståen, den sicilianske cosa nostras optagelsesritual, dens
struktur, mafiaklanernes indbyrdes krige, arbejdsmetoder og ufattelige rigdom. Man
skønner, at mafiaens årlige indtægt beløber
sig til 140 mia. euro og anslår dens likvide
formue til 100 mia. euro.

Hvor kommer formuen fra
Formuen er resultatet af røverier – undertiden de samme banker gang på gang –
”beskyttelsespenge”, entreprenørvirksomhed, narkotika- og våbenhandel, håndtering
af giftigt affald og udlån til mindre virksomheder til ågerrenter samt bankdrift generelt.
Når en lille virksomhed ikke kan klare at afdrage mafialånet, overtager mafiaorganisationen forretningen og bruge den til hvidvask
af narkopenge. En fordel for både mafiaen
og den italienske stat, der herved sikrer sig
skat fra den pågældende virksomhed. Især
narko og ulovlig deponering af giftigt affald
giver mafiaen høj profit.
Organisk og Frimureri
Morten Beiter omtalte mafiaen som Italiens
største virksomhed, samtidig med at den
fungerer som ordensmagt. Den officielle ordensmagt eller dele af den er ofte infiltreret i
mafiaen og vender ryggen til, når den bliver
vidne til en forbrydelse. Da mafiaen er en

Morten Beiter her foran knap fyrre lyttende tilskuere
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organisk del af det italienske samfund, er
den vanskelig at få ram på. Noget, der for alvor vanskeliggør kampen mod mafiaen, er
eksistensen af det såkaldte tredje niveau, en
slags ulovlige og hemmelige frimurerloger,
der ud over de øverste mafiabosser har højtstående dommere, politikere, erhvervsfolk
og repræsentanter fra Den katolske Kirke
som medlemmer. Med til billedet hører også,
at mafiaen er fuldkommen ligeglad med, om
den støtter valg af kristelige demokratiske
eller socialistiske politikere.
”Mand af ære”
Ikke desto mindre har staten med jævne mellemrum forsøgt at bekæmpe mafiaen, når
presset i befolkningen blev for stort – og også haft held med at fange og retsforfølge både store og små fisk. Siden 90’erne findes
det såkaldte vidnebeskyttelsesprogram, hvor
”afhoppere” har mulighed for - mod samarbejde med undersøgelsesmyndighederne - at
få nedsat straf og under politiets beskyttelse
som noget af det første at blive flyttet til en
anden landsdel sammen med deres familier,
så de ikke så nemt bliver ofre for organisationens hævnaktioner. Morten Beiters bog
”Mand af ære” handler netop om en sådan
”afhopper”.

Danmark ind i mafiabilledet
Men Italien ligger jo langt fra Danmark – og
så alligevel ikke. F.eks. gjorde Morten Beiter sit publikum opmærksom på, at Danmark
er et af de lande, der har et højt kokainforbrug – og at kokainen bliver losset i en havn
i Syditalien og via mellemmænd fra det danske rockermiljø solgt her i landet. Faktisk
sidder den syditalienske mafia på 80% af
den kokain, der omsættes i Europa. Det faktum burde egentlig vække større genklang i
debatten herhjemme.
Alt dette er kun en brøkdel af den informationsmængde, aftenen bød på.
Grønbjerg Læsekreds takker Morten Beiter
for et passioneret foredrag, hvor aftenen var
velbesøgt og spørgelysten stor. Arrangementet havde ikke været muligt uden tilskud fra
Kulturelt Samråd.
Morten Beiter har ud over ”Mand af ære”
udgivet ”Goethe i Italien 1786-88. 1999”,
samt en samling rejsebeskrivelser fra Italien
og på det seneste en biografi om en af de
sidste vestjyske klitfogeder. For som Morten
Beiter selv siger, lever han i to verdener: Italien og Vestjylland. Læser man Weekendavisen støder man jævnligt på artikler af Morten Beiter, ligesom man også kan høre ham i
P1’s orienteringsprogram. 

Næsten alle kommer i berøring med én der har kræft
Igen i år vil der i Grønbjerg være mulighed for at give et bidrag til
Kræftens Bekæmpelse
Naturligvis under forudsætning af at der er en lille flok,
som vil gå en tur med ”raslebøssen”

Landsindsamlingen er søndag den 25. marts
Har du lyst at være med som indsamler, hører vi gerne fra dig
Venlig hilsen
Hanne og Gravers Kjærgaard – 97 38 40 94
hanne@kjaergaardsvej10.dk - gravers@kjaergaardsvej10.dk
14. marts 2012

43

- 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

