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Nytårsturen den 1. januar
Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils
hærgen - nej ikke præstens - stormen den 5. december.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Tak for lån til Statsministeriet og Dronningen.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Kalk i vandet?
Så vil jeg gå over til det lidt mere konkrete:
I dette blad kommer der hvert år ved denne
tid en redegørelse for vandets tilstand i
Grønbjerg.
Rapporten er fin, og vi har stadig noget af
Danmarks bedste vand. Det kan vi udnytte i
det daglige. Med en hårdhed på 3,2 kan man
drage nytte af minimumsforbrug af salt og
vaskemiddel i både opvaskemaskinen og vaskemaskine (læs brugsanvisning på maskinen og på sæbepakken). Og så giver det også den fordel, at kalkaflejringerne i kogekedel og kaffemaskiner bliver yderst minimale,
samt kalkaflejringer i baderummet bliver ret
minimal.

Godt Nytår 2014…
Det er ikke fordi at jeg behøver at få statsministeriets embedsmænd til at hjælpe mig
med at skrive i disse spalter i Grønbjergs lokalblad Runestenen. De aner nok slet ikke at
bladet eksisterer. Men derfor kan man da
godt skele til hvad de sammen med Dronningen har fået nedfældet i anledningen af
nytåret. Og det vil jeg så gøre:
Nr. Omme (Grønbjerg) er et sogn med mange forskellige mennesker. Vi er unge eller
gamle eller et sted midt i mellem. Nogle bor
på landet, andre i byen. Nogle har boet her
altid, andre er kommet til. Men vi er en del
af det samme samfund, og derfor deler vi
vilkår i stort og småt, på godt og ondt. Vi må
skelne mellem store og små bekymringer.
Nok er Nr. Omme (Grønbjerg) et lille sogn,
men vi skal passe på, at vi ikke bliver et
småligt sogn.
Og hvis vi husker på det, vil vi også forstå,
at vi skal løse vore problemer ved at bøje os
mod hinanden. Hvis det kun er den ene gren,
der skal bøje sig, så risikerer den at knække.

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. 127 er
Lørdag d. 1. marts 2014
Bladet udkommer
onsdag d. 19. marts 2014

Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi
skal turde tage de debatter, der skal tages
hvor vi bor. Det er en god begyndelse. Næste skridt er, at vi også hører efter, hvad andre siger. Så får vi den diskussion, vi kan
blive klogere af. Det kræver mod at gå ind i
en debat – men også at vise storsind.
Det er, som om nærværet går tabt i vores
fortravlede tid. Alle de hjælpemidler, som
skal gøre tilværelsen lettere, gør den også
mere kompliceret og stiller stadig større krav
til os, om hvad vi skal opnå og overkomme.
Vi bekymrer os om kommunens anliggender. Det skal vi også gøre. Men har vi også
overskud til at hjælpe den familie, der bor lige ved siden af, selvom vi ved, de har brug
for det?

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
Redaktør:
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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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

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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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Manipulation
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17

Zoneterapeut:
Tina H. Jeppesen
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1900
Dog undtaget Juledag
og Nytårsdag

Landbobanken Spjald:
Man ti on 930 - 1600
Torsdag: 930 - 1730
Fredag
930 - 1630
Tlf.: 97 38 18 00

Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
Lørdag og søndag lukket
Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.
Tlf.: 97 38 40 42

Politiet i Videbæk:
Åben efter aftale
Mob: 72 58 24 96
Eller 114

Tlf.: 97 38 40 50
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til Jesper Bagge
Tlf.: 97 38 44 14

Bogbussen
Mandag: 1700 - 1735
Tlf.: 99 74 26 10

Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Grønbjerg Genbrug
Algade 33
Tlf.: 23 65 50 05

Landsbymusen:
Brugskunst
Algade 65
Åbningstider:

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Videbæk Taxi

Søndag: 10.00 - 19.00
Mandag og Onsdag:
16.00 – 19.00

Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48
Lægehuset i Spjald
97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30
Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 800 - 900

Tlf.: 20 85 24 11

Tlf.: 22 300 615
Vagtlægen i regionen:

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Ved Brugsen:

Postkasserne tømmes:
Offentlig transport:

Mandag - fredag kl. 17
Lørdag og søndag tømmes ikke

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Hans Østergaard, Spjald
Dagplejerep.:
Inger Kjeldgaard
Margrethes døtre:
Lissi Aagaard Dyrberg
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Gaffa:
Malene C. Juelsgaard
Gaffa - fodbold:
Lars Troelsen
Gaffa - gymnastik: Erik Øster
Gaffa - klub:
Kaj Kviesgaard
Gaffa - badminton: Charlotte Dyrberg
Havekredsen:
Ole Berthelsen
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
Klaus Tang

Kultur og Samvær:
Landbetj.:
Lokalhistorisk:
Læsekredsen:
Manuel terapi:
Menighedsrådet:
NaturMusen:
Nr. Omme:
Nr. Omme Kimelaug:
Posthuset:
Præsten:
Runestenen:
Røde Kors:
Skilte ved byportene:
Sogneforening:
Strikkecafé:
Støtteforen. Friskole:
Vandværket:

97384468
97384211
20306710
97384335
21497492
97384161
97382055
97384112
50969663
97384177
97384848
21281233
22517161
20306710
50747799
40460759
97384179
97384498
25323358
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Ingrid Kirk
97384020
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
97384332
Helle Engestoft
97384332
Henrik Thomsen
97384050
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
97384066
Graver-kontor
25323358
Mogens Ballegaard
97384332
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Camilla Boesen
51218221
Inger Kjeldgaard
97384335
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414
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Dagen tiltaget med 5t 46m

 Brugsen - set med de unges øjne
Ved: Emilie Højmose

Arbejdspladsen
Nu går den ikke længere. Nu vil jeg kort fortælle jer om, hvordan jeg som et ungt menneske oplever brugsen – som byens knudepunkt, samlingssted og som arbejdsplads.
Brugsen er et rart sted at være og jeg er glad
for at komme der, om det så er i arbejdstøj
eller ”civil”. Oftest bliver man mødt med
smil og kvikke bemærkninger fra kollegaer
og kunder. Den ”ping-pong” der er mellem
personalet og kunderne løfter den i forvejen
gode stemning og personligt er det en af de
ting jeg holder allermest af ved vores brugs.
Der er plads til os alle i brugsen og vi har
brug for hinanden.
”Under Jens Peders vinger”
Som medarbejder gennemgår man en stor
udvikling, mens man er under Jens Peders
vinger. Han er en dygtig leder, som inddrager sine medarbejdere i stort som småt. Vi
står alle med et kæmpe ansvar, fordi vi er
alene meget af tiden, men vi griber udfordringen og tager kampen op. Det er med til
at udvikle os utrolig meget. Samtidig ved vi,
at Jens Peder altid smider hvad han har i
hænderne – også på hans fridage, for at
hjælpe os, så vi også kan føle os trygge. Foruden Jens Peder, gør Kirsten og Thea et
kæmpe stykke arbejde i brugsen – har vi
brug for hjælp, så er de ikke længere væk
end telefonen, om det så er en lørdag aften.

Emilie Højmose
mb-foto

Har vi gode ideer eller nye tiltag, er bestyrelsen også modtagelig overfor dette og hvis
vi har lyst, har vi alle mulighed for at bidrage med nye ideer. Hvis vi som ung arbejder
”griber bolden” og tager teten, kan vi blive
inddraget i alverdens ting.
Lønnen og hvad den bruges til
Som ung arbejder i brugsen, bidrager man
ikke kun som lønnet medarbejder – frivillige
timer bliver også brugt, men det er ingen
sag, når man er glad for sit arbejde. Vi har
endda gået så vidt, at vi har forslået for Jens
Peter at gå ned i løn.
Penge er rare at tjene – de giver en masse
muligheder for os. Nogle arbejder for at tjene lidt penge, så der er plads til lidt sjov og
ballade ved siden af skolen, andre tjener
penge til indskud af lejlighed eller bil. De
håndører man får, når man går i skole, kommer man efterhånden ikke langt for, når man
bor i ”Udkants Danmark”. Transport er en

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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stor post, når man bor i en lille by som
Grønbjerg.
Jeg har valgt at brug en stor del af de penge
jeg har tjent i brugsen, på et højskoleophold,
som starter i Costa Rica d. 18. januar 2014
og 3 måneder frem. Jeg glæder mig meget
og er både glad og taknemmelig for, at jeg
har fået denne mulighed gennem fritidsjobs.
Andet sted i bladet kan man læse om hvad
Peter Koffeldt brugte sin løn fra Brugsen i
Grønbjerg til.

de store kæder, som desværre har gjort det
svært for os, efter lukkelovens ophør, men
vi ved, hvad et lille lokalt samfund som
Grønbjerg kan, hvis vi bakker op om hinanden. Hvad er byen uden brugsen og hvad er
brugsen uden byen? Vi har brug for hinanden på kryds og tværs, for at holde vores lille lokalsamfund kørende. Som ungt menneske, tænker man da tanken, om man ender i
Grønbjerg senere i sit liv – men det er ikke
attraktivt, hvis brugsen ikke eksisterer. Jeg
tror brugsen har større betydning for byen,
end man sådan lige tror – og det er spændende at følge med på begge sider og man
får en helt anden forståelse for brugsens betydning. Vi glæder os fortsat til at betjene
jer alle og håber I vil blive ved med at støtte
op om byens knudepunkt, samlingssted og
arbejdsplads.
På vegne af de unge i brugsen – Emilie Højmose 

Brugsen, konkurrencen og lokalsamfundet
Brugsen er omdrejningspunktet i byen – hele
byens service butik – med mange ydelser
som kommer os som forbruger til gode.
Håndkøbsmedicin, posthus, flaskeautomat,
salg af tips og lotto og indsamlinger er kun
nogle af de ydelser brugsen tilbyder. Service
er et nøgleord for os! Vi er alle bevidste om,
at vi ikke har mulighed for at konkurrer med

Kultur og Samværs program for 2013 - 2014
Fredag den 31. januar kl. 18.30
Fællesspisning i Forsamlingshuset med Margrethes Døtre og Menighedsrådet
Mandag den 20. januar 2014 19.30
Linda Søgaard Andersen med nordisk musik og tekst efter Højskolesangbogen.
Tirsdag den 25. februar. 2014 kl. 19.30
Medlem af Regionsrådet, Harry Jensen, Stauning.
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.
Nina kommer 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.
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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 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2013
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Godt Nytår Grønbjerg!

der det, at måleudstyret ikke kunne måle
noget som helst. Hvorfor skriver de så ikke
bare 0? Det gør de ikke, fordi de ved kun
hvad deres måleudstyr fortæller dem, og
udstyret siger mindre end 1. Der er med andre ord ingen fare på færde.

LabVest I/S, der står for prøvetagning af
vandet i Grønbjerg, har igen i år sendt en
oversigt over de prøver, der er udtaget i
årets løb. Alle vandværker er forpligtigede
til at offentliggøre resultatet af prøverne.
Heldigvis er det ingen skam at offentliggøre
tallene for Grønbjerg Vandværk.

Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. 

Først dog lidt læsevejledning: Når LabVest
skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så betyDer er i 2013 udtaget følgende prøver:
Ordinære

Opfølgning

Andet

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer

4
4
0

0
0
0

0
0
0

Fra ledningsnet

0

0

0

Seneste

Laveste

Højeste

resultat

resultat

resultat

3,2

3,2

3,2

Analyseresultater 2012
Parameter

Enhed

Kvalitetskrav

Sted

Kemiske:
Hårdhed
pH

8,13

7,95

8,17

Nitrat

<0,4

<0,4

<0,4

Jern
Mangan

° dH
mg/l

V
7 - 8,5

F

< 50

V

0,06

0,05

0,06

mg/l

< 0,2

F+V

<0,005

<0,005

<0,005

mg/l

< 0,02

F+V

Nikkel

0,28

0,28

0,28

µg/l

< 20

F+L

Flourid

<0,1

<0,1

<0,1

mg/l

< 1,5

V

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

F+V

Eschericia coli (E.coli)

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

F+V

Kimtal 22 °C

<1

<1

3

antal/ml

< 200

F+V

Kimtal 36 °C

<1

<1

<1

antal/ml

< 20

F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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< = mindre end
> = større end
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 Banko på Grønbjerghjemmet
Ved: Anette og Hans Jørgen Petersen

På Grønbjerghjemmet arrangeres der Banko
for beboerne hver fjerde onsdag hele året
rundt. Anette og Hans Jørgen står for arrangementer, og de sørge selv for, at få fat på så
mange frivillige som det er nødvendigt for at
afvikle arrangementet.
Arrangementet har kørt hele 2013 og det
fortsætter også i 2014.

beboere med at holde styr på pladerne, og de
tal der bliver råbt op, men mange har en fin
fornemmelse for spillet, og de behøver kun
lidt hjælp. Efter et spil med banko på én
række, på to rækker og sidst hele pladen
fuld, skulle der stå kaffe på programmet,
men da det er så spændende, så venter vi
med kaffe, til vi er færdige, så er der ro til
kaffe og hyggesnak.
Vi forsøger på, at alle får en lille ting med
fra Banko, og det kan lade sig gøre på den
måde, at vi uddeler sidegevinster ved alle
banko, både én række to rækker osv.
En rigtig hyggelig formiddag hos nogle søde
mennesker der bliver glade for gevinsterne,
når de får banko, og som man kommer til at
holde af.
Hilsen Elna, Karin og Inge Marie, Anette og
Hans Jørgen. 

Anette og Hans Jørgen fortæller:
Banko på Grønbjerghjemmet v/ vennekredsen.
En hyggelig formiddag på hjemmet. Vi starter kl. 10 med at synge en sang, derefter går
vi i gang med bankospillet. Beboerne køber
en plade eller to, og pengene der kommer
ind ved salget går ubeskåret til gevinster.
Det kan være små ting, og der kan også snige sig en flaske vin eller en pose kaffe med i
gevinstpuljen. Alle frivillige hjælper hver to

Tusind tak til alle der gør dette blad muligt
Læser du romaner?
Vil du gerne høre lidt om islandske forfattere? bibliotekarerne Dorte Rosenkjær og Kirsten Drejer,
(sidstnævnte kender vi fra bogbussen) kommer og fortæller om 8 udvalgte romaner af islandske forfattere.
Torsdag den 20. februar Kl.19.00 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Alle er velkommen til at lytte med.
Der kan købes et glas vin/kaffe/the for 20 kr.
Med venlig hilsen læsekredsen
Kunne du have lyst til at diskutere de bøger du læser med andre?
Læsekredsen mødes ca. en gang hver måned og drøfter en bog.
Bøgerne låner vi på biblioteket.
Kontakt Helle Engestoft, hvis du gerne vil være med.
97 38 43 32 - helle@engestoft.dk - 40 29 10 73
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Tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
LokalBrugsen Grønbjerg

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 20:00
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskab

4.
5.
6.
11

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
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Bestyrelsen

 Anna Pøl - 90 år
Ved: Ingrid Kirk

90- års fødselsdag
Onsdag den 29. januar 2014 fylder Anna Pøl
90 år.
I den anledning har Runestenen besøgt den
kommende fødselar i den hensigt at bede
hende drage minder frem fra hendes mange
år. Først på Stadilø og den seneste lange årrække i Grønbjerg!
Anna fortæller:
Min ankomst til verden
Den 29. januar 1924 blev jeg bragt til denne
verden. Ikke ved hjælp af jordemor eller læge, da der på fødselstidspunktet var stormflod, som betød, at der ikke var mulighed for
at få disse ellers så nødvendige personer delagtiggjort i begivenheden.
Nej, det blev mine bedsteforældre, der kom

mb-foto

til at hjælpe mig til verden. De ville så til
gengæld have lov til at bestemme, hvad barnet skulle hedde. Mit navn blev så Anna, og
dette navn har jeg såmænd båret rundt på lige siden.
Stadilø
Ud over, at vi måtte rette os ind efter vejrets
og vandets luner, så var Stadilø et dejligt
sted at bo. I dag er Stadilø ikke mere en ø,
men dengang, da jeg blev født og var barn,
kunne det om aftenen være som himmel på
jord. Hvor vi end vendte blikket hen, var der
vand. Mod vest havde vi 1 km. til Vesterhavet, og mod syd og nord havde vi Fjorden,
så her på Stadilø blev det aldrig ved nattetid
helt mørkt - vandet lyste landskabet op. Når
månen eller stjernerne var der, og det var
stille vejr, så var det som om, det var himmel på jord, sådan som jeg forestillede mig,
der måtte være.
På Stadilø lå der fire gårde og fire mindre
landbrug, som udover deres lille bedrift med

ØRNHØJ EL
97 38 60 93

12

15. januar 2014

et par køer og nogle få svin ernærede sig ved
lidt fiskeri. Det gav vel ikke den store indtægt, men jeg husker ikke, at nogen sultede
eller havde et dårligt liv.
Her var et godt sammenhold mellem folk, så
jeg tror, man hjalp hinanden, når det kneb.
Også på det åndelige område måtte Stadilø
føre en lidt afsondret tilværelse. Der kunne
godt være lang tid imellem, at vi kom i kirken i Stadil. Så kom præsten til gengæld hos
os og holdt en slags gudstjeneste. Nogle
gange kunne det såmænd også være en missionær, der kom og holdt en tale til et møde,
som jeg mindes, godt kunne foregå hjemme
hos mine forældre, så "Ordet" kunne blive
holdt i mente.
Fra Stadilø har jeg gode minder om vennelag og godt kammeratskab.
Jeg havde en god ven på min egen alder, ikke kæreste, men almindelig drengeven. Da
ungdomstiden også betød krigstid for vores
vedkommende, var det jo altid rart at have
én at følges med til ungdomsmøder, eller
hvad vi nu gik til. Sådan også for os.
En dag var han der ikke mere.

Han blev fundet med en kugle gennem hovedet. Ingen fandt ud af, hvad der var hændt
ham, men der gisnedes om, at han ikke havde været hurtig nok til at finde sit legitimationskort frem, og så har vagten trukket pistolen!
Han blev stærkt savnet, men blev jo bare en
af de drenge, som måtte betale med livet i
denne grimme krigstid.
Min far var murermester, og min mor var
landmand. Det vil sige, at det var hende, der
drev gården derhjemme. Mor havde meget
at gøre, rigtig meget. Det kan måske lyde
underligt, at det var hende, der stod for gårdens drift. Hun havde dog altid en voksen
karl til at hjælpe sig, men alligevel var der
meget for hende at se til.
Jo, din far Anton og din mor Kirstine må
have været dygtige folk, og en flok børn fik
de da også at opfostre!
Hjemmefra
Men sådan et paradis får man ikke lov til at
blive i, så da konfirmationen var overstået,
var det bare "ud at tjene". Vi blev 9 søskende i mit hjem, så nogle af os måtte ud af "æ
Lem", og på dette tidspunkt blev det altså
min tur til at komme i tjeneste hos fremmede mennesker. I tjeneste hos fremmede var
jeg fra jeg var 14 til jeg var 24 år, og jeg
mindes dem næsten alle som gode og glade
folk. Men også mennesker, som ville have
meget arbejde for pengene. Så efterhånden
lærte jeg at forlange godt, en ret god løn, og
mærkeligt nok blev der hver gang betalt ved
kasse et.
Ind imellem tjenestepigepladserne var jeg en
tur på Hammerum Husholdningsskole, og
hvorfor så ikke tage turen på landbrugsskolen med. Dog som kokkepige med ansvar
for skolens "mad på bordet".
Karl Frederik
Her på skolen, med ca. 140 elever, kom om
vinteren en ung karl fra Grønbjerg som elev.
Han hed Karl Frederik Pøl. Ham faldt jeg
bare pladask for!
13
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Den første gang jeg var med ham hjemme,
spærrede jeg godt nok øjnene op. Her var så
anderledes end hjemme på Stadilø. Stalden
og det halve af stuehuset var bygget op af
kampesten. Her kom vi to til at bo, for selvfølgelig måtte vi da blive gift! Men det varede længe, før jeg vænnede mig til at bo i Pøl,
(Holstebrovej 28 -red.) for her var så mørkt i
forhold til Stadilø. Og det var hedens og lyngens skyld, som voksede helt ned på gårdspladsen. Det var lyngen, der kastede sit genskin fra sig, så hele området kom til at virke
så mørkt. Nå, her kom jeg altså til at bosammen med Karl Frederik. Så det blev også
godt for mig med tiden at her var naturen,
som den nu var her!
Jeg syntes, at Karl Frederik var en slider.
Straks vi overtog gården, gik han i gang med
at bekrige lyngen, men det væltede op med
sten, og jordens kvalitet var ikke noget at råbe hurra for. Dog til kartoffelavl gik det lige
an.
Karl Frederik var en hjemmets mand, selskaber og fester var ikke lige ham, men det
var en kop kaffe og hjemlig hygge i en god
stol til gengæld. Vore børn bor her omkring,
så han tog tit ud og besøgte eller hjalp dem.
Minna og Leo på Tjørnevej, Gerda og Knud
i Pøl og Anne Kirstine og Bo i Holstebro.
Efter vort bryllup skulle jeg så også ned at
handle i "den store by", hvor der var 2 forretninger, der handlede med cykler og deslige ting og to andre med manufaktur. Her var
også to slagterforretninger, 2 købmænd og
en Brugsforening foruden en bagerforretning. Nu har vi kun Brugsen tilbage, man
må da håbe, at den varer ved.
Her var 2 skoler, den Østre skole og den Vestre skole. Da Pøl hørte til den østre del af
sognet, blev den Østre vores skole.
Og så var der jo Nørre Omme Kirke, som

kom til at betyde meget for os, ikke mindst
fordi den i ca. femten år blev en arbejdsplads for mig som organist!
Hjem og familie
I 15 år, indtil han selv blev gift med Grethe,
boede min svoger, Aksel, hos os i Pøl. Han
var handelsmand og nok lidt udfarende, men
var dog på kost og logi.
Også min kære svigermor, Mine, boede her i
7 år, indtil sin død i 1956. Hun var en dejlig
pige, havde selv sat 12 børn i verden og tog
godt imod vores fire. To piger og to drenge.
Vi var alle så glade for dem. De var så kønne og glade allesammen!
Men lykken varer som bekendt ikke evigt.
En dag ramte sorgen, en sorg så stor, at den
ikke er til at komme over. Dette er for privat
at skrive om, så det bliver’ ganske kort.
Vi mistede vores lille Anton på knap fire år
ved en ulykke. Og dagen efter døde min svigermor. Så med våde øjne og tungt hjerte
måtte vi til kirken med både en lille og en
stor kiste.
Jeg kan ikke lade være med at tænke "sort",
når sådan noget sker, det er så tungt, så
tungt at miste et barn. Det er, når man bliver
ramt at så stor en sorg, at det hjælper én at
huske på det vers, som ind imellem rinder
mig i hu. Og som jeg gerne vil have lov at
bruge som afslutning på mit indlæg her. Jeg
ved ikke, hvorfra jeg har digtet, men det
kommer en gang imellem op til overfladen i
mit sind.
Det var i maj måned, alt dette her skete, så
det blev en stille sommer.
Men vi fik ikke lov at stå stille. Livet kræver, at man skal i gang igen.
I Pøl dyrkede vi mange kartofler. De skulle
passes om sommeren, og om vinteren skulle
de sorteres.

Meddelelse ang. det Grønne Område
Det grønne område ved stadion er låst af for haveaffald og andet brændbart.
Med venlig hilsen
GAFFA & Sogneforeningen
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Sådan et job var vel ikke lige noget for dine
bypigefingre, Anna?
Ikke just, men igen, det skulle jo gøres!

more sig. "For du er jo næsten aldrig hjemme", holder hun på!
Afslutning
Her til slut digtet, som en gang imellem
kommer op til overfladen i Anna Pøls sind:

Kirkeorglet
Min mor spillede musik, så den musikalske
interesse har jeg nok fra hende. Jeg kunne
slet ikke lade det være, så jeg endte som organist ved kirken. Jeg var godt nervøs, men
kirkesangeren gennem mange år, Aage Kleinstrup, hjalp mig flinkt!
Her fra orgelbænken lærte jeg sognet at kende. Enten der var dåb, bryllup eller begravelse, så fortalte præsten mig, hvor de forskellige mennesker boede, og hvem, de var. Nu er
det jo efterhånden mange år siden, så jeg er
ikke mere så godt orienteret. Jeg har boet i
Pøl det meste af min tid. Både der og på
Tjørnevej 1 og nu på Kastanjeallé 10 har jeg
altid haft gode venner og naboer, så jeg har
god grund til at være tilfreds. Her kommer
jævnligt nogen og kikker ind. Jeg er jo næsten altid hjemme, plejer jeg at sige. Det giver min søde nabo, Bitten, anledning til at

Først når Væven er standset,
og Tenen hørt op med at slå,
vil Gud ta` tæppet til side
og lade os rigtigt forstå,
hvorfor de mørke tråde
såvel som de gyldne bånd
var lige nødvendige for mønstret
i Mesterens kyndige Hånd.
Stort Tillykke med de 90 år, Anna!
Digtets oprindelse er ukendt, men kan være
norsk eller engelsk, men det er også brugt af
Kaj Munk samt af forfatteren P.H. Skovmose i romanen ”Først når væven er standset” (-red) 
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 Hjertestarter i Grønbjerg er monteret
Ved: Bestyrelsen

Som nævnt i sidste Runestenen har Grønbjerg-2000 fået bevilget en hjertestarter af
forsikringsselskabet ”Vestjyllands Forsikring”.
Hjertestarteren er efter accept fra Grønbjerghjemmets ledelse opsat ved Grønbjerghjemmet på muren længst mod øst. Placeringen
er valgt ud fra hensynet til central placering i
byen og at der altid er personale på Grønbjerghjemmet. Ikke at forstå på den måde at
Grønbjerghjemmets personale skal stå til rådighed i påkommende tilfælde, men mere på
grund af at stedet er oplyst, ligger rimelig
centralt i Grønbjerg samt at ”alle” ved hvor
Grønbjerghjemmet ligger.
Endvidere er der her hensynet til muligheden for at få strøm til enheden.

Med til hjertestarteren følger også et kursus til betjening af hjertestarteren.
Grønbjerg-2000 har opfordret personer i
Grønbjerg til at melde sig til kurset såfremt
det har interesse.
Grete Tange fra bestyrelsen i Grønbjerg2000 er tovholder i det projekt der hedder
”kursus i betjening af hjertestarter” og vil
drage omsorg for at forskellige personer i
Grønbjerg bliver spurgt om man vil deltage i kurset - fordelt på lokalbefolkningen
samt virksomhederne i Grønbjerg. Det sker
ud fra ideen om at virksomhederne i Grønberg er til stede i dagtimerne og andre resursepersoner sandsynligvis er i Grønbjerg
uden for normal arbejdstid. 

mb-foto

Hjertestarteren sponsoreret af Vestjyllands Forsikring hænger på væggen længst mod øst på Grønbjerghjemmet. Der er lys på hele døgnet samt en blinkende lampe.
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 Brugsomsætningen 2013
Gennem hele året har Runestenen i en ugent
-lig meddelelse til tilmeldte e-mailadresser
udsendt ugeresultater for Brugsens omsætning og budgettal. Nu forligger det foreløbige årsresultat.
En god omsætning i december måned rettede en smule op på den samlede omsætning

set i forhold til det budgetterede.
Omsætningen blev på lige omkring 6,8 mio.
kr. mod et budgetteret salg på kr. 7,005 mio.
Nu skal regnskabet der fremlægges den 8.
april vise hvordan ”Rigets tilstand” ser ud.
(-mb)

Tusind tak til alle der gør dette blad muligt
Kultur og Samvær
Sangaften i Konfirmandstuen med Linda Søgaard Andersen
mandag den 20. januar 2014 kl. 19. 30.
Der satses nordisk i musik og tekst efter Højskolesangbogen.
Alle - unge som ældre er meget velkomne
Kaffe Te Kage serveres i pausen
Tidligere medlem af Regionsrådet, Harry Jensen, Stauning, kommer tirsdag den 25. februar kl. 19.30 i Konfirmandstuen.
Hans foredragsemne er: Os i Udkants-Danmark og de andre!
Kaffe Te Kage serveres i pausen - Velkommen til Alle
Godt Nytår fra Kultur og Samvær!!
Det ville være skønt med tilmelding i Brugsen eller på 97 38 40 20 til disse to arrangementer - senest dagen før.

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

 20STEPGUIDE fra ide til +60 butikker
Ved Sasa Kovacevic

Kære Grønbjerggensere!
Jeg hedder Sasa Kovacevic (24 år), og jeg
har været heldig at få lov til at fortælle en
ting
eller
to
om
virksomheden
20STEPGUIDE ApS, som jeg har stiftet
sammen med efterskolekammeraten Emil
Reinholdt og Jacob Mohr Hansen, hvor sidst
nævnte og jeg selv kender hinanden fra folkeskolen i Grønbjerg. Jeg håber, at denne
artikel kan inspirere unge såvel som gamle
til at tro på, at alt kan lade sig gøre, hvis
bare man vil det nok, hvad enten det er at
tabe sig 5 kilo eller at skabe en virksomhed
med sund vækst. Det lyder måske som en
kliché, men det er ikke desto mindre sandt.
Når det kommer til ”startups” (nystartede
virksomheder) handler det nemlig ikke om
talent og perfektionisme, men om at planlægge og eksekvere (udføre). Venter man alt
for længe, æder tiden og konkurrenterne dig
nemlig op.
Sasa Kovacevic
Foto: Sasa

Lidt historie om mig
For dem som ikke kender mig, kom jeg med
min familie på fire fra Bosnien til Grønbjerg
tilbage i 1995. Jeg begyndte min skolegang i
Grønbjerg, dernæst et år på efterskole og så
tog jeg studentereksamen på Holstebro
Gymnasium. Jeg fortsatte derefter skolegangen på en videregående uddannelse og har i
dag en bachelor i Virksomhedskommunikation og Europæiske Studier fra Handelshøjskolen i Aarhus. I sommers startede jeg på

min kandidat i IT, organisation og kommunikation (Cand.it.) det samme sted. I slutningen af bacheloren blev jeg ansat hos
Hungry.dk (madbestilling på nettet), der i
begyndelsen af 2013 blev startet af nogle af
Danmarks mest succesfulde iværksættere.
Primært arbejder jeg med onlinemarkedsføring, hvilket indebærer alt fra konkurrentanalyser til optimering af vores synlighed på
internettet.

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 30. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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Disse emner består af:
Bliv en bedre kæreste
Tjen penge på nettet
Bliv mere effektiv
Spar penge i hverdagen
Få en lavere fedtprocent.

20STEPGUIDE - Hvordan og hvorfor?
Min daglige gang blandt iværksættere inspirerede mig til at kontakte Jacob og Emil, og
vi blev alle tre enige om at lave forretning
sammen. Vi fulgte den traditionelle proces
fra brainstorming til en konkret ide, og ikke
længe efter stod vi klar med et unikt koncept, som ikke fandtes på markedet i forvejen. Vores koncept og produkter hedder
20STEPGUIDE, og er indtil videre guides
over 5 forskellige emner. Emil, Jacob og jeg
er universitetsstuderende, og vi ved alt om,
hvor kedeligt det kan være at lære om et
emne ved at sidde og læse en masse teori. Vi
tror på, at læring er mest effektivt, når det
tager udgangspunkt i praktiske øvelser og
mindre teori – altså learning by doing (lær
mens du gør tingene). Vi researchede derfor
emnerne til bunds, kontaktede eksperter,
testede og testede, til vi havde fundet de 20
mest effektive øvelser inden for hvert emne.
Disse øvelser fordelte vi på 20 kort, så hver
eneste guide har 20 kort og dermed 20 forskellige øvelser. Når man har gennemført
øvelserne, har man lært emnet.

Med tiden er det meningen, at vi skal udvide
til alverdens emner som f.eks. Hvordan man
stopper med at ryge eller Hvordan man løber en Marathon.
Design og pris er alfa omega
Set fra et forretningsmæssigt perspektiv, er
det er en utrolig dårlig strategi, blot at tage
ud i butikker, fortælle dem om en god ide og
spørge, om det er noget, som de er interesseret i at have i deres butik. Vi besluttede at
fremstille prototyper, så vi havde noget fysisk at fremvise i butikkerne og fortælle ud
fra, så butiksindehaverne fik den bedst mulige forståelse for vores ide. Desuden vil det
ofte virke bedre og som mere end blot en
uhåndgribelig idé, hvis man rent faktisk har
et eksemplar af det færdige produkt, og det

Foto: 20STEPGUIDE
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afspejlede en sjov proces. Designeren kom
med 3 forskellige udkast, som bestod af logo, kort og æsker. Efter mange overvejelser
besluttede vi endelig den lidt mere farverige
af de 3 (se billede på forrige side).

eksemplar er med til at få ens idé til at stå
tydeligere frem i forhold til de mange andre
idéer, som butikkerne bliver præsenteret for.
Første skridt var at få designet på plads. Heldigvis kunne vi på iværksætterportalen Amino.dk finde dygtige eksperter indenfor alle
områder. Vi oprettede en annonce på siden,
hvor vi søgte en designer, som havde erfaring og flair for kortdesign. Ansøgningerne
tikkede ind, og vi sorterede de fleste fra,
indtil vi var nede på 5 mulige kandidater til
jobbet. Dernæst afholdt vi møder med disse
5 kandidater, og valget faldt til sidst på en
lokal grafiker i Aarhus, hvilket passede os
rigtig godt, da vi løbende kunne evaluere de
nuværende og fremtidige opgaver ansigt til
ansigt og altså undgå at al kommunikation
foregik via telefon eller e-mail.
Eftersom 20STEPGUIDE netop handler om
læring, ønskede vi ikke at have et for seriøst
udtryk i designet. Folk forbinder ikke altid
læring med underholdning, og derfor havde
vi brug for et tiltalende design, som netop

Næste trin i processen var prisfastsættelsen,
som egentlig umiddelbart virker meget ligetil, men det var slet ikke så nemt, som man
lige skulle tro, og det måtte bestemt ikke
undervurderes. Udover designet er prisen
nemlig det første kunderne ser. Den rigtige
pris for produkterne er meget vigtig for vores forretning, men hvordan fandt vi så den
rigtige pris?
I vores tilfælde er det svært at sige, da vi
ikke kunne bruge en konkurrencebaseret
prisfastsættelse, da 20STEPGUIDE er et helt
nyt koncept på markedet. I stedet kiggede vi
på en omkostnings- og efterspørgselsbaseret
prisfastsættelse, hvilket er ligetil og så alligevel ikke. Ved førstnævnte skulle vi dække
omkostningerne og så tillægge en ønsket
profit. Ved sidst nævnte skulle vi finde prisen ved hjælp af kunderne i butikkerne. Vi
lavede interviews med både venner og fremmede, hvor vi forklarede konceptet og slutteligt spurgte ind til, hvad vedkommende
ville betale for en enkelt guide. Desværre lå
forslagene langt fra hinanden. 1/3 sagde 49
kr., 1/3 sagde 79 kr. og den sidste 1/3 sagde
99 kr. Det viser blot, at folk er meget forskellige og at alle vores Handelshøjskoleteorier om prisfastsættelse ikke altid kan bruges
.Vi fulgte derfor vores mavefornemmelse
og blev enige om prisen på 79 kr. pr. guide.
Hvad nu hvis? Hvad nu hvis?!
Selve produktionen af vores guides var også
en udfordring. Vi undersøgte danske såvel
som udenlandske virksomheder. Danmark
kunne ikke følge med prisen, hvilket betød,
at vi skulle betale en alt for høj enhedspris
(pris per guide). Udlandet kunne producere
billigere end Danmark, men den udenlandske bestilling skulle være større, altså på
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sikkert fik 100 sælgere ind ad døren om måneden. Ikke desto mindre bad hun mig om at
vise produkterne. Jeg havde forventet et
baglokale eller noget lignende, men i stedet
pegede hun hentydende på disken foran os.
Jeg tog kortene frem, og begyndte at vise
frem og fortælle krydret med en smule charme. Produktets nyskabende karakter og flotte design gjorde hende i bedre humør, og jeg
begyndte langsomt at få mere og mere selvtillid. Det varede lige indtil jeg kiggede mig
over skulderen og fik øje på den kø, der havde hobet sig op bag mig. Mange af kunderne
kiggede nysgerrigt med. Da jeg igen vendte
mig, havde ekspedienten bestemt sig. ”Vi
tager et display med jeres kort, hvornår kan I
levere?”.

mange flere guides end den danske. Vi endte
med at vælge producenten ”Cartamundi” fra
Sverige, som står bag nogle af verdens mest
populære kortspil som eksempelvis Magic
Cards. Ordren af alle 20STEPGUIDEs hos
”Cartamundi” kostede +110.000 kr. grundet
de høje opstartsudgifter for startproduktionen.
Vores bekymringer var, om vi ville brænde
inde med en kvart million kort, hvis nu butikkerne ikke ville have vores produkter.
Hvad nu hvis produkterne ikke sælger i butikkerne? Hvad nu hvis det ene og hvad nu
hvis det andet. Disse spørgsmål var blot få
ud af mange, men i sidste ende troede vi på
vores ide og fik rejst den manglende kapital,
hvorefter vi ”satte hænderne på kogepladen”
og bestilte ordren.

Status i dag
Efter første salg blev nervøsitet et mindre
problem, og selvom vi mødte enkelte mindre
venlige indkøbere landet over, var den generelle stemning god. Over de næste uger lejede vi en bil, og kørte Jylland, Fyn og Sjælland rundt for at sælge 20STEPGUIDE. I
dag er 20STEPGUIDE ude i mere end 60
butikker landet over, og vi fortsætter med at
sælge til flere butikker og udvikle nye produkter i det nye år. Prisen for en guide er
som sagt 79,95 kr., og de nærmeste guides
for Grønbjerggenserne findes i Bog & Ide i
Holstebro eller Herning. 

Sælg, sælg og sælg
Nu begyndte arbejdet for alvor. Vi havde
cirka 5-6 uger til ordren blev leveret til min
hoveddør i Aarhus. Først og fremmest havde
vi brug for et overblik. Vi satte os sammen
en fredag aften, bestilte mad udefra og begyndte ellers på vores markedsundersøgelse.
Klokken 4 næste morgen havde vi en bruttoliste klar med alle de forhandlere i Danmark,
vi ville besøge. Forhandlerne var hovedsageligt boghandlere, og disse var spredt over
hele landet. Det mest nærliggende var dog at
starte i vores nuværende hjemby Aarhus. Vi
havde aftalt, at jeg skulle tage det første
salgsbesøg. At sige at jeg var nervøs, er en
underdriveles af karakter. Den første butik,
som jeg skulle besøge var Kristian F. Møller
på Store Torv i Aarhus. En af de største boghandlere i byen – fedt tænkte jeg på en sarkastisk måde. Det skulle dog ikke stoppe os,
da vi var 110% fast besluttet på at bringe
20STEPGUIDE på markedet. Jeg nærmede
mig disken og kunne mærke mit hjerte slå.
”Hej”, fik jeg fremstammet til pigen bag
disken.
”Jeg har et produkt, jeg gerne vil vise dig”.
Hun så skeptisk på mig. Jeg kunne se, at hun

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

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

www.klinikforsundhed.dk
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FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG
Søndag d. 2. marts kl. 14
i Multisalen
hvor der vil være mulighed for
at slå katten af tønden
og nyde kaffen!
Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er
35 kr. pr. person.
For denne pris får man en fastelavnsbolle, slik til tøndeslagerne, kaffe,
te og saftevand.
Kom og vær med til festen og kom gerne udklædt.

Der er priser til de bedste udklædninger!!
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening
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HOLD GRØNBJERG REN !!
Sæt X i kalenderen

Algade-udvalget inviterer til ”Hold Grønbjerg ren”

lørdag d. 26. april 2014
Alle er velkomne store som små
De konkrete arbejdsopgaver bliver endelig fastlagt i begyndelsen af 2014
Har du en go’ ide, tøv ikke
Kontakt:
Poul Erik
Conrad
Tommy/Inger
Trevor
Henrik
Bo Mølgaard

mail: pen@biosteel.dk
mail: conrad@mvb.net
mail: inger.kjeldgaard@gmail.com
mail: trevor@mvb.net
mail: henrik.thomsen@dahlnet.dk
mail: baloo1977@hotmail.com
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tlf.:40 27 80 99
tlf.:30 25 42 65
tlf.:50 80 83 59
tlf.:32 55 95 55
tlf.:97 38 41 33
tlf.:25 75 00 05

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
24
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Aktivitetskalender MARGRETHES DØTRE 2013-2014
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.

Fodboldtræning for børn starter sidst i marts.
Se info om hold mm. på www.gaffa2013.dk sidst i februar.
Vi håber, at rigtig mange børn er friske på at spille fodbold.
Ligeledes vil der være info om andre fodboldhold på
www.gaffa2013.dk i februar.
Fodboldhilsner fra GAFFA

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

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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 Besøg hos Christina og Torsten
Ved: Grete Tange

Ifølge overskriften er der nok nogen, der vil
spørge, hvem er det. Og svaret er: det er de
to unge mennesker, der for 1½ år siden købte og flyttede ind på Sønderkjærsvej nr. 24.
Deres fulde navne er: Christina Sinkbæk
Olesen og Torsten Wrængmose Jakobsen.
De er 28 og 33 år, og for 8 måneder siden
fik den en dejlig datter, som hedder Eva, opkaldt efter Christinas mor.

ikke mine forældre lige ved døren.
Jeg har ikke fået en decideret uddannelse,
men arbejdede med forskelligt, senest hos
købmanden i Ørnhøj. Vi kunne imidlertid
ikke rigtig finde ud af det sammen, så jeg
blev afskediget. Så stod jeg som 30 årig og
skulle til at finde ud af, hvad der så skulle
ske.
Uddannelse:
Jeg har altid været meget interesseret i dyr
og forestillede mig så, at jeg kunne uddanne
mig til landmand som voksenlærling. Det
kunne imidlertid ikke lade sig gøre, men undervejs fandt jeg ud af, at man kunne få en
voksenlærlingeuddannelse med løntilskud
som forsøgsuddannet dyrepasser. Det lagde

Om sig selv fortæller Torsten:
Opvækst og ungdom:
”Jeg kommer oprindelig fra Nees, hvor jeg
boede fra mit 7. til mit 19. år. Bagefter flyttede jeg til Struer og Lemvig. Min mor bor
nu i Dybe og min Far i Rønbjerg, så jeg har

mb-foto
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jeg billet ind på og kom i lære i Nr. Felding på Munkbro
Svineavl, der er et avlscenter for svin. Det er en meget
spændende uddannelse, hvor jeg er med til at finde ud
af, hvilke svin, der er mest robuste, gode mødre og hurtigst voksende, ved den bedste udnyttelse af foderet. Det
er et meget interessant sted, fordi jeg kan se, at de ting,
vi finder ud af, kan bruges af landmanden.
Vi arbejder med to forskellige svineracer: den traditionelle danske gris, som har gode moderegenskaber og racen ”Duroc”, som med minimum af foder tillægger mest
muligt kød. Førstnævnte er moderen, mens sidstnævnte
er faderen. Vores opgave er så at følge udviklingen af afkommet, da der jævnligt kommer en konsulent fra DanAvl, den avlsorganisation som vi er tilknyttet, og kontrollerer tilvækst og fedtprocent.
Jeg har været i lære i tre år nu, og jeg afslutter uddannelsen med et 10 ugers skoleophold i Kolding fra den 6. januar. Uddannelsen omfatter praktik og 4 skoleophold,
før man får svendebrev. Jeg har på det seneste valgt at
koncentrere mig om arbejdet i drægtigheds- og løbestalden, for når jeg nu er udlært, tror jeg, det er vigtigt, at
jeg har spidskompetencer et sted. Men jeg er spændt på,
hvor jeg kan få arbejde, for på et avlscenter arbejder man
hele tiden på at optimere overlevelse af dyrene, fertilitet,
arvelige egenskaber og levevilkår. Det er ikke sikkert, at
man kan bruge denne viden på en almindelig svinefarm,
men jeg er optimist, for jeg ved jo, at der eksporteres
dansk svine knowhow til hele verden. Der er i hvert fald
større chancer for job med min uddannelse, end der er
for dem, som tager en traditionel dyrepasseruddannelse,
som sigter på job i zoologiske haver. Under min uddannelse har jeg ved skoleopholdene set, at der har været ca.
20 af sidstnævnte, mens vi har været 3 på min.”
Christinas baggrund:
Nu tager Christina over, og hun for tæller , at hun er
født i Thorsted, hvor hun gik i Hover-Thorsted Friskole.
Det var hun meget glad for, men da Christina var færdig
med 7. klasse, flyttede hun til Ulfborg, hvor hun gik i 8.
og 9. klasse. Derefter tog hun efter 2 år eksamen fra
Handelsskolen i Holstebro, og så var hun klar til at gå i
gang med sin uddannelse til lægesekretær. Christina
havde vidst helt fra lille, at det var det, som hun ville
være, så det var hun gået målrettet efter, for som hun siger, så er hun glad for sprog og for at skrive, hvorimod
det matematiske ikke interesserer så meget. Som 18 årig
søgte Christina derfor ind på Holstebro Sygehus for at gå
27
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i lære. Hun blev imidlertid ikke optaget, for
man mente, at hun var for ung.

Hus og fritidsinteresser:
På hjemmefronten har den lille familie foreløbig haft travlt med at lave ny gang, sætte
nyt stokerfyr ind og få nyt badeværelse, så
indtil videre har de ikke haft meget overskud
til at tage sig af omgivelserne. De regner
dog med, at udbygningerne skal rives ned,
for de får slet ikke brug for dem til noget.
Christina har dog to heste, og dem skal der
naturligvis være plads til, og til dem har de
lavet hestebokse i den nyere del af staldbygningerne. Christina fortæller, at hun har haft
heste fra barn, men da hendes far døde tidligt, fik hun dem sat ind hos Marie og Børge
Jensen i Kronheden, som er en slags bedsteforældre for hende. Hun var derude næsten
hver dag, og hun red derfor rundt i Kronheden. Christina forestiller sig, at hun fortsat
kan ride i Hoverdal skovområde nu, hvor de
har slået sig ned her.
Torsten fortæller, at han er begyndt at spille
fodbold i Grønbjerg, og derved har han lært
en del fodboldspillere at kende. Han er også
aktiv i hjemmeværnet i Ørnhøj, og det synes
han også er interessant. Deres naboer: Ulla,
som Christina kender fra sygehuset, og H.C.
har de også glæde af, for de bor jo lige ved
siden af. Christina er med i en mødregruppe
her, og det har også givet bekendtskaber,
som hun sætter pris på. I det hele taget befinder de sig godt og synes, at de har god
kontakt til naboerne.

Uddannelse:
Christina tog derfor arbejde som handicaphjælper på en rideskole i Kloster, for hun har
haft hest, lige fra hun var barn. Det arbejde
var ikke fuldtid, men hun klarede det år, og
så søgte hun igen ind på sygehuset. Christina
blev igen afvist med samme begrundelse.
Det blev hun lidt utilfreds med, hvorfor hun
henvendte sig til dem, der ansatte og fortalte
dem, at hun ville blive ved med at søge, for
hun ville bestemt tage den uddannelse. Året
efter blev Christina optaget, og efter 2 år var
hun færdiguddannet som lægesekretær. Uddannelsen foregår dels med praktik dels med
teori på Handelsfagskolen i Odder.
Nuværende job:
Som 22 var Christina færdig med sin uddannelse, og efterfølgende har hun været ansat
på medicinsk og siden på ambulatoriet i neurologisk afdeling på sygehuset i Holstebro,
hvor hun stadig er ansat. Om arbejdet på medicinsk afdeling fortæller Christina, at samtidig med at hun startede der, begyndte man
på den specielle ”kræftpakke”, som indebar
rigtig mange patientindlæggelser med dødelig udgang, og det syntes Christina blev
hårdt til sidst – især efter at også hendes mor
blev ramt af sygdommen og døde. Om arbejdet på neurologisk afdeling fortæller hun, at
det er anderledes positivt, især efter at man
har åbnet en klinik, der er åben 365 dage om
året, og hvor mennesker med tegn på blodprop kan indlægges øjeblikkeligt, og de kan
derfor tiest reddes uden men.
Lige nu har Christina dog barselsorlov, men
den 31. marts begynder hun igen. Det glæder
hun sig til, for det bliver dejligt med voksenkontakt igen, men hun er samtidig lidt ked af
at skulle være væk fra Eva i en 37 timers arbejdsuge.

Med tak for en meget venlig modtagelse tager jeg afsked og ønsker dem og alle andre
læsere et godt nytår. 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2014
Priser (alle priser er inkl. moms):
Fast afgift .......................................................................... 800,00 kr.
Kubikmeterpris .......................................................................4,25 kr.
Statsafgift pr. m3 ....................................................................7,66 kr.
Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone .............................................. 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ............................................... 43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september.
Betaling skal ske den 15. i samme måned som opkrævningen fremsendes.
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Rykker, selvaflæsningskort: .................................................... 81,25 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort): ................................... 337,50 kr.
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ........................ 125,00 kr.
Lukkegebyr: ....................................................................... 375,00 kr.
Oplukkegebyr: .................................................................... 468,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ................................... 81,50 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted):
Efter regning
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det foregående år.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæsningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning.
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.

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
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 Det har Brugsen også været med til!
Ved: Peter Koffeldt

Kære Brugsen, nye som gamle!

”Her er et postkort fra det store Afrika,
nærmere betegnet Tanzania. Det har været
en fantastisk rejse med dykning, safari,
kaffefarm, snakefarm, Victoria Falls, Zanzibar, volontørarbejde, godt vejr og ikke
mindst (overhovedet faktisk), en bestigning af verdens højeste fritliggende bjerg i
form af Kilimanjaro, hvis top, Uhuru Peak,
man kan se på billedet. Lige der stod jeg
med tre venner og græd af flere forskellige
grunde, over smerten i mine lemmer, over
at have sat sig noget for og så gennemført
det, og måske især fordi jeg havde råd til
det. Og hvorfor havde jeg det? Fordi jeg
var så heldig at få et job i verdens mest
hyggelige Brugs i Grønbjerg, hvor jeg
kunne spare penge sammen. Ikke bare til
at bestige bjerget, men til hele rejsen. Så
jeg takker jer og håber I alle, samt brugsen
har det godt – for det har jeg.”
Peter Koffeldt, Ørnhøj. 

Sådan indleder Peter Koffeldt et postkort stilet til personalet i Brugsen i Grønbjerg og
sendt fra Afrika i november måned 2013.
Peter Koffeldt, der er fra Ørnhøj, havde i en
periode i 2012 og 2013 arbejde i Brugsen i
Grønbjerg.
Peter fortsætter i en mail til Redaktionen på
forespørgsel, om vi måtte bringe indholdet i
postkortet i Runestenen:
Hej Mogens! - det skal I være mere end velkomne til. Hvad jeg har fået af oplevelser
pga. jer er helt fantastisk, og det må I hellere
end gerne dele med alle andre. Ikke mindst
så andre unge også kan se, at det betaler sig
at knokle en hvis legemsdel ud bukserne ;-)
Hyg jer i Grønbjerg og glædelig jul, når den
kommer!
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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

31

15 januar 2014

 Vennekreds-nyt

Klub med musik og sang. Et par af vennerne
mødte op og varmede gløgg og æbleskiver.

Ved: Vennebestyrelsen

Til julemarked på skolen havde vi et bod,
hvor vi solgte hjemmelavede ting til fordel
for beboerne. Der blev også solgt en del
medlemskort til alle, som ønskede at støtte.

Den 5. november blev der holdt løvfaldsfest
for beboer og pårørende. Vi var nogle fra
vennekredsen, som hjalp til med borddækning og gik til hånde. Vi solgte medlemskort, og de pårørende er villige til at støtte
os.

Beboerne og personale, samt de frivillige
med ægtefælle var til julefrokost i forsamlingshuset den 10. december.

Fredag den 22. november var der førjulehygge. Vi bagte vafler og der var gløgg,
kaffe og småkager, som kunne købes. I tombolaen var der livlig handel, og mange sponsorer havde givet fine gevinster. En rigtig
dejlig dag for alle.

Der er sket en del i årets løb, og beboerne er
glade for at se os, vi føler os altid velkommen på Hjemmet.
N.B. Generalforsamling afholdes onsdag
den 12. februar, på Grønbjerghjemmet. 

Mandag den 25. november underholdt Lions

GAFFA - gymnastikopvisning
fredag d. 7. marts kl. 19.00 - Grønbjerg Friskole

Landsbymusen.dk
Netbutik - døgnåben
Vi er blevet forhandler af Ib Laursen serier

Brugskunst og interiør:
Åbningstider i butikken Algade 65
Søndag:
10.00 - 19.00
Mandag og Onsdag: 16.00 – 19.00
Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Som nævnt i nr. 125 indleder vi nu, i samarbejde med Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv,
beskrivelsen og de oplysninger vi kan tilvejebringe om de tolv bevaringsværdige gravsten som er placeret syd for kirken.
På gravsten forekommer der mange gange
visse symboler.
Stjernen
Det mest kendte er stjernen der placeres foran den begravede persons fødselsdato.
Stjernen symboliserer ”Stjernen over Betlehem julenat. Jesu fødsel”
Korset
centrale symbol på den kristne tro
Et vidnesbyrd om at her ligger en der tilhører den kristne kirke og har hørt korsets
evangelium, som Jesus sagde om sig selv
”Jeg er opstandelsen og livet, den som tror
på mig skal leve om han end dør” Joh.
11,25.
Korset er ofte placeret foran afdødes dødsdato

mb-foto

Inger Marie Pedersen:
w 4. august 1890
^ 16. september 1917
27 år gammel.
Inger Marie Pedersen blev født på gården
Voldbjerg (Ørnhøjvej 28, Grønbjerg) og
døde samme sted i ugift stand.

Den første sten omhandler:
Inger Marie Pedersen og Else Pedersen:
Stenen er måske over 100 år gammel, og har
en speciel inskription for neden på stenen:
”Jesus er vor fred”
Desuden er stenen ekstra markeret med korset over navnene.

Inger Maries niece Inger Andersen, Kjærsvej 5, Ørnhøj, (datter af Peder Kr. Pedersen), beretter:
Inger Marie var syg af tuberkulose og ved
hendes dødsleje sang man salmen:

Man kan måske undre sig over, at Inger Marie står øverst da hun døde sidst. Det kan naturligvis også skyldes at familien har opsat
en ny sten efter Inger Maries død hvor begge
navne var på. I så fald er stenen knap 100 år
gammel.

Kirkeklokke! når til sidst du lyder
for mit støv, skønt det dig hører ej,
meld da mine kære, så det fryder:
Hun sov hen, som sol i høst går ned.
N.F.S. Grundtvig 1845.
Salmen er sidste vers af
”Kirkeklokke! mellem ædle malme” dog
sang de ”Hun” i stedet for ”Han” som der
står i Grundtvigs salme.

(Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv)
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Inger Andersen tror endvidere, at gravstenen
ikke var en gravsten for den 2 dage gamle
pige, Else Pedersen, men at hendes navn er
hugget ind i stenen da søsteren Inger Marie
døde. Inger Andersen ved det som sagt ikke,
men tror det.

Inger Maries forældre byggede gården
Voldbjerg i 1876. I dag ejet af Kresten og
Rita Vestergaard.
Else Pedersen
w 24. november 1894
^ 26. november
samme år, 2 dage gammel.
Else Pedersen der er en søster til Inger Marie, blev også født på gården Voldbjerg.
Hun blev hjemmedøbt af Pastor Chr. E. Th.
Olsen, men døde 2 dage gammel, før fremstilling i kirken.

Inger Maries far:
Mads Pedersen var søn af Inger Marie og
Peder Chr. Mohrsen, Bjerg, Ørnhøj.
Inger Maries mor:
Mette Andersen, var datter af Else og Anders Chr. Sørensen, Holmgård, Holmgårdsvej 2, Grønbjerg.
Der hvor Tina og Jens Kirk bor i dag.

Inger Maries bror Peder Kristian Pedersen,
gift med Ane Marie Lind Madsen, født i
Aarup, Bøvling overtog gården Voldbjerg
efter forældrene i 1924.

Familien Pedersen med forældrene: Mette og Mads. Børnene fra venstre er: Jens, Inger Marie som blev
kaldt Marie, Else, Søren, Anders Kristian og Peder Kristian som overtog gården i 1924 og som blev
kaldt Peder Voldbjerg
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I 1950 overtog de gården Ørnhøjvej 24.
I dag ejet af Ivan og Hanne Mortensen.
Inger Maries bror Anders Kristian Pedersen
var gift med Ane Helene Jørgensen fra Nr.
Vium.
Anders Kristian Pedersen byggede gården
Landlyst der ligger på Holstebrovej 30.
I dag ejet af Bo og Vinni Sanggaard.
Ejere af gården Voldbjerg, Ørnhøjvej 28,
Grønbjerg gennem tiden:
1876: Mads Pedersen og Mette Andersen
1924: Peder Kristian Pedersen og Ane Marie
Lind Madsen
1952: Villy Andersen og Inger Mette Andersen født Pedersen
1987: Chresten Vestergaard og Rita Grundtvig Vestergaard som er gårdens nuværende
ejere.
Er man interesseret i at se de øvrige familiemedlemmers gravsten kan det lade sig gøre
på
http://sepper.dk/
nromme/

Inger Marie Pedersen (ca. 1915)

I feltet ”Søg efter”
skrives det navn
man søger, helst
fuldt ud, ellers
kommer der mange
navne. 

Her foran ”Voldbjerg” står forældrene Mads og Mette yderst til højre medens
børnene fra venstre er Inger Marie, Peder Kristian, Søren og Else. (ca. 1910)
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 Juleballet anno 2013
Så blev, efter utallige opfordringer fra Guruen, juleballet tredje juledag genindført.
Og sikke en fest. Skulle man vurdere kvaliteten ud fra støj-samtale-stolerasle niveauet
kl 18.40 så var og blev det et brag af en julefest.
Efterfølgende efterlysning af glemte og forbyttede jakker vidner også om vis tilfældighed ved afgangen fra festen.

ret, Fourty Miles, med Tommy i spidsen
havde stillet op og fyldt rummet hvor scenen engang var med instrumenter, højtalere, projektører og hele galleriet.
Alle Grønbjergs ”unge” var mødt op. Og
da Deres udsendte kom forbi bordet med
den lidt mere modne del af befolkningen
blev han tiltalt af Markus der håbefuldt
spurgte: ”Bliver du her ikke i aften?”
”Desværre jeg skal selv i byen - hvorfor
det?”
”Jo, for så er jeg ikke den ældste i selskabet mere!” svarede Markus.
Bortset fra de nævnte grupper var der også
grønbjergboere der havde inviteret udenbys-folk med og ”Citronfromageklubben”
var også repræsenteret - om de fik citronfromage til dessert forlyder der ikke noget
om. (-mb)

Og Guruen med familie var naturligvis også
troppet op for at besigtige og deltage i festen. Tidligere unge grønbjergborgere havde
også meldt deres ankomst og havde okkuperet et bord med plads til en 16-20 stykker.
Joh... der var nostalgi i luften eller som man
siger nu om stunder ”der var gået retro i festen”.
Alle pladser var besat og firemandsorkeste-

mb-foto

Bag den ølhentende person sidder folk også som tønde i en sild
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hedsrådet har ansat en ny organist i samarbejde med Ørnhøj. Helle starter til februar,
og vil ”som noget nyt” starte et gospelkor
den 13. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen.

 Menighedsrådet
Ved: Formand Else Pedersen

Det nye - kirke - år - og det gamle
Med få dage tilbage er endnu et kalenderår
gået, og kirkeåret med sin start 1. søndag i
advent er både nylig afsluttet og allerede
godt i gang med et nyt år foran sig.
Et år vil som regel indeholde meget af det
kendte og ind imellem også lidt nyt, noget af
det nye, der skete her i 2013 i vores regi har
været sommerjazz i præstegårdshaven, sang
og fortælling i præstegården, dagplejen med
børn og babyer med mødre på orlov til lidt
musik i kirken, medlemskab af RAMS
(Folkekirkens Skoletjeneste i Ribe Amt)
som udarbejder projekter og undervisningstilbud, som skolen herefter gratis kan benytte.
Og opstart af en ugentlig hyggeeftermiddag i
konfirmandstuen (i et samarbejde med Røde
Kors lokalafdeling), hvor der nu hver mandag fra 14-16 samles en flok om kaffe, hygge, spil, historie m.m. Dejligt, at der er nogen, som vil tage tjansen med kaffen og at
der er en mase andre, der har lyst til at komme og drikke den + være sammen.
Der er stadig ”ledig tid” i konfirmandstuen,
så hvis der er nogen som har ideer til tiltag,
som kan styrke fællesskabet, det enkelte
menneske og evt. berige os med noget nyt,
henvend jer til én i menighedsrådet.

Ellers vil vi sige at det kendte jo nok er det
vi alle holder allermest af, hvilket også var
det som Dan Turell skrev om i sit digt
Hyldest til hverdagen
Jeg holder af hverdage
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Postens smæld i entreen
Den rituelle vandring til købmanden om
hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser –
Jeg holder af hverdagen

”Breaking News”
Ny organist ansat i Nr. Omme og Ørn‐
høj
Vi er glade for at kunne meddele, at menighedsrådene sammen har ansat
Helle Majlund Jensen, Aulum,
som vores nye organist pr. 1. februar 2014.
Helle er 46 år og uddannet
P.O’er (Præliminær organistuddannelse) fra Vestervig Kirkemusikskole
og uddannet musiklærer.
Helle har stor erfaring indenfor musikken, og vi
ser frem til at kunne drage
nytte af denne erfaring i sognene. Vi er glade for og stolte af at kunne byde Helle velkommen hos os, og vi ser alle frem til samarbejdet.
Helle er ansat i 20 timer om ugen til sammen i de to sogne.
Der bydes velkommen til Helle
Den 9. februar Kl. 10.30 i Nør r e Omme
kirke med kaffe mm. efter gudstjenesten
Alle er meget velkomne. 

Nye tiltag, født af en god ide hos en i sognet,
kan være noget af det nye som kommer til at
ske i 2014.
Organisten
Og vi må desværre meddele at vores dygtige
organist gennem mange år, Hanna Husted,
fratræder sin stilling til februar for at gå i
gang med en ny uddannelse. Vi håber dog
hun fortsat vil få tid til at afløse engang
imellem, kom og hils af med hende søndag
den 12. januar. At skulle sige farvel indebærer også et goddag til noget nyt, og menig37
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ældre, Kirsten og Holger Therkildsen, og
kommet meget hos dem som et kært familiemedlem.
Jan har haft job på IPL i Lem og senere i
mange år på Vestas, også i Lem, og været en
meget værdsat medarbejder her!
Da Jan blev syg af cancer fik han lavet en
aftale med familien om, at det var ved Nørre
Omme kirke, han ønskede at finde sit sidste
hvilested. Hvilket så blev indfriet her i juleugen.
Jan efterlader sig sønnerne Henrik, Kim og
Casper, to svigerdøtre, en flok børnebørn
samt en bror og en søster i København.
Æret være Jan Nygaard Christoffersens minde! 

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Jan Nygaard Christoffersen, Hovedgaden
68A, Spjald døde den 15. december 2013 58 år gammel og blev på sin fødselsdag den
21. december begravet fra Nørre Omme kirke.
Jan Christoffersen blev født i Esbjerg, men
voksede op i København.
Da Jan havde familie i Abildå, traf han under besøg her på Birthe. De to forelskedeog giftede sig og fik med tiden tre sønner.
Men blev senere skilt og levede hver sin tilværelse. Dog har Jan altid haft en tæt tilknytning til sine sviger- senere ekssvigerfor-

Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
fællesspisning fredag den 31. januar kl. 18.30
i Grønbjerg Forsamlingshus
Menu: Flæskesteg sovs og kartofler, rødkål og grøn salat og med det
”velkendte” store dessertbord med kaffe/te til.
Pris for voksne 75 kr. og børn under konfirmationsalder 30 kr., (under 3
år gratis)
Der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til meget rimelige priser
Medbring selv service og bestik.
Tilmelding i Brugsen senest mandag den 27. januar
Vi har tilrettelagt fællesspisningen i et samarbejde med Henrik og Malene
fra Madstedet, så tæt på det tidligere koncept som muligt.
Kunne det være noget som skulle gentages en gang i kvartalet eller???
Vi glæder os til at se jer – med venlig hilsen Kultur og Samvær, Margrethes Døtre, Menighedsrådet og Madstedet Spjald

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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Det er meningen, at undersøge rådyr og
mennesker i hele landet, for at finde ud af,
hvordan udbredelsen er. Det har længe været kendt, at man kan blive smittet med en
bakterie, som hedder Borrelia, og den kan
være grim nok, men kan behandles med
penicillin. Det virus, der her er tale om, har
man fundet på Bornholm i 1962 for første
gang i Danmark, og det har nu bredt sig.
Hvis du bliver bidt af en flåt inden 1. august,
kan du sende en mail til nanna.skaarup.andersen@syd.dk
eller
cro@jaegerne.dk og fortælle, hvad du har
oplevet. Du skal selvfølgelig gå til læge
også-og med det samme.
Flåten er Danmarks farligste dyr. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

"Tæger"
Den rigtige betegnelse for det, man kalder
tæger er skovflåt. I det sidste nummer af
"Jæger" omtales en undersøgelse, som jagtforeningen laver i samarbejde med en læge,
som står for det praktiske. Grunden til, at
man laver undersøgelsen er, at flåt kan overføre sygdomme, der kan give hjernebetændelser til mennesker, og at flåter er blevet
meget mere almindelige. Det er især rådyr,
der er plaget af flåter, men mennesker kan få
dem ved at færdes i højt græs eller i skov.
Rådyr og hunde bliver ikke syge af det virus, flåten overfører, men danner antistoffer.

Tusind tak til alle der gør dette blad muligt
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 Grønbjergpiger - Anne Marie Thorup
Min afghanske familie.
”Jeg græd hver nat fordi jeg ingen sko havde, jeg græd hver nat fordi jeg ingen bukser
havde, jeg græd hver nat fordi jeg ingen jakke havde. Men så mødte jeg en anden pige
på min egen alder som havde mistet begge
ben og den ene arm, og siden har jeg ikke
grædt.”
(Citat fra lille afghansk pige på 9 år)
”Du kan ødelægge alle blomsterne, men ikke stoppe forårets komme.”
(Afghansk ordsprog)
Efterlønner - og hvad så? Efter et par
”sabbatår” valgte jeg arbejdet med flygtninge og meldte mig som frivillig i Røde Kors.
Jeg tænkte, et sprogmenneske kunne gøre
lidt gavn i integrationsarbejdet. - Siden
marts 2013 har bl.a. ”min” afghanske familie været med til at gøre mit liv meningsfuldt, rørende og mestendels også pokkers
bøvlet.

mb-foto

Sprogundervisning
Faktisk gik min oprindelige opgave ud på at
lære moren, Rahmania dansk de 2 dage om
ugen, hvor hun ikke var på sprogskole i
Skjern. Jeg tænkte, at jeg så nemt som ingenting kunne ryste udtale- og sprogøvelser
ud af ærmet. Hvor tog jeg fejl! Rahmania
havde som pige i et Talebanstyret område så
godt som ingen uddannelse fået og var næsten analfabet. Hun talte kun pashtunsk og
nogle få danske brokker. Det at læse undertekster på TV var f.eks. heller ikke nogen
farbar vej, men et af vores børn hjalp mig
med at downloade en app med engelske ord
og vendinger oversat til pashtunsk, som det
amerikanske militær havde udviklet til brug
for soldaterne i Afghanistan. Den kunne bruges i begrænset omfang. Jeg oversatte fra
engelsk til dansk - og på den måde lærte hun
at koble mellem f.eks. pashtunske og danske
præpositioner! (En præposition er et lille
ord, der bl.a. fortæller, hvor ting befinder

Min familie omtaler jeg den konsekvent
som - ikke for det, jeg hverken kan eller vil
gøre et ”ejerskab” gældende, men jeg omfatter den med et lige så stort, til tider tyngende
ansvar, som min egen biologiske familie.
Det resulterer da også i lidt ”brummen” fra
Henrik - nu og da. Men engagerer man sig i
arbejdet med en flygtningefamilie med små
børn, kan man ikke nøjes med at gøre det
halvt. Det sværeste som frivillig er at sætte
grænser for sig selv, fordi det giver et stik i
hjertet hver gang. Min afghanske flygtningefamilie har grumme ting med sig i bagagen,
som de nødigt taler om. Vi - Henrik er jo
med på sidelinjen - forberedte os ved at låne
en bog om Afghanistans blodige og omskiftelige historie og satte ellers vores lid til den
viden om landet, som vi kendte fra massemediernes dækning af krigen.
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sig, f.eks. ”på”, ”under”, ”foran”, ”bagved”
osv. Det giver ikke så meget mening bare at
sige ”bold ligger seng”.) Og vi havde fornøjelige intermezzoer, hvor læringen gik den
modsatte vej og jeg forsøgte mig på pashtunsk med Rahmania som tålmodig lærer.
Det forslog jo alt sammen som en skrædder i
helvede, men Rahmania var lykkelig over at
kunne lytte til sit modersmål og bruge det
som basis for en ganske vist mikroskopisk
del af sin sprogindlæring.
Sprogtimerne har vi stadig. Vi er nu nået
dertil, hvor vi læser små dagligdags dialoger, træner lidt grammatik og fører samtaler.
Men timerne er tæt på at blive overskygget
af familiens behov i øvrigt. Herom kort til
sidst.

oprydning og rengøring mig træt, men …
jeg bliver helt varm indeni, når jeg så ser deres ustyrlige gåpåmod og tænker, at de nok
skal kunne tackle en fremtid i Danmark som
fuldgyldige borgere.
Mandfolkesnak
Engang i efteråret fulgte faderen, Karam
mig ud på trappen, sådan som han altid gør,
når der er vigtige ting at drøfte. Denne gang
spurgte han mig på mandfolkevis, hvad han
vel skulle byde på en brugt Opel Astra fra
1998, som havde kørt 285.000 km - og som
en god ven havde tilbudt ham. Brugtvognshandel er - som nogle vil vide - ikke lige
min spidskompetence, men jeg lovede at undersøge sagen nærmere i mit netværk. Efter
at have sat flere gode kræfter på opgaven og
selv været på nettet, mailede jeg en længere
liste med begrundelser for, hvorfor han nok
ikke skulle købe bilen. Hvad skete der ?
Karams drøm om egen bil sejrede over fornuften - mens jeg nu går og beder til, at reparationer, forsikringer, afgifter m.m. ikke
slår bunden ud af min afghanske families
betrængte økonomi. Karam er en stolt pashtuner, der sætter en ære i at forsørge sin familie. Han arbejder hårdt - har lange dage på
cementfabrikken i Ølstrup. Når Rahmania er
færdig med de 6 moduler på sprogskolen, er
det familiens plan, at hun også skal have et
arbejde.

Kvikke, sprælske unger
”Er du og din mand rige, siden I bor i sådan
en stor hus?” spurgte 5-årige Osman på klingende ringkøbingensisk, da han sammen
med sin familie besøgte os første gang. Hm,
det vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle
svare på, men næste gang havde han selv
klaret det og konstaterede som den naturligste ting af verden og med slet dulgt selvfølelse: ”Min hus i Ringkøbing er faktisk meget større end din i Grønbjerg!” Jeg skyndte
mig at give ham ret. Familien bor sammen
med en række andre flygtningefamilier i et
lejlighedskompleks i Damtoften.
En gang imellem har vi de afghanske børn
på besøg. De betragter vores hjem som et
slaraffenland, som de indtager med ukuelig
erobrerånd. De er alle vegne: i skabe og
skuffer, i vores senge, bag bruseforhænget i
badekarret, oppe og nede, ude og inde, i alle
kroge. Også kælderen drager dem, selv om
jeg har fortalt dem, at der bor en trold under
vindeltrappen. De spørger ikke, om de må
ditten og datten, de tager hus og mennesker i
besiddelse - og har dertil en glubende appetit. Henrik mener, de spiser ligeså grimt som
Victor! Når de skal komme, gør tanken mig
træt. Når de har været her og jeg ser deres
roderi og fingeraftryk overalt, gør tanken om

Lille ny
Midt i august kom Farishta, familiens 4.
barn til verden, en bedårende pige med helt
mørke øjne, der fastholder ens blik. Hun vises stolt frem alle vegne: i skolen, i børnehaven, i opgangen - og med rette - sjældent har
man set et så fremmeligt og smukt barn. Jeg
tror ligefrem, Rahmania vækker hende, når
jeg ringer på døren. Tilsyneladende finder
hun det upassende at give sig af med decideret sprogundervisning, før jeg har beundret,
løftet på og pludret med Farishta. Samme
Farishta har ellers en herlig ”hængekøje” at
sove i - ikke ulig den ble, storken har i næb41
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bet. Sådan en indretning ville jeg sørme godt
have haft til vores børn, da de var små. Hver
gang babyen bevæger sig, gynger den sig
selv til ro, med mindre madtrangen eller
længslen efter selskab er for stor. Lige efter
fødslen smurte Rahmania kohl omkring øjnene på hende – for at modvirke øjenbetændelse (kohl: et sort mineral, der siden Oldtiden har været brugt i Indien og Mellemøsten
for at beskytte øjnene og/eller gøre øjenomgivelserne smukke). Rahmania har bragt det
med fra Afghanistan i en fin brokadepung.
Da Osman kom hjem fra børnehaven med en
fæl øjenbetændelse, fik han samme behandling. Naturligvis konfronterede hans kammerater ham dagen efter prompte med
spørgsmålet om, hvorfor han dog havde
mascara på!

Osman svarede på mine vegne: ”Det er da
faktisk (hans yndlingsord), fordi Anne Marie
er skrap!” Når de bliver større, vender billedet. F.eks. undrer forældrene sig over, at
revselsesretten/pligten ikke findes i Danmark længere, og spørger: ”Hvorfor slår I
ikke jeres børn? Er det fordi, I ikke elsker jeres børn?”
Besøg i Grønbjerg og omegn
Da min afghanske familie først for nylig har
fået bil, står besøgene i Grønbjerg og omegn
i et særligt lys. De er blevet et frirum, et alternativ til lejligheden i Damtoften. Jeg tror,
min afghanske familie sent glemmer økodagen på familien Baks gård i foråret 2013.
Karen og Jørn tog gæstfrit imod, børnene
havde albuerum og forældrene kunne ved
selvsyn overbevise sig om, at Danmark stadig er et landbrugsland. Drengene pissede
ugenert op ad muren til maskinhuset (jeg
havde ikke i tide taget højde for problemet)
og Rahmania længtes hjem til forældrenes
ejendom med 2 køer, så det gjorde ondt. Da
jeg besøgte hende næste gang, spurgte hun,
om man kunne købe mælk på gården. Siden
da har jeg næsten hver gang bragt frisk
mælk med til dem, som Henrik henter uden
at brokke sig. Så får han til sig selv ved samme lejlighed. Rahmania laver bl.a. yoghurt
af mælken, som hun serverer med de særligt
langkornede ris, de får hjem i sækkevis. Min
afghanske familie elsker denne spise - og jeg
har lært at elske den!
Én af dagene i Grønbjerg drog vi til Vesterhavet. Måske var oplevelsen i virkeligheden
størst for mig, men hvor var det godt at se de
3 børn møde det store hav. På vej ned til
stranden var den første undren ”det hvide
sand”. Dvs. det er ikke helt sandt, de undrede sig over havets rullende lyd. Hvad var
det? De kiggede op mod himlen, men der
var ikke nogen forklaring. Ingen fly, som
kunne gøre én angst. Først da vi nåede op på
sidste klitrække, opdagede de, hvor lyden
stammede fra. De stod lidt betuttede - og så
drønede de ned til stranden og glemte helt,

Opdragelse
Sammenlignet med min afghanske familie
behandler vi vores spædbørn - næsten som
porcelæn. De 3 store søskende på hhv. 5, 6
og 7 år har fået lov til at bære og slæbe rundt
på lillesøsteren, siden hun blev født. Det kan
godt se halsbrækkende ud, men indtil videre
er hun sluppet helskindet fra det. I det hele
taget er opdragelsesforskelle mellem vores 2
kulturer et kapitel for sig. Afghanske børn
bliver ikke opdraget meget på, mens de er
små. Jeg har set dem stå på hovedet i sofa og
stole, mens de guffede en is i sig - uden reprimande fra forældrenes side. Børnene spiser, når de er sultne - og bordskik kender de
ikke. Jeg synes jo, at Rahmania kunne gøre
livet lettere for sig selv, hvis hun lærte børnene at vaske hænder, når de har spist. Men
hun ryster smilende på hovedet. ”Det er jo
små børn”. Til gengæld synes hun, vi er
nogle underlige mennesker, der ikke bare
har en hund (hun er livsens ræd for hunde,
da hun kun er vant til bidske hunde fra Afghanistan), men oven i købet lader den komme ind i vores hus. Det er noget griseri, mener hun! - Der bliver sjældent sagt ”nej”.
Den ældste dreng, Imran, spurgte mig engang, hvorfor de skulle gøre, som jeg sagde?
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at de frøs fingrene. Den forsigtige og fornuftige Faiza for ellevild rundt efter bølgeskum,
mens storebror Imran var bekymret på søsterens vegne og Osman ”gelassen” gik i gang
med at bygge en fæstning i vandkanten - og
de ville slet ikke med hjem igen.
Ved en senere lejlighed i Omme Bakker, få
dage efter Bodil Storms rasen, gik vi gennem et eventyrligt landskab, hvor vi måtte
forcere væltede træer. ”Er der slanger (med
hårdt ”g”) i din skov, Anne Marie?” - ”Ja,
det er der rigtignok. Hugorme.” -”Er de farlige?” - ”Nja. Men de sover om vinteren.
Ligger i hi.” Et øjeblik efter har drengene
fundet en pind, som de pirker i jorden med.
”Hvorfor gør I det?” ”Vi vil se slangerne.
De er jo ikke farlige nu!” Faiza knugede min
hånd. - Så begyndte det at sne, de fik andet
at tænke på og gik i gang med at lave en
snemand.
Det nyeste besøg var i julen, hvor Rahmania
og de 4 børn opholdt sig hos os en eftermiddag - en dag, hvor en del af vores egne børn
også var hjemme. Vi dansede om juletræ,
gnaskede julebag i os - og Signe og Ragnhild ”mandsopdækkede” de små afghanske
gæster, bl.a. legede de ”blindebuk”, en leg,
som man også har i Afghanistan. Hen på eftermiddagen skulle Uffe med familie tilbage
til Vejle. Da vi havde vinket farvel, så Rahmania på mig med bedrøvet mine og syntes,
det var et problem, at de store børn i Danmark rejste hjemmefra til storbyerne for at
få uddannelse og arbejde. Jeg forstår hendes
tankegang - og beundrer hendes mod, da hun
for 2 år siden forlod sine forældre og mange
søskende i en fjern afghansk bjerglandsby
for med 3 små børn at rejse til Danmark til
den mand, der 3 år forinden måtte flygte for

sit liv. I al den tid havde de ingen kontakt
med hinanden. Nu gjaldt det opbygningen af
en ny tilværelse i Danmark - uden krigens
rædsler.
”Bunkefødselsdag”
Den 26. januar har de 3 ældste børn fødselsdag - en administrativ løsning. Da man i Afghanistan ikke har et system, hvor borgerne
bliver registreret, når de bliver født, har man
vedtaget, at de i DK tildeles den dag, hvor
de får opholdstilladelse, som fødselsdag.
Faiza har allerede inviteret mig - og jeg glæder mig meget. Den dag har Rahmania og de
3 store børn opholdt sig 2 år i vores land for dem 2 afgørende år.
Jeg har med vilje fokuseret på fortællingen
om mor og børn og ting, som lader sig fortælle umiddelbart. Meget kan og må jeg ikke
fortælle. Hver eneste flig af min afghanske
families historie rummer stof til en selvstændig fortælling. Men en vigtig del af mit arbejde med familien er at være dens talerør,
altså lette kommunikationen med læge, sygehus, tandlæge og modtageklasse. Gennem
samtaler og mails med Ringkøbing Skjern
Kommune har jeg lært integrationskontorets
ansatte at kende som dybt generøse og engagerede mennesker. Den side af de offentlige
myndigheder er jeg som borger i Danmark
stolt af, at vores nye medborgere møder.
”Livet begynder på den anden side af fortvivlelsen.”
(Jean-Paul Sartre)
3.1.2014 / Anne Marie Thorup, Røde Kors
frivillig 

GAFFA - Badmintonturnering
Lørdag - søndag d. 8. - 9. marts - Grønbjerg Friskole
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