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Er dette et problem for trafiksikkerheden i gennem Grønbjerg?
Læs om Algadefolkets bekymringer i den anledning.

RUNE
STENEN

kommunen synes at slå meget på, set ud fra
kommunens hjemmeside og som vi betaler
til via skatten.
Nu er der i hvert fald taget hul på problematikken, og mon ikke vi i fællesskab via Sogneforeningen og Grønbjerg-2000 og måske
også Algadeudvalget kan få en konstruktiv
debat om Algade, vores hovedstrøg i Grønbjerg.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Velkommen til…
En ugestid efter at denne Runestenen kommer på gaden, er der kommunalvalg. Da Runestenen er et partipolitisk uafhængig blad,
skal der ikke herfra komme nogen anbefaling af, hvem man kan/skal stemme på. Det
må være op til den enkelte, men hvis man vil
se hvad GURUEN mener om valget kan
man læse om det på side 30. Herfra skal der
i demokratiets navn bare lyde et - benyt din
stemmeret.

Bevaringsværdige gravsten.
Så er de bevaringsværdige gravsten kommet
på plads og kan ses syd for kirken helt nede
ved kirkegårdsdiget. Menighedsrådet har en
kommentar i den anledning, og Grønbjerg
Lokalhistoriske Arkiv er gået i gang med detektivarbejdet for at udrede ”alt” om de bevaringsværdige sten og personerne bag dem.

Kan utilfredshed bane vejen for nye initiativer?
Det kan være lidt tankevækkende, at formandsberetningen fra Grønbjerg-2000 af
Sten Schmidt, ”Kan utilfredshed bruges konstruktivt?”, falder sammen med opråbet fra
beboerne i Algade. (læs begge artikler i bladet) Der er ikke mig bekendt sammenfald
mellem de to synspunkter, idet Bo Mølgaards henvendelse til mig om en snak om
trafikken i Algade kom længe inden, der var
tænkt på, at der skulle afholdes repræsentantskabsmøde i Grønbjerg-2000. Ydermere
vidste jeg ikke på det tidspunkt noget om,
hvad trafikproblemerne drejede sig om.
Men lige meget - Algadefolkets initiativ vidner om, at en form for utilfredshed med tingenes tilstand, kan skabe grobund for et initiativ. At de samme mennesker møder modstand og problemer undervejs, lyder slet ikke usandsynligt, idet henvendelser til offentlige myndigheder er en lang og mange gange en meget møjsommelig proces. Om den
offentlige administration med vilje affærdiger folk med nogle halvdårlige argumenter
for at slippe af med problemet, ved jeg ikke.
Almindeligvis skulle man tro, at administrationen ville bede klagerne om, at komme
med et forslag til at løse opgaven til tilfredshed for både det offentlige, men også til de
henvendende borgere, eller i det mindste
forsøger at få en konstruktiv dialog om problematikken - det er da et serviceorgan, som

For øvrigt mener jeg stadigvæk - i tråd
med algadefolket ...
...at al lastbiltrafik igennem Grønbjerg skal ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte
vej fra Tim. 
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Julemarked
Lørdag den 30. november 10 - 17 på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen Margrethes Døtre

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:


Lægge kontanter i den medfølgende kuvert og aflevere den i
Brugsen



Overføre et beløb på anførte kontonr. via netbank (se kuverten)



Benytte anførte indbetalingskortnr. via netbank (se kuverten)



Eller blot indbetale et beløb på: 7650 - 2686793

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme - måske i farver!
På alle beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!

Nytårsgudstjeneste 1. januar 2014
Igen i år vil gå en tur fra Nr. Omme Kirke kl. 13.00
Turen ender ved kirken igen kl. 14.00, hvor menighedsrådet serverer varm suppe.
Vi afslutter med en kort gudstjeneste.
Menighedsrådet
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 Grønbjerg Friskoles nye leder.
Tredje skoleleder på Grønbjerg Friskole
Den første oktober tiltrådte konstitueret skoleleder Niels Henrik Larsen (51 år) stillingen
som skoleleder i Grønbjerg Friskole som
omfatter skoledelen og børnepasningsdelen
NaturMusen, efter at skoleleder Mads Degnbol havde meddelt sin afgang lige op til
sommerferien.
Lørdag den 28. september hvor der også var
indkaldt til arbejdslørdag, bad skolens formand, Bo Larsen, om ordet og fortalte at
man havde ansat en ny leder. Og med stående applaus blev valget af Niels Henrik Larsen ”godkendt” af de mange forældre, der
var mødt op til denne arbejdslørdag.
Med fra begyndelsen
Niels Henrik er ikke ukendt med forholdene
hverken som skoleleder eller underviser på
Grønbjerg Friskole, idet han har fungeret

Niels Henrik Larsen (tv) der lykønskes af formand for Grønbjerg Friskole Bo Larsen.

som konstitueret leder af friskolen i flere
omgange, og som underviser er det syv år
siden, han første gang blev inviteret inden
for på Grønbjerg Skole, der dengang var en
kommunal skole. Grønbjerg Skole er så siden overgået til at have status som Friskole.
Niels Henrik Larsen er meget begejstret for
friheden i Friskolen. Det tiltaler ham, at man
kan træffe hurtige beslutninger og føre dem
ud i livet to minutter efter at beslutningerne
er taget. Ellers prioriterer han fællesskabet
meget højt. Så højt at det i mange tilfælde
kan tilsidesætte næsten alle andre forhold.
Socialpædagogen og fodboldtræner
Niels Henrik er oprindelig uddannet socialpædagog fra pædagogseminariet Hindholm
ved Næstved.
Den uddannelse og det miljø der er omkring
pædagoger, kommer ham nu til gode idet
funktionen som skoleleder i Grønbjerg Friskole også omfatter børnepasningsdelen NaturMusen, hvor der er ansat både uddannede
og ikke uddannede pædagoger.

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
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I Næstved spillede Niels Henrik også fodbold og senere fik han en idrætslederuddannelse ved militæret. I forbindelse med undervisningen på Grønbjerg Skole læste Niels
Henrik endvidere matematik på seminariet i
Nr. Nissum. Sådan rustet og med alle fem
års erfaring fra undervisningen i Grønbjerg
Friskole med henholdsvis Peter Lindegaard,
og Mads Degnbol, føler Niels Henrik, at han
er rustet til at videreføre opgaven som leder
af en Friskole, der har gennemgået sine første fem år og er påbegyndt det lange seje
træk med mange nye udfordringer.

geografisk område end blot Nr. Omme
Sogn.
Niels Henrik er af den opfattelse, at lige så
vel som, når man skal investere i livets største goder, bør man også undersøge markedet
når det gælder sine børns skolegang. Man
går da ikke bare ud og køber et nyt hus, nej
man undersøger markedet, ligesom valg af
bil eller et fjernsyn er genstand for grundige
undersøgelser. Således mener Niels Henrik
også, det skal være tilfældet med valg af
skole til det allerbedste man har, sine børn.
Hvorfor skal man partout være loyal over
for den skole, der ligger lige rundt om hjørnet, hvis der findes en bedre skole rundt om
det næste hjørne?

Elevtallet og skolevalg
Én af de største udfordringer ligger i at bibeholde elevtallet på det nuværende niveau for
ikke at tale om at øge elevtallet. Det giver
store udfordringer, idet vi nok må se i øjnene at ambitionerne om, at få ti nye børn til
sognet hvert år, nok ikke kommer til at holde i længden. Derfor må Friskolen til at se
sit opland med en endnu større radius end
hidtil. Og hvem siger, at man ikke må tilbyde sine ”fortræffeligheder” i et meget større

Invitation til skolekig
Ligesom i ”Bilbyerne”, der inviterer til at
komme og se alle modellerne den eller den
lørdag og ligesom efterskolerne, der også viser deres skoler frem én bestemt dag om året
vil Friskolerne invitere folkeskolerne til en
åbenhusdag, så folk kan gå en runde til de
nærtliggende skoler, for eventuelt at finde
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ud af hvor de tror, at deres børn får det bedste ud af de 10 års undervisningspligt, vi nu
engang har her i Danmark. Dette initiativ
kan måske give flere elever til friskolen.

Det handler jo i bund og grund om synlighed
på alle ledder og kanter. Til den ende skal vi
gøre opmærksom på os selv, og i tråd med
det, har vi etableret en side på Facebook om
Grønbjerg Friskole. Det medie bliver jo set
af alle unge og ofte også af de unges forældre, der mange gange også har en Facebook
profil.

Niende klasse
Der ud over mener Niels Henrik, at vi skal
gå videre i bestræbelserne på at udbygge
Grønbjerg Friskole med et niende år. Det
projekt skal naturligvis også markedsføres.
Ikke kun fordi vi så har en sammenhængende overbygning med 7. 8. og 9. klasse, hvor
vi kan tilbyde skiture og evt. andre spændende tiltag. Nej, ikke noget med ”lagkagepæda
-gogik”, men ligesom 8. klasse, skal 9. klasse, som skal være med eksamen, også bunde
i kvalitetsundervisning, således at eleverne
er rustet til at komme videre i 10 kl. på en
evt. efterskole, men også rustet til at tage udfordringerne op i en ungdomsuddannelse på
HTX, HHX, det almene gymnasium eller en
håndværksmæssig uddannelse af én eller anden karakter.

Træneren
Det er jo nok heller ikke en hemmelighed, at
Niels Henrik er fodboldtræner i Ringkøbing,
og på spørgsmålet om hvad forskel der i pædagogisk henseende er på fodboldtræning og
undervisning i Friskolen svarer Niels Henrik, at der er mange lighedspunkter, og at
man kan bruge elementer i fodboldtræningen til Friskolen og omvendt.
Det gælder i begge henseende om at skabe
robuste børn, der er klar til at møde de udfordringer, den konkurrence man udsættes
for i hverdagen, på fodboldbanen og såmænd også i skolen. Og på fodboldbanen
som i skolen handler det om, at tage hånd
om hinanden og udgøre et team og på den
måde kan man styrke hinanden.

Også Facebook
Med disse to projekter skulle vi gerne være i
stand til at skaffe 7 børn udefra og så håbe,
at Grønbjerg selv kan være i stand til at levere mindst tre børn hvert år, siger Niels
Henrik.

Privat bor Niels Henrik i Spjald og er gift
med Birgit Søndergaard Nielsen. Parret har
tre børn to piger og en dreng på nu henholdsvis 13, 18 og 20 år. 

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
murer@jenskirk.com
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Juleballet 2013
Husk nu at juleballet er retur i år.
Gå ikke glip af festen !!!
Fredag den 27. december kl. 18.30.

Traditionen tro er der pyntet op med juletræ og lys i Forsamlingshuset.
Levende musik – der spilles op til dans kl. 21.00.
Tilmelding og betaling foregår i Brugsen.
Entrépris 100 kr. pr. person.
Medbring din egen julemad eller bestil hos Madstedet (se Madstedets annonce modstående side)

Glade julehilsener
Sogneforeningen
(Alle drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset).
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 ”Brunsgård”

men han fik alligevel hendes telefonnummer, hvorefter han næste dag kontaktede
hende for at få et ansættelsesinterview. Hun
svarede, at det kunne hun godt, men hun
havde ikke lyst til at skifte job. Hun var dog
til samtalen, og man ville gerne ansætte hende til en bestemt løn. Den løn de tilbød var
Nathalie ikke interesseret i så hun rejste
hjem til Israel. Kort tid efter satte de sig igen
i forbindelse med hende, og da var lønnen
steget ganske betragteligt, så hun sagde ja og
drog igen til Kiev.

Ved: Grete Tange

Sønderkjærsvej 13.
Den 15. april kom der nye ejere på
”Brunsgård”.
Det er Heine Overgaard Ploug, 31 år, født
og opvokset i Jelling og hans kone Nathalie
Feldman, 36 år, født og opvokset til sit 14.
år i Ukraine, derefter udvandret sammen
med familien til Israel. Der ud over består
familien af deres to børn, David på 4½ år,
der går i børnehave i Spjald og Marc på 1½
år, der er i dagpleje hos Erna.
Indflytning på ”Brunsgård”
Det var svært at finde en gård, som
de kunne købe, for da de var klar til
det, var bankerne ikke særlig villige til at yde lån, men endelig fandt
de ”Brunsgård”, som de straks gik i
gang med at istandsætte, for den
var på det tidspunkt temmelig forsømt i stuehus og have. Da Nathalie imidlertid har taget et kursus i
indretning, har de selv ordnet alt, så
det nu står flot og indbydende.
Samtalen med Nathalie, der taler
både engelsk, russisk og hebræisk
(Israels officielle sprog), foregik på
engelsk, medens samtalen med
Heine naturligvis foregik på dansk.
Nathalies baggrund
Nathalie fortæller, at hun er datter
af jødiske forældre, som stadig bor
i Israel nær Tel Aviv, og at hun har
en søster, der er gift og bosat i Toronto. Fra sit 14. år og til hun var
26 boede hun i Israel og arbejdede
med EDB. På en ferie til Kiev, besøgte hun sin fars kusine. En dag
hvor de var på restaurant for at spise, blev Nathalie tiltalt af en fremmed herre, der ville høre, om hun
ikke var interesseret i et job i byen.
Det sagde hun imidlertid nej til,

Heine og Nathalie med David stående og Marc i gyngen
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Ophold i Ukraine med korruption
I begyndelsen boede hun hos familien, men senere flyttede hun til et lejlighedskompleks, hvor hun mødte Heine. Danskerne kaldte stedet ”Lille Afrika”, for der boede
folk med store flotte biler, som levede højt på korruptionen i landet. I det hele taget taler Nathalie meget om
korruptionen, for den findes overalt i samfundet der, lige
fra aflønning af børnepasser til lægebesøg og præsidentvalg. For som hun siger:
”Jeg kender ingen, der stemte på præsidenten, men ikke
desto mindre blev han valgt med over 70 % af stemmerne.”
Vil man rejse ud af landet, skal man have visum, og det
er næsten umuligt for almindelige borgere at få, selvom
de ”smører”, hvorimod magthaverne altid kan få det,
som de ønsker.
Ytringsfriheden er også under pres, for justitsministeren
er også chef for det hemmelige politi, og han ejer flere
fjernsyns-kanaler, så når nogen af de andre kanaler bliver for emsige, får de ikke deres licens fornyet, og han
overtager dem.
Nathalie fortæller videre, at hele samfundet er meget
usikkert, f.eks. kan man ikke lade børn lege alene ude,
for så bliver de let kidnappet, ligesom det er meget vigtigt at holde øje med dem, hvis man er ude for at købe
ind. Er de et øjeblik ude af syne, kan det samme ske der.
Om en anden begivenhed beretter Nathalie: ”Heine ringede en dag hjem og sagde, at han ville blive forsinket
fra arbejde, men jeg var ikke rolig, før han var hjemme,
for man kunne let blive antastet af politiet på gaden, så
man vidste aldrig, hvordan ens liv kunne ændres radikalt.” Politiet var nemlig også gennemkorrumperet.
Alle disse ting var medvirkende til, at hun ikke længere
ønskede at blive i Ukraine, hvorfor hele familien flyttede
til Danmark.
Den nye hverdag
Nathalie og Heine blev gift for 5 år siden den 23. august,
og deres bryllup var et miks mellem danske, jødiske og
ukrainske traditioner. De er nu i gang med den daglige
dont her, idet Heine, der er landbrugsuddannet i Danmark, men som arbejdede som chef for 250 personer i
Ukraine med bygning af store gårde, driver gården med
hjælp fra to danske medhjælpere og én udenlandsk,
mens Nathalie går til danskundervisning i Skjern på
VUC. Hun siger, at hun efterhånden forstår det meste af,
hvad folk siger til hende på dansk, men at hun har van13
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gårde i andre lande og sagde, at han gerne
ville ud i verden, og at han var lige glad
med, hvor han kom hen. Det blev så Ukraine, og hans arbejde der skulle være at passe
800 søer.
Det varede dog ikke længe, inden Heine i
stedet for, kom til at stå for opbygning af en
stor svineproduktion med 650 ansatte og
10.000 søer.
Da Heine startede var der 250 ansatte, og i
bygningsafdelingen 50, og da han forlod det,
var der i bygningsafdelingen, som også havde en inventar- og betonvarefabrik tilknyttet,
alene 250 beskæftiget. Det var lokale murere, tømrere og elektrikere, og desuden danske medarbejdere, som stod for de nærmere
projekteringer af byggerierne, og de skulle
også hæve byggestandarderne dernede
(Ukraine ligger på højde med Frankrig).
Heines arbejde bestod i lægge budgetter, at
udarbejde planer for udbygningerne, at forhandle med lokale myndigheder og at udarbejde papirer, og da han ikke kunne tale
ukrainsk, havde han en fast medhjælper, der
kunne oversætte og hjælpe ved andet forefaldende arbejde. Selv kørte han meget rundt
og tilså de igangværende projekter, og han
havde også en plads i administrationen, hvor
lederne fra de andre afdelinger også sad.
For at alt skulle gå rigtigt til, havde Heine
også et ugentligt møde med amtsborgmesteren, som var orienteret om de nye love og
forordninger, der måtte komme.
Om de folk, som han havde ansat, fortæller
Heine:

skeligere ved selv at udtrykke sig. Hun tror
dog på, at det nok skal komme. Hun nyder at
være her, for her en stille og roligt, og her
kan hun lade børnene lege ude, uden at være
bange for, at der sker dem noget.
Desuden har Natalie startet sit eget firma
med hudplejeprodukter udvundet af mineraler fra Det døde Hav. Det tager hun ud til
private hjem og præsenterer, hvorefter man
kan købe det. Hendes firmaadresse er:
www.premiumbeauty.dk.
Så der kan man læse om hendes sortiment
eller selv kontakte hende.
Heines baggrund
Heine fortæller om sin baggrund, at han er
født og opvokset i Jelling, hvor hans forældre stadig bor. Hans mor er sygeplejerske,
og hans far driver taxi virksomhed. Hans
bedsteforældre havde en mindre ejendom,
som hans forældre nu bor på, men det lå ikke
i kortene, at han skulle være landmand.
Han hjalp dog på gårde i nærheden af sit
hjem og efter folkeskolen og 10. klasse på
efterskole, gik han i gang med landmandsuddannelsen. Heine sluttede med at tage agrarøkonom uddannelsen (en økonomisk landmandsuddannelse) på Vejlby Landbrugsskole med de dertil hørende praktikperioder.
Heines arbejde i Ukraine og Danmark
Efter Landbrugsskolen havde han lyst til at
prøve noget nyt, idet han herhjemme havde
arbejdet i både mark og stald. Heine henvendte sig derfor til nogen, der ejede store

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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af sprøjtemidler og reduktion af medicin til
dyrene.
Produktionen er kommet godt i gang, og den
består af søer og opdræt af 30 kilos grise,
der bliver eksporteret til Tjekkiet, hvor en
dansk landmand feder dem op til slagtesvin.
Svinene bliver hver uge afhentet af en lastbil
og kørt til Tjekkiet.
Heine slutter med at sige, at han har et godt
team ansat, og med dem tror han på, at han
nok skal få tingene til at fungere.
På den private front fortæller Heine, at hans
oldeforældre faktisk kommer fra Spjald, så
han er ligesom vendt tilbage til rødderne.

”De var meget flinke, men der gik nogen tid,
før jeg fik fundet frem til dem, der var til at
stole på, for nogle stjal, andre drak, og nogle
kom ikke altid på arbejde, som de skulle.
Det var også en hæmsko, at jeg var så ung,
da jeg kom derned, for de havde ingen respekt for mig. Det fik de dog efterhånden.
Medarbejderne havde ikke de samme kompetencer som danskere, der kom derned,
hvorfor det næsten altid var danskere, der
stod for de forskellige afdelinger.
At uddanne ukrainerne var også en udfordring, idet den dobbelte sprogbarriere (fra
dansk til engelsk og derfra til ukrainsk), var
vanskelig at overvinde”.
Heine var dernede i 6 år - 2 gange 3 år -, og
han synes, at han fik et andet perspektiv på
landbrugserhvervet. Han arbejdede for en
bestyrelse dernede, og den bestod af danske
landmænd, og det var også anderledes end at
være ansat i Danmark.
Efter et par år traf Heine Nathalie, og da de
havde fået David, var de enige om, at de efter endnu en periode, ville rejse hjem til
Danmark. Det skete så i år. Efter hjemkomsten købte de ”Brunsgård”, efter at have set
på en anden gård ved Give.

Hjælp søges
Nathalie er meget interesseret i at komme i
forbindelse med nogen her, og hun efterlyser
også en babysitter, som kan træde til, når
Heines forældre ikke lige kan komme.
Et par med international erfaring er kommet
til Grønbjerg, og vi håber, at de vil falde rigtig godt til her.

Forandringer på Brunsgård
I stalden bliver der nu lavet om, så den kan
leve op til 2013-kravene. Der er blevet bygget 2 nye siloer, hvor kornavlen kan opbevares, og to nye udhuse, hvor der er plads til
halm og maskiner. Heine klarer selv markarbejdet på de 200 ha, hvor der dyrkes korn byg og hvede - samt frøgræs, men han vil
gerne finde mere jord - gerne op til 400 ha -,
så gården kan blive selvforsynende med foder til alle dyrene.
Jorden bliver drevet reduceret, hvilket betyder, at der ikke bliver pløjet, men kun harvet, hvilket kan hindre sandflugt. Jorden bliver ikke drevet økologisk, da hans undersøgelse har vist, at det ikke kan give et tilstrækkeligt afkast. Heine mener i øvrigt, at
det danske konventionelle landbrug er langt
foran Tyskland og Polen med nedbringelse
15
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Kultur og Samværs program for 2013 - 2014
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.
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.
Fredag den 31. januar kl. 18.30
Fællesspisning i Forsamlingshuset i samarbejde med Margrethes Døtre og Menighedsrådet
Januar måned 2014 holder vi foreløbig åben for eventuel sang/musikaften - eller
andet, som evt. kan forekomme.
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)

Grønbjerg VVS

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

Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
Store brændekløvere sælges og udlejes
16
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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 Problemer med dåser langs vore småveje
Det er sandelig ikke kun i Grønbjerg og nærmeste omegn der er problemer med at bilister og eventuelle andre kommer til at kaste
en tom øl- eller sodavandsdåse ud ad vinduet når dåsen er tømt.
Problemet er, hvis man skal tage munden
helt fuld, sandsynligvis globalt.
Den gamle ”Redakteur” og hans hustru var i
sommerferien på tur til Holland. Turen var
ikke blot en tur til Den Haag og så retur ad
de store motorveje. Nej på vejen ned tog vi
os god tid og var således rundt på mange
små veje både i Tyskland, men så sandelig
også i Holland.
På en lille vej i nærheden af en landsby på
størrelse med Grønbjerg ser vi et mærkeligt
stativ med et net monteret på. Det så lidt
mystisk ud og da vi nu havde god tid benyttede vi lejligheden til at se nærmere på fænomenet.
Det viste sig at indretningen var en
”skydeskive” som man kunne kaste med
dåser og andre tomme plast eller glasflasker
efter. Fidusen var naturligvis med en meget
stor ”skive” at ramme. Og endnu smartere
skivens centrum var åben og et net var monteret på ”skiven” således at dåser og flasker
blev indfanget.
En meget smart anordning der kunne appellere til folks lyst til at ramme skivens centrum og samtidig med havde man samlet
øldåser og plastflasker på et sted, også selv
om man ramte lidt ved siden af.
På hollandsk kalder de det en Blikvanger.
Frit oversat, og det er i dette tilfælde ikke er
så svært, kan det blive til Blikfang hvilket er
et meget fint rammende og tvetydigt ord.
Fruen og undertegnede mente at ordningen
kunne overføres til grønbjergske forhold og
opsættes på strategisk vigtige steder i sognet. (Fruen er for øvrigt leveringsdygtig i
nettet)
Ideen er hermed givet videre til de kompetente foreninger i sognet.(-mb)

Her er der mulighed for at se størrelsesforholdet

Den hollandske ”blikvanger”.
”v” udtales som ”f” i Holland
19
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Her i sommer blev der afsluttet en videnskabelig undersøgelse ved Rochester Universitet i New York, hvor det lykkedes at påvise,
at der foregik en hel del i hjernen under
søvn. Hjernecellerne skrumper, så mellemrummene i mellem dem bliver 60% større.
Derved øges gennemstrømningen af væske
mellem cellerne betydeligt, og de kommer
af med skadelige affaldsstoffer, som f.eks.
kan give demens. Hjernen afgiftes kun effektivt under søvn. Når afstanden mellem
cellerne er stor, kan de ikke fungere sammen, så man kan ikke både sove og være
opmærksom. Søvnen har forskellige stadier
i løbet af natten fra ganske let søvn til meget
dyb søvn, men opmærksomheden er svækket i alle stadier. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

God nat
I århundreder har mennesker spurgt om,
hvorfor vi har brug for at sove, og det eneste
svar har været: "Fordi vi bliver søvnige".
Men så enkelt er det ikke. Alle dør, hvis de
er vågne mere end et par uger, både dyr og
mennesker, og for mange dyr er det jo farligt
at sove, men de er bare nødt til det. For lidt
søvn er en hyppig årsag til stres og kan endda føre til hjerneskade, både hos voksne og
ufødte fostre.
Det har bl.a. været foreslået, at søvnen er
vigtig for at spare energi, men man sparer
ikke ret meget, fordi hjernen er meget aktiv,
og hvad har den så travlt med?

Husk oplysninger til vejviseren
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 Bevaringsværdige gravsten
Ved: Menighedsrådet - Gravers Kjærgaard

 lokalhistoriske, gamle slægts- og gårdnavne særlig inskription og stillingsbetegnelser
 udført af anerkendte kunstnere
 fortjenstfulde mænd og kvinder, eller
gravminder der omkranses af støbe-og
smedejernsgitter.

Nyt fra Menighedsrådet / Kirkegården
Vest for kirkegårdsdiget stod indtil sidste år
snesevis af gamle gravsten fra grave, hvor
fredningstiden var udløbet. Pladsen var blevet for trang, og vi var tilmed blevet pålagt
fra Provstiets side, at der ikke må stå sten
udenfor kirkegårdsdiget. Samtidig blev vi
pålagt, at sætte de bevaringsværdige sten på
en plads inde på kirkegården.
Og hvad skal der så til for at en sten er bevaringsværdig?
Det har Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn opsat følgende kriterier for:

Ud fra disse kriterier har et antal sten fået
plads syd for kirken.
Hver enkel sten har sin historie.
I de kommende numre af Runestenen vil
Lokalhistorisk Arkiv frembringe historien,
der knytter sig til hver enkel sten.
Fra Menighedsrådet skal lyde en opfordring
til at aflægge kirkegården et besøg for at bese disse sten. I øvrigt er det også en oplevelse, at bese den smukke og kreative gran- og
vinterdækning af gravstederne, som Klaus
og hans personale udfører netop nu. 

Gravminder der enten er:
 mere end 100 år gamle
 typiske for den enkelte kirkegård
 særlig udsmykning af kulturhistorisk interesse

De tolv bevaringsværdige gravsten der bliver genstand for beskrivelse i de næste numre.
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 Grønbjerg-2000

Margrethes Døtre:
Henriette Qvist

Ved: Bestyrelsen

Grønbjerg Jagtforening:
Henrik Thomsen

Den 23. oktober afholdt Grønbjerg-2000,
det samlende foreningsorgan i Grønbjerg,
ordinær repræsentantskabsmøde.
Det var, efter sammensmeltningen af Gymnastikforeningen, Idrætsforeningen og
Ungdomsklubben til foreningen GAFFA,
en reduceret skare medlemmer, der var
mødt op, idet GAFFA havde valgt at lade
sig repræsentere med to medlemmer, hvor
man i de tre foreninger tidligere, kunne være repræsenteret med fem medlemmer.
Formandsberetningen kan læses andet sted
i Runestenen og ligeledes den glædelige
meddelelse om at Grønbjerg har fået en
hjertestarter, kan der læses om et andet sted
i bladet.
Grønbjerg-2000 er med på den fælles generalforsamling, men på grund af den lidt
specielle valg til bestyrelsen og formandsskabet, holdes et repræsentantskabsmøde
hvor bestyrelsen og formanden vælges, og
hvor der fremlægges regnskab for det forgangne år.
Repræsentantskabet består af følgende foreninger og personer:

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv:
Mogens Ballegaard
Menighedsrådet:
Else Pedersen
Friskolens Støtteforening:
Grete Tange
Kultur og Samvær:
Ingrid Kirk
Grønbjerghjemmets Venner:
Grethe Lauridsen

Følgende blev valgt:
Formand Sten Schmidt
Øvrige valgte:
Inger Kjeldgaard, Malene Cadovius, Heidi
Kjær, Henrik Thomsen, Mogens Ballegaard og Grete Tange.
Formand for repræsentantskabet blev:
Henriette Qvist.
Konstitueringen med Kasserer, næstformand og sekretær sker på et kommende
bestyrelsesmøde.

Grønbjerg Sogneforening:
Inger Kjeldgaard
Ulrik Sinkjær
GAFFA:
Malene Cadovius
Kaj Kviesgaard

GRØNBJERG
AUTO

Grønbjerg Friskole:
Heidi Kjær
Dorthe Trabjerg Hansen

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

Bestyrelsen for Grønbjerg Brugs:
Sten Schmidt
Grønbjerg Billardklub:
Niels Erik Jakobsen
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Aktivitetskalender MARGRETHES DØTRE 2013-2014
Inspiration til juledekorationer torsdag den 21. november.
Vi mødes kl. 19 i Grønbjerg Friskoles gamle gymnastiksal.
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration og nye idéer. Marianne
Thomsen, Aulum vil demonstrere forskellige juledekorationer indendørs og
udendørs. Der kan ikke købes materialer. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran, mos m.m. - Arrangementet afholdes i samarbejde med Haveforeningen. Der serveres gløgg og æbleskiver.
Pris 75 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til: ldyrberg@gmail.com - eller i Brugsen.
Tilmeldingsfrist 7. november
Julemarked lørdag den 30. november.
Vi arbejder på at arrangere et julemarked, mere herom senere i Runestenen.
Fællesspisning fredag den 31. januar kl. 18.30
I samarbejde med menighedsrådet og Kultur og Samvær genoptager vi fællesspisningen og laver dejlig mad. Tag naboen med til en hyggelig aften.
Nærmere information senere.
Kreativdag i foråret
Vi arbejder med at arrangerer en kreativ dag til foråret.
En dag med forskellige aktiviteter – bolsjekogning, kagepyntning, smykker
og filtning. - Nærmere information senere.

Adr.:
Formand:

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

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

Kultur og Samvær
HUSK
Mødet mandag d. 18. november med Maren Andersen.
Samme aften afholder vi generalforsamling.
Og julehyggeaften med præsteparret den 19. december.
Se detaljer andetsteds i Runestenen!!!

Musik i Nørre Omme Kirke
Der er tradition for en musikalsk oplevelse i Nørre Omme Kirke 2. juledag kl. 10.30.
I år er der julemusik for fløjte, violin og cello samt vokal ved gudstjenesten 2. juledag.
Bodil Toftdahl

MIDNATSGUDSTJENESTE
Også i år bliver der mulighed for at nyde en stilfærdig afslutning på juleaftens festligheder i Nørre Omme kirke.
Der er gudstjeneste juleaften kl. 23.30 med lidt ekstra julestemning og dejlig musik foruden de smukkeste julesalmer, vi kan finde.
Bodil Toftdahl

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
24
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Udstilling i konfirmandstuen
Jane Bjørneboe afholder en ganske lille udstilling af seneste værker i
præstegårdens konfirmandstue i tidsrummet
15. november 2013 – 1. januar 2014
Der er fernisering
fredag d 15. november kl 16 - 17.30
Velkommen
Jane vil være til stede i konfirmationsstuen på flg. ekstra åbningsdage
Mandag d. 25. november kl. 16-18
Onsdag d. 11. december kl. 16-18

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk

SELVHUG & SELVPLUK
Juletræer & pyntegrønt
Nordmannsgran
Sølvgran (Nobilis)
Omorikagran
Fyrretoppe
Søren S. Nilausen, Gr ønbjer gvej 35
Tlf. 40 10 75 10 / 97 38 43 78 / 28 49 60 35
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Alle borgere i Grønbjerg
ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Tak for god opbakning i 2013.
Venlig hilsen
Grønbjerg sogneforeningen.

Blues i vintermørket
Da Jonas lå inde i en hval og havde det rigtig skidt, sang han en blues.
Det samme gjorde profeten Jeremias, da han stod helt alene over for en massiv
afvisning fra alle.
I Nørre Omme kirke kommer nogle unge og spiller bluesmusik, og sammen med
de gamle tekster bliver det til et aktuelt bud på hvad tro også handler om.
Kom til en utraditionel event i Nørre Omme kirke søndag d. 16. februar kl. 16.
Menighedsrådet
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Den tunge og hurtige trafik gennem Grønbjerg
Borgerne i Grønbjergs ”hovedgade”, Algade, er, og har i lange tider været generet af
tung, larmende og hurtig trafik. Ikke blot
sikkerhedsmæssigt, men også de larmende
lastbiler om natten og den tidlige morgen
generer.
Problemet har været og er måske, at Algade
i gamle dage, før den sidste kommunalreform, var en såkaldt amtsvej. Det var vejen
fra Herning til Tim som fra Herning gik til
Ørnhøj for så at dreje sydpå ad A11 til Algade i Grønbjerg - gennem Grønbjerg og til
Tim.
Under et projekt i 1997, igangsat af Grønbjerg-2000, blev der etableret fire hæveflader i Algade, der skulle have til hensigt at
sænke hastigheden på den gennemkørende
trafik.
Allerede dengang følte man, at hastigheden
på køretøjer gennem byen var for høj, og der
var risiko for, at cyklende og fodgængere
ikke kunne færdes sikker bl.a. til og fra skole. Det medførte også at vi dengang og også
nu ofte ser børn cykle på fortovene. Og hel-

digvis har vi endnu været forskånet for alvorlige ulykker i Algade.
Hævefladerne var den bedste løsning på det
tidspunkt, og deres værdi som fartdæmper er
nu om stunder måske begrænset. Hertil skal
føjes, at de opsatte hastighedsmålere også i
begrænset omfang har medvirket til nedsættelse af hastigheden gennem byen.
En anden faktor der gør trafikken besværlig,
er måske det faktum at flere parkerer deres
biler på gaden ud for husene, da der ikke er
ret megen mulighed for at parkere i en smøge eller garage ved matrikelnummeret.
Men uanset så har en gruppe borgere med
Jane Bartolin Kristensen og Carina Mølgaard i spidsen været så grundig træt af den
kraftige og til tider larmende trafik, at man
med en underskriftsindsamling i Algade
med henimod 200 underskrivere, har henvendt sig til kommunen, for at få gjort noget
ved problemet. Forslag om opsætning af
blomsterkummer blev afvist, idet det ville gå
ud over bussernes trafikplan.

Trafiktælling
I 2012 kørte der pr. døgn 996 køretøjer gennem byen og gennemsnitshastigheden var 49,1 km/h. Af de
996 køretøjer var de 144 lastbiler.
Tallene pr. døgn var for 2013, 1161 køretøjer med en gennemsnitshastighed på 43,2 km/h.
Af disse 1161 køretøjer var de 54 lastbiler.
Heraf kan ses at antallet af køretøjer er steget med 16% medens lastbiltrafikken er faldet med 62 %. En
betingelse for sandsynligheden af målingens rigtighed er naturligvis at målingen er foretaget samme
sted og på samme tidspunkt de to år.
Målingerne er ifølge kommunens hjemmeside foretaget således:
Til planlægning
Vi bruger måleresultaterne, når vi
skal planlægge vedligeholdelse eller
udvidelse af veje, og når vi skal vurdere forhold omkring trafiksikkerhed.
Trafiktallene på kortet er årsdøgntrafikken, det vil sige det antal biler,
der passerer målestedet i begge retninger i løbet af et gennemsnitsdøgn.
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Bo Mølgaard, der tidligere har kørt lastbil,
mener at udmundingen i Sønderkjærsvej
skal gøres bredere så lastbiler let kan svinge
både nord og sydpå ad Sønderkjærsvej. Rutebilerne mister ikke tid, da man må køre 80
på Sandbækvej og Sønderkjærsvej. Rutebilerne kører ad Skolevænget og den sædvanlige vej til Ørnhøj. Og ligeså den anden vej.
Ulempen for de, der skal af og på Rutebilerne, er, at man skal bevæge sig til Friskolen
eller til stoppestedet på Bymarken.
Udmundingen fra Sønderkjærsvej ud i Algade må rettes til, så trafikken kan blive glidende.
En anden stor fordel er, at oversigtsforholdene ved Sandbækvejs udmunding i A11 er
væsentlig bedre end ved den nuværende i
”Grønbjergkrydset”. Og så snart vejen fra
Herning til Ørnhøj bliver fuldt udbygget, er
tendensen til at køre fra Herning over Ørnhøj større, så trafikken fra Abildå måske
bliver reduceret.
Mange har måske også bemærket at flere og
flere biler der kommer fra Tim kører ad Sønderkjærsvej og Sandbækvej til A11, og omvendt.
Opfordringen er hermed givet videre til Algadeudvalget under Grønbjerg-2000. 

Politiet blev endvidere kontakter og en fartkontrol ved smeden ”øverst” i Algade blev
gennemført, hvilket ikke har resulteret i en
sænkning af trafikhastigheden.
Ydermere har gruppen søgt at få Frydendalsvej lukket for trafik fra Algadesiden, idet der
om aftenen køres ræs af unge mennesker på
Frydendalsvej, hvor der hver torsdag færdes
mange af byens unge på vej til og fra Klubhuset, hvor der er ungdomsklub.
Resultatet har ikke været opløftende, og på
et tidspunkt inden man fik sig henvendt til
f.eks. Sogneforeningen kørte de træt og projektet er ikke blevet ført videre.
Bo Mølgaard der er gift med én af initiativtagerne vil gerne og har medvirket til at man
nu rejser problemet i Runestenen for ad den
vej måske at få sat fokus på den tunge trafik
og trafiksikkerheden gennem byen. Det skal
også nævnes at respekten for fodgængerovergangene med de to toronto - blink lys
ikke er særlig stor.
Gruppen mener at problemet relativt nem
kan løses ved at føre trafikken uden om
Grønbjerg.
Man kan lukke Algade for gennemkørende
trafik, og lede al trafik fra A11 via Sandbækvej til Kirken, ad Sønderkjærsvej og
derfra ud i Algade vest.

(-mb)
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efter uenighed om social- og militærpolitik det var dengang, Danmark havde en krigsminister! Og risikoen for at vi d. 20. november atter har Venstre flertal i byrådet er faretruende stor. Det vil utvivlsomt glæde rigtig
mange af GURUENs læsere!
Personlig er GURUEN træt af, at Venstre
har absolut flertal i byrådet, og derefter er
faldet for fristelsen til at tage de første skridt
til at indføre et-parti-styre. De vigtige debatter og afgørelser tages ikke i byrådssalen
mere, men internt i Venstres byrådsgruppe
og interne partiseminarer. Så kan vi andre
læse i partiorganet ”Ringkøbing-Skjern
Dagblad”, hvad de ledende Venstre medlemmer har ment og besluttet. Skulle nogle
få den tanke, at det minder da vist om styreformen i visse stater i Asien, så er det langt
ude i hampen - eller er det?
Venstre og Socialdemokratiet har et fællestræk: Begge partier tror, at de er uundværlige i den offentlige styring og har en højere
moral end andre i samfundet. Ja en statsminister fra de nævnte partier - ingen navne
bortset fra at han også hed Rasmussen! - udtalte sågar offentlig, at et bestemt folkevalgt

Det mener
Guruen
fra
Grønbjerg
- om...
KOMMUNALVALGET
Set udefra og ind over kommunens grænser,
så må kommunalvalget d. 19. november ligne en farce. Ligesom VM-topscoreren &
Tottenham-forwarden Gary Lineker karakteriserede fodbold:
”Fodbold er et simpelt spil, hvor 22 spillere
løber rundt og sparker til en bold i 90 minutter, en enkelt dommer laver et hav af fejl, og
tyskerne altid vinder til sidst”.
Hvad er der at spille for eller stemme om,
når Venstre alligevel altid vinder valget?
Siden demokratiets indførsel i 1849 har
Venstre formentlig haft flertal i samtlige
kommunens sogne. I hvert fald siden 1905,
hvor det liberale og radikale Venstre skiltes
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administrationen (med at vokse!) Så bliver
byrådet bare nød til at samarbejde for at styre og udvikle kommunen. Og tænk hvis debatten og beslutningerne blev flyttet til byrådssalen i stedet for interne Venstre fora?
Det vil GURUEN karakterisere som et
fremskridt for demokratiet i kommunen.
Også det demokrati som Venstre og andre
demokratiske partier ynder at hylde ved
festlige lejligheder.
Hvor galt kan det nu gå? Ser man på den
økonomiske årlige budgetramme, så er den
for 80-90 % vedkommende fastlagt af hidtidige beslutninger og især folketing/regering/
stat, som endda tillader sig at overvåge
kommunens økonomi som en anden grib. Så
mulighederne, for at et broget flertal slår de
store skæverter, er begrænsede. Ellers sender Bjarne vel en SMS?
Når man vil have politisk indflydelse i kommunen, så melder man sig naturligvis ind i
Venstre. Det ypperste eksempel er vores
borgmester, Iver Enevoldsen. Det lå i luften,
at der ville blive en borgmesterpost ledig,
når den gamle borgmester, Torben Nørregård fra Venstre ville gå af efter sin første
periode i den nye sammenbragte kommune.

parti ikke var stuerent - puha der slap statsministrene for det andet parti at sige, hvad
de tænkte og mente om folkepartiets hygiejneniveau. GURUEN skal undlade at kommentere de øvrige Rasmussener’s kvajestreger.
Hverken Venstre eller Socialdemokratiet tiltror altså andre at kunne forvalte de kommunale ressourcer uden, at kommunen går bankerot. Det har Socialdemokratiet ikke haft
magt til at vise her i kommunen, men spørg i
kommuner, hvor Socialdemokratiet har siddet ved magten i 100 år. Når man har siddet
på magten så længe, så er der ikke langt til
at overvurdere egne evner, når man er de
fleste, og ikke nødvendigvis de bedste.
Skulle der opstå et flertal uden om Venstre,
er der en udbredt opfattelse i Venstre kredse
af, at der vil opstå et økonomisk ragnarok,
der vil ligge kommunen i ruiner. Der er nu
andre eksempler på i dansk kommunalhistorie, at det ikke er sket - tænk blot på Farum!
Men et nyt flertal vil blive mødt af den samme virkelighed som det foregående byråd:
Den økonomiske nødvendighed - kassen
dækker kun 50 % af alle valgløfterne! Da vi
ikke har amerikanske tilstande, fortsætter

Vejviseren 2014
Flere og flere får sløjfet deres fastnetnummer
Vær venlig at opdatere dine oplysninger i vejviseren, så man kan finde den korteste vej til dig...
...både med hensyn til telefon og e-mail
Vær med til at gøre vejviseren til et brugbart instrument
Gør det med det samme - til: runestenen@runestenen.dk
På alle de andres vegne - MANGE TAK
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PS: GURUEN har intet personligt imod
medlemmer af Venstre i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Det ligger mig fjernt - ikke engang Iver Enevoldsen, selvom jeg mener, at
han er en renegat og ser sur ud på valgplakaten.

Tiden var ved at rinde ud for den konservative borgmesterpost i Holmsland, og vupti, så
var Iver Enevoldsen pludselig medlem af
Venstre! Det er en farlig udvikling for demokratiet, at man melder sig ind i et parti for
at få indflydelse og karriere, fordi partiet har
magt. Og ikke ind i et parti fordi man tilnærmelsesvis deler dets holdninger og anerkender dets handlinger. Ellers er vejen beredt
for et-parti-styre.
Heldigvis har vi mindst 10 andre lokale politiske tilbud at vælge i mellem d. 19. nov. Og
der er en mangfoldighed af udsagn, så hvorfor ikke studere dem nærmere? F.eks. på
valgplakaterne. GURUEN funderer over,
hvorfor nogle kandidater ser sure ud på deres valgplakat. Vil de da ikke vælges? Så
stem på dem der smiler - et surt byråd er slet
ikke morsomt! Måske finder du det parti eller den smilende kandidat, som dækker dine
holdninger bedst, inden du spidser blyanten
bag forhænget. Og der er brug for dig i
stemmeurnen - den kommunale valgdeltagelse er desværre dalende. GURUEN opfordrer herved sine læsere til at stemme d. 19.
november. Han garanterer herved solskin og
medvind både på vejen til og fra forsamlingshuset!
Tilbage til fodbolden. Når en træner har siddet længe nok - succes eller ej - så finder
klubben en ny for at styrke sig til fremtiden.
Kun Morten Olsen forsætter åbenbart, for så
ved vi, hvad vi får: Forsøg på flot fodbold
og en misset EM-kvalifikation til Frankrig!
Når en spiller har spillet for mange kampe,
så er det også en fordel at bænke ham engang imellem, så han kan komme til nye
kræfter - både fysisk og mentalt. Det er det
Venstre trænger til. At komme ud på bænken for at tanke op og først komme ind igen,
når man kan tilføre noget nyt.

PPS: I øvrigt mener GURUEN, at Sogneforeningens bestyrelse skal roses for at genindføre julebal i Grønbjerg tredje juledag i forsamlingshuset. Husk at skrue mere op for
varmen end højtalerne, så GURUEN og
hans jævnaldrene ikke får lungebetændelse
og høreskader! 

Så er du til fornyelse i kommunen - så
stem alt muligt andet end Venstre - i
stemmeurnen er selv Dansk Folkeparti
stuerent!
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sammen. En onsdag om måneden er der
banko.
Tirsdag d. 22. november er der julehygge
med gløgg, vafler og lotteri på Grønbjerghjemmet, fra kl. 14.30, så kig ind. Vores
salgsbod er også åben.
D. 30. november. er vi også med til julemarked på skolen.
Og den 18. december er vi i kirke kl. 11.

 Vennekredsen
Ved: bestyrelsen

Nyt fra de frivillige ved Grønbjerghjemmet.
Vores koordinator Julie Skovgaard er på
barsel, i hendes fravær har vi tilknyttet Karin
Rindum.
Tirsdag d. 3. september var vi på en dejlig
tur med beboer og personale til Haunstrup,
vi havde sammen med Betty smurt sandwich, og havde øl, sodavand og kaffe med.
Til kaffen fik alle en softice. Vejret var fint
til en tur rundt og se på dyrene, hel bestemt
en tur der skal gentages næste år.
Den 9. september var alle frivillige ude at
købe ind til beskæftigelse, og så ellers hygge
os sammen, vi købte et skab til de ting de
frivillige fremstiller til fordel for beboerne.
Ellers har der været hygge i kælderen hver
onsdag formiddag, hvor de synger, drikker
kaffe, maler og tegner, syr og hygger sig

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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 Kan utilfredshed bruges konstruktivt?
Ved: Sten Schmidt

ende udvikling, nok primært påvirket af den
afviklede lukkelov der tillader dagligvarebutikker i de store byer at holde åbent 24-7,
365.

Formandsberetning i
Grønbjerg-2000 for 2012
I foreningslivet i Grønbjerg, er året 2012 og
foråret 2013 primært gået med foreningssammenlægning.

Algade, hjælp udefra og tilfredshed
Algade, som på grund af den gennemgående
trafik, er vores ansigt udadtil har brug for at
blive ”friseret og permanentet”, alt for meget henstår i forfald. Skolen lyser dog stadig
op som vores fantastiske flagskib.
Vi læser i nyhederne at vi selv skal stå for-

Foreningerne
Sammenlægning af GUF, GIF og GUK har
skabt en ny slagkraftig forening GAFFA,
frigjort ressourcer fra bestyrelsesarbejde til
aktivitetsarbejde, med endnu større fokus på
det interessefelt udvalgsmedlemmerne har.
Udgangspunktet
for
sammenlægningen var
en økonomisk kriseramt
Idrætsforening, der tillige led under en ikke
fuldtallig bestyrelse.
Min fornemmelse er at
vi har udvist rettidig
omhu ved at modernisere foreningsstrukturen og at vi vil gøre det
mere interessant at bidrage med en frivillig
indsats fremover.
Krisen og Grønbjerg
Er der noget der har
ændret sig i Grønbjerg i
det seneste år?
Jeg tænker selv "nej"
og dog...
Krisen har bidt sig mere
permanent fast, omsætningen i handel med
ejendomme er lav, det
vil sige ikke mange nye
tilflyttere til vores område. Brugsens omsætning udviser en faretru-

Er det noget vi kan/skal gøre noget ved?
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rest og vi får ingen hjælp udefra til at bevare
et velfungerende samfund med alle primære
servicetilbud, som skole, indkøb, arbejdspladser og fritidstilbud, vi skal som for sidste og forrige generation selv få ting op at
stå og udvikle dem til vore efterkommere.
Selv om det kan være vanskeligt at formå
andre til at udtænke nye ideer og sætte dem i
værk, er der som regel en bestemt ting, der
kan få tingene til at ske. Det er at man ikke
er helt tilfreds med tingenes nuværende tilstand.
Utilfredshed (medmindre den er gold og intetsigende) kan være en udemærket grobund
for at kickstarte en positiv udvikling. Så mit
håb vil være, at utilfredsheden vil brede sig i
og skabe grobund for aktivitet og virkelyst.
Vi vil ikke acceptere at miste vores dagligvarebutik, vi vil ikke acceptere at bybilledet
er skæmmet af misholdte ejendomme og
udenoms arealer, vi vil ikke acceptere tomme erhvervsejendomme og private beboelser.

Tilbyd din assistance
Hvad jeg derimod synes vi skal acceptere er,
den indsats vi hver især yder til fællesskabet. Ingen skal klandres for at prioritere familien eller arbejdet højere end et frivilligt
lederjob eller en bestyrelsespost. Ingen skal
bebrejdes at de kun modtager og ikke bidrager. Vi ved godt med os selv om vi er nettomodtager eller bidrager i vores lokalsamfund. Det er kun os selv der kan ændre den
situation. Min opfordring vil således gå på at
vi selv, med baggrund i vores interesser, tilbyder vores assistance til udvikling af Grønbjerg, lad os gå bort fra at vi nødvendigvis
skal opfordres til at deltage.
Men tilbage til mit udgangspunkt, jo større
den konstruktive utilfredshed der breder sig
er, jo tættere er vi på en fornyet positiv udvikling, det er så min påstand.
Lad den konstruktive utilfredshed gå sin
sejrsgang over Grønbjerg. 

Landsbymusen.dk
Julepynten vil nu være fremme.
Også skønne toiletrulleholdere, rustikke skilte, lækkert dametøj mm.
Køb julegaven nu. - Julegaver byttes til 31.12.
Landsbymusen tilbyder desuden at tage ud til dig med et udvalg af
brugskunsten. Det eneste du skal gøre er at invitere min. 5 personer
hjem til dig, så kommer jeg med et bredt udvalg. Jeg har selvfølgelig
gode tilbud med og naturligvis en gave til værtinden for ulejligheden.
I må også gerne samle en håndfuld og besøge butikken, hvor jeg gerne holder åbent når det passer dig.
Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
Åben:

Søndag:
Mandag:
Onsdag:

10.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
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 Hjertestarter til Grønbjerg
Ved: bestyrelsen

På et nylig afholdt repræsentantskabsmøde i
Grønbjerg-2000 blev det meddelt, at Grønbjerg har fået tildelt en hjertestarter. Hermed
er et af de ønsker, som Grønbjerg By- og Erhvervsudviklings havde til benyttelse af de
overskydende midler, indfriet.
Hjertestarteren er sponsoreret af Vestjyllands Forsikring, og ledelsen på Grønbjerghjemmet har godkendt, at hjertestarteren kan
placeres ved Grønbjerghjemmet.
Med til hjertestarteren følger også et kursus
til betjening af hjertestarteren.
Grønbjerg-2000 vil i den anledning gerne
have at vide, hvem der her i Grønbjerg, evt.
via sit arbejde, er blevet instrueret i at benytte en hjertestarter.
På den måde kan vi fordele kurset i betjening af hjertestarteren til personer, der ikke

har et sådant kursus, og derved får vi flere
i byen, der kan betjene hjertestarteren.
Henvendelse i den anledning kan ske til
Sten Schmidt på schmidt@groenbjerg.dk
eller på 97 38 48 48

Hjertestarter fra Vestjyllands Forsikring

Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 125,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå en tur i skoven og
samle
mos
og
kogler
samt købe gran til adventskrans og juledekorationer
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
Tlf:
97 38 43 32
40 29 10 73
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 Det sker i Forsamlingshuset i den kommende tid
Ved: Madstedet - Henrik Pedersen

Tak for modtagelsen i Grønbjerg
Vi vil gerne fra Cafeteria Madstedets side
takke for den store opbakning og interesse,
der har været omkring Grønbjerg Forsamlingshus.
Da det er meget nyt for os at leje et sådan
hus ud, har vi stadigvæk noget at lære, og vi
vil gerne forny os hele tiden, så derfor vil
der også ske meget i huset i fremtiden.

til din/jeres næste fest, så festen bliver en
uforglemmelig oplevelse for både værter og
gæster.

Julefrokost
Vi begynder med julefrokost fredag den 29.
november med et gammelt 60´er- og 70´er
band, der hedder KLITBOYS, som spiller
både ældre og ny dansemusik. Så tag fat om
naboer, kortklubber, strikkeklubber, foreninger, firmaer, mm. alle er velkommen fra
land og by.
Julefrokosten bliver arrangeret med et kæmpe jule-tá-selv-bord, hvor der er kræset for
det hele, og hvor næsten alt er hjemmelavet,
og der er selvfølgelig også hjemmelavet risalamande til dessert - og det kunne godt være, at der var en mandelgave.
(se annoncen side 17)

Endnu engang tak
Så vi vil endnu engang takke for den store
opbakning, og vi håber på stor opbakning til
de næste arrangementer.
Vi vil gøre alt, der står i vores magt, til at jeres/din næste fest bliver en uforglemmelig
oplevelse. Rammerne er der i hvert fald.
Forsamlingshuset er jo af ældre dato, men så
længe der er rent og pænt betyder det ikke
noget.

Der er run på
Lige i øjeblikket har vi meget travlt. Der er
stort set et til to arrangementer i hver uge,
og i skrivende stund har vi bookninger hen
til november måned 2014.

En lille anekdote
Forleden sagde en festdeltager i Grønbjerg
Forsamlingshus til mig, at det var sjovt at
komme tilbage til Forsamlingshuset, for der
havde han godt nok været mange gange i
gamle dage, hvor han kunne huske, at pigerne sad på de gamle bænke i den ene side, og
drengene i den anden og at bænkene stadigvæk var der.
Men nok for nu - vi ses. 

Fremtidige arrangementer
I det tidlige forår og sommer vil vi prøve at
genopfriske ballerne, som de var i ”gamle
dage”.
Vi kan allerede nu løfte sløret for et af de orkestre, der kommer. I marts måned har vi
entreret med BJØRN OG OKAY, og det
kunne godt være et af de sidste arrangementer de laver, de er jo ved at være op i årene,
men still-going-strong.

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Total-arrangementer
Der vil også være nye tiltag i forhold til udlejning af huset med hensyn til total-arrangementer. Det vil blive med alt lige fra bordækning, servering, oprydning og selvfølgelig levering af mad og drikkevare ad libitum

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

www.klinikforsundhed.dk
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 Danmarks ældste vandværks-passer...?
Mads Toft var i bestyrelsen for vandværket,
og han lærte Johannes Mikkelsen at spæde
pumperne op når de ”tabte” vandet. Det var
den spæde begyndelse til at passe vandværket, selvom Smed Toft var ham, man ringede efter, hvis der var problemer med vandet
i Grønbjerg.

...og Grønbjergs aller aller vigtigste person.
Tænk dig en vandhane uden vand!!
Morgenkaffe uden vand i!!
Morgenbadet uden vand!!
Uden nogen som helst for m for dokumentation, vil vi hævde, at her i Grønbjerg har vi
Danmarks ældste og længst siddende vandværkspasser.
Og det har ikke noget at gøre med at Johannes Mikkelsen, for det er jo ham det drejer
sig om, netop er fyldt 85 år. Nej hos Runestenen begynder vi først at omtale folk, når
de runder de 90.
Johannes og Elene Mikkelsen slog sig ned i
Grønbjerg i 1951, da Johannes havde fået et
chaufførjob hos Anneberg. I 1959 købte de
Algade 16, hvor smed Mads Toft boede.
Han flyttede imidlertid over på modsatte
side af vejen, Algade 19, hvor der var bygget bolig og fortsatte smedegerningen i det
dengang nedlagte elektricitetsværk.

Foruden mejeribestyreren var de nu to,
der kunne spæde vand til, og der gik dermed
ikke så lang tid fra vandet forsvandt fra hanerne, til det kom igen. Ellers havde man
bare været vant til, at vandet jo nok kom
igen, når smeden havde tid til at se efter
vandværket.
I dag går der ikke fem minutter, før folk begynder at ringe, hvis vandet forsvinder fra
hanerne.
Dengang som nu kunne der naturligvis også
være strømsvigt, men så ventede man blot
på, at strømmen kom igen, og så kom vandet
også igen.

Her er Johannes ved en hydrofor og fem meget strømbesparende Grundfospumper
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I 1982 blev der indkøbt et nødstr ømsanlæg, der skal kobles til kraftoverføringen på
en traktor. Traktoren skal naturligvis først
køres til vandværket, før den kan blive koblet til generatoren. Den tjans havde Mechlenborg på Sønderkjærsvej 3, derefter fik
Egon Kristiansen, Sønderkjærsvej 7 tjansen,
og nu er den havnet hos Klaus Tang på
Kjærgårdsvej.
I 1961 kom Johannes Mikkelsen ind i bestyrelsen for vandværket og fortsatte sammen med de to øvrige at spæde vand til når
det forsvandt fra pumperne. Det fortsatte til
1973, hvor Johannes gik ud af bestyrelsen.
I foråret 1976 spurgte mejeribestyrer Christensen, Johannes om ikke han kunne passe
vandværket. Der var installeret nye pumper,
og filtrene skulle skylles to - tre gange om
ugen. Det gjorde Johannes på frivillig basis,
selvom det tog en god times tid hver gang
med at åbne og lukke for haner, når der skulle skyllet filtre.

Johannes hjemme ved styringspulten med mobilen i lommen.

tiltag, der skulle nedbringe strømregningen.
Derudover blev der også etableret automatisering af vandværket, således at Johannes nu
kan sidde hjemme ved computeren og styre
vandværket, og ligeledes kommer der en besked på mobilen, hvis der er er en fejl i anlægget. Naturligvis er der back up på den
del, så Johannes ikke skal fare hjem til en
fejlalarm, hvis han er udenbys.
Men træerne gror dog ikke ind i himlen, for
den automatiske drift har det lige som en almindelig computer, en gang imellem skal
der slukkes og tændes igen, det er helt Bill
Gatesagtigt.

I efteråret 1976 blev Leif Tange for mand
for vandværket, og jobbet med at passe
vandværket blev formaliseret.
Indtil 1976 var det kun byen, der fik vand
fra vandværket. På landet måtte man selv
sørge for vand ved egen boring.
Udpumpningen på det tidspunkt var på ca.
53.000 m3 om året.
I 1976 blev vandværkskapaciteten kraftig
øget, så der var mulighed for at forsyne landet også. Der blev etableret en ny boring og
et nyt risleværk.
Da vandværkskapaciteten var på sit højeste,
blev der udpumpet 117.000 m3 om året.
Så blev der indført vandmålere, således at
man betalte efter forbrug, og lige pludselig
faldt den udpumpede vandmængde.
I dag udpumpes der ca. 70.000 m3 om året.

Så nu mangler der blot en automatisk r ivning af blade omkring vandværket, automatisk plantning af udgåede buske og træer, automatisk klipning af hækken og automatisk
indkøring og skiftning af filtermasse. Så kan
Johannes sidde hjemme de næste mange år
og passe vandværket og vandværksgrundene.
Johannes slipper da heller ikke for at komme
på det hygiejnekursus som Ida Auken har
bestemt skulle indføres.
Johannes har hermed deltaget, mer e eller
mindre professionelt, i pasningen af vandværket fra 1959 - 1973 og igen fra 1976 til
og med 2013.
I alt 52 år - det må da vist være rekord, og så
har Johannes netop rundet de 85 somre. 

I 2002 blev Per Hessellund for mand for
vandværket og der skete igen en udvikling i
vandforsyningen, idet nye pumper med
elspare-anordning blev installeret og andre
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utallige trøjer for en fabrik. Og da børnene
var lidt fra hånden tog hun arbejde som
hjemmehjælper. Så måtte hun i gang med at
tage kørekortet som 50- årig, som hun også
klarede fint. Nødvendigt med en bil, når
man tog skolerengøring så langt væk som
Ølstrup. Foruden rengøring på Grønbjerg
Skole.
Elly og Ejvind var meget gæstfrie, og mange
dumpede ind, og nød en snak og en kop kaffe. Også børnenes venner nød at være velkommen i dette hjem!
Flere gange har parret besøgt datteren Kis,
da hun boede i Kenya, og de nød de mange
nye indtryk.
Da helbredet for et par år siden af og til
svigtede Elly, flyttede parret til en beskyttet
bolig nær Centerparken i Videbæk. Her sov
hun så stille ind på den dag, der ellers var
bestemt til at være hendes festdag i anledning af 85-års fødselsdagen.
Elly efterlader foruden sin husbond børnene
Kirsten, Peder, Theodor, Jørgen og Anna Lise. Samt en flok børnebørn og oldebørn.
Æret være Elly Søgaards Minde! 

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Elly Søgaard, Videbæk
Tidligere Algade 67, Grønbjerg, døde den
14. oktober 2013, 84 år gammel og blev begravet den 19. oktober, på sin 85 års fødselsdag fra Nørre Omme Kirke.
Elly Søgaard blev født i en stor søskendeflok i Lihme i Salling. Forældrene havde en
lille ejendom, og faderen var tillige fisker.
Elly havde forskellige pladser og nåede også
at få et højskoleophold før hun tog en husbestyrerindeplads hos Ejvind Søgaard her i
Grønbjerg. Ikke nok med det, i 1948 giftede
de sig, og her i oktober fejrede de deres
krondiamantbryllup.
Elly fik nu et travlt liv, for da Ejvind foruden landbruget også drev en maskinstation,
blev det tit Elly, der måtte tage sig fodring
og malkningen. At Elly så var derhjemme,
var til glæde for de fem børn, der kom i ægteskabet. Skønt, når man kom hjem fra skole, at mor var der.
Elly var dygtig til håndarbejde og strikkede

Festival of Carols and Lessons i Nr. Omme Kirke
Engelske Christmas Carols er efterhånden kendt over hele verden. I år er der igen
mulighed for at synge med og lytte til julens budskab på engelsk i Nørre Omme kirke:
Fredag d. 20. december kl. 19.30
Alle er velkomne, som bare synes, det er dejligt at synge de engelske Christmas Carols, som efterhånden er meget kendte også i Danmark.
Come and enjoy a traditional Christmas service in the church of Nørre Omme.
Christmas carols along with lessons from the Old and New Testament will prepare
us for the festive season. Join in the singing: Friday, December 20st at 7.30 pm
This event is for all those in our community who understand English and/or just
love to sing in English. If English is your first language (or you are very familiar
with the language) and you would like to read a lesson at the service please contact
me at bodil.toftdahl@gmail.com
Bodil Toftdahl
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 Grønbjergpiger - Bodil Toftdahl
Bodil Toftdahls bidrag til Grønbjergpiger
består af tanker omkring Den gamle Præstebolig og Bodil Toftdahls bryllupssalme fra
2007
At leve i den gamle smukke præstegård
Det er jo ikke fordi præstegården i Grønbjerg er særlig gammel i forhold til så mange andre danske præstegårde. Det er heller
ikke en gård. Og alligevel er det en gammel
præstegård, for hvis væggene kunne tale, så
ville de fortælle om mange præsters glæder
og sorger i disse stuer.
På mange måder er det en ensom post at være præst. Det vil det altid være, men det er
selvfølgelig ikke blevet mindre af, at kontrasten til andre arbejdspladser med kollegafællesskab og daglige rutiner er så stor. Præsten
sidder i sit studereværelse og kæmper med
et stof, som de fleste omkring ham eller hende lader ligge, fordi det er for langt fra deres
almindelige dagligliv og for svært at omsætte til nutidens sprog. Men det er, ikke desto
mindre det, som præsten får sin løn for at
gøre. Det kan man godt blive lidt sær af,
hvad de mange præstehistorier da også vidner om...
Vi har alle en fælles rod i den kristne tradition. Fordi Danmarks historie og kultur er så
tæt forbundet med kirken og dens liv, har vi
også i en eller anden grad et fællesskab omkring den. Det er præstens opgave at beskrive hvordan det fungerer. Håndværket hedder
teologi. Resultatet kommer drypvis fra søndag til søndag.
I det gamle studereværelse i præstegården
har skiftende tiders udfordringer sat præsterne stolen for døren. Der skal prædikes på
søndag i Nørre Omme kirke, så værsgo at
finde ud af det.
Hvad enten der så kommer mange eller få
og lytter til hvad præsten har at sige, så skal
der prædikes. Og der bliver også arbejdet i
præstegården, som der altid er blevet, så det

kan blive så godt som præstens evne rækker.
Nu-om-stunder hedder præstens rum et kontor, og det ligger i den “officielle” del af huset. Men skal der tænkes i bund, så lister
præsten sig ind i den gamle præstegård og
sit studerekammer. For det vigtige arbejde
for en præst sker ikke i et kontor. Det sker
mellem præstegårdens vægge.
Det smukke hus lige midt i Grønbjerg har
været rammen om konfirmandundervisning,
sammenkomster, familieliv og dagligdag i
over 100 år. De skiftende menighedsråd har
passet godt på huset og holdt det flot vedlige, moderniseret det og tilpasset det efter tidens behov og muligheder. Og i haven er
der plads til gode tanker og leg - alle muligheder for at samle mennesker til møder eller
musik. Præstegården har plads til det hele.
Ja, hvis det smukke hus kunne tale, så ville
det fortælle om dengang Grønbjerg var en
blomstrende by med købmandsgård og teglværk og alderdomshjem og mange små forretninger. Og i dag kan huset fortælle om
sang og fortællinger i stuerne, en landsby
med vilje til at overleve trods dårlige låne41
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betingelser for huskøb, svære tider for daglighandel og småindustri, affolkning og
kommunal stordrift langt væk fra vores Algade. Men det fortæller mest om menneskers glæder og sorger, håb og skuffelser,
kampe med samvittighed og angst, og respekten for døden, som indhenter os alle, før
eller senere.

Det er et privilegium at bo i en smuk præstegård. Det forpligter også til at fylde huset
med glade gæster og trække videre på den
hammel, som de mange præster, der har boet
her før mig, har slidt med. Godt, der er en
dejlig have omkring. Så kan præsten gå ud
og lytte til de store træer og høre dem fortælle om livet i Grønbjerg, som det var, er
og bliver. 
Foto: mb

Præsteboligen som den så ud i 1918 - Foto venligst udlånt fra Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Sang og fortælling i præstegården
Der er julestemning med æbleskiver i præstegården
torsdag d. 5. december kl. 14.
I vinterkulden er der lunt med sange og historier
torsdag d. 2. februar kl. 14.
Og vi byder de første vintergækker velkommen med sang og musik
torsdag d. 1. marts kl. 14.

Alle er velkomne! Bodil Toftdahl
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Bryllupssalme - Matt. 22, 1-14

1. Stærk som ingen anden magt,
smuk som nogen bryllupsdragt,
mild som sommervinden,
blid som kys på kinden
-sådan er den kærlighed,
Gud velsigner verden med.

5. Sammen bærer I med jer
det, som gør det hele værd,
det, som giver mening,
Ordets genforening.
Under større himmelhvælv
står det ord I giver selv.

2. Dejlig som en bryllupsfest
fryd når den er allerbedst,
sådan er Guds Rige:
Glæde uden lige!
Kærlighed blandt os på jord
bærer himlens lysespor.

6. Klæd jer på med kærlighed,
som er vid og lang og bred,
tag den om jer begge,
den kan sagtens række!
I er elskede og valgt
til at være jordens salt!

3. Gud har lagt sit billede ned
i de to, som kærlighed
binder til hinanden,
fylder op til randen.
Båndet er så silkelet,
Slip det aldrig, hold det tæt!

7. Festen ved Guds eget bord
er i gang blandt os på jord;
I er med ved bordet,
I kan høre Ordet!
Himlens fest skal vare ved,
lige ind i evighed!

4. Kærlighed imellem to
går ad himmelbuens bro
over alle kløfter,
højdedrag og grøfter.
Mellem jer er intet skel,
I er ét og samme selv.

Bodil Toftdahl 2007
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- Handel lokal det gør vi...
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FRA: VIDEBÆK APOTEK

STORT UDVALG I BLOMSTER
FRA:

Din servicebutik der næsten har alt !
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