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En lokalafdeling af Cirkus Flik-Flak opstod i Grønbjerg
Opvisning foran konfirmandstuen søndag den 30. juni
i forbindelse med menighedsrådets Nr. sOMMErskole
Et meget farligt nummer med ild bliver præsenteret af
Morten Hessellund Lauritsen og Cicilie Bagge der har en meget bekymrende mine på.

RUNE
STENEN

Guruens udspil om ulve i Danmark har affødt et par reaktioner - og heldigvis for det.
For at holde sig neutral i den anledning, kan
vi dog her fra redaktionens vindue anbefale,
at man tager en tur forbi Naturstyrelsens
hjemmeside, der omhandler ulve. Selvom
adressen er anført flere steder i bladet, kommer den lige her:

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Fra Nikolaj Hammelsvang Kirks facebook er følgende sentens lånt:
”Så er man kommet på u16 landsholdet.
Dejlig følelse efter nogle hårde dage i Vejle,
det kan næsten ikke beskrives! Også lækkert
at have sommerferie nu.”

http://www.naturstyrelsen.dk/
Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/
Rovdyr/Ulv/

Tillykke med det Nikolaj. Jeg tror at mange
her fra Grønbjerg vil følge dig, og vi ser
frem mod på de næste år. (For de der har lige så meget begreb om fodbold som undertegnede betyder U16 vist nok personer til og
med 16 år).

Den nye forening GAFFA
Gr ønbjer g Aktiv For ening For Alle er kommet godt fra land, og som de siger, er
der et stort arbejde forbundet med at sammenkoble tre foreninger til én, men vi følger
spændt udviklingen.

Velkommen til…
Så gik Landsbymusen fra madlavningen her
i Grønbjerg. På sin vis skammeligt da det
sikkert for mange har betydet, at det var relativt nemt at komme nemmere om ved
madlavningen om aftenen. Selv med den
nye forpagters ankomst til Grønbjerg
”Madstedet i Spjald” vil der være længere at
fragte en eventuel aftensmad. Og man kan
måske fornemme den barriere, der måske er
forbundet med at skulle ud af sognet i stedet
for, at man kan hente ting indensogns.

For øvrigt mener jeg...
...at al lastbiltrafik igennem Grønbjerg skal ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte
vej fra Tim. 

Deadline for nr. 124 er
Lørdag d. 31. august 2013
Bladet udkommer
onsdag d. 18. september 2013

Det nye forpagterpar Henrik og Malene Pedersen lægger nu op til et samarbejde med
foreningerne i Grønbjerg. Det bliver spændende, om det er en kombination, der kan realiseres til gavn for sognet.

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
Redaktør:

GURUEN:
Det kan tilsyneladende godt betale sig at råbe lidt op.
Guruens opfordring om at lade juletræsfesten genopstå har tilsyneladende båret frugt,
idet man nu fra Sogneforeningens side har
erklæret, at Juletræsfesten tredje juledag vil
finde sted i julen 2013. Det vil også være interessant, om det udspil vil skabe fordums
tilslutning. Tiderne ændrer sig, men man
skal dog ikke se bort fra lidt nostalgi.

Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32
e-mail: runestenen@runestenen.dk
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens
Ballegaard ©.

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.
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 Nyt fra de frivillige på Grønbjerghjemmet
Ved: De frivillige

Den 8. maj var Erna, Inger og dagplejebørnene på besøg. Der blev hygget med sang
og spist pølsehorn, det var til glæde både for
beboerne og børnene.

Sommerferie i dejligt sommerhus i Søndervig.
Nogle beboer overnattede og andre kom på
dagsbesøg. Der blev hygget til hjemmebag,
slik, chips, popkorn og et glas vin til maden.
Nogle var i spabad, andre fik køretur og så
på dyr, og selvfølgelig gåture, eller nød det
udenfor. Næste år vil vi prøve med et hus til
kørestolsbrugere, da de også gerne vil overnatte. De frivillige var der på skift og hjalp
til hvor der var behov. Vi havde en dejlig
uge sammen med beboerne og de frivillige
Bodil, Ulla, Ingrid Anne Kirsten, Karin og
Grethe.

Den 14. maj blev der holdt Pinsefrokost,
med sild, tarteletter osv. Vi sang og hyggede
med beboerne. De frivillige hjalp i køkkenet
og dækkede bord, de fleste deltog, så det var
hyggelige timer vi havde sammen.
Sankt Hansfest begyndte kl. 16.00. Som
tradition sang man ”Vi elsker vort land” og
”Danmark nu blunder den lyse nat”. Bålet
blev tændt og heksen futtet af. Så blev der
spist pølser og lækre kyllingespyd med god
appetit. Til slut var der var kaffe og kage i
havestuen. De to frivillige Ingrid og Anette
deltog.

Er der nogen som har gode ideer til kreative
ting vi kan lave med beboerne, så kig op til
os, vi er på hjemmet hver onsdag formiddag
9.30 til 11.00.
Vi vil senere prøve at komme en tur til
Haunstrup. 
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Byrådet - lokalt:
Knud Christensen, Spjald
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Flagalle:
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Ingrid Kirk
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Dagen er aftaget med 5t 30m

34

Sommerjazz i præstegårdshaven
Sommeren er kommet, og i år er der mulighed for at nyde en eftermiddag i præstegårdshaven i Grønbjerg med skønne toner i øregangene.

Ringkøbing Hof Jazz Band spiller
søndag d. 25. august kl. 14.30
i Grønbjerg præstegårdshave
Øl og sodavand kan købes, og der vil også være kaffe og kage.
Man bedes selv medbringe en havestol at sidde på og hvad man gerne vil nyde, mens musikken spiller.
I tilfælde af regnvejr flyttes koncerten til Friskolens gymnastiksal.
Bandets leder, Flemming Nordenhof, skriver:
»Det 22 m/k store orkester turnerer flittigt året rundt i ind- og udland og
har blandt andet optrådt i Tyskland, Frankrig, Sverige, Ungarn og på Færøerne.
Orkestrets medlemmer kommer fra forskellige byer i Midt- og Vestjylland,
dog flest fra Ringkøbing og Herning.
På repertoiret står en stribe velkendte numre fra den klassiske bigbandæranumre, der blev gjort udødelige af legender som Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman og Frank Sinatra - men også kompositioner af nyere
dato«.
Menighedsrådet og Sognepræsten

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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sin Faareflok, da det var meldt ham, at den
var blevet overfaldet af Ulve. Da han kom
derud, savnedes et af Faarene, og i Lyngen
fandt han 2 døde og 7 levende Ulveunger,
som han dræbte.
NB.. Nedskrevet af forsker og forfatter, lærer
ved Lomborg nordre skole Jens Abildtrup.

 Her i en ulvetid..
Ved: Ingrid Kirk

En vistnok sandfærdig beretning fra de
”gode gamle dage” på Videbækegnen.
Direkte afskrift fra sognebogen "Vorgod
Sogn", Anno 1926:

Ingrid Kirk:
Utroligt, at nogen synes, at vi har plads til ulve her i Danmark. Ærgerligt, at en naturelsker ikke kan bevæge sig i eksempelvis Omme Bakker uden at kunne risikere at møde et
sultent rovdyr!

Ude paa Hederne og Kærene holdt Ulve ofte
til i stort Antal. De var en sand Plage her i
Vestjylland, og særlig var de slemme ved
Faareflokkene. Derfor søgte Bonden da ogsaa at udrydde dem efter bedste Evne, ikke
saa meget ved Hjælp af Skydevaaben, som
ved at lokke dem i dybe, firkantede Grave,
over hvis tynde Dække Lokkemaden, ofte en
skrigende Gris, blev lagt. I Bunden af Graven var undertiden nedrammet en spids Pæl,
hvorpaa Ulven, naar den faldt gennem Dækket, skulle spiddes. Der blev fanget Ulve
mange Steder i Sognet.
1688 blev der fanget 3 Ulveunger paa Abildtrup Mark, og samme Aar blev der taget 2
Ulve ude paa den store Momhede og 1690 3
Ulveunger paa Fjelstervang Hede og 1692 5
Unger i en Ulvegrav Østen for Abildtrup og
1695 1 Ulv i Abildtrup Lund. 1733 blev der
dræbt en ung Ulv i Barde Hede, og 1770
fandt Jens Andersen i Lille Alle 9 Ulveunger
paa Allehede. Den 23. maj var han om Eftermiddagen gaaet ud paa Heden for at se til

Guruen henviser i sidste nummer til naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/
Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/
Rovdyr/Ulv/ 
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Kultur og Samværs program for 2013 - 2014
Tirsdag den 24. september kl. 19.30
Gensyn med vores tidligere præstepar, Lone og Ole Rasmussen.
Emne: en overraskelse.
Torsdag den 17. oktober kl. 19.30
Tidl. journalist på TV Midtvest Per Hansen, Sorring.
Emne: Originaler og andet Godtfolk - også kendt i Grønbjerg
Mandag den 18. november kl. 19.30
Jeppe Aakjær-ekspert lærer Maren Andersen, Torsted.
Vi følger op på, hvad vi oplevede på udflugten til Jenle med sange og fortælling.
Samme aften foregår vores generalforsamling. (Averteres senere.)
Torsdag den 19. december kl. 19.30
Før jul- arrangementet, som vil komme til at ligne det, der efterhånden er ved at
være tradition for. Julehygge i stor stil, hvor Bodil Toftdahl og David Thomas
medvirker. Og hvor vi medbringer en lille pakke til terningspillet. Gratis aften.
Januar måned 2014 holder vi foreløbig åben for eventuel sang/musikaften - fællesspisning eller andet, som evt. kan forekomme, se næste nummer af bladet!
Tirsdag den 25. februar. 2014 kl. 19.30
Medlem af Regionsrådet, Harry Jensen, Stauning.
Emne: Os i Udkants Danmark og de andre.
Fredag den 28. marts kl. 19.30
Ud af Grønbjerg Skole, og hwa’ så?
Nina Tange fra Ommegårdvej "gik ud" i 1983.
Denne aften kommer Nina og beretter om, hvad der senere er hændt i hendes tilværelse.
Når intet andet er nævnt mødes vi i Konfirmandstuen på Frydendalsvej.
Tilmelding på liste i Brugsen eller hos bestyrelsen.
Entre - kaffe - te - kage: 50 kr.
Alle er meget velkommen til en ny sæson i Kultur og Samfund
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grethe Lauridsen (tlf. 30 27 96 10) Herdis Tang (tlf. 97 38 40 92) Ingrid Kirk (tlf. 97 38 40 20)
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 Ny butik i Grønbjerg
Det er jo nok de fleste bekendt at Landsbymusens dage i Forsamlingshuset er talte.
Men navnet Landsbymusen består, både som
navn og logo, og det ikke mindre end på to
måder.
Jane Jensen har fået blod på tanden med
hensyn til at være selvstændig, have foden
under eget bord eller rettere sagt fremadrettet at ”have fødderne under egne borde”.
Jane fortsætter afdelingen med brugskunst
og andet interiør som hun havde udstillet i
Caféen i forsamlingshuset.
Ikke blot som en fysisk butik på Algade 65,
hvor man kan komme og se på og røre ved
tingene, men også som en virtuel butik, en
internetbutik, hvor varerne vises på ens
computerskærm og man så kan gøre sine
indkøb over internettet - nutidens meget anvendte metode at købe varer på.
Jane er overrasket over hvor meget hun
egentlig solgte af den brugskunst der stod i
Caféen i Forsamlingshuset. Og det gav hende lyst til at fortsætte den del af forretningen.
På grunden ved privaten på Algade 65 er opført et redskabshus som nu bliver omdannet
til forretning med brugskunst - og for unge
mennesker måske noget mere attraktivt softice, idet Jane har investeret i en softicemaskine. (Det er jo ikke længere væk fra
Friskolen, end man kan nå at købe en softice
i frikvartererne!!!)
Butikken bliver forsynet med en klokke som
Jane kan høre inde i privaten. Åbningstiderne skal Jane først til at finde ud af hvordan
skal ligge i forhold til interesse for butikken
og Janes egne gøremål.
At der bliver travlhed, er der nok ingen tvivl

Grønbjerg VVS

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

om. Jane vil ikke have større mængder liggende af det forskellige brugskunst ting. Der
bliver skiftet ud jævnligt og det stiller også
krav til ændringerne på Landsbymusens
hjemmeside, hvor man kan bestille og købe
produkterne.
Jane vil også forsøge at etablere ”home parties” med sine varer a’ la Tubberwaresystemet. Er der nogen der kan samle en gruppe
tager Jane gerne sine varer med ud og viser
dem frem og værtinden får ”naturligvis” en
værtindegave.
Den fysiske butik åbnede i begyndelsen af
juli måned og den medhjælper Jane havde
ansat i Forsamlingshuset følger med til
brugskunstbutikken i Algade. (-mb) 

Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
Store brændekløvere sælges og udlejes
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 Grønbjerg GUF - DM i Foreningsudvikling
Ved: Erik Øster

Ovenstående er et uddrag af begrundelsen
for, hvorfor vi desværre ikke vandt.
Var det hele så spild af tid? - Næ, i løbet af
det år vi deltog vandt vi på den lange bane.
Sammenlægning af GIF, GUF og GUK lykkedes og nu er den nye forening GAFFA
ved at finde sine ben at stå på – held og lykke med det.
Desuden fandt mange ude i landet ud af, at
der faktisk sker meget ude i den lille flække
– Grønbjerg. At vores gode idé indeholdte
nogle ”tekniske kalamiteter” var ærgerligt,
for vi lå forrest i feltet. (er jeg overbevist
om )
Men udover en god og spændende tur til
Odense med god underholdning af Hans Pilgaard og udsøgt mad, var den afgående GUF
bestyrelse ikke sen til at udnytte arrangementet til selvfølgelig at sætte os i centrum.
Vi blev nødt til at give ministeren mulighed
for et billede med de rigtige vindere – OS.
Se nedenstående billede af Social og integrationsminister Karin Hækkerup omgivet af
Grønbjerg GUF.
På den afgående bestyrelses vegne
Erik Øster 

Vandt Grønbjerg GUF
DM i foreningsudvikling 2012-13 ?
Kære Grønbjerg
Ungdomsforening

Gymnastik

Og

Tak for jeres medvirken i DM i foreningsudvikling og jeres deltagelse i
fejringen den 27.maj i Odense.
Netop til jer…
Der er gang i den i Grønbjerg. I har ret
i, at målene og flere til er opfyldt. Der
er gode muligheder for at blive den
mest attraktive bestyrelse, som I skriver i jeres drømmescenarie. Det er god
gedigen ledelse at se på nye organiseringsformer i ledelse af foreningens afdelinger, at involvere flere til mindre
opgaver. En stærk og velfunderet ledelse med et fokus på den røde tråd i
foreningen er et godt afsæt for jeres
fremtidsdrømme med at udvide jeres
faciliteter. Beklager, at vi ikke kunne
offentliggøre jeres gode ide – vi ved, at
modellen eksisterer og ønsker jer held
og lykke med det styrkede sammenhold mellem trænerne.

Jane Jensen, Charlotte Dyrberg, Malene Bondesgaard, Camilla Boesen, Erik Øster, Karen Hækkerup
og Trevor Mc Evoy
(privat foto)
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 Sct. Hans-talen 2013
Ved: Søren Sylvest Nilausen, Grønbjerg

Tak til sogneforeningen for i andet forsøg at
invitere GURUen som båltaler i Grønbjerg.
Tak til alle jer som har ulejliget sig med at
møde op til denne indtil videre dejlige Sankte Hans aften.
Tilbage til Søren Kierkegaard
Ikke et ord om ulven, ansvarlighed, fodbold,
sex eller andre alvorlige emner!
Nej -vi skal 200 år tilbage i 1813, hvor Danmark gik bankerot i kølvandet på Napoleonskrigene. Den 5. maj 1813 var det 200 år
siden, at min navnebroder Søren Aabye Kierkegaard blev født. I ved ham med Livets
stadier, eksistensfilosofi, frygt og bæven,
enten-eller, Regine Olsen, paraplyen og
hvad ved jeg.
Og så er spørgsmålet hvor mange Sankt
Hans bål Søren Kierkegaard overværede i sit
42-årrige liv? Formentlig ikke en eneste Sankt Hansbål blev ifølge Wikipedia først
populære efter 1860, hvor nogle tyske håndværkere brændte heksen af på et bål i Kalundborg.
Den store tænker og ”Dovne Robert”
Tænk at en kun 42 år lang livsgerning i et
snævert provinshul af datidens København,
hvor han i sit liv ikke var mere udenfor voldene end en nutidig gennemsnits vestjyde er
indenfor Københavns volde i hele sit liv under de omstændigheder blev en af verdens
største forfatterskaber til. Hans far, Michael
Pedersen Kierkegaard fra Sædding var oprindelig hosekræmmer, men endte som en af
Københavns rigeste mænd ved spekulation i
kølvandet på statsbankerotten i 1813. Det
betød, at Søren Kierkegaard aldrig fik sig et
betalt arbejde - men levede af arven, som

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
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var grundlaget for, at Kierkegaard kunne
bruge hele sit liv på skriverier. - Søren var
datidens svar på ”Dovne Robert”! Hør her
hvad han skriver i ”Diapsalmata 2,28” i værket ”Enten-eller” fra i 1843 :

Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af
Livets store Ildebrand?
Der fik de den - alle slipsedrengene! Men
har Søren Kierkegaard ikke en pointe her?
Hvad nytter det at have travlt? Det giver jo
bare unødig stress, dårlige beslutninger, for
få gode oplevelser og fravær til at nyde nuet.
Som f.eks. i aften.
Ifølge Kierkegaard så er det dig, der selv
vælger. Valget er dit. Du kan vælge det ene
eller det andet. Sankt Hans på sofaen foran
fjernsynet og et par andre småjobs i et lummert rum - eller Sankt Hans foran bålet med
bajere og pølser og i snak med andre gode
mennesker.
Hvad er det egentlig, vi har så travlt med i
hverdagen? Alle undersøgelser viser, at vi
aldrig har haft mere fritid i verdenshistorien!

Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det
er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke
gaae, det er for anstrængende; jeg gider
ikke lægge mig ned; thi enten skulde jeg
blive liggende, og det gider jeg ikke, eller
jeg skulde reise mig op igjen, og det gider
jeg heller ikke. Summa Summarum jeg gider
slet ikke.
Om at have travlt
Hvad ville Søren Kierkegaard sige, hvis han
blev født i dag og skulle virke i midten af
det 21. århundrede? Det kan kun være gætværk - men mit bedste gæt er, at han ville
synes, at vores travle levemåde og sundhedsprofeternes jagt på det evige liv er latterlige. Hør igen her hvad han skriver i
”Diapsalmata 2,32” også i det berømte værk
”Enten-eller”:

Jeg har nogle bud.
Vi skal:
 være taxachauffører for vores børn
 følge med i sidste afsnit af en hjerneløs reality-serie på skærmen
 skal lige spille med vennerne på PCen, Ipaden, Smartphonen eller hvad det seneste
nyeste teknologifix nu tilbyder
 tjene en masse penge for at tilbagebetale
alle vores uhyrlige lån
 arbejde langt fra hjemmet
 så meget andet, men frem for alt skal vi
MOTIONERE!

Af alle latterlige Ting forekommer det mig
at være det allerlatterligste at have travlt i
Verden, at være en Mand, der er rask til sin
Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg
derfor seer en Flue i det afgjørende Øieblik
sætte sig paa en saadan Forretningsmands
Næse, eller han bliver overstænket af en
Vogn, der i endnu større Hast kjører ham
forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der
falder en Tagsteen ned og slaaer ham ihjel,
da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde
vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel,
disse travle Hastværkere? Gaaer det dem
ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse
over, at der var Ildløs i Huset, reddede

Når man ser hvor meget tid, der bliver brugt
på at svede i motionscentre og landeveje, så
korser GURUen sig. Mænd og kvinder mødes for at røre sig - før var det stavgang - nu
er det maratonløb. Underlig sport - den første udøver, Filippides døde af anstrengelserne! Alligevel skulle man hver mandag tro, at
alle middel aldrende kvinder i Spjald og omegn ved sekstiden er i ugentlig løbetid!
13
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Hvad har vi så travlt for?
Tænk hvis man i stedet stressede af i stedet med at dyrke sine egne grøntsager. Det har flere fordele: Du sparer
udgiften til fitnesscentret - Du får alligevel motioneret det vigtigste brand hedder nu ”LYSBRO”! - Du får sunde grøntsager - mere end seks om dagen! - Du støtter
den grønne omstilling til et bæredygtig samfund - kan
du føle glorien om dit sunde kranium?!
Se det vidste kineserne allerede i 5. århundrede f.v.t. I
Ching er en samling af kinesisk livsvisdom, om hvordan
man bliver lykkelig eller ulykkelig. F.eks. er følgende
hexagram fra I Ching:
 Vil du være lykkelig een dag,
så drik dig fuld.
 Vil du være lykkelig tre dage,
så gift dig.
 Vil du være lykkelig altid,
så bliv gartner.
Behøver vi egentlig at arbejde så meget, hvis det er et
problem med travlhed i hverdagen? I radioens P1 blev
der refereret til nogle svenske undersøgelser af, hvor
meget vi ”egentligt” arbejder. Resultatet var, at der for
hver arbejdsduelig svensker er 2½ times arbejde med
substans! Resten af arbejdstiden var ikke værdiskabende, men gik med at vende papirer, dobbeltarbejde, personlige sager, unødig kontrol og andet bureaukratisk papir- og filnusseri Så er chancen for 2 personer i samme
job en oplagt mulighed. Jeg ser for mig, at alle Amenneskerne arbejder fra 8-12 og B-menneskerne fra 12
-16, og at man hygger sig sammen til fælles frokost og
overdragelse af arbejdsopgaver! Det må da kaldes en
ren win-win:
Arbejdsløsheden er afskaffet, og alle har et attraktivt arbejde samt 4 timers ekstra fritid daglig til at passe urtehaven og andre berigende udfoldelser.
Jeg kommer også til at tænke på anekdoten om den polynesiske fisker! Forhistorien er, at på Fiji-øerne ude
midt i Stillehavet, er der spændinger mellem den oprindelige polynesiske befolkning og et stort indisk indvandrermindretal. Inderne havde bestilt et canadisk konsulentbureau til at udforske Fiji-øernes udviklingsmulig14
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heder. De konkluderede, at Fiji-øerne kunne
flerdoble deres bruttonationalprodukt ved at
forøge deres landbrugsproduktion. Det kunne den polynesiske fisker slet ikke forstå,
hvordan det skulle kunne hænge sammen.
For som han sagde: - I USA og Canada arbejder unge mennesker flere år for at kunne
holde 2 ugers ferie på Fiji-øerne. Jeg arbejder 3 timer hver dag med at fiske - og jeg
bor sgu da her hele året!!!
En stor del af eftermiddagen brugte den polynesiske fisker på at diskutere filosofi med
sine fiskerkolleger på den lokale taverna. Så
er vi tilbage ved Søren Kierkegaard - Han
brugte hele livet på at filosofere og havde
heller ikke travlt.
Hvad har vi så fandens travlt for? Bliver
man lykkelig af det? Næppe! Ignorer travlheden! Tænk på at der er andre værdier her i
livet end penge. Det er da en start - at tænke!
Stå tidlig op og hør fuglene synge. Tag på fisketur med dine børn eller børnebørn uden
at de medtager al deres elektroniske beskæftigelsesgrej men kun fiskeudstyr. Tag cyklen
og ”indånd naturen” - hvad enten det er med
bentøjet eller den med en 100 hestes hjælpemotor. Vand dine blomster og nyd deres
duft. Fortsæt selv med dine egne ønsker.

Flere overvejelser
Der kommer mange andre valg til overvejelse i morgen, når bålet er tændt og brændt ud.
Skal vi nu anskaffe os et nyt oliefyr eller en
grøn løsning, såsom jordvarme, solvarme,
brændefyr eller hvad teknologien nu vil tilbyde os i fremtiden? Undskyld - jeg glemte
et øjeblik, at jeg er i Grønbjerg, hvor mange
er stavnsbundet til et gasfyr! I glæder jer
sikkert til at de fossile brændstoffer slipper
op i løbet af dette århundrede. Hvis man kan
vente så længe. Heldigvis har vi også andre
alternativer af bæredygtig karakter: Sol,
vind og gylle! Disse alternativer er under
stadig udvikling og skal en dag overtage de
fossile brændstoffer og atomkraftens rolle i
energiforsyningen. Vælger man en bæredygtig løsning, så vælger man i dag en dyrere
løsning, og det er jo det, der er dilemmaet:
Ikke alle har råd til et valg endsige det rigtige valg. Men dem der har, de burde da vælge rigtigt ud fra den viden, de har. Vælger
du den grønne eller den sorte løsning? Udsætter du den grønne omstilling ved dit
valg? Vil du overhovedet støtte en grøn omstilling af samfundet? Valget er dit - men
det ikke kun et enten eller. I realismens verden er det lige så meget et ”både og”.

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

Tlf:

værksted
privat

Mere end 20 års erfaring
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

For øvrigt blev Khartago ødelagt - dvs jævnet med jorden af romerne i den tredje puniske krig i år 146 f.v.t., så selv ruinerne dårlig nok eksisterer mere.
Med dette fromme ønske- ikke at forsamlingshuset skal jævnes med jorden, men at
vi får vores julebal tilbage - ønsker jeg en
god Sankte Hans til jer alle!
OG HUSK AT SLAP AF I AFTEN!
TAK 

Jeg har ikke gennempløjet Kierkegaards tekster - jeg er kun lommefilosof! - men er sikker på, at de etiske dilemmaer i ”Den grønne
omstilling” - dem har Søren også et bud på!
Formentlig ville han være imod - Søren Kierkegaard var en reaktionær men interessant
type. GURUen kan kun opfordre jer til at læse Kierkegaard - han kan faktisk også være
morsom.
Juleballet
Alting skal have en ende. Det fik det også for
Kathargo. Kathargo, som lå ved nutidens Tunis, var oldtidens største konkurrent til Rom i
Middelhavet. Den romerske senator Cato den
ældre, som levede 234 - 149 fvt, afsluttede
altid sine taler i senatet med: For øvrigt mener jeg, Karthago bør ødelægges.
Nu er GURUen mere konstruktiv:
I øvrigt mener jeg, juleballet bør genindføres
3. juledag med medbragt mad og drikkevarer
- gerne i forsamlingshuset!

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

Vi har overtaget Ørnhøjfirmaet Bent Nielsen & Juniors sand- og grusplads og køretøj.
Nuværende eller kommende kunder vil ikke mærke noget til ændringen.
Telefonnr. er dog ændret til ovenstående
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 Grillaften ved LokalBrugsen

Den lune aften den 20. juni 2013 stod i grillens tegn i smøgen bag Brugsen. Ca. 160 gode grønbjergborgere lod sig friste af arrangementet - eller muligheden for at få sig et par nemme aftengriller med
tilhørende kartoffelsalat eller brød. ( -mb)
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 Nye forpagtere i Forsamlingshuset
ningen og vil gerne lytte og være lydhøre
over for nye ideer, der kan skabe liv.
”Vi har jo mulighed for at levere maden, og
vi har et kæmpekøkken i Spjald og vil benytte køkkenet i forsamlingshuset som anretter køkken,” siger Henrik og Malene, og
tilføjer, ”at der på den korte bane ikke er
tænkt på fysiske forandringer i Forsamlingshuset.” (-mb)

Da muligheden bød sig, slog Henrik Pedersen og Malene Kjerulff Pedersen til og hoppede ud i en til dels ukendt verden - madsted
og cafeteriavirksomhed i Spjald. For Malene
var det ikke helt ukendt område, idet familien havde Spjald Madbutik, og hvor hun nærmest var opvokset og opdraget.
Det er gået slag i slag i ca. fem år, og nu bød
der sig en ny og længe ventet og efterspurgt
mulighed: Forpagtning af
Grønbjerg Forsamlingshus.
Der har været kunder i Cafeteriet, der har forespurgt på hele
arrangementer både maden og
lokaler. Det har Henrik og Malene nu mulighed for at indfri
med hjælp fra Madbutikken.
Parret tilbyder nu hele pakken
i et samarbejde, der hedder
Cafeteria Madstedet og Spjald
Madbutik.
Forsamlingshuset skal dog ikke kun benyttes til store fester,
hvor parret leverer hele pakken - det kan de dog godt, men
der skal åbnes for kaffe i forbindelse med mindehøjtideligheder, generalforsamlinger i
foreninger og selskaber, samarbejde med foreninger og enkeltpersoner i Grønbjerg om
forskellige events og aktiviteter, som lokalsamfundet kan
være en del af og medvirke i.
Det kan dreje sig om julefrokoster, høstfester, fællesspisninger, oktoberfest - ”you name it” (som det hedder på nudansk). Henrik og Malene er
positiv indstillet over for forskellige inputs fra lokalbefolk18
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 Årsrapport Nr. Omme sogn
Ved: Sognepræst Bodil Toftdahl

slutning til gudstjenesterne kl. 10.30, og når
der er gjort noget særligt ud af det.
Det taler selvfølgelig for, at vi trækker ressourcerne hen imod mere målrettede ting og
nedprioriterer de sekundære gudstjenester.
Det kræver en god koordination med vores
partnere i Ørnhøj.
Kirkegangsprocenten her i sognet er, når alt
regnes sammen og sammenholdes med medlemstallet, som er 618 personer, 4,2 %.
Landgennemsnittet er, til sammenligning 2
%, så dér ligger vi helt pænt. Det er klart, at
med 618 medlemmer, er det små tal, vi har
med at gøre, men vi kan konstatere, at der
har været 978 mennesker over dørtrinnet til
gudstjeneste på 8 måneder, mange af dem
selvfølgelig gengangere, men det er stadig
en meget bred berøringsflade, især, når man
også medtager de kirkelige handlinger, altså
vielser og begravelser, hvor der stort set er
fuldt hus hver gang og ofte med dem, der ellers aldrig kommer.

Gudstjenester
Fra 1. september 2012, da vi begyndte at føre statistik, til 15. maj i år, er der afholdt i alt
36 gudstjenester i Nørre Omme kirke. Dertil
kommer 3 vielser og 11 begravelser/bisættelser.
Gudstjenesterne fordeler sig med 14 kl. 9.00,
15 kl. 10.30 og resten på forskellige andre
tidspunkter.
Til gudstjenesterne kl. 9 kom der i gennemsnit 13,3. Laveste deltagelse var søndag, d.
5. maj med bare 3 og højeste var d. 9. december med 27.
Til de 15 gudstjenester kl. 10.30 kom der i
gennemsnit 33,1 kirkegængere, lavest d. 12.
maj med 11 og højest d. 26. april til konfirmation med ca. 130. Højsete tal til en
“normal” 10.30 gudstjeneste var 52 d. 17. februar.
Til de øvrige gudstjenester var gennemsnittet
på 49,5 kirkegængere, lavest d. 28. oktober
med 11, og højest d. 24. december med 102.

Aktiviteter i sognet august 2012 - april
2013
Konfirmander:
14 undervist, 13 konfirmeret i kirken, 2 i
Vind og 1 ind fra Ørnhøj. 28 dobbelttimer og
en heldagstur til København

Vi kan se på tallene, at der er rigtig god tilslutning hver gang der er noget “særligt” på
programmet, enten til højtiderne eller arrangementer som sigter på særlige grupper, f.
eks. børnefamilier eller motionister til nytår.
Vi er meget opmærksomme på at fastholde
en vis kontinuitet i gudstjenesterne, samtidig
med at vi jo godt kan se, at der er mere til-

Adr.:
Formand:

Minikonfirmander med to hold:
Fra 3. klasse 8, fra 4. klasse 11 børn
2 x 4 dobbelttimer, 3 gudstjenester i kirken
og en heldagstur

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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Nørre Sommerskole:
12 deltagere 16 timer fordelt på 3 dage.
Fra årets begyndelse har vi haft en gruppe
ældre som mødes i konfirmandstuen mandag
eftermiddag til hyggeligt samvær. Det er en
uformel gruppe, og møderne tilrettelægges af
en lille styregruppe.

Julenat var der midnatsgudstjeneste i kirken, med et par unge musikere som tog sig
af den musikalske side. Der var 71 deltagere til den.
2. juledag Musikgudstjeneste i kirken, også
med unge musikere foruden vores egen organist og David, som i øvrigt har spillet
flittigt i kirken ved flere lejligheder.

Events:
Sang og fortælling i præstegården:
2 møder før jul og 2 efter jul samlede i gennemsnit 32 deltagere i præstegårdens stuer

Nytårsdag var der den traditionelle nytårsgåtur og gudstjeneste bagefter. Der var 21,
der havde mod på det.

Alle Helgen:
En særlig musikgudstjeneste i kirken, hvortil
pårørende til årets døde og begravede var
specielt indbudt. Deltagelse: 52

Til fastelavn var der børnegudstjeneste i
kirken i tilslutning til sogneforeningens
tøndeslagning på skolen. Der var 40 i kirke
og måske et par hundrede til tøndeslagning.

Festival of Carols and Lessons:
Engelsk julegudstjeneste i kirken samlede 75
deltagere, mange udefra. Det var første gang
vi prøvede det, og jeg tror ikke, det bliver
sidste.

Vi kan se på tallene, at der er god tilslutning til arrangementer i kirken og præstegården. Vi regner med at fortsætte med ak-

Kirken var godt fyldt op og der var rift om kaffen efter ”Festival of Carols and Lessons
20
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ger med et eller andet sted, mens musikken
spiller. Kirken, hvor er det? Det er dér, hvor
man kan se den og være med i den, og det,
som kirken gerne vil ud med, det formidles
jo mellem os, der er der. Det er mellem os,
det formidles, ikke fra nogle hellige til nogle
mindre hellige - sådan er det ikke. Det, som
kristendommen virkelig handler om, er mellem os hver især, hvem vi så end er. Kirken
sætter en ramme, forhåbentlig en god og sjov
og inspirerende ramme, - men det er kun en
ramme. Det er folk her i Grønbjerg, sådan
som vi nu er, der forhåbentlig får noget glæde af rammen og dens mulighed for at mødes
og opdage hinanden og inspirationen fra vores gamle kristne arv og ikke mindst vores
smukke gamle kirke, med musik og ord, og
vores flotte kirkegård.
Der er 4 medarbejdere ved vores kirke: vores
graver Klaus og gravermedhjælper Holger,
kirkesanger Karen Margrethe og organist
Hanne, foruden mig selv, som jo godt nok ikke er ansat af Nørre Omme kirke, men af
Kirkeministeriet med tjenestested her. Vi
prøver tilsammen at skabe et spændende og
inspirerende miljø i og omkring vores kirke,
og med en kirkegangsprocent på 4,2 er vi
godt tilfreds med vores arbejdsplads. 

tiviteterne for børn og unge med sommerskole og minikonfirmander. Vi vil opprioritere vore ældre, på baggrund af den gode tilslutning til præstegårds-eftermiddagene og
mandagshyggen i konfirmandstuen.
I år bliver Nørre Sommerskole en cirkusoplevelse. Der kommer en artist og instruktør
fra Cirkus Flik Flak i Odense og hjælper os
med at få gang i noget cirkussjov, og vi håber, det bliver et par sjove dage.
Og så skal vi have en sommereftermiddag
med jazz i præstegårdshaven. Det er Ringkøbing/Hof Bigband, der kommer og spiller så kan man selv tage en havestol med og
måske en kurv med mundgodt, eller man
kan købe det vi nu finder på at tilbyde foruden måske en kold øl. Lad os håbe, at vejret er med os, ellers bliver det på skolen.
Men det er sådan en afslappet mulighed for
at nyde en sommereftermiddag sammen i
den smukke præstegårdshave.
Der vil blive 3 eftermiddage i præstegårdens
stuer i efteråret, med sang og fortælling, og
mandagscaféen vil også fortsætte. Der bliver
selvfølgelig også engelsk julegudstjeneste til
næste jul, for det var rigtig sjovt.
Så pusler vi i menighedsrådet med tanker
om at opprioritere musikken i kirken. Vi går
og drømmer om at etablere et gospelkor. Vi
vil prøve at lodde, om der er interesse for det
og vi vil prøve at finde midler til at løbe det i
gang.
Man kan selvfølgelig spørge, om det giver
mening, at kirken på den måde prøver at
strække sig ud i lokalsamfundet, som vi jo
gør med de her forskellige tiltag. Skulle vi
ikke koncentrere os om gudstjenesterne og
lave studiekredse og bibeltimer i stedet for?
Det kunne man jo godt, men vi synes her i
menighedsrådet, at evangeliet handler om
hele livet, og det handler om at mennesker
kommer sammen og har det godt og hyggeligt, samtidig med, at kirkens budskab klin-

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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 Pinsegudstjeneste under bøgen
Ved: David Thomas

Efter at have smagt de fine kager og drukket
lidt te eller kaffe snakkede man lystigt sammen og alle havde det godt og fornøjeligt
sammen.

Gudstjenesten havde 70 deltagere og afholdtes i fint vejr under bøgene ved Ørnhøjvej 25
hos Erik og Anne Ellegaard.
Præsten var i fin form og fortalte levende
om Brorsons salme samt om 2 væsentlige
personligheder med relevans for pinsetiden
og Helligånden nemlig Cornelius og Nikodemus.
1.
Op al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

Det var en rar fornemmelse at være sammen
på denne måde i Guds fri natur og høre i salmen om fuglekvidren
Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle!
Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammen slår
som tusind harpestrenge!

Der var mange fremmødte fra de to sogne - i
alt som nævnt ca. 70 mennesker var tilstede.
En del var gået eller cyklet til Ørnhøjvej 25 under bøgen.

Hans Adolph Brorson 1734
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 Sundhed

F.eks. er penicillin kun en hjælp mod betændelse, som kan være meget vanskelig at slå ned,
hvis den angrebne ikke selv har noget modstandskraft. Penicillin blev for øvrigt oprindeligt udvundet af noget mug, som brugte det i
forsvar mod bakterier. Der er kemi i alt.
Den kemi, der findes i naturen, har vi haft i
nogle hundrede tusinde år, og derfor har vi haft
tid til at lære at leve med den. Eksemplerne
med DDT og parathion viser, at vi skal være
forsigtige, når vi selv begynder at blande os i
naturen, men det gælder jo ikke kun for gift.
Det, man kan gøre, for at undgå at tage skade af
den mad man spiser, er at spise varieret, "alt
med måde". Grøn the er jo "så sundt", men hvis
man drikker mere end 6 kopper om dagen, risikerer man at få leverskader pga. giftindholdet.
Men det er der jo heller ingen fornuftige mennesker, der gør. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Kemi.
Hvis der er nogle, der reklamerer med, at deres
fødevarer er fri for kemikalier, er det en forkert
oplysning. Planter, dyr og mennesker producerer masser af kemi og også gift, som bruges til
forsvar mod bakterier, svampe og virus. Nogle
af de første sprøjtegifte viste sig at være giftige
for dyr og mennesker og ikke kun for de insekter, de blev brugt imod. Da man blev klar over
det, kom der helt naturligt en stemning imod
sprøjtemidler i det hele taget, men mange af de
naturligt forekommende giftarter er faktisk
stærkere end de sprøjtemidler, man bruger i
dag, og alle levende organismer laver kemi.
Menneskekroppen er en fantastisk kemisk fabrik, som fremstiller gift mod mange ting.

 Tak for en fantastisk opbakning!
Som det er mange bekendt stopper Jane Jensen som forpagter af Forsamlingshuset og
dermed også med mad ud af- og i huset.
Landsbymusen stopper hermed som festmadssmørrebrøds- jagtmenus- og meget andetleverandør. En kort men intensiv periode i
Grønbjergs historie er slut. Jane fortæller selv,
at det er med noget vemod, at hun må konstatere, at køkkenet ikke helt levede op til de aktiviteter og den mængde og størrelse på de arrangementer, som Jane havde. »Hellere stoppe
end gå på kompromis med kvaliteten« som Jane skrev i én af de sidste nyhedsbreve, hun
sendte ud.
Jane takker meget for den store opbakning,
som hun har fået til sit forsøg på at etablere et
lokalt spisested og leverandør af mange forskellige arrangementer. Både i huset og ud af
huset.
»Jeg havde slet ikke turde håbe på den store
opbakning, der er blevet mig til del, det er
langt over forventningen«, siger Jane og fortsætter. »Det har været en fantastisk oplevelse,
en fantastisk rejse at være selvstændig, selv at
stå med ansvaret, og ikke mindst den positive

tilkendegivelse, som publikum er kommet
med. Men med selvstændigheden følger også
et enormt arbejde, og jeg kan godt fortælle, at
det er et 24-7 job alle 52 uger om året, så hvis
andre begiver sig ud på den ”galej”, så er de
hermed advaret, men det har været turen værd.
Jeg har fået en masse erfaring, og den erfaring
vil jeg naturligvis tage med mig«, konstaterer
Jane.
»Det er enormt tidskrævende at arrangere fester, specielt når min største interesse er at
fremstille maden, så de mest interessante arrangementer har for mig været, når publikum
lejer salen og selv sørger for bordopstilling,
serveringspersonale og jeg i princippet kun
står for selve madlavningen. Jeg har stadig
nogle arrangementer og officielt stoppede
”festen” med afslutningsbrunch søndag den
30. juni«, slutter Jane.
Jane opgiver dog ikke tanken om at fortsætte,
hvis den rette lejlighed og omstændigheder
byder sig. Indtil videre vil Jane nu koncentrere
sig om brugskunsten som tager udgangspunkt
i en butik på hjemadressen Algade 65 og på
internettet. (-mb) 
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 En overraskelse af de store
Grønbjerg-2000 Sten Schmidt havde hevet
et stykke papir op af lomme og den ”Gamle
Redakteur” havde fattet kameraet, remmen
over nakken, og var klar til at tage billederne
af de heldige vindere.
Så tog formandens tale en lidt underlig drejning. Han begyndte at tale om Runestenens
20 års jubilæum og lige pludselig kom Gravers Kjærgaard og hægtede kameraet fra den
”Gamle Redakteur” og lige pludselig gik det
op for ham at det ikke var indgangsbilletterne der skulle udtrækkes vindere af, men en
meget stor og varm tak for de tyve år som
Runestenen havde bestået. Herefter fik den
”Gamle Redakteur” overrakt den store flotte
kurv som man kan se herunder. Og som om
det ikke var nok så rejste alle sig op og klappede. Det var først da jeg kom hjem, at jeg
fik tårer i øjnene over den fantastiske applaus der blev mig til del - mange tak! (-mb)

I år havde holdet bag den Fælles Generalforsamling besluttet at udlodde præmier til de
fremmødte der ikke var medlem af én af de
deltagende foreninger.
Generalforsamlingerne var afsluttet og den
nye forening, sammensmeltningen af Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening,
Grønbjerg Idrætsforening og Grønbjerg
Ungdomsklub, GAFFA, havde holdt stiftende generalforsamling. De nye vedtægter var
vedtaget af alle de tilstedeværende, og alle
bestyrelsesmedlemmerne - og dermed også
udvalgsformændene - var blevet valgt.
Jane havde, som det kulinariske indslag, serveret forskellige tærter, og Revyholdet havde givet en prøve på deres kunnen i forbindelse med det ”kunstneriske indslag” som
var annonceret.
Tiden var nu kommet til at udtrække vinderne af de udlodde præmier og formanden for
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 Sommerudflugt til Jeppe Aakjærs Jenle
Ved: Klaus Jensen

Turen i år gik til Jenle i Salling for at se
Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem.
Vi var 27 deltagere, en pæn tilslutning.
Det var Viggos busser fra Spjald der kørte
med Kaj Bartholin ved rattet, så vi var i gode hænder.
Turen derop gik over Aulum, Fårbæk, Resen, Sjørup, Skive og Jenle, en kønne tur.
Vi startede med eftermiddags kaffe og derefter fik vi en gedigen rundtur i Nanna og Jeppe Aakjærs stuehus, op på loftet og ind i
Jeppes arbejdsværelse, som stod lige som
den gang han skrev sange, taler, og digte.
Bøger i massevis. Portrætter og billeder af
kendte personer og ikke mindst en fantastisk
udsigt ud over Astrup Vig over mod Lovens
Bredning.
Nanna Aakjær var udlært snedker og fik uddannelse på Billedskæreskole i Stokholm.
Hun var så dygtig at hun fik tildelt flere legater, blandt andet til et års ophold i London. Hjemmet på Jenle bar også præg af
hendes kunstneriske kunnen.
Der var kun adgang ved rundvisning. Efter
rundvisningen kunne man gå rundt på egen
hånd. Nogle gik i sydskoven og så hvor
Nanna og Jeppe Aakjær var stedt til hvile og
andre var en tur i møllen som var dekoreret
med Nannas træskærerarbejder. Der var også et museum hvor man kunne gå på egen
hånd og se og læse om tiden da Jeppe Aakjær var i vælten.

Jeppe Aakjær skuer ud over Astrup Vig

Hjemturen gik ned forbi Flynder Sø, Danmarks største hedesø. Derfra forbi Stubbergård Sø hvor vi holdt kort og nød udsigten.
Derfra over Sevel, Ryde, Kjeldsmark og ned
til Borbjerg Mølle Kro hvor vi nød en dejlig
aftensmad. Der var også tid til at nyde de
dejlige omgivelser ved Mølle Kroen. Derefter gik turen hjem til Grønbjerg.
Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen
for Kultur og Samvær for en vel tilrettelagt
tur. 

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Ved til ulvebålet..
Ved: Dorthe Liv

”Ulven kommer, ulven kommer,” råbte Peter.
”Skyd den, skyd den” råber mange andre.
I Bakkehuset er vi klar til ulvetiderne.
Finn har købt sig en gevaldig linse til sit kamera - så han er klar til at skyde, når ulven
kommer!
Jeg selv tjekker ”æsel sælges” på Nettet –
for æsler kan nemlig beskytte mine geder
mod den store stygge ulv!
Så nu venter vi bare spændt på, at ulven
kommer!

Guruen henviser i sidste nummer til naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/
Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/
Rovdyr/Ulv/ 

Se meddelelser mm. på
www.runestenen.dk
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 Årets Grønbjergviking blev i år et par
Ved: Formand for Sogneforeningen Inger Kjeldgaard

byen og det er med rugbrødsmotor, så rundt
kommer den.
Og derfor synes vi at Ingrid og Johannes
Kirk skal komme herop og få overrakt årets
viking 2013.
Følgende beskrivelse kunne man læse på diplomet der sammen med den lille sølvviking
blev overrakt Sct. Hansaften:

Inger Kjeldgaard indledte overrækkelsen af
dette års Grønbjergviking med disse ord:
Igen skal vi have uddelt årets viking, den går
til en person eller personer som har gjort noget særlig. I år har vi fundet et par, som virkelig har gjort et stort stykke arbejde for
Grønbjerg, og de gør det stadig.
De har ledet gymnastik, ledet folkedans de
har spillet dilettant er aktive i sangkoret, de
er i Kultur og Samvær, Lokalhistorisk Arkiv
og i Nr. Omme Kimelaug.
Og for at det ikke skal være løgn, underviser
de også ældre i edb.
En gang i ugen sætter de varer på plads i
brugsen, de er med i Green-team ved skolen,
de skriver festsange hvor indtægten går til
Grønbjerg Friskole, de er besøgsvenner,
skriver gerne et stykke til Runestenen og
skriver mindeord om en afdød Grønbjerg
borger. De cykler rundt med Runestenen i

Sølvvikingen anno 2013 tildeles Ingrid og
Johannes Kirk.
Med den begrundelse:
Jeres aktive deltagelse i foreningslivet indenfor
bl.a. gymnastik, folkedans, dilettant, sangkor,
familie og samfund og lokalhistorisk arkiv.
Derudover deltager I som frivillig hjælper i
Grønbjerg Brugs, Green-Team og skriver lejlighedssange, hvor indtægten går til Friskolen. I deltager begge i Nr. Omme Kimelaug
og har desuden undervist den lidt ældre generation i IT.

Inger Kjeldgaard (tv) har overrakt Johannes Kirk diplomet og hængt sølvvikingen om Ingrid Kirks hals
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Yderligere besøges borgere i Grønbjerg, så
der kan komme en ”besøgshistorie” i Runestenen samt der skrives mindeord i Runestenen om bortgangne borgere i Grønbjerg.
Ofte tages også en cykeltur rundt for at dele

Runestenen rundt til alle husstandene i byen.
I er altid hjælpsomme og aktive i Grønbjerg
og omegn. Det er med glæde at kunne overrække sølvvikingen 2013 til jer. 

Navn mail og tlf på Bestyrelsen for GAFFA
Navn:

Mobil:

Formand:
Malene Cadovius Juelsgaard
Kasser:
Trevor Mc Evoy
Sekretær:
Lissi Aagaard Dyrberg
Næstformand:
Formand gymnastikudvalg:
Malene Bondesgaard
Formand badmintonudvalg:
Charlotte Dyrberg
Formand Klubudvalg:
Kaj Kviesgaard
Formand Fodboldudvalg:
Lars Troelsen

Mail:

21281233

peder@pjmontage.dk

22512160

trevor@mvb.net

21497492

ldyrberg@gmail.com

23722221

Claus-malene@mail.mira.dk

40460759

Charlotte-n@sol.dk

50747799

aenfudde@gmail.com

22517161

larstroelsen@ymail.com

Landsbymusen.dk
Netbutik
Brugskunst og interiør:
Åbningstider i butikken Algade 65
Foreløbig - efter aftale
Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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 Med serie 6 på kanotur
Ved: Thomas Dyrberg

Serie 6 blev våde!
Fredag den 28 juni drog Grønbjergs serie 6
mod byen Ørre.
Her påbegyndte de deres kanotur som skulle
slutte i Holstebro, ved Den Røde Plads.
Holdet skulle så meget igennem før de kom
til Hodsager hvor de skulle have aftensmad
og overnatte.
Fotos: Thomas Dyrberg med mobiltelefon

Serie 6 holdleder, kunne ikke vente og var
den første der faldt i vandet, endnu inden den
sidste kano rørte vandoverfladen.

Dagen efter gjorde alle mand sig klar,
iført plastsække med hul til både hoved og
arme, til at sejle videre, i det danske sommervejr.
Efter 6 hårde timer i kanoerne nåede alle
mand Tvis, hvor de på demokratisk vis, blev
enige om at de havde sejlet nok i modvind
for den dag.
Så Grønbjergs serie 6, nåede ikke hele vejen
til Holstebro – men hvem ved, måske kommer de det til næste år. 

Det var begyndelsen på 3½ times vandplaskeri, for da de nåede frem havde alle kanoer, med undtagelse af en, vendt bunden i
vejret, og det endda op til flere gange.

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Stemningen var høj da alle 14 mand om
aftenen kunne sidde rundt om bålet og blive
tørre inden de kunne kravle i soveposerne.

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

Der var nogle friske gutter, som ikke havde fået nok vand, og i nattens mulm og mørke, var i åen for at bade.

www.klinikforsundhed.dk
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 Sommerfesten i Grønbjerg
Sommerfesten i Grønbjerg, som finder sted
hvert andet år, indledtes torsdag d. 13. juni
med bankospil. Fredag kunne man gå med
på jagtsti sammen med Grønbjerg Jagtforening. En tur hvor der skulle skrives svar på
16 forskellige spørgsmål om natur, dyr og
jagt. Ikke alle spørgsmål var dog lige nemme.
Alt imens spillede Kroketklubben et slag
kroket for evt. at lokke flere medlemmer til.
På den store plæne dukkede Grønbjerg Friskole op, og viste det, efterhånden talrige
publikum, hvordan en dag med undervisning
kunne foregå.
Ved aftenstide kom Jane Jensen fra Landsbymusen med en total masse Irsk Stuvning, som rigtig
mange mennesker havde
bestilt. Dertil kunne man
nyde halvlunken Irsk øl.
Ved tyvetiden var revyholdet på plakaten. Denne
gang bestod holdet af lutter
piger der efter udsagn fra
instruktøren aldrig havde
stået på en scene før, men
det lod de sig nu ikke mærke med. Temaet var jægere
med den verbale udtryksmåde, som holdet nu mente

Der blev noteret flittigt på ”jagtstien”

”Det kunne godt være den pind der jeg
skulle ramme”, kunne man fornemme at
kroketspilleren sagde.
Anskuelighedsundervisning i rumfang fra
Grønbjerg Friskoles optrin.
Drengen med skiltet viser at dette skal være
en m3 (m x m x m)
Og hvor mange liter kan der så være i sådan
en svend - under forudsætning af at der er sider og bund i?
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at jægere har. Holdet kurserede over en vis
form for jægermentalitet godt krydret med
indslag om Grønbjergs lokalbefolkning. For
nogle trak aftenen ud, lang tid efter at revyen
var ophørt.
Lørdagen begyndte med Gudstjeneste i teltet
og morgenkaffe. Det blev efterfulgt af gadefodbold. Deres udsendte fik fotograferet alle
de deltagende hold og vinderne i de forskellige kategorier kan ses andet sted i bladet.
Herefter havde fotografen gøremål i privat
regi.
Hattefesten om aftenen med revy og efterfølgende dans til DJ JiMi ROSA havde en hård
konkurrent i ”Rock i Holstebro”. (-mb) 
Herover:
Banko-Klaus mistede på et
tidspunkt bankostemmen og
måtte rykke nærmere publikum for at forkynde numrene.
Til venstre:
Der var stor tilslutning til
Irsk spisning og efterfølgende jægerrevy - hvor man på
bordet aner aproposet ”Jäger
-mesteren”

Revyholdet bestående af fra venstre: Heidi Mouridsen, Trine Mikkelsen, Sanne Therkildsen, Tina Pedersen, Gitte Led, Connie Schmidt og Louise Hjorthus. Instruktører: Dorthe Liv og Erik Øster
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Grønbjergs nye forening: GAFFA
(Grønbjerg Aktiv Forening For Alle)

Øverst fra venstre:
Malene Bondesgaard, Lissi Aagaard Dyrberg, Malene Cadovius Juelsgaard, Charlotte N. Dyrberg.
Nederst fra venstre: Trevor Mc Evoy, Lars Troelsen, Kaj Kviesgaard

Så er holdet stillet – det er os der skal få GAFFA til at udvikle sig – og det glæder vi os til.
Foreningen er opbygget som følger:
Sekretær:
Lissi Aagaard Dyrberg

Næstformand og formand for
gymnastikudvalget:
Malene Bondesgaard

Gymnastikudvalget:
Ejnar Vendelbo
Erik Øster

Formand:
Malene Cadovius Juelsgaard

Formand for
badmintonudvalget:
Charlotte N. Dyrberg

Kasser:
Trevor Mc Evoy

Formand for klubudvalget:
Kaj Kviesgaard

Formand for fodboldudvalget:
Lars Troelsen

Klubudvalget:
Conny Schmidt
Anne Mette Sønderby
Gert Kristensen

Fodboldudvalget:
Søren Nilausen
Thomas Dyrberg
Niels Jørgen Sønderby

Badmintonudvalget:
Camilla Boesen
Jonna Thesbjerg
Asger Andreasen

I øjeblikket er foreningen i gang med at blive etableret – overdragelsen kræver en del teknisk. Udvalgsformændene er ved at etablere underudvalgene. Så vi er i arbejdstøjet og håber, at vi er klar til at fortælle mere om den nye forening til august.
Man kan følge med på Grønbjergs hjemmeside, under foreninger, hvor GAFFA er under
udvikling.
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Kom og spil dame fodbold!
Vi er en ﬂok piger, der er begyndt, at spille fodbold i Grønbjerg. Nogen
er nybegyndere andre er let øvede.
Holdet er for alle piger, og har du lyst til at være med - så mød op på
stadion kl. 19.00 tirsdag aften.
Vi spiller fodbold her i ferien og vi snakker om at holde fri i uge 2930.
Vi kan træne med serie 6 holdet om torsdagen kl. 19.00.
Kontingent: 200 kr.
Med fodboldhilsen GAFFA - Fodbold (aﬂøser for GrønbjergIF)
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 Varmestue-strikkerne kommer til Grønbjerg
Ved: Inge Kjær

og nogle flotte håndmalede julekugler samt
Rokken.dks to bøger om håndarbejde.
Inge (til venstre på billedet) udstiller pileflet
og fortæller gerne om det gamle håndværk,
der har fået nyt liv i nutiden.
Hvis du har en håndarbejdsrelateret hobby
som du har lyst til at vise frem, er du velkommen til at komme og fortælle om den.
Vi har kaffe på kanden og glæder os til at se
dig – hvad enten du vil vise noget frem,
være varmestuestrikker, deltage i vores lille
konkurrence eller simpelthen er nysgerrig på
hvad vi laver.
Du kan læse mere om Varmestuestrikkerne i
Danmark her:
http://rokken3.dk/1varmestuestrik/
forsidev.html
og om Rokken.dk her: http://rokken3.dk/
Har du spørgsmål vedr. arrangementet lørdag den 7. september kan du kontakte Inge
på mobil 61 34 38 63 

Varmestuestrikkerne i Danmark har i år besluttet at finde ud af, hvor lang den samlede
produktion af strømper til de hjemløse i Danmark er.
Det foregår på den måde at hvert depot holder åben hus lørdag den 7. september, hvor
alle strømper bliver samlet i forlængelse af
hinanden og ”slangen” bliver målt op.
Da vores depot i Vestjylland er ganske lille,
har vi lånt salen på Grønbjerg Friskole, hvor
vores ”slange” kan ses fra kl. 12-14 lørdag d.
7. september.
Der bliver lejlighed til at gætte på ”slangens”
længde og der er en præmie til den, der kommer tættest på.
Vinni (til højre på billedet) er tovholder for
varmestuestrikkerne i Vest- og Nordjylland,
og hun har udgivet en bog om hakning (en
mellemting mellem strikning og hækling).
Hun viser sine hakkede ting frem og fortæller gerne om teknikken. Hun sælger sin bog

Foto: Inge Kjær
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 Skoleafslutning anno 2013
og Landbrugsskole. Enkelte havde ikke taget
stilling.
Deres udsendte ville naturligvis også gerne
høre hvad de ville huske om Grønbjerg Friskole. Her var svarene ikke overraskende:
Glad og åben skole, Godt fællesskab, Plads
til alle, Gode lærere og Gode Venner.
På Facebook er denne kommentar dukket op
fra Tobias Led Andreasen:
Så er man færdig i skolen, nu kommer der
efterskole, glæder mig, men kommer også til
at savne Grønbjerg Friskole og de gode lære
og elever.
Hvis man tænker på at skifte skole kan jeg
kun forslå Grønbjerg Friskole det vil man
ikke fortryde. (-mb)

Otte elever fra ottende klasse forlader denne
sommer Grønbjerg Friskole for at begive sig
videre ud i verden. Seks elever tager på efterskole (det er 75 %) to fortsætter i Spjald i
9. klasse.
På spørgsmålet om efterskoler var svaret:
Dansk Husflids Efterskole (Skjern) Husby
efterskole, Staby Efterskole, Hardsyssels Efterskole og Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole. Når der kun er fem efterskoler
skyldes det naturlige at to søger den samme
efterskole. På spørgsmålet om hvad de unge
mennesker vil benytte et efterskoleophold til
lyder der følgende svar: Komme videre til
Teknisk skole, Gymnasiet, Handelsskolen

Bagerst fra venstre: Katrine Plougmann, Andreas Therkildsen, Jeppe Brun Schmidt, Frederik Kviesgaard, Holdleder Niels Henrik Larsen
Siddende: Pernille Jensen, Tobias Led Andreasen, Mads Therkildsen - Dennis Boutrup Mathiasen var
ikke til stede ved fotograferingen.
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 Sommerafslutningstale 2013
Ved: Formand for Grønbjerg Friskoles bestyrelse Dorthe Trabjerg

det udgangspunkt betragtede Grundtvig og
Kold livet som en fantastisk mulighed til for
hvert enkelt menneske at bruge sit værd til
gavn for fællesskabet.

Grønbjerg Friskoles idegrundlag
Den 27. juni for 5 år siden holdt den første
bestyrelse i Grønbjerg Friskole et meget
langt bestyrelsesmøde, hvor eneste punkt på
dagsordenen var, at blive klar til skolestart i
august.
Og hvorfor husker jeg så den dato så præcist..? Det gør jeg heller ikke, men jeg sad
også i bestyrelsen den gang, og på det tidspunkt holdt vi lange møder hver aften!
Og hvorfor gjorde vi det… fordi vi ville
Grønbjerg Friskole og fordi byen ville Grønbjerg Friskole. Og når jeg i resten af talen
siger Grønbjerg Friskole, betyder det selvfølgelig både skole, børnehave og SFO, for det
er en enhed, med samme grundlag.

Ligesom Kold og Grundtvig forsøger vi på
Grønbjerg friskole at udnytte denne mulighed gennem den ”levende” og ligeværdige
samtale, hvor eleverne tør sætte sig selv på
spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd.
På Grønbjerg Friskole forpligter vi os til at
fortælle eleverne, hvor vi står, og hvad vi
tror på.
Vi tror på, at kærlighed, glæde, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære - først
og fremmest at leve et liv sammen med andre efter danske demokratiske traditioner,
hvor frihed og ligeværd er centrale omdrejningspunkter.

Grønbjerg Friskole skulle ikke være en protest skole, men en skole med en idé. Og idégrundlaget skulle være Grundvig-Koldsk.
Og det skulle være ”vores” skole, altså ikke
bestyrelsens, men ”vores”.
I skolens idégrundlag står der blandt andet:
Skolens menneskesyn tager udgangspunkt i
Grundtvig og Kolds betragtning om, at hvert
enkelt menneske er noget helt unikt.

Vi ønsker, at alle - børn, forældre og ansatte
på skolen - skal have mulighed for at leve
med i det, der foregår, at have medindflydelse og at påtage sig et medansvar og et forpligtende fællesskab om skolen.

En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Med
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Vi ville, blandt meget andet, have:
 Kreativ og udfordrende undervisning
 Udvikling af børnenes sociale kompetencer
 Højt fagligt niveau
 Engagerede, motiverede, kompetente og
positive medarbejdere, som accepterer og
anerkender børnene

er skiftet ud
Alt sammen noget, som har kunnet fjerne
fokus fra det idégrundlag, som var så vigtigt
ved skolens start.
Evalueringen og evt. 9. kl.
Nu, fem år senere, er vi begyndt at evaluere.
Ikke for at stoppe udviklingen, for det sker
vist aldrig her, men for at vide, hvad det er
vi skal udvikle på, og hvordan.

Fem år er gået
I de fem år der er gået, har Grønbjerg Friskole gennemgået en stor udvikling:
 Der er bygget om og bygget til
 Skiftet ledere og personale
 Skiftet bestyrelse og undervisningsformer
 Kommet mange nye elever og deres forældre til
 Og selv formuleringen af idégrundlaget

Bl.a. skal vi bruge det i overvejelserne om,
måske at starte 9. klasse på Grønbjerg Friskole.
Vi har spurgt forældrene om deres mening,
og det er der kommet en interessant evaluering ud af.
Men set i forhold til idégrundlaget er det elevernes evaluering, som er særlig interessant.

De udklækkede er: Tobias Led Andreasen (traktoren), Jimmi Boutrup, Andreas Therkildsen, Frederik
Kviesgaard og Jeppe Schmidt og på vognen: Mads Therkildsen, Pernille Jensen og Katrine Plougmann
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Vi brugte en eftermiddag med de tidligere 8.
klasser, og jeg er sikker på, at både Grundtvig og Kold ville være stolte af resultatet. Vi
var i hvert tilfælde.
Så veltalende, demokratiske, engagerede og
motiverede unge mennesker taler helt for sig
selv….
Grønbjerg Friskole har udviklet sig, men
ideen… den holder!

Personale - og markedsføring
Bestyrelsen vil gerne sende en KÆMPE
anerkendelse til de mennesker, som får tingene til at lykkes i hverdagen.
Uden jer var det ikke muligt!
Derfor vil vi gerne se hele personalegruppen
heroppe
(Herefter fik hver person i personalegruppen
overrakt en Grønbjerg Friskoletrøje med
personens navn på -mb)
Tusinde tak for jeres indsats

 Vi har spændende undervisning, på højt
fagligt niveau, og har samtidig plads til
alle
 Vi har engagerede lærere, som vil eleverne
 Vi har børn og unge med mening og
mod, som kan tale for sig
 Og så har vi elever, som er super gode til
at være gode på tværs af alder

Noget af det skolen og bestyrelsen skal arbejde med fremover er markedsføring.
Og det har vi brug for hjælp til.
Derfor vil vi gerne se 8. klasse heroppe
(8. klasses eleverne fik overrakt en Grønbjerg Friskole trøje -mb)
Bestyrelsen ønsker jer alt mulig held og
lykke fremover, og håber at I vil gøre god
reklame for skolen. Planen er, at vi vil invitere jer til en evaluering, som den vi har
haft, med de tidligere klasser.
Rigtig god sommer til jer alle sammen 

Hvis ikke I allerede har læst evalueringen,
vil jeg opfordre jer til at gøre det. Det er rigtig god læsning.
Som forældre og samfund kan vi være stolte
af Grønbjerg Friskole, ligesom de unge er
stolte af Grønbjerg Friskole.

 Vikingeparrets tak for vikingen
Ved: Ingrid Kirk

Jo, jeg kan da godt se at min kære mand har
brugt uanede masser af timer og energi på at
videreføre det projekt, som afdøde Niels Peder Svendsen i sin tid startede op og lagde
megen tid og mange kræfter i. Men derfra og
så til…
Dette, at få styr på Grønbjerg og dens menneskers historie, herunder billeder - et par tusinde vel - og få dem indført i Grønbjerg Lokalhistoriske Arkivs gemmer, til - forhåbentlig gavn og glæde for kommende slægter, det
har været et stort arbejde.
Jo, vi er meget glade for den lille Viking.
Tusind TAK !!
På vegne af os begge Ingrid Kirk. 

Hvilken dejlig aften! Tænk, at vi, Johannes
og jeg, også skulle opnå den glæde, at få tildelt Grønbjergs Sølvviking, som hvert andet
år bliver givet til et menneske, et par, en forening eller en gruppe, som bestyrelsen for
Sogneforeningen skønner har gjort en indsats til grønbjergfolkets vel.
Denne påskønnelse er vi meget lykkelige for
at være blevet tildelt her i 2013. Glade - og
også lidt stolte!
Stor tak til de mennesker, som har stået bag
denne beslutning, og til de, som eventuelt
har indstillet os.
Og er det så fortjent? Det får man jo så sine
tanker om! Der er jo så mange, der gør store
indsatser...
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 Nr. sOMMErskole

og bedsteforældre. (Se også forsiden)
Efter deltagernes optræden viste instruktøren fra Cirkus Flik-Flak, at der kan bygges
videre på deltagernes kunnen. ( - mb) 

Som tidligere år havde menighedsrådet også
i år inviteret byens unge til Nr. sOMMErskole.
Sædvanen tro handlede det også i år om kreativitet på flere forskellige planer.
Fra Cirkus Flik Flak i Odense, som sognepræst Bodil Toftdahl har en del kendskab til,
var der inviteret en instruktør der kunne sætte børnene i gang med mange forskellige cirkusnumre.
Det primære formål var naturligvis i løbet af
to dage lørdag og søndag den 29. og 30. juni, at få stablet en cirkusforestilling op. Og
det sekundære formål var at give deltagerne
nogle færdigheder (eller også var det omvendt) så de kunne give publikum en oplevelse, stå foran et publikum, have fået nogle
kompetencer - frigjorthed, gå-mod, kreativitet mm.
Søndag kl. 15 gik ”tæppet” for opvisningen
foran de medvirkendes søskende, forældre
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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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 Sønderkjærsvej 4

(Holstebrovej 8) så han har faktisk sine rødder her, selvom han først som voksen kom
til at bo her fast.

Ved: Grete Tange

Sønderkjærsvej 4.

Allan Sørensen…
... flyttede hertil i 2002, da han købte stedet
af Kerstin Sørensen, søster til Iver og Holger. Til ejendommen hører 8 ha jord, og de
blev brugt til udlejning med brak, mens det
var muligt; nu bruges de til miljøpil og til
vildtpleje af forskellig art. Allan er nemlig
ivrig jæger.
Af profession er Allan uddannet tømrer og
arbejder i dag med udestuer i Skjern, selvom
der ikke er det store ”run” på. Han har været
der i 12 år, så han håber, at tiderne vender,
så der igen bliver nok at rive i.
Allan har tidligere fisket en del, men nu bliver det ikke til så meget, selvom børnene

Denne gang er jeg på besøg på Sønderkjærsvej 4; ikke fordi beboerne er nytilflyttet,
men fordi de trods flere år her i Grønbjerg
endnu ikke er blevet portrætteret. Det sker
hermed.
Beboerne i huset
Beboerne i huset er Jesper på 1½ år, Maja på
4 år, Gry på 10 år og Nikolaj 12 år, mor
Majken samt far Allan. (Gry bor her hver
anden weekend, - resten af tiden bor hun hos
sin mor).
Allans morbrødre hedder Iver Sørensen
(Sønderkjærsvej 14) og Holger Sørensen,

Allan, Gry, Nikolaj, Maja og Jesper der sidder hos Majken
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men med hendes mor og stedfar.
Hun og Allan fandt hinanden i Aalborg. Allan kom en aften efter fodbold i Ølstrup,
hvor han havde lyst til, at der skulle ske noget. Da der imidlertid ikke var nogen af hans
kammerater, der ville med, ringede han til
sin søster i Aalborg og spurgte, om hun havde lyst til at gå med i byen, og det havde
hun. Så han kørte derop, og de fulgtes så ad
til Jomfru Ane Gade, hvor Majken var sammen med tre veninder. Det gik så sådan, at
hun og Allan fandt ud af det sammen efter
nogen tid. Hun flyttede herned, og sammen
har de nu de to yngste børn.

gerne vil være med. Desuden spiller han oldboys fodbold i Grønbjerg, og han træner og
spiller også fodbold i Ølstrup, så det går der
en del tid med det.
Barn- og ungdom
Allan er født i Tjørring, boede senere i Snejbjerg sammen med sin mor, der senere mødte en ny mand, der blev far til Allans tre
mindre søskende. Derpå flyttede de til
Spjald, og han gik derfor i skole i Spjald de
første tre år. Hans forældre blev derefter
skilt, og moderen flyttede til Abildå, hvorfor
han kom til at gå i Ørnhøj skole i resten af 3.
og 4. klasse. Derefter flyttede de til Timring,
hvor Allan gik i skole i 5., 6. og 7. klasse. I
8., 9. og 10. klasse var han på efterskole, og
derpå skulle han have fundet noget at lave.

Majken er uddannet i forretning…
... og er nu ved at falde til i Grønbjerg, men
hun synes, at det har været lidt vanskeligt,
for da hun flyttede herned, fik hun job i
Brugsen i Spjald, men efter barselsorlov
havde de ikke brug for hende mere. Majken
har så haft andre mindre jobs siden, men
glæder sig til, at hun skal starte i Spjald Børnehave.

Læretiden og fritid
Efter grundskolen gik Allan først på HTX,
men det passede ham slet ikke, og derfor
kom han ind på teknisk skole, hvor han gik i
gang med tømreruddannelsen. Det passede
ham meget bedre, og efter 2. skoleophold
kom han i lære i Vildbjerg ved et udestuefirma, og efter læretiden var han der i ½ år. Så
begyndte ejeren imidlertid at drosle lidt ned,
hvorfor han ikke længere havde brug for Allan. Heldigvis var naboen Sigfred Hoffmann
også tømrermester i Vildbjerg, og hos ham
fortsatte han, indtil han kom til Skjern.
Fritiden har Allan det seneste år også brugt
til opdræt af fasaner, hvortil han har investeret i en rugemaskine til at ruge fasanæggene
ud. Fasanerne skal så sættes ud i naturen, og
han har også bygget et voliere til dem, så de
kan blive lidt store, før de skal sættes ud.
Det har ikke været den store succes endnu,
fordi de pillede hinanden, men Allan har ikke opgivet tanken.

Majken er meget kreativ…
...og hun har tidligere malet en del. Det bliver der ikke så megen tid til nu, men hun og
Allan er begyndt at gå til dans sammen i
Spjald, ligesom hun er begyndt med gymnastik i Grønbjerg. Det er hun glad for, fordi
det giver nye bekendtskaber, som hun føler,
hun har savnet. Majken har dog været meget
glad for sin mødregruppe, som hun synes,
hun er kommet til at kende rigtig godt. Jesper er i dagpleje hos Erna (Skolevænget 3),
og der har hun mødt de andre forældre til
Ernas børn. Nu hvor Maja er begyndt i børnehave, har hun også lært nogle af de andre
forældre der at kende. I det hele taget er de
begyndt at blive en mere aktiv del af Grønbjerg, og det vil de begge gerne udbygge;
bl.a. ved at hjælpe til som trænere i gymnastik og fodbold.
Med tak for venlig modtagelse tager jeg afsked. 

Moderen i huset…..
...hedder Majken, og hun kommer fra
Brovst. Hun er ældste datter. Hendes forældre er skilt, men hun har tre halvbrødre på
henholdsvis 10, 12 og 14 år og som bor sam42
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 Ny storforening i Grønbjerg
Tirsdag den 14. maj det herrens år 2013,
hvor Grønbjergs foreningsliv havde sin fjerde fælles generalforsamling, blev i foreningssammenhæng en skælsættende dag i
Grønbjergs foreningshistorie.

Gymnastik - Fodbold - Klub - Badminton er
udvalg hvor ovennævnte er formænd og
hvor der endvidere er tilknyttet flere personer til udvalgene (udvalgene kan ses på side
32)

Tre foreninger ophørte deres eksistens, og
der blev oprettet en ny forening af de tre fusionerende foreningen:
Grønbjerg Ungdomsklub, Grønbjerg Idrætsforening og Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening.

Klubben er allerede i arbejdstøjet og der forestår et stort stykke arbejde med at få de tre
sammenbragte foreninger til at fungere. Specielt er der ejerskabet af stadion med klubhus samt de øvrige regnskabsafdelinger der
skal bringes sammen.

Bestyrelsen, der alle blev valgt ved direkte
valg, kom til at bestå af:
Malene Cadovius Juelsgaard - Formand
Malene Bondesgaard - Næstformand og
Gymnastik
Trevor Mc Evoy - Kasserer
Lissi Dyrberg - Sekretær
Lars Troelsen - Fodbold
Kaj Kviesgaard - Klub
Charlotte N. Dyrberg - Badminton

Efterhånden som der sker udvikling i foreningen GAFFA som står for :
Gr ønbjer g Aktiv For ening For Alle
Vil dfet blive meddelt i disse spalter eller
også kan man følge med på Grønbjergs
hjemmeside www.groenbjerg.dk under Foreninger. (-mb)

Selvom der altid kan være plads til flere ved en generalforsamling, var der god deltagelse da Grønbjerg
Gymnastik og Ungdomsforening, Grønbjerg Idrætsforening, Grønbjerg Ungdomsklub, Menighedsrådet, Grønbjerg Friskoles Støtteforening, Grønbjerg-2000, Grønbjerg Sogneforening og Margrethes
Døtre havde fælles generalforsamling i Forsamlingshuset.
44

17. juli 2013

resten af livet. En klog mand sagde engang,
at man altid har et valg - ja, faktisk træffer
man også et valg ved ikke at vælge!

 Tale til 8. klasse
Ved: Skoleleder Mads Degnbol

Kære 8. klasse. Jeg vil lidt utraditionelt begynde min tale til jer med at takke jeres forældre.:

Men I har nu alle aktivt valgt, hvad den nærmeste fremtid skal bringe - nogle skal videre
i folkeskolen, mens andre har valgt at komme på efterskole. Og inden I får set jer om,
skal I vælge igen… Skal det være gymnasiet, handelsskolen, teknisk skole, en læreplads eller noget helt femte? Det vil senere
blive jeres svære lod at finde svaret herpå.
Et føler jeg mig dog overbevist om, - nemlig
at I vil gøre jer megen umage med at træffe
de valg, der er de rigtige for jer.

Så - kære 8.klasses forældre!
Tusind tak for lån af jeres herlige børn, der i
disse dage tager afsked med deres barndoms
skole. Det har været en fornøjelse hele vejen
igennem at lære jeres børn at kende, og vi
ville ønske, vi kunne beholde dem lidt længere! Tak for et godt og respektfuldt samarbejde, og tak for jeres interesse i det hele
taget for friskolens virke.

Det med ikke at ville noget, at være ligeglad,
og at lade ligegyldigheden være valget, er
jeg meget sikker på, ikke vil blive tilfældet
med jer! På væggen herude står der, at
”viljen til at ville, også giver evnen til at
kunne”, og man kan med rette sige, at det

Kære 8. klasse!
I dag står I overfor bare én af de utallige
skilleveje, der vil vise sig for jer gennem de
næste mange år - ja, i virkeligheden gennem

Fra venstre: Pernille, Katrine, Andreas, Mads, Frederik, Tobias, Jeppe og Mads Degnbol
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Mads! - når jeg tænker på dig, er det, der
springer frem, dit eventyrlige naturtalent for
at stå på en scene. Du stråler simpelthen, og
hvis der stadig blev lavet Morten Korch film
den dag i dag, ville du simpelthen være selvskrevet til en helterolle.

hos jer, kære 8. klasse, rammer fuldstændig
plet! For i vil og I kan! Det har hele personalet på skolen erfaret gennem årene, og jeg
det samme, trods min relativt korte periode
sammen med jer.
Jeg tænker på vores lille Legofilm, Katrine.
Her lærte jeg dig at kende som pligtopfyldende, tillidsfuld og samarbejdsvilligt ungt
menneske. Jeg synes vi hyggede os Katrine,
og jeg håber du gjorde det samme.

Jeppe! .-. du ”fodboldramte” unge mand.
Jeg vil mindes vores gode samtaler under
lockoutens gåture. Du lukkede op for dig
selv, og vi fik snakket sammen om alt muligt. Men selvfølgelig - fristes man til at sige
- mest om fodbold. De samtaler bekræftede
mig i, hvor skønt og privilegeret et arbejde,
det er at have med unge mennesker at gøre.

Jeg vil tillade mig at fremhæve din humor
Dennis! Så sent som i går , hvor jeg går på
toilettet siger du til mig, at du - såfremt døren til toilettet går i baglås for mig - nok skal
sørge for, at jeg bliver fodret, og det både
med kiks og brødkrummer.

Pernille! På samme vis - altså også under
lockoutens gåture - fik du og jeg de bedste og
meget fortrolige samtaler. Du lukkede op og
fortalte mig om den store sorg, du er ramt af,
og jeg fik et lille indblik i din store personlige
indsats for at vælge de lyse sider. Flot Pernille.
Tobias! - når jeg tænker på dig, må jeg nødvendigvis nævne din formidable arbejdsindsats under dramaugen. Som ”Handymand”,
var du både her og der - og alle steder - hvor
der var brug for en fingersnild ung mand, og
i takt med, at du blev involveret i flere og
flere opgaver, voksede din medbragte værktøjskasse, og sidst på ugen ville den have
gjort selv Jørgen Leth grøn i hovedet af misundelse.

Og nu hvor vi er i gang med humoren Andreas! J a så kan det blive endog m eget
svært fremover at skulle drive skole uden dit
smittende humør og altid positive og smilende ansigt.

Frederik! Sidst men bestemt ikke mindst,
ja så vil jeg tillade mig at rose dig for at være meget tæt på indbegrebet og prototypen af
den elevtype, vi gerne ser forlade friskolen.
Du rummer hele pakken af menneskelige
egenskaber, du er en god kammerat, du har
(en lille bitte smule) humor … du har generelt en positiv indstilling, og du elsker simpelthen livets positive udfordringer.
Netop når man står overfor helt store udfordringer i livet, kan man nogle gange blive
bange for at træffe det forkerte valg. Som
regel går alt godt, men I vil med største
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sandsynlighed også komme til at træffe forkerte valg. Måske opdager I pludselig, at I
skulle have drejet til højre i stedet for til
venstre! At I - set i bakspejlet - har truffet et
valg, som I ikke længere oplever som det
rigtige. Det kan være et studie I ikke længere brænder for. En kæreste i ikke længere
føler for. Et dårligt kammeratskab eller noget helt fjerde. Tiden kan som bekendt ikke
spoles tilbage, så et forkert valg kan ikke
omstødes, men man kan altid sadle om, og
ligegyldigt, hvor håbløst det hele måtte se
ud, så er der altid en sti eller en markvej, der
fører tilbage til hovedvejen igen! En vej
tilbage på det rette spor. Tilbage til jer selv
og livet. HUSK DET!!!

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Jytte Boutrup sov den 21. maj stille ind,
54 år gammel og blev den 29. maj begravet
fra Nørre Omme Kirke.
Jytte blev født i Grønbjerg, og fik sin skolegang i Grønbjerg skole.
Som ung blev hun gift med Henning Boutrup, og der kom to drenge i deres ægteskab.
Jytte fik en uddannelse som social og sundhedshjælper, og har arbejdet for både kommunen og for Spjald plejehjem. Jytte var
meget omsorgsfuld og ville gerne være til
hjælp for andre, samtidig med, at hun også
var den kærligste mor.
Jytte døjede meget med sygdom, og hun sov
stille ind den 21. maj.
Hun efterlader sig sønnerne Michael og Leif
samt svigerdatteren Dorthe og børnebørnene
Celina og Benjamin.
Æret være Jytte Boutrups minde!

I står nu snart med fremtidens port helt åben
for jer. Vi håber på, at vi i samarbejde med
jeres forældre har givet jer det, der skal til
for at kunne tackle de udfordringer, der er
forbundet hermed, og vi håber, at I føler jer
godt klædt på, og udstyret med selvstændighed, selvværd, sund fornuft og ikke mindst
viljen til ville…

Dødsfald på Grønbjerghjemmet
Bjarne Ingvard Jørgensen døde pludseligt
den 25. juni 2013.
Bjarne har haft sit hjem på Grønbjerghjemmet det sidste halve års tid.
Han kom fra Faster ved Skjern, og det er også fra Faster Kirke, han lørdag den 29. juni
begraves.
Han efterlader sig sin mor og søskende.
Æret være Bjarne Ingvard Jørgensens minde! 

Så Katrine, Dennis, Andreas, Mads, Jeppe,
Pernille, Tobias og Frederik!
Gå nu ud i verden, sug til jer, bliv klogere,
lær, lyt og se! Og kom så tilbage en dag og
fortæl os om alt det I har lært og oplevet. Jo
før jo bedre. I er ALTID velkomne.
Det ved vi, at I ved…
På personalets og egne vegne ønsker jeg jer
hermed de bedste muligheder i fremtiden.
Hav det godt 8. klasse - og pas så rigtig godt
på jer selv og hinanden. 

GURUENS - bekymringer bliver nu
gjort til skamme!
Der bliver juletræsfest 3. juledag
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 Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk
mærkes. Ligeledes skulle moderfårene have
ormekur og mærkes om. Dagplejemødrene i
Ørnhøj og alle deres børn var inviteret til at
overvære hele seancen. Selvom solfangerne
tager udsigten over arealet, fik børnene og
dagplejerne dog et lille indtryk af, hvordan
fårehundene var i stand til at samle fårene og
få dem ind i folden, så alle kunne komme
igennem føromtalte kur.
Storålam har i alt 1600 moderfår med tilhørende lam og dertil nogle væddere til videreførelse af avlen. (-mb) 

Runestenens fornemmeste opgave er at skrive om nyheder, tiltag, begivenheder osv.,
der har relation til Grønbjerg.
Jeg må nok erkende, at redaktionen ikke har
været ret meget om sig, når det gælder
”perifere” begivenheder i forhold til Grønbjerg. Der er jo minimum to foreninger/
selskaber, som ikke har hovedsæde i Grønbjerg, men dog har medlemmer her i sognet.
Det ene er Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk.
Jeg blev ringet op af varmemester Fl. Iversen der mente, at der kunne blive en historie
ud af at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværks
nye solfangeranlæg med tilhørende græsarealer var blevet afgræsset af 60 moderfår med
tilhørende lam. Og nu skulle alle fårene
samles, da de havde afgræsset området. De
sidste stride græsser, der var gået i frø, skal
klippes. Der skal gødes, og så skulle der gerne gro kløver op, der skal afgræsses af en
flok på tyve moderfår.
Ejerne af fåreflokken, Storålam, ankom, og
så skulle lammene have en ormekur og øre-
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 Gadefodbold
Sommerfesten 2013 bød også på
den traditionelle gadefodboldskonkurrence.
Syv hold stillede op og der blev uddelt de traditionelle præmier til
Vinderne af Gadefodbolden, til
”Fair-play”-holdet og ”bedstudklædte”-hold.
Der blev henstillet til af man forsøgte at vinde fair-play-pokalen (mb) 

Herover Fair-Play holdet som var
et sammensat hold fra bl.a. Skolevænget, Vinkelvej, Algade, Grønbjergvej, Rundingen, Frydendalsvej

Herover - camouflageholdet - hvis
I kan finde dem. Suverænt det
bedst udklædte hold, som alle
kom fra Ommegårdvej.

Til venstre vinderne af Gadefodbolden 2013.
Algade Øst. (Som vist nok går sådan ca. fra Tjørnevej og østpå)
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 Grønbjergpiger - Dorthe Liv
Lyset slår blink over Limfjordens vandetindrer og ler i et stridigt spil. Tekst Erik
Bertelsen.
Herfra drog Dorthe Liv Jørgensen ud,
havnede i Grønbjerg og gjorde det lidt sjovere for os at bo
her! ...ik.
Ja, både min husbond, Finn og jeg er opvokset i Hals, hvor vores forældre og søskende
stadig bor. Vi kommer fra en by, hvor der
ikke er de store traditioner for at synge fra
Højskolesangbogen. Forsamlingshus var der
vist ikke noget af - og vores forældre var ikke med i nogen som helst bestyrelse!
I Grønbjerg lever vi et liv, hvor netop disse
elementer er blevet en vigtig del af vores
hverdag. En hverdag, som giver plads, tid og
mulighed for sjov, alvor og fællesskab.
Mange flotte ord på række - der er ingen
tvivl: Vi trives i Grønbjerg!
Med ”vi” mener jeg Dorthe Liv med husbond + ungerne Marius (8 år), Maja (16 år)
og Nanna (21 år). Faktisk er Nanna flyttet til
Aalborg, men når hun skal beskrive Grønbjerg Skole siger hun: ”Jeg husker det som
om, jeg altid var i julehumør.”
Mit arbejdsliv leves på Skjernåskolen, hvor
jeg har fået titlen ”børnehaveklasseleder”.
Her har vi også mulighed for at finde julestemningen frem - hele året. Faktisk er der
mange fællestræk mellem specialskolen og
Grønbjerg. For på skolen oplever jeg nemlig
også både sjov, alvor og fællesskab!

Ollen
Til gengæld kender I ikke meget til min familie. Derfor har jeg valgt, at fylde min
spalteplads med en kærlighedserklæring til:
Karla Jensen - min mormor - vores Olle,
som blev født den 21. februar 1916 - og hun
lever endnu!
Det kan vi snakke om en anden gang!
Statistikker og fornuft fortæller os, at det
hurtigt kan få en ende. Derfor vidste jeg også, hvad snakken skulle omhandle, da Ollen
ringede: ”Dorthe, der er noget alvorligt, som
jeg gerne vil snakke med dig om!”
Jeg tog turen til Århus, og da vi var godt i
gang med Othellolagkagen, tog jeg hul på
sagen: ”Nå, hvad er det så, som vi skal snakke om?”
”Det er sørme svært.” svarede Ollen, men
hun fik fortalt, at hun gerne ville have, at
min far og jeg tog os af begravelsen. Den

Jeg lever et liv, der passer med de idealer og
tanker, som jeg har om det ”rigtige liv” for
mig og min familie. Jeg nyder, at være i
Grønbjerg, hvor jeg har boet så længe, at det
ikke kan betale sig at, ”lade som om”. Der er
ingen grund til at fare omkring og rydde op,
når I kommer på besøg - I ved jo godt, at
hos os er der ikke altid ryddet op!
51

17. juli 2013

var jeg helt med på, så jeg
gik videre: ”Har du nogen
specielle ønsker, som vi skal
tage os af ?” spurgte jeg.
”Det kan vi snakke om en
anden gang!” var svaret - og
så gik vi videre med livet!
Tugthusfangen
Det er først som voksen, at
jeg har fået indblik i Ollens
barndom. Hun var den yngste af en flok halvsøskende,
som levede med deres mor.
Børnene legede alene på gaden om aftenen - uden deres
mor. ”Hun havde vel aftenarbejde” er Ollens kommenOllen har luft nok til at puste lys på sin 95-års fødselsdag
tar!
Ja, måske havde min oldemor aftenarbejde, Århusbådene
men en aften, da hun kom hjem, var hendes Karla Jensen og Arthur Jensen fik 4 piger.
børn fjernet. Ollen var højst et år, da hun Min morfar var noget af en opfinder, men
kom på Bramming Børnehjem.
også en mand med hang til flasken. Når det
Hvad så med faderen - min oldefar? Ja, der var værst, var der bank til konen. Endnu enved jeg kun, hvad jeg har hørt under en fød- gang hører vi ikke meget ynk fra Ollen, men
selsdagsmiddag, hvor rødvinen var kommet det blev hende dog for meget!
på bordet. ”Din far, det var ham tugthusfan- Hun blev skilt, og fik arbejde på Århusbådegen,” siger Moster Signe drillende til Ollen. ne. Det var dengang, hvor man måtte gøre
”Nej,” bliver der svaret adskillige gange, rent med en smøg i munden. Det var denmen jeg har aldrig hørt et bedre bud på, gang, der var tid til en fyraftensøl, og så var
hvem min oldefar er!
det dengang, hvor man kunne få et glimt af
Ollen har ikke haft meget kontakt med sine de kongelige på båden!
halvsøskende. De blev spredt rundt omkring
i landet. Ollen kom i pleje hos posten i Brø- Sorgen
rup. Harry ville hele tiden stikke af, så han Når man bliver 97, så vil man have mistet
kom på Livø - der kunne han ikke stikke af!
nogen undervejs. To døtre har Ollen mistet.
Ja, det er da en sølle historie!
Min mor blev 41 år og min moster Ingrid
døde, da hun var 59 år.
…...og dog!
Ollen var 90 år, da Ingrid blev begravet.
For dette er netop ikke en sølle historie. Det- ”Det tager livet af hende” tænkte jeg, da jeg
te er historien om en livskraftig kvinde, som så den lille, sammenbøjede kvinde stå ved
ikke går op i petitesser. Hun har haft kontakt sin datters grav - men jeg tog fejl!
med sin biologiske mor, men ”vi havde jo
ikke noget sammen.” Ikke noget føleri om, Glæden
at kende sit fædrene ophav. Ollen griber de Sorgen fik sin plads, men glæden er ikke såmennesker, som er omkring hende, og hun dan at slå ned. På gravstedet står der azaleasætter dem gerne i gang!
er. ”Graveren synes også, at de er så flotte,”
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Nej, kræsen, det er Ollen ikke. Hun nyder al
slags mad, og inviterer gerne på både den kinesiske og på Nilles kro. Lige meget hvilken
menu, vi sidder med, så er der én ting, som
er helt sikkert. Ollen skal have en øl!

siger Ollen, mens hun forsøger, at fjerne de
visne blomster med krykken.
Blomsterne giver glæde, og det gør turen til
Plantorama også! Det bedste er, når der er to
hjælpere med - én til kørestolen og én til
indkøbsvognen. Sidste gang havde vi ingen
indkøbsvogn, så da vi kom til kassen var
Ollen næsten forsvundet bag opstammede
kartoffelblomster og pottemuld!

Pilsner og Cecil
Som barn så jeg Ollen i vores have. Hun
knoklede løs med rive og hakkejern, mens
hendes Cecil brændte ud i munden på hende.
Asken dryssede, der hvor den nu ville drysse, mens Ollen spyttede lidt tobak ud - smøger med filter, nej, det bruger hun ikke!
Der er ingen tvivl om, at der er røget mange
Cecil gennem Ollens lunger, men tro nu ikke, at vores Olle er kæderyger. Næh, hun har
sine principper. Efter en barnedåb udbrød
jeg: ”Jamen, du har da slet ikke røget i dag?”
”Nej,” svarede Ollen: ”Jeg ryger ikke i mit
pæne tøj!”
Pilsneren er derimod til både hverdag og
fest. Ikke fordi Ollen, drikker mange - men
hun nyder dem!
Og så kan øl gøre højtiderne lidt mere højtidelige. Sådan en kasse påskebryg, den er nu
dejlig at have i skabet!

Hemmelighederne og de brune pakker
Glæden ved at give har også fået lov til at
fylde gennem Ollens liv.
Hjemme havde vi en brudekiste (som vi altid har kaldt en dragkiste). Til jul blev julegaverne lagt i kisten, meeeen Ollen tog mig
gerne med på kik. Hun kunne slet ikke vente
med at give gaven. Hun viste mig både min
egen gave og dem, som de andre skulle have. ”Du skal ikke sige det til din mor,” sagde
hun, mens vi forsøgte at pakke gaven ind
igen. Når vi kom til juleaften, fik vi overrakt
Ollens gaver. Vi vidste, at vi skulle være
overraskede, selvom gavebåndene hang sørgeligt rundt om det krøllede gavepapir - der
var ingen tvivl om, at de pakker havde være
pakket op adskillige gange inden, de blev
lagt under juletræet!
Det var ikke kun til jul, at vi fik pakker.
Ollen har sendt mange pakker tværs over
Jylland - til både mig og mine børn. Brune
pakker med sejlgarn på - og næsten aldrig
med den rette adresse. Heldigvis vidste
Thor, hvor pakken skulle hen!

Irish coffee til hjemmehjælpen
Pilsnere og smøger er billige i Tyskland,
men dem vil Ollen ikke købe! ”Nej,” siger
hun: ”Smøgerne er tørre, og øl skal drikkes
af flaske - ikke dåse!”
Men, men der er så meget andet, som frister
i Tyskland, og Ollen har taget mange busture over grænsen. Det var især godt dengang,
da der var noget ved at smugle! Og så er der
noget fascinerende over 1 liters snapsflasker!
Busturenes tid er ovre. Nu er det os, som
spænder trailer og kørestol på bilen og tager
turen Grønbjerg, Århus, Tyskland og retur.
Ollen er rustet til den lange tur. Hun har både øl og åbner med, og når jeg senere kigger
over på den gamle dame, tænker jeg: ”Det er
ligesom, at køre med fulde teenagere - kapsler og flasker ruller rundt i bunden af bilen!”
Der er blevet købt nogle flasker whisky hos

Maden
….er også én af hverdagens glæder. ”I går fik
jeg ribbenssteg - uha, hvor den smager godt på
et stykke rugbrød i dag.”
Mad er noget af det, som vi jo skal have for at
leve. Når man så også nyder den - ja, så bliver
livet da også lidt mere værd at leve.
Et glimt fra min barndom, er Ollen, som står
ved siden af køleskabet. Her står hun og dypper et stykke gammelt brød i kold, brun sovs.
God og hurtig mad inden hun skulle på havearbejde igen - og så gik der ikke noget til spilde!
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Fleggaard, for når hjemmehjælperen var
færdig med onsdagens opgaver, så var det
nemlig tid til en Irish coffee.
”Men,” sagde Ollen: ”Når hun har praktikanter med, så drikker vi bare kaffe”.
Desværre, så kan selv en 97-årig ikke slippe
for alkoholpolitikker og personaleskift. Nu
får hjemmehjælperen aldrig Irish coffee!

Bukseelastikken
I maj var vi på bytur til Plantorama, kirkegården, banken og Egå Marina. På vores vej
mødte vi en del mennesker, som på hver sin
måde gav udtryk for deres fascination over
den gamle dame.
”Hvor er hun sød,” sagde den kurdiske kvinde, da vi sad i kø i banken. ”Hvor gammel
er hun?” Spørgsmål og reaktioner, som man
ofte ser, når man kommer med et lille barn.
Måske fordi Ollen repræsenterer livet på
samme måde som det lille barn? Så skrøbelig og afhængig af hjælp og alligevel så fuld
af livskraft.
Den kurdiske kvinde konstaterede også, at
Ollen jo havde oplevet 2. Verdenskrig. ”Ja,”
sagde Ollen: ”Dengang kunne man ikke få
elastik. En dag da jeg gik på gaden, så
sprang elastikken.” ”Hvad gjorde du så?”
spurgte jeg. ”Ja, så måtte jeg jo lade bukserne falde. Jeg var jo ikke den eneste, som
havde prøvet det!”

Blomster og gode folk i betonen
Ollens hjemmehjælp kommer om onsdagen.
Dia kommer hver dag! Hun handler ind, kører til frisør og Salling med Ollen - og så er
Dia i det hele taget bare god at være sammen med. Det samme gælder naboen, der
klipper roserne ned, overboen som vasker
gardiner og dem, som henter posten.
Ollen bor i et betonkompleks, som kan
skræmme en bonderøv som mig. Jeg tror jo
kun, at man kan have det godt i Grønbjerg!
Men når man kombinerer Ollens gå-på-mod
med de gode folk, som bor i lejlighederne og lægger den blomstrende gårdhave til. Ja,
så kan en 97-årig leve et godt og indholdsrigt liv - lige midt i betonen.

Livrem og seler
Disse to hjælpemidler kunne være en hjælp,
da elastikken brast, men jeg tænker på en
helt anden historie.
Vores to døtre blev ikke døbt som små. Vi
syntes, at det var et valg, som de kunne tage,
når de blev ældre. Det var Ollen ikke helt
tilfreds med. Det undrede mig, for jeg har
ikke oplevet hende, som et troende menneske.
”Nej,” sagde Ollen: ”men der er ingen grund
til at risikere noget!”
Måske er det også derfor, at hun nu har fået
en salmebog, som bliver flittigt brugt? Måske er Ollen begyndt at tro på sine gamle dage? Måske har hun troet hele tiden? Måske
skal jeg lade være med at spekulere mere i
det? Måske skulle jeg bare gøre som vores
gamle Olle ….. huske på, at:

Napoleonskagen
Historien om napoleonskagen blev fortalt af
min mor. Den kom efter, at vi endnu engang
var blevet nægtet en is i gågaden.
”Jeg husker tydeligt, når vi som børn kom til
Holsted,” fortalte min mor: ”Så fik vi hver
sin napoleonskage.” Det var jo slet ikke så
ringe, men min pæne mor kom sig aldrig
helt over, at napoleonskagen blev spist,
mens familien gik hen ad fortovet i Holsted.
Det så vist ikke så pænt ud!
Den mor, som jeg oplevede, gik meget op i,
at alt skulle se pænt ud. I dag har jeg vist fået en større forståelse for min mors behov
for ”det pæne”. Det kunne være, at mine
børn også går hen og bliver pæne efter en
barndom i et skævt, gammelt hus?

”Man skal ikke gøre livet mere kompliceret end det er!” 
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 Grønbjergpiger - Anna Led
Grønbjergpiger - Anna Led
Interview i forbindelse med Anna Leds 90
års fødselsdag d. 7. juli 2013 -ik.
Da Anna Led, Kjærgårdsvej 6, i sidste uge
fyldte 90 år, har hun velvilligt sagt ja til at
give det interview til Runestenen, som følger her. Samtidig har jeg aftalt med Anna, at
hun med samme stof vil være én af de piger,
der medvirker i serien "Grønbjergpiger fortæller". På interview-plan. Det er bare herligt, at have god spredning aldersmæssigt.
Én af de følgende piger fyldte "kun" fyrre
for få dage siden.
For ikke at lave for megen ravage i rækkefølgen foreslår jeg, at vi gir Anna nr. 4b på
holdet.
Velkommen til, Anna Led!
Ingrid K.
Lad os slå fast med det samme, at man ikke
skal tage fejl af Anna Led.
Skønt hun bor lidt småt - vel nøjes med de
omkring 50 kvadratmeter bolig, og kjolen ikke lige er sidste skrig fra Paris, så er hun et
af de gladeste, ærligste og mest tilfredse
mennesker, man træffer på vores egn.
En klog kvinde, der helt og fuldt hviler i sig
selv. Det føler man straks, man har banket
på hendes dør. Som altid står på klem!

Og så til det klassiske spørgsmål, når man
besøger et ældre menneske:
Har du det godt, Anna?
”Jo, jeg har et godt helbred. Efter operationen fornylig for stær på begge øjne, og med
de nye høreapparater med teleslynge, så går
det rigtig godt.
Maden, den laver jeg da selv og rengøringen, den kan jeg da vist ikke, med mit helbred, få hjælp til.”

”Kom ind, æ dar er owen, - nå er det dig. Ja,
vi har vel kendt hinanden i de sidste tres år,
det er godt nok længe siden, te du tjent’ i vor
nabolag.
Kom ind og find en stol!”

Og jeg kan hilse og sige, at her er der propert og rent overalt.

Det gør jeg så og finder også skrivetøjet
frem. Du bliver jo snart 90 Anna, og så er et
jo at!
Anna selv er optaget af sit sytøj - et par fine
duge er hun i gang med at sy færdig for andre, som ikke selv har tid - ”nå ja - sådan gør
du det jo, jow, det vil jeg da godt med til!”

Anna og kommunen
”Overopsynet har kommunen vel alligevel i
sidste ende med os i min alder, og de har
sagt, at jeg måtte ha’ en kalder, og det har
jeg så fået. De synes nok, at det er for risikabelt, at sådan en gammel kone skal ovenpå
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ad en stejl trappe for at sove. Og kalderen,
den er jeg såmænd da glad for at ha’ fået, og
tryg ved at ha’ på mig.”

Barndoms- og ungdomstiden
Anna, vil du gerne fortælle noget fra din første tid?
”Ja, jeg blev født i Tim. Min far var portør
på Tim jernbanestation, og min mor var
hjemmegående. Jeg havde en 13 måneder
yngre bror, der som ung under krigen var
med i en modstandsgruppe. Blev taget af tyskerne og måtte i koncentrationslejr i Frøslev. Det tog så hårdt på vores mor, at hun
døde af chokket, hun fik, da han efter befrielsen vendte hjem.
Vi havde ikke langt til skolen, som lå lige i
nærheden af stationen og afholdshotellet.
Som man jo gjorde dengang, kom jeg ud at
tjene efter skoletiden. Og det blev både kroen, købmanden og urmageren, der på skift
hyrede mig som tjenestepige.
Senere kom jeg ud på en gård, hos Ingemann Halkjær og hans kone i Stadil. Her var
der 10 børn. Den lille dreng, Erling, som
ejer gården i dag, var da fire år og meget
fremadsynet, kan man sige. Han informerede meget tidligt og meget bestemt sin mor:
”Mor, når a ska gywtes, så vil a gywtes med
Anna!”
Det var en god plads at være i, og det var
den næste såmænd også, den store gård,
Søndervang i Stadil. Her var der mange karle, én af dem var Arne. Han gik og brændte
varm på kokke/enepigen, og jeg kom så osse
til at sige JA!
Efter tiden på Søndervang ville jeg så ha’ en
nem plads, hvor jeg kunne få tid til at sy udstyr, som man jo gjorde i de tider. ”Her har
vi kun tre børn, og vi skal ikke ha’ flere”,
fortalte fruen mig. Det snød hende nok, for
der kom nu to mere.
Jeg syede, og jeg syede. Arne havde nemlig
købt ejendommen her i Grønbjerg, og jeg
gik så småt og belavede mig på at blive husmandskone. En ejendom var det, som var
grundlagt en halv snes år i forvejen, den model af ejendomme, man kaldte statshusmandsbrug, med beboelse i den ene ende af
stalden.”

Anna Led, som er det fulde navn, har boet
her på samme sted nu i 64 år.
På det lille landbrug med en halv snes køer,
som hun og Arne gik og passede og puslede
om. Nåh ja, der var da også andet, der blev
puslet om, der var hestene, kalvene, grisene,
kaninerne og alt fjerkræet. Og marken, tønderlandene, som de hjalp hinanden med at
drive.
Jo, man havde det godt her. Arne og Anna
og deres barn, som blev døbt Katrine. Nu
hedder hun kun Trine og bor helt ovre i København, men dog ikke længere væk, end at
hun er i telefonen hver eneste dag.
”Som ung blev Trine gift, men var det kun i
10 uger, så begyndte han at kikke til en anden, og det kunne Trine ikke ha’, så nu bor
hun alene i en dejlig lejlighed og har det
godt!
Jeg har rigtig tit taget med toget til København for at besøge Trine. Så blev Arne herhjemme og passede dyrene! Trine fyldte 60 i
marts. Det fejrede vi herhjemme, men vi spiste på Bechs hotel i Tarm.
Tre år efter Trine fødte jeg en lille pige. Hun
levede kun få timer. Hun var alt for lille.
Sygehuspersonalet spurgte, om jeg ville se
hende.
Nej, svarede jeg, hvis ikke hun kan leve, vil
jeg slet ikke se hende. Men da de spurgte,
om jeg ville ha hende døbt, var svaret JA!
Og hun skal hedde Else!
Sådan blev det!
Få dage efter kom en pæn ung mand ind på
stuen og sagde: ”Det er mig, der er præsten,
der døbte din lille pige.” Det var da pænt af
ham at besøge mig.
Så forblev Katrine enebarn, og vi har en lille
grav omme på kirkegården!”
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I køkkenet over emhætten er der en hylde, hvorpå der står dele fra et spisestel, som Anna Led fik til sin
fem års fødselsdag. Resten af stellet er opmagasineret på loftet. Anna Leds kommentar da fotografen
fortæller at der også gerne skulle være et billede af stellet er: ”Så var det da godt, at jeg fik det vasket
op i går.”

skulle ha’ det godt den sidste tid, så for hans
skyld kom vi om ved det. Hans allersidste
tid blev dog levet på Centerparken i Videbæk, hvor han var svært utilfreds med at være. Flere gange dagligt ringede han hjem til
mig, ”a elsker dig Anna. A vil hjem til dig!”
Jeg var i forvejen, halvvejs modvilligt, gået
med til at opfylde hans sidste ønske, dette, at
hans aske efter døden skulle spredes ud over
hans elskede Vesterhav’. Det ønske blev vi
nødt til at efterkomme, Trine og jeg, - ”for
ellers kommer a te å spøgg”, truede han.

Anna og Arne
Her fik så det unge nygifte par deres hjem.
Og her gik det bare derudad i år efter år efter år med slid og slæb, glæder og sorger og
gøremål af enhver art, som jo hører sig til,
når man bor på landet og må gøre det hele
selv.
Indtil Arne blev syg. Meget syg, og måtte opgive.
Han ville det ellers ikke. Han ville blive ved.
Han var jo så stærk og ville ”blyw hunne
or”, som han selv sagde.
Men sygdom er hver mands herre, siges der,
og dette måtte selv Arne Led indrette sig efter.

Havfærden
”Vi henvendte os til Kirkeministeriet og fik
lov. Fik en aftale med en kutterejer om at
sejle de lovmæssige 20 minutter ud fra kysten til en bestemt position for at tømme urnen for aske. Det var Trine, der skulle klare
opgaven, og da der var lidt vind den pågæl-

”Arne ville blive liggende herhjemme. Men
da vi jo har soveværelse ovenpå, måtte vi
ha’ en sygeseng stillet an i vores stue, og det
var nu ikke så nemt. Men jeg syntes, han
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ke noget, der er værd at stjæle.”

dende dag, fik hun noget af asken i ansigtet
og endda i munden.
Ole, præsten, tilbød da forresten at tage med
os ud på den tur, men vi mente nok, at det
kunne vi sagtens selv klare. Kutterejeren var
en helt utrolig flink mand, han ville ikke ha’
nogen betaling for den tur. Så ville vi til
gengæld købe nogle fisk i butikken, som tilfældigvis også var hans. Vi samlede en posefuld hver, Trine og jeg, og tænk, dem ville
han heller ikke ha’ noget for!
Efterfølgende kunne vi more os en smule
over, at Trine havde spist noget af sin far!”

Vennerne
Men mange venner kender til gengæld vejen
om ad Annas gård, naboer, nye og gamle
venner. Der er stadig dem, der også var der
i Arnes tid - fiskerne, med måske lidt godt
fra hav og fjord. Som er vant til, at her kommer man ikke fra igen uden at ha’ nydt ét eller andet, fået en god snak og måske en pose
æg med sig hjem.
Vand
Skal vi ha’ historien med om dit regnmåleri,
Anna?

Disse to stærke kvinder var ikke, selv i en alvorsstund, blottet for humor...

”Ja, i fyrre år har jeg målt regnvand for Metrologisk Institut, målt nedbøren årene
rundt! Det er jeg glad for at være fri for nu.
Det var hver eneste dag, jeg måtte ud og
kikke til det apparat.

Tilbageblik
”Det er syv år siden nu, slet ikke til at forstå,
som tiden da går!
Vi har haft det godt herude på Højbo, Arne
og mig.
Som barn og ung lærte jeg hos en slægtning
at spille klaver, men dette med klaverspilleri
blev der ikke megen brug for her, jeg skulle
bruge mine hænder til noget helt andet. Og
desuden brød Arne sig slet ikke om musik,
han flygtede nærmest langt væk, når nogen
ville spille for ham. Nej, malke køer, luge
roer, binde op og hvad, der ellers falder i en
husmandskones lod, det blev mit håndarbejde. Og jeg har været lykkelig for det endda!
Her er mit og Arnes hjem
Jeg er så glad for stedet her, hvor jeg nu har
levet i 64 år, at jeg ikke falder for fristelsen
til at sælge, skønt der ellers har været bud
nok.
Dyrene er væk, der er ikke så meget som en
kat tilbage, den væsen vil a et ha’, selvom
Trine nogen gange har forsøgt sig med at liste en kattekilling ind til mig.
Bange for at være alene er jeg slet ikke,
selvom man nok kan blive lidt forskrækket
over alt det, man hører og læser om. Jeg bor
så langt ude, at her er det svært at finde til
for forbrydere, og desuden, så ejer jeg jo ik-

Anna Led ved den raketlignende automatiske
målestation med solcellerne neden under der
levere strøm til enheden.
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Anna, der er ingen, der skal blive her for
evigt - skal du også i æ haw?

Men det medførte da nogle spændende oplevelser ind imellem.
Det blev også anledningen til, at en af vore
venner, Birthe, opfordrede TV Midtvest til at
tage ud og besøge Arne og mig.
Det blev journalist, Per Hansen, der fik tjansen, og så udviklede det hele sig. Han kom
flere gange og lavede optagelser af, hvordan
Arne og jeg levede herude i Grønbjerg. Mange har set os i fjernsynet, har jeg senere fundet ud af. Og det var Per, der fik den sjove
ide, at jeg skulle pyntes op og i byen med
Jodle Birge. Det er der nok mange, der har
moret sig over.
Du skulle prøve at kikke ud af stuevinduet
og så se lidt til højre, der står et moderne
regn-måleapparat, som de har sat herud, men
nu er der automatik på, og det skal jeg ikke
ud at se til. Sjovt nok, så får jeg mere ind i
jordleje for at ha’ det stående der, som jeg
fik for at gå og måle og melde ind! Ha, ha!”.

”Nej, jeg har skrevet mit sidste ønske ned,
og der står der ikke noget om Vesterhavet.
Og så skal du ha’ tak for besøget - og regn
du bare mig for én af dine grønbjergkvinder!”
Som Anna hidtil i sine 64 år her på stedet
har fulgt sine gæster til dørs, gør hun det
også i dag, en gæst, som blev helt varm om
hjertet over et fantastisk møde med et stort
og fint menneske.
Et lille hjertesuk her på ”falderebet”: I
gårdsledet har Anna en rosenhæk, som sikkert var smuk i fjor.
”Men som du nok ka’ se, så hår æ vinter
wan hord ve’en, den er gon hel te. No fæller
a en mæ mi hæksavs, å så tår a en grew å
smier en øwer æ stakit, så ka æ lew der å
blyw te ingenting.”

En hjertelig latter afslører to perlerækker af
sunde stærke tænder.

Et tilbud om at hjælpe til, blir’ venligt afslået.
Anna klarer helst selv sine ting, det har man
altid gjort. Også de ting, der stikker og
kradser.

”For flere år siden holdt jeg op med at gå til
tandlæge, i lang tid havde man ikke kunnet
finde et eneste lille hul!
Tilbage til min gode ven, Per Hansen.
Han kommer stadig lige forbi ind imellem og
besøger mig, og til jul og fødselsdage er der
altid et pænt kort til mig!”
Sikken en ven at ha’!

Citat:
Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord,
som det, jeg ville ej med kongers bytte...
N.F.S. Grundtvig 
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