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Vinteren 2014
”Den kedsom vinter gik sin gang” skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget
hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas medens indskolingen legede i sneen på
sportspladsen og ”Den Gamle Redakteur” opholdt sig i 300 varme i Afrika.

RUNE
STENEN

huse til salg i Grønbjerg. Et hus har været til
salg i 5-6 år og de øvrige et til tre år og en
enkelt i en uges tid.
Og i og med at husene har været til salg så
længe, kan man vel også tale om stavnsbundet hed.
Har vi faldefærdige huse - det kan vi vel også sige ja til, har vi tomme huse - det kan vi
vel også sige ja til. Er Algade støjramt - det
vil der være flere i Algade, der vil sige ja til.
Så Skrumpelevsforhold i Grønbjerg hersker
der. (Se rapporten angående den tænkte
landsby Skrumpelev)
Nu har vi fået Algadeprojektet skubbet i
gang. Måske var det værd at skele lidt til
rapporten og lade sig inspirere.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Forårets komme
En lille dreng blev spurgt om han kunne
nævne de store højtider. Han nævnte i rækkefølge Jul, Påske, Pinse og Ulfborg Marked.
Tilsvarende kan vi vel her i Grønbjerg tilføje
Gymnastikopvisningen og Badmintonturneringen, som går over det meste af tre dage.
Et stort stykke arbejde at få planlagt og afviklet, men så er vinterens aktiviteter vel også overstået, og nu venter vi så på forårets
komme og sommeraktiviteterne med sommerbadminton og en fodboldsæson, der i år
er den største satsning inden for området i en
længere årrække. Jo - GAFFA er ved at træde i karakter.

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

Skal Grønbjerg nedlægges?
Færre indbyggere, faldefærdige huse, tomme
huse, stavnsbundne indbyggere. Det er nogle
af de skrækscenarier der bliver remset op i
en rapport fra Dansk Byplan laboratorium
der er lavet for Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
Man taler om Skrumpelev som en vejkantsby der ligger ud til en støjramt landevej.
Læs hele rapporten her:
http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/
Vejkantsdanmarks_fremtid_rapport_28.02.pdf

Deadline for nr. 128 er
Lørdag d. 26. april 2014
Bladet udkommer
onsdag d. 14. maj 2014

RUNESTENEN
www.runestenen.dk

Men falder Grønbjerg ind under en vejkantsby? Har vi faldefærdige bygninger, har vi
tomme huse, har vi stavnsbundne indbyggere, er Algade en støjramt vej?
Noget af det kan vi vel nikke genkendende
til.
Det vi i mindre grad kan genkende er indbyggertallet på mellem de 100 - 150 mangel
på indkøbsmulighed og mangel på en velfungerende skole og et solidt foreningsliv.
Det har vi, men skal vi være på vagt over for
de øvrige parametre. I øjeblikket har vi ni

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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 Nyt fra Byrådet

Konstitueringen
Jeg fik ved konstitueringen en plads i Børne
og Familieudvalget, næstformandsposten i
Socialudvalget, og en bestyrelsespost i RS
Forsyning (Ringkøbing-Skjern Forsyning).
Der er her i starten af byrådsperioden rigeligt at se til. Der bliver afholdt en del temamøder og introduktion til udvalgsområderne
for at klæde det nye byråd godt på til det
kommende arbejde.

Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Nyt fra Byrådet
Jeg vil i anledning af forårets snarlige komme, indlede med et vers fra: ”Når
vinteren rinder i grøft og i
grav”, skrevet af Johan
Skjoldborg.

….fortsættes side 6

Jeg lytter til vårens syngende kor,
til lærken, den jublende glade,
vi kender hinanden fra somren ifjor,
den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord
med min hakke, min skovl og min spade.

Indholdsfortegnelse

Valget 1013
Valget til Byrådet den 19. november 2013 er
veloverstået, og det nye Byråd er tiltrådt. Jeg
valgte som bekendt, efter en pause på 4 år,
igen at stille mit kandidatur til rådighed. Jeg
opnåede valg, og vil gerne her benytte muligheden til at takke jer i Grønbjerg for en
god opbakning.
Mogens Ballegaard har spurgt mig om jeg
ville genoptage ”indlæg fra Byrådet” til Runestenen.
Det har jeg takket ja til, og er som følge heraf tilbage i bladets spalter.

Algade 26
Badmintonturneringen 2014
Bevaringsværdige gravsten
Bispevalget anno 2014
Brand i Klubhuset – en øvelse
Byrådet
Coops samhandel med Afrika
Den afgående organist Hanna Husted
Den nye organist Helle Majlund
Et år med GAFFA
Fastelavnsfesten 2014
Fælles generalforsamling
Grønbjerg Friskole
Grønbjergpiger Marlene Jensen
Gymnastikopvisningen 2014
Hjertestarter i Grønbjerg
Hold Grønbjerg Ren
Konfirmation i Grønbjerg
Mindeord
Redaktionen
Sommerfodbold i Grønbjerg
Støt Støttekredsen
Sundhed
Tyveri i Klubhuset
Vinterbadminton

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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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
Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Bogbussen
Mandag: 1700 - 1735
Tlf.: 99 74 26 10
Grønbjerg Genbrug
Algade 33
Torsdag
10 - 16
Fredag
10 - 16
Lørdag
10 - 16
Tlf.: 23 65 50 05

Videbæk Taxi
Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg

Tlf.: 20 85 24 11

Landsbymusen:
Brugskunst
Algade 65
Åbningstider:
Søndag: 10.00 - 19.00
Mandag og Onsdag:
16.00 – 19.00

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.: 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
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:

21723040
97384211
20306710
97384335
21497492
97384161
97382055
97384112
50969663
97384177
97384848
21281233
22517161
20306710
50747799
40460759
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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Ældreområdet
I den vedtagne finanslov for 2014 er der afsat 1. mia. kr. årligt til et permanent løft af
indsatsen på ældreområdet. RKSK har fået
tildelt 11,3 mio. kr. af denne pulje. Puljen
skal anvendes på følgende 3 områder:

Den kommende skolereform
En af de store opgaver i Børne og Familieudvalget og Byrådet bliver at få implementeret den nye folkeskolereform som giver anledning til store ændringer på vore skoler.
Der er nedsæt en række af arbejdsgrupper
som har haft til opgave at komme med løsningsforslag på forskellige områder. I den
kommende uge afholdes der et temamøde
for Byrådet hvor resultatet af gruppernes arbejde vil blive fremlagt.

1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
3. Bedre forhold for de svageste ældre, ex
på plejehjem.
Jeg ser frem til det kommende arbejde i
RKSK, og til at være med til at løse de store
udfordringer kommunen kommer til at stå
over for de næste fire år.
Runestenens læsere ønskes et godt forår.

Det faldende børnetal
En anden stor udfordring på området er det
faldende børnetal. Tilgangen af nyfødte har
de senere år været endog meget lav, og vi får
som følge heraf nogle meget små årgange.
Det nødvendiggør løbende tilpasninger, først
på dagpleje og børnehaveområdet, og efterfølgende på skoleområdet.

Læsekredsen indbyder
Konfirmandstuen Frydendalsvej, Grønbjerg
mandag d. 12. maj kl. 19.30
Mette Toftdahl vil komme og fortælle om
Selma Lagerlöfs debutroman ”Gösta Berlings Saga”.
Mette vil komme ind på tro/overtro, og hvordan indbildningens kraft påvirker
romanens skrøbelige virkelighed
Hvordan virkeligheden bliver fortalt med de mytologiske og psykologiske vilkår
man levede under i 1800-tallet og måske også i dag.
Der vil naturligvis også blive fortalt om selve forfatterskabet.
Gratis entre - og alle er velkommen.
Der kan købes vin, te/kaffe a´ 20,- kr.
Grønbjerg Læsekreds

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
6
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 Hør om Coops samhandel med Afrika
Ved: Bestyrelsen

Coop udviklet konceptet:
Savannah Storytellers.
Savannah Storytellers er frivillige, som bl.a.
har været i Afrika og møde Coops samarbejdspartnere og de mennesker, som producerer Savannah varerne. De fortæller spændende, nærværende og relevante historier
om Savannah og Coops samhandel med Afrika.
Henrik Ørtenblad er en af disse fortællere,
og vi har været så heldige at få ham til at
komme og fortælle på årets generalforsamling. 

Husk Brugsens generalforsamling tirsdag
den 8. april kl. 19.30 i Grønbjerg Forsamlingshus.
Kom og hør om Coops samhandel med
Afrika og smag nogle af de spændende
Savannah varer.
Som ansvarlig dagligvarevirksomhed har
Coop mange indsatser, som gør det muligt
for de danske forbrugere at handle sundt og
bæredygtigt i en ellers travl hverdag. Disse
indsatser vil Coop gerne fortælle meget mere
om til kunder og medlemmer. Derfor har

Sang og fortælling i præstegården
Vi byder foråret velkommen
torsdag d. 1. maj kl. 14.

Alle er velkomne! Bodil Toftdahl

Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 16. maj kl. 10:
Magnus Holm Boutrup
Cecilie Elisabeth Jensen
Kathrine Hammelsvang Kirk
Kristine Hjorthus Kristensen
Morten Hessellund Lauritsen
Louise Kviesgaard Nielsen
Kristian Sønderby
Karoline Gammelager Therkildsen

KONFIRMERES I VIND KIRKE:
Melissa Christensen
Aksel Møller Larsen
Jan Madsen
Kristian Friis Mikkelsen
Christian Bo Ovesen
Anton Skovgaard Rasmussen

Raunsbjergvej
Algade 65
Holmgårdsvej 2
Ørnhøjvej
Algade 60
Sandbækvej 24
Holmgårdsvej 4
Sønderkjærsvej 3

rnhøj
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg

Præstevejen 35
Holstebrovej 2
Ørnhøjvej 3
Røjkjærvej 9
Toftvej
Præstevej 30

Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
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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.
8

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

19. marts 2014

Bestyrelsen
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 Det første år med GAFFA
Ved: Formand Malene Cadovius Juelsgaard

frivillige trænere, som gør en stor indsats.
Gymnastik og vinterbadminton starter op
igen i uge 39.
Planen over den nye sæson er klar først i august. Der er tilmelding til sommerbadminton
d. 17/3 kl. 19 i multirummet ved skolen.

Hjemmesiden
Så er vores hjemmeside oppe at køre. Gå ind
på www.gaffa2013.dk og se den. Her kan du
få info om diverse hold, trænere, GAFFAs
bestyrelse og diverse underudvalg, arrangementer mm. De hold der er aktuelle pt. er
fodbold og sommerbadminton.
Du tilmelder dig og betaler kontingent på
hjemmesiden. Dog skal du booke en bane
ved badmintonudvalget mandag d. 17. marts
kl. 19 i multirummet. Betaling for fodbold
og sommerbadminton skal ske inden d. 25.
april 2014 via hjemmesiden.

Frivillige trænere
Fundamentet for vores fantastiske hold er
frivillige trænere, så vi håber, at I er mange
der har lyst til at påtage jer udfordringen
som frivillig trænere i Gaffa.
Som træner for GAFFA kan vi tilbyde dig:
 Kurser igennem DGI, så du bliver klædt
på til opgaven
 At du bliver en del af et frivilligt team
 Sjove oplevelser
 Tæt samarbejde med en kontaktperson
fra udvalgene.
ta` springet, bliv frivillig træner– der er
brug for dig!

Sponsorer
Vi er glade for, at Landbobanken vil sponsorere nyt spillesæt til serie 6.
Derudover sponsorer Landbobanken Gaffa
med T-shirt til alle der tilmelder sig badminton efteråret 2014, samt gymnastiktrøjer til
opvisningen 2015. Derudover spillesæt til
de, der skal spille badmintonturnering i sæson 2014/2015. Landbobanken sponsorer ligeledes et stor beløb til foreningen GAFFA,
hvilket vi er meget taknemmelige for.

Ring til en i bestyrelsen eller sig ja til opgaven når vi spørg dig, hvis det har interesse.

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben har haft en fantastisk sæson med en stor flok glade unge mennesker
fra 5. klasse og opefter. Der har været forskellige ture - Wow park, hyttetur, indkøbstur i Herning Centeret, pigeaften. Derudover
har de haft nogle sjove klubaftner med forskelligt indhold, f.eks. banko, brandøvelse
mm. Klubben holder afslutning med overnatning d. 11. april og starter op i efteråret
2014, nærmere info herom senere – følg
med på hjemmesiden.

Belønningen
Vores gymnastik- og badminton trænere fik
hver en flot rose efter opvisningen, som var
sponsoreret af Krogs blomster.
Vores frivillige trænere tager til Baboon city
i april, hvor de bliver forkælet med hygge og
frokost, samt udfordret i et stjernetræf. Denne tur er delvis sponsoreret af Ide-huse og
Anneberg Transport.
Maden er delvis sponsoreret af Madstedet i
Spjald.
Drikkevarer er sponsoreret af Grønbjerg
Brugs
Vi siger tak til alle vores Sponsorer.

Gymnastik og vinterbadminton
Gymnastik og vinterbadminton er lige blevet
afsluttet med en flot opvisning og badmintonturnering. Vi er så stolte af vores hold og

Sponsorudvalg
Gaffa har et sponsorudvalg, som vil tage ud
10
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og snakke med sponsorer om fremtidige
sponsorater. Ligeledes har alle mulighed for
at give tilsagn om sponsorater via hjemmesiden eller personlig henvendelse. Vi håber, at
mange vil sponsorer GAFFA og støtte foreningen. Et aktivt foreningsliv skaber dynamik og trivsel i Grønbjerg og er til glæde for
alle borgere. Vores sponsorer vil blive synliggjort i foldere, ved arrangementer og på
hjemmesiden. Sponsorer kan derudover bestille et skilt på stadion.

Vores sponsor fra 2013 vil blive stående på
hjemmesiden indtil nye aftaler er i hus, så
giv endelig besked, hvis du ønsker at sponsorer og have dit navn synlig sammen med
os.
Tusind tak til vores medlemmer og alle jer
der støtter os.
Husk fælles generalforsamling d. 13. maj
2014 kl. 19 i den gamle gymnastiksal. 

Serie 6 -herrefodbold
Er fodbold for dig der er fra 16 år og opefter, og gerne vil træne fodbold for sjov, i selskab
med andre fodboldentusiaster.
For spillerne bliver der arrangeret forskellige sociale arrangementer i løbet af sæsonen som
eks. kanotur og bowling.
Der vil være mulighed for kampe i weekenderne.
Tidspunkt:

Tirsdag og torsdag kl. 19 - ?

STED:

Stadion på Frydendalsvej i Grønbjerg

PRIS: 425 kr. pr. halv sæson. forårssæson 15.02.14 -26.06.14
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af trænerne.
Bo Jensen 20 13 85 47 eller Kenneth Enevoldsen 22 26 01 59

Oldboys
Kontaktperson Lars Troelsen: 22 51 71 61

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Besøg i Algade 26
Ved: Grete Tange

Hvem:
En ny borger er kommet til Grønbjerg, idet
Rene Dormann Frandsen har købt Algade
26. Han flyttede ind den 1. maj 2013, så han
har allerede boet her i næsten et år. Han har
møbleret huset på smukkeste vis med flotte
gamle velrestaurerede (han restaurerer selv)
møbler, som han har fundet hos familie, på
loppemarkeder og i Den blå avis. Også tekopperne, som jeg bliver budt the af, er
smukt porcelæn med blomster og guldkant.
Hvilken baggrund:
Rene fortæller:
”Jeg er 45 år, og jeg er født og opvokset i
Lind ved Herning. Mine forældre havde en
optiker forretning i over 30 år, og de arbejdede mange timer hver dag. Den har de nu
solgt og har trukket sig tilbage. Jeg har to
brødre og en søster, og den ene af mine

mb-foto

Rene ved en af sine hobbyer - computere

brødre er også optiker, men det er i Kolding,
for han havde set, hvor meget arbejde, der er
ved at være selvstændig. Min søster er lærer.
Jeg gik skole i Lind, hvor jeg tog 9. klasse.
Derefter gik jeg på gymnasiet i Herning,
men jeg gjorde aldrig gymnasiet færdig, så i
stedet gik jeg ud og arbejdede nogle år i
postvæsenet. Derefter gik jeg i lære som
busmekaniker på Combus. Jeg var da 28 år,
og uddannelsen foregik på almindelig lærlingeløn og ikke som i dag med voksenlærlinge uddannelsen. Efter uddannelsen var jeg
der en kort tid, men så blev det nedlagt. Så
var jeg arbejdsløs i en periode, hvorefter jeg
blev ansat ved kommunen i Herning som
vedligeholder af deres maskinpark. Jeg var
der i otte år. Derefter skiftede jeg til Herning
plæneklipperservice, og der kom jeg til skade med fingrene, idet to led på min højre
hånds lange- og ringfinger blev skåret af.
Jeg fik erstatning både for ulykken og for
tabt arbejdsevne, selvom forsikringen ikke i
første omgang ville give til tabt arbejdsevne.

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
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Derfor måtte jeg have fagforeningen ind og hjælpe, og
det gjorde, at jeg fik en erstatning, som jeg kunne købe
huset her for.
Hvilket arbejde:
Men nu kunne jeg ikke længere arbejde med mit fag, så
derfor er jeg pædagogmedhjælper, men er ved at uddanne mig til pædagogisk assistent. Jeg er ansat ved Vildbjerg Skoles fritidsordning i en 30 timers stilling, og det
er jeg meget glad for. Jeg arbejder fortrinsvis med børnene fra 6 til 10 år, idet SFO’ en der er opdelt i to afdelinger – én for de små med 120 til 150 børn og én for de
store med 70 til 80 børn. Jeg har været der i fire år, og
jeg er naturligvis meget spændt på, hvad der sker efter
sommerferien, når den nye skolelov træder i kraft. Jeg
mener, at man i stedet for at afskedige folk, bør overføre
dem til skolen som undervisningsassistenter, for folkeskolen kommer til at stå over for en opgave med inklusionen, som den slet ikke er gearet til. Jeg har gode kolleger, som gerne vil gøre deres arbejde så godt som muligt, og dejlige børn at arbejde med, så det er et job, der
passer mig. En af mine vigtigste indsatser er at lære børnene at bruge hammer og sav, så de ikke splitter hænder
og materialer ad, og derved give dem en følelse af at
kunne noget håndværksmæssigt. Det eneste, der ikke er
særlig godt, er lønnen.”
Hvordan videreuddanne:
Om uddannelsen til pædagogisk assistent eller ”pædagog
light”, som Rene selv siger, fortæller han:
”Den foregår på social og sundhedsskolen i Herning, og
den tager et år og fire måneder. Der er diverse prøver
undervejs, projekter og en afsluttende eksamen. Fagene,
som vi har, er sprog, kommunikation og psykologi, pædagogik og udviklingspsykologi. Jeg er især optaget af
det første, for det har jeg brug for dagligt, når børnene
bliver uvenner, for så gælder det som voksen om at nedtrappe konflikter ved hjælp af sprog og attitude. Man
kan selv bygge videre på de teorier, som vi arbejder med
der, og jeg ville gerne tage en uddannelse til pædagog på
baggrund af det, men jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle
kunne klare det økonomisk.”
Hvorfor Grønbjerg:
”Jeg kom til Grønbjerg, fordi jeg her kunne finde det rigtige hus til den rigtige pris, og jeg syntes også, at byen
her virkede til, at man ville noget, for der var både butik
13
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der er mange greb, som man også skal lære.
Man vægter at dirigere med modstanderen i
stedet for at modstå, således at man prøver
at ændre deres retning ved at flytte deres arme eller ben. Man kan låne deres kraft ved
at undvige på den rigtige måde. Det er meget kompliceret at sætte en sådan klub i
gang, så jeg har ikke overskud til at sætte sådan noget i gang i Grønbjerg.
Jeg har også stor interesse i computere,
hvoraf jeg har skilt flere ad, så jeg ved lidt
mere om computerens opbygning og dens
måde at fungere på. På arbejde hjælper jeg
også gerne kolleger, hvis der er noget, der er
gået i fisk for dem.”
En hyggelig samtale er slut, og jeg takker
mange gange for, at Rene ville modtage
mig. 

og skole, og det tiltalte mig.
Jeg er glad for at bo her, og folk i nabolaget
har taget venligt imod mig. Jeg har også
snakket mere med naboerne, end jeg ville
have gjort, hvis det var i en større by. Og huset er helt fint, for vand, el og isolering var
ordnet, inden jeg købte det. Jeg har så selv
malet huset udvendigt, og det var et stort arbejde. Der var mange, der roste det undervejs, og det er jeg meget glad for.
Hvilke interesser:
Min altdominerende fritidsinteresse er
kampkunst nærmere betegnet Kung Fu. Jeg
har været med til at starte en klub op i Herning i det, og jeg underviser stadig på den.
Kung Fu er langsommeligt og tålmodighedskrævende. Man bruger hænderne meget, og

MARGRETHES DØTRE
arrangerer aktivitetsdag
Lørdag, den 5. april 2014 er der aktivitetsdag kl. 10 – 14 for børn og voksne på Grønbjerg Friskole:
Aktiviteter:

Bolsjekogning

Bag din egen kage og pynt den!

Deconpage af påskeæg

Smykkeværksted

Påskepynt /påskeklip

Spilleværksted (bob, brætspil m.v.)
Ved hvert arbejdende værksted, vil der i deltagerprisen være en ting, man kan
lave og få med hjem. Desuden er sandwich, saft og kaffe med i prisen.
Yderligere materialer kan købes!
Tilmeldingsfrist:
Senest mandag, den 24. marts 2014 til Jytte Nilausen på tlf. 28 49 60 35 (ring eller send
sms) eller på opslag i Grønbjerg Brugs
14
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og den først viser sig fem år efter, at behandlingen er begyndt, og symptomerne ligeså
godt kunne skyldes noget helt andet? Der
bliver brugt mange timer for at forske i det.
Der er enighed om, at man kun skal give
medicin, hvis patienten har behov for det og
gavn af det.
Et godt eksempel er behandling af HIV.
Patienter, der har været behandlet for HIV,
dør ca. 20 år tidligere end normalt, men det
er ikke nemt at afgøre, hvad årsagen er. Det
kunne være bivirkning ved medicinen, men
det kunne også skyldes, at deres modstandskraft er nedsat som følge af sygdommen.
Foreløbig fører man nøje optegnelser over,
hvordan det går patienter med forskellig
medicin. Man skal jo ikke holde op med at
behandle af den grund, for det er i hvert fald
værre. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Virkning
Der har igen været en stor diskussion om
bivirkning ved medicin. Den kommer en
gang imellem, og selve omtalen kan have
den bivirkning, at der er nogle, der ikke vil
tage deres medicin, selvom de ingen bivirkninger har. Det er nemlig ikke alle, der får
det. Det er næsten altid vanskeligt at se, om
problemet skyldes bivirkninger eller noget
andet undtagen, hvis det er en meget almindelig bivirkning. Hvis f.eks. en femtedel af
alle, der får en bestemt medicin, får udslet,
og udslettet forsvinder hos alle, når de holder op med at tage medicinen, er der ikke så
meget at være i tvivl om, men hvis det nu
kun er én ud af tusinde, der får bivirkning,

Tusind tak til alle der gør dette blad muligt
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den anden gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Chr. Lindbærg Jensens
sten.
Stenen er ligesom de øvrige bevaringsværdige sten placeret syd for kirken.
Stenen der er relativ lille har form som en ligebenet trapez der for oven afsluttes med en
cirkel. Stenen er 53 cm høj (over jorden)
34,5 cm bred ved jorden og diameteren for
oven er 30 cm.
Stjernen er også her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret ud for dødsdatoen.
Endvidere er der øverst på stenen placeret
endnu et kors som e
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.

mb-foto

Desuden er der nederst på stenen anbragt
den lille sentens, ”Hvil i Fred”.
At Fred er skrevet med stort kan skyldes at
man på det tidspunkt skrev navneord med
stort.
Af øvrige bemærkninger kan, i forhold til
kirkebogsoplysningerne nævnes, at navnet
ikke er stavet korrekt (se senere). Navnet på
fødestedet er stavet Hamrum. Dette navn figurerer på kort fra 1806. Omkring 1900 bliver stedet/byen kaldt Hammerum. December
er forkortet, måske på grund af stenens bredde. Desuden er der ikke punktum efter datoerne, men dette varierer også fra sten til sten.
Måske har den skik været efter hver enkelt
stenhuggers for-godt-befindende.
Man kan naturligvis også spekulere på hvordan kommunikationen mellem de pårørende
og stenhuggeren har fundet sted.

Denne sten er mere end 100 år gammel som
også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden.
Chr. Lindbærg Jensen boede i Store Halkjær, som ligger Halkjærsvej 19 i Ørnhøj. At
stenen står her på Nr. Omme kirkegård skyldes at der i 1895 ikke var nogen kirke og
dermed kirkegård i Ørnhøj. Ørnhøj var også
en del af Nr. Omme sogn, og man fik først
en kirke i Ørnhøj i 1915.
Chr. Lindbærg Jensen:
w 3. december 1827
68 år gammel.

^ 14. juni 1895

Chr. Lindbærg Jensen hed ifølge kirkebogen
Kristen Lindberg Jensen.
16

19. marts 2014

Kristen Lindberg Jensen blev født i Wammengård i Hammerum, Gjellerup sogn.
Han var kusk ved Ny Mølles papirfabrik i
Sdr. Lem, da han den 5. december 1858 blev
gift med Karen Nielsen, enken til den tidligere ejer af Store Halkjær, Andreas Madsen

2 Jensine Kjærstine født i 1866 og gift i
1895 med Jens Jensen, Voldsted ved Vind.
3 Kristine født i 1869 og gift i 1893 med
Anton Marinus Madsen, Vester Spåbæk (f.
1869 - d. 1932).
Anton Marinus Madsen overtog gården efter
sviger faderen Kristen Lindberg i 1894.

Karen Nielsen blev født i Nr. Felding den
11. april 1831.
Hun døde den 17. november 1921, 92 år
gammel.
Karen Nielsen og Andreas Madsen havde 2
børn:
1. Christiane født i 1851 og blev gift med
Mogens Østergaard, Grønbjerg.
2. Caroline født i 1856 og blev gift med Poul
Lund i Måbjerg.

Anton Marinus Madsen blev kaldt Anton
Halkjær. Han havde en mængde tillidsposter
i Ørnhøj. Han var f. eks. meget medvirkende
til, at Ørnhøj Station blev bygget hvor den
lå. Han var også medlem af sognerådet i en
årrække hvor han var kommunekasserer.
Endvidere var han medlem af Ringkøbing
Banks bankråd. Anton Halkjær var meget
religiøs interesseret og var medlem af menighedsrådet for Indre Mission.

Kristen Lindberg Jensen og Karen Nielsen
fik sammen 3 børn.

Kristine og Antons søn Lindberg Madsen
Halkjær (f. 1902 - d. 1976) overtog gården
efter dem i 1930.
Lindberg blev gift med Nielsine Nielsen fra
Videbæk i 1926.

1 Ane Marie Malene født i 1863.
Hun blev gift med Svend Madsen, Vester
Spåbæk. (Ligger til venstre når man kører
fra Spåbækvej grusvej ud på Spåbækvej asfaltvej)

Stående ses fra venstre: Anton Halkjær, Karoline, Kristine Halkjær, Lindberg Madsen Halkjær, Karen
Nielsen derudover to ukendte. Billedet er fra omkring 1910
17
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Lindberg Madsen Halkjær

Nielsine Halkjær (f. Nielsen)

Lindberg havde også mange tillidshverv.
Han var f. eks. i sognerådet i mange år. Var
formand for Ørnhøj mejeri og han var også
bestyrer for Ringkøbing Banks afdeling i
Ørnhøj.
Lindberg Madsen Halkjær døde i 1976
Nielsine Nielsen døde i 1991.

De fik 2 sønner Michael og Charles.
Charles Halkjær har i dag familiegården Store Halkjær.
I 1887 brændte Store Halkjær, men blev
genopført samme sted og i samme stil som
det nedbrændte.
Store Halkjær, der opstod i 1812, er ejet af
samme slægt i 200 år, og i den anledning er
gårdens historie belyst i et kompendium,
hvorfra ovennævnte oplysninger stammer.

1965 overtog sønnen Anton Halkjær gården.
Anton blev gift med Mary Holmgaard i
1963.
Anton Halkjær døde 2001. Mary Halkjær
døde i 2003.

(Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) 

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Tirsdag d. 6. maj kl. 19.30 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
tlf. 97 38 40 20 eller 97 38 43 32 - mail adr.: johanneskirk@gmail.com
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Er du et menneske som...
-

gerne vil lære fra dig
bruge 1-2 timer i ugen sammen med børn i alderen 7- 15 år eller voksne
opkvalificere dig indenfor ledelse, læring, problemløsning o. lign.
vil gøre en forskel i lokalsamfundet
vil lære nye mennesker at kende
har en ide………..

….så læs videre
Det går forrygende med badminton i Grønbjerg og indenfor de sidste 2 år, har der været
stor tilgang af børn og unge som gerne vil lære at spille badminton.
Det er vi i GAFFA badminton meget glade for, da vi mener at badminton er en fantastisk
sport og vi arbejder for at det fortsat skal være en attraktiv sportsgren i Grønbjerg.
Vi er kommet i den situation at vi mangler imellem 1-3 trænere og hjælpetrænere til den
kommende sæson, som begynder i uge 39.
Som træner hos GAFFA badminton kan vi tilbyde dig:
-

kurser igennem DGI, så du bliver klædt på til opgaven
at du bliver en del af et frivilligt team
sjove oplevelser
tæt samarbejde med en kontaktperson fra badmintonudvalget.

ta` springet, bliv badmintontræner – der er brug for dig!
Ring til en i badmintonudvalget
Charlotte Dyrberg 40 46 07 59
Jonna Thesbjerg 30 27 42 65
Camilla Boesen 51 21 82 21

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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 Hjertestarter blev ikke indviet, men….
Ved: Bestyrelsen

...hjertestarteren der er sponsoreret af forsikringsselskabet ”Vestjyllands Forsikring”
blev officielt overdraget til Grønbjerg fredag
d. 21. februar med deltagelse af assurandører
fra det sponsorerende firma samt en repræsentant fra Grønbjerg-2000, der havde søgt
om en hjertestarter til Grønbjerg.
Hjertestarteren er tilmeldt på hjemmesiden
hjertestarter.dk, og er af typen 24 -7, hvilket
vil sige, at der er adgang til hjertestarteren
24 timer i døgnet.

hjemmet, hvor der var let adgang til strøm,
hvilket så betyder, at der er lys på hele døgnet samt en blinkende lampe.
Til hjertestarteren medfølger der et hjertestarterkursus for en gruppe deltagere.
Dette kursus er afholdt, og følgende personer står til rådighed i forbindelse med brug
af hjertestarteren eller efterfølgende hjælp.
Men tøv ikke med at gå i gang med hjertestarteren der er selvinstruerende.
Er der flere til stede, kan personerne, der er
noterer på modsatte side, kontaktes. 

Hjertestarteren er placeret centralt i Grønbjerg på muren i østenden af Grønbjerg-

mb-foto

Hjertestarteren sponsoreret af Vestjyllands Forsikring hænger på væggen længst mod øst på Grønbjerghjemmet og de tilstedeværende repræsentanter er fra venstre eksam. Assurandør Michael Overgaard,
Sten Schmidt, Grønbjerg-2000 og Assurandør Per Astrup. De to assurandører er naturligvis fra Vestjyllands forsikring.
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Hjertestarteren er selvinstruerende
så tøv ikke med at gå i gang
Er I flere til stede kan nedenstående kontaktes
for evt. efterfølgende hjælp

Deltagere i hjertestarterkursus den 1. feb. 2014:
Navn

Bopæl

Arbejdsplads

Tlf.

Arbejd. tlf.

Mette Nygaard Nielsen Højmark

Anneberg

42 20 93 59

96 92 22 22

Inger Madsen

Hee

Anneberg

20 89 92 26

96 92 22 22

Helene M. Carlsen

Spjald

Anneberg

24 62 20 28

96 92 22 22

Jesper Frandsen

Hv. Sande

Anneberg

27 15 38 28

96 92 22 22

Grethe Sønderby

Grønbjerg

23 98 40 18

Anne K. Gammelgaard Grønbjerg

30 45 06 96

Gravers Sønderby

Grønbjerg

29 92 40 18

Inger K. Kjeldgaard

Grønbjerg

Dagplejen

Klaus Tang

Grønbjerg

Graver Nr. Omme 25 32 33 58

Leif Tange

Grønbjerg

97 38 42 84

29 37 42 84

Tommy Kjeldgaard

Grønbjerg

22 73 73 10

97 38 43 35

Kirsten Therkildsen

Grønbjerg

97 38 41 61

Jørgen Kristensen

Grønbjerg

97 38 42 59

Malene C. Juelsgaard

Grønbjerg

Grete Tange

Grønbjerg

Karl K. L. Kristensen

Grønbjerg

Ørnhøj El.

Vemb

50 80 83 59

21 28 12 33
97 38 42 84

Falckredder
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22 59 42 13

97 38 43 35

30 64 25 76

 Ny organist ansat i Nr. Omme
dels til at foregå på engelsk idet de fleste gospelting er skrevet på engelsk/
amerikansk. (Gospel er en
kirkelig musikgenre udviklet i "sorte kirker", dvs.
forsamlinger, hvor medlemmerne var sorte – i
USA. Gospel kan fremføres af kor eller som solosang, ofte vokalt eller med
et enkelt akkompagnement. Den er nært beslægtet med spirituals og
bluesmusikken og har forgreninger til pop og rock.)
Der bliver øvet fem gange
inden påske, hvor der så
skal gøres prøve på det
indlærte.
Har man lyst til at prøve
skal man bare møde op - og det er Helles
opfattelse at enhver synger med sit næb. Og
har man glæden og lysten skal Helle nok
forsøge at få medlemmerne ind på den rette
gospelvej.

Helle Majlund (46) er navnet. Glæde,
energi, sangglæde, skubbe lidt til folk med
musikken. Det er nogle af overskrifterne for
Nr. Omme kirkes nye organist, der har taget
Præliminær Organistuddannelse fra Vestervig Kirkemusikskole, og er uddannet musiklærer.
Helle deltager i alle de musikkirkelige handlinger der foregår i Grønbjerg. Det omfatter
naturligvis gudstjenester, men også begravelser, bryllupper og andre kirkelige handlinger og begivenheder. Men Helle er også
medvirkende ved sammenkomsterne i præstens stuer med sang og fortælling.

Det musikalske
Rent musikalsk er Helle til lidt af hvert. Det
kniber, måske naturligvis, med Heavy Metal, men ellers kan der godt stå Abba, musicals, gode danske sange på programmet, og
går vi lidt mere over i det kirkelige, så står
der gerne ældre engelsk kirkemusik på programmet til præludierne, medens postludierne, af samme genre, gerne skal sende folk
glade hjem fra den kirkelige handling.

Gospel
Helle og menighedsrådet vil også forsøge at
stable et Gospelkor på benene. Heri har Helle også god erfaring idet hun leder/har ledet
flere kor. Indgangsvinkelen er her sangglæde. Har man det vil Helle forsøge at gelejde
kormedlemmerne i den glædelige og energifyldte gospelretning. Det kommer mest en

Privat Undervisning
Foruden den kirkelige del vil Helle også gerne forsøge med privat undervisning i Grønbjerg under én eller anden form, måske som
led i Spjald-Grønbjerg Musikforenings regi.
Det kan dreje sig om klaverundervisning,
22
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Fra gudstjenesten den 9. februar hvor Helle Majlund blev introduceret for menigheden i Nr. Omme
kirke, er det fra venstre kirkesanger Karen Margrethe B. Møller, Bodil Toftdahl, formand for menighedsrådet Else Pedersen og organist Helle Majlund.

sang- eller blokfløjteundervisning. Men lad
det udvikle sig som Helle siger.
I det hele taget vil Helle føle sig frem i sognet og gerne medvirke i de sammenhænge
der kan passes ind.

Helle Majlund blev budt velkommen af menighedsrådsformand Else Pedersen ved
gudstjenesten den 9. februar hvor der så også
var en kop te/kaffe til de fremmødte.
(-mb) 

Grønbjerg Friskole
Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 9. april kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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 Bispevalg i Ribe stift

enige om de fleste ting. Mindre bureaukrati,
mere indflydelse til de enkelte menighedsråd
og en kristendom, der er til at forstå.

Ved: Eva Broni, Menighedsrådet

Ny biskop i Ribe stift.
Sort røg over Højmark.

Diskussionen
Så langt så godt, kaffen kom, og vi tænkte,
at det her bliver godt nok svært at vælge,
hvem der skal have posten. Tre flinke og rare mennesker, der alle vil os det godt. Ja, det
vil tage tid, inden den hvide røg stiger op af
skorstenen!
Men så kom vi til spørgsmålsrunden, og
pludselig var de tre ikke så enige længere. Et
efterskrift i en bønnebog, som den ene kandidat er medforfatter til, kunne sætte sindene
i kog. Diskussionen gik på, om Gud blev
fremstillet som afmægtig eller almægtig i
dette efterskrift. Se det kunne tænde en teologisk diskussion, som jeg, som almindelig,
dødeligt menighedsrådsmedlem, havde
svært ved at følge med i.
Poul Ivan blev hidsig og oprørt, Eluf, som er
medforfatter til bønnebogen, blev lidt stille
og måske ked af det og Thala lyste op, og så

Ja, så er skal der vælges ny biskop i Ribe
stift, da den nuværende, Elisabeth Dons
Christensen, bliver 70 og stopper.
Derfor er alle menighedsrådsmedlemmer
indbudt til møder med de tre kandidater, der
stiller op til nyvalg.
Kandidaterne
De tre kandidater er Poul Ivan Madsen,
provst i Skjern provsti, Thala Juul Holm,
provst i Tønder provsti samt Eluf Westergaard, provst i Silkeborg provsti.
Enighed
Mødet, vi fra Grønbjerg, deltog i, var i Højmark, og der var stor tilslutning. Kandidaterne startede fredeligt med at præsentere sig
selv og det, de hver især stod for. Temmelig

Foto: Gravers Kjærgaard

De tre bispekandidater fra venstre: Thala Juul Holm, Tønder, Poul Ivan Madsen, Skjern og Eluf Westergaard, Silkeborg.
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ud som om, at det var fedt endelig at få en
ordentlig diskussion. Uha, uha!! Mødet trak
ud og forskellighederne hos de 3 blev mere
tydelige, end de havde været først på aftenen.
Tvivlen
Og hvem skal jeg så stemme på den 1. juni,
hvor valget skal stå? Ja, det ved jeg ikke helt
endnu, men jeg har en ide om det.
Det, som vi skal forlange af en ny biskop, er
vel, at det er én, der kan klare at stå for skud
i pressen, én, der er en dygtig leder for de
ansatte i stiftet og én, der kan inspirere og
opmuntre de enkelte menigheder. En stor
mundfuld, ja, men vi kan vel godt forlange
at have et godt ansigt udadtil, som tør stå
ved sine meninger og tegne folkekirken i nutidig form?
Vi afventer med spænding.
Det tidligere Nr. Omme Sogn er efter den 1. oktober 2010 delt op i Nr. Omme Sogn (Grønbjerg)
og Ørnhøj Sogn. Nr. Omme Sogn hører til Ribe
Stift og Skjern Provsti, medens Ørnhøj Sogn hører til Viborg Stift og Herning Nordre Provsti.
Det betyder at Ørnhøj menighedsråd ikke er med
til bispevalget i Ribe Stift (-red)

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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 Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2014
Dette års fastelavnsfest i Multisalen med efterfølgende kaffe i den gamle gymnastiksal var præget af
opfindsomhed og også mere traditionelle udklædninger. Men ingen troppede op som giraf med navnet
Marius. - Det havde måske heller ikke været opsigtsvækkende her i Grønbjerg. Igen i år var der præmier i fire grupper - Konge, dronning og bedst udklædte. - Det er kongen med den største krone.

Gruppe 1: - Lukas Hansen og Asta Sønder by

Nonner kan også slå til!

Gruppe 2: Magnus Thomsen og J akob Vendelbo

Gruppe 3: Kevin Fr edensdal og Mathias Peder sen
26
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Her til venstre og herunder de fire kategorier bedst udklædte

Gruppe 4: Anne J uelsgaar d

Gruppe 1: William Mor tensen

Gruppe 4: Asbjørn Bank og Rene Lørdal

Gruppe 2: Emma J uelsgaar d
27
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Gruppe 3: Lær ke Kjer ulf

Fodbold i GAFFA - 2014
Fodbold for 3-4 årige
Er dit barn mellem 3 og 4 år kan du og barnet gå til forælder og barn fodbold i GAFFA.
Træningen vil være på børnenes niveau og målet er at børnene skal have det sjovt, opleve glæden ved at bevæge sig og være sammen med
andre børn.
TIDSPUNKT: Tirsdag d. 18 marts kl. 17.00-18.00
STED:
På stadion ved Frydendalsvej i Grønbjerg.
PRIS:
Kun 400 kr. for forårs og efterårs sæson.
HUSK:
At være påklædt efter vejret 
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte træneren Pia Mølgaard: 29 66 77 40

Fodbold for 5-6 årige (U6 + U7)
Er du pige/dreng mellem 5 og 6 år, elsker at lege med en bold og vil lære lidt mere så
kom til fodbold
Vi skal blandt andet lege, spille fodbold kampe og score en masse mål 
TIDSPUNKT: Tirsdag d. 18 marts kl. 17.00-18.00
STED:
På stadion ved Frydendalsvej i Grønbjerg.
PRIS:
Kun 400 kr. for forårs og efterårs sæson.
HUSK:
At være påklædt efter vejret 
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte træner
Christina Kristensen på 41 66 87 99 eller Malene Cadovius Juelsgaard: 21 28 12 33.

Fodbold for 7-8 årige (U8 + U9)
Er du pige/dreng mellem 7 og 8 år, kan lide at spille fodbold og gerne vil blive bedre, så er det her holdet for dig 
TIDSPUNKT: Tirsdag d. 18 marts kl. 17.00-18.00
STED:
På stadion ved Frydendalsvej i Grønbjerg.
PRIS:
Kun 400 kr. for forårs og efterårs sæson.
HUSK:
At være påklædt efter vejret 
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte træner Ronni Tipsmark: 20 87 64 67.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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Fodbold for 9-10 årige (U10 + U11)
Er du pige/dreng mellem 9 og 10 år, kan lide at spille fodbold og gerne vil blive
bedre, så er det her holdet for dig 
TIDSPUNKT: Tirsdag d. 18 marts kl. 17.00-18.00
STED:
På stadion ved Frydendalsvej i Grønbjerg.
PRIS:
Kun 400 kr. for forårs og efterårs sæson.
HUSK:
Drikkedunk og påklædning efter vejret 
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte træner Mads Juelsgaard: 51 50 67 86.

Fodbold for sjov
Er du mand eller kvinde og har du lyst til at spille fodbold for sjov – er du velkommen
til at spille med serie 6 holdet. Du kan komme når du har tid og lyst, der er ingen tilmelding og alle er velkomne.
Der kan købes drikkevarer efter træning.
TIDSPUNKT: Torsdag kl. 19.00 - ?
STED:
På stadion ved Frydendalsvej i Grønbjerg.
PRIS:
10 kr. pr. gang
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Thomas Dyrberg : 51 51 02 06.

Fodbold Fitness
Er for kvinder, der vil brænde kalorier af på en sjov måde, hvor man får sved på panden
i et forfriskende mix af fitness og fodboldtræning. Det er ikke nødvendigt at have kendskab til fodbold for at være med.
Så hop i fodboldstøvlerne/kondiskoene og prøv en ny måde at træne på.
TIDSPUNKT: Tirsdag kl. 19.00-20.00
STED:
På stadion ved Frydendalsvej i Grønbjerg.
PRIS:
200 kr. for 13 trænings gange.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af trænerne.
Niki Nielsen: 24 40 72 43 eller Charlotte Dyrberg: 40 46 07 59.

Gospel kor i Grønbjerg
Torsdag den 13. marts blev der oprettet et Gospelkor i/ved
Nr. Omme Kirke.
Der er fire øve aftner endnu, så du kan nå at komme med,
såfremt du har lyst til at synge Gospel
Det er den 20. og 27. marts, den 3. og 10. april kl. 1930 - 2115
Menighedsrådet og Helle Majlund
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 Badmintonturneringen 2014
Til badmintonturneringen i år var der tilmeldt omkring 30 børnespillere opdelt i ti
puljer. På voksensiden var der en mere
beskeden repræsentation med 15 spillere i
to rækker hvor alle deltog i double.

Pulje 2 og 3: Rasmus Mærsk

Pulje 6 double: Clara Mc Evoy og Julie Juelsgaard

Pulje 5 double: Esben Schmidt og Rasmus Mærsk

Pulje 1: Jonas Dyrberg

Også sædvanen tro var familie, venner,
koner, kærester og bekendte til de udøvende mødt op. Og én række stole slår som
regel til.
Alle navne er personer set fra venstre.
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Pulje 4: Sølv: Mathilde Sønderby og
Guld: Clara Mc Evoy

Pulje 7: Jacob Lauritsen

Pulje 8-9: Magnus Thesbjerg

Asbjørn Bank i action

De store drenge kunne også - her venter Thomas Dyrberg på en serv medens Dan Jensen er på vej frem
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Pulje 10 double: Magnus Thesbjerg og
Jonatan F. Vestergaard, Vind

Herredouble: Claus Bak og Sten Schmidt

Her kommer forældrene med gode råd - eller også ber’ børnene om en tier til slik!!!
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 Gymnastikopvisningen 2014 i Grønbjerg
GAFFAs gymnastikopvisning i Grønbjerg
fredag den 7. marts bød på knap så mange
hold som vanligt, men formand for gymnastikudvalget for den sammensluttede forening GAFFA, Erik Øster, lovede ”bod og
bedring” til næste år, hvor der ville komme
efterskoleelever hjem og tage hånd om et
par ting. Men bortset fra det gik det over

stok og sten med de hold, der var på gulvet.
Og efter Deres udsendtes mening kunne der
godt være et par talenter blandt de udøvende. Opvisningen sluttede igen i år af med ledernes lille intermezzo, inden publikum tog
deres stole under armen, og gik til kaffe i
den tidligere gymnastiksal. (-mb)
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HOLD GRØNBJERG REN !!

Algade-udvalget inviterer til ”Hold Grønbjerg ren”

lørdag d. 26. april 2014
Arbejdsopgaver i forbindelse med ”Hold Grønbjerg ren”
 Rengøring af fortovet på nordsiden af Algade (ukrudt og aﬀald fjernes m.m)
 Rengøring af fortovet på sydsiden af Algade (ukrudt og aﬀald fjernes m.m)
 Rengøring af byskilte og reklame søjler
 Oprydning mellem Algade 28 og 30 og udlægning nyt grus.
 ”Højhus gruppe” Oprydning af forhave og udlægning af nyt grus v/højhuset

(Algade 61)
 ”Gimlegrunden” og nabogrund (Algade 55 + 57) Påfyldning og udlægning af

overjord. Afrivning af sten aﬀald m.m. Såning af enggræs/blomster.
 Kaﬀegruppen: Morgenkaﬀe i klubhuset på Frydendalsvej fra kl.8:30 -9:00.

Let anretning kl 12:00 i klubhuset (smørrebrød m.v.)

Vi forventer at være færdige senest kl 14:00 
Se tilmeldings link eller telefonkontakt på modstående side……..
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HOLD GRØNBJERG REN !!
I tilfælde af at mange tilmelder sig den samme arbejdsopgave, vil der blive tale om flyt‐
ning til en anden arbejdsopgave.
Tilmelding på : http://renby.cyberweb.dk/
Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 4. april 2014.
Såfremt du hellere vil ringe din tilmelding ind kan du gøre det her:
Kontakt: Inger Kjeldgaard
mail: inger.kjeldgaard@gmail.com
tlf.:50 80 83 59 / 97 38 43 35

Meddelelse fra Grønbjerg Vandværk!
”For de forbrugere, der har lækageovervågning,
vil fjernaflæsning af vandforbrug ske 1. december”
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 Tyveri fra Klubhuset
Ved: GAFFAs bestyrelse

Det er 5. gang at vi har haft indbrud i klubhuset. Det er vi rigtig kede af.
De første gange er der forsvundet småting,
som slik, sodavand, toastrister mm.
Men denne gang er vores projekter, som var
boltet op i loftet blevet taget.

Det er politiet i Holstebro på telefon:
96 14 14 48 eller 114
Vi har et klubhus, som danner rammen om
vores unge menneskers klubaktiviteter og
vores aktive fodboldspillere - så det er os
meget uforstående, at nogle vil stjæle fra os.

Politiet er på sagen, så hvis nogle har informationer om noget, beder vi jer rette henvendelse til politiet.

Med venlig hilsen Gaffa 

Kultur og Samværs program for 2013 - 2014
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)

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
36

19. marts 2014

730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

Grønbjerg Genbrug Åbner
Med LOPPEMARKED lørdag d. 5. april kl. 10 - 16
Algade 33, Grønbjerg
Herefter er åbningstiderne i Genbrug:
Hverdage: torsdag - fredag - lørdag - kl. 1000 til 1600.
Vi modtager møbler, flytterester, elektronik, porcelæn og dødsboer.
Vi afhenter gerne, ring venligst 23 43 96 59 ell.23 65 50 05
Med venlig Hilsen Grønbjerg Genbrug / v Tonni Lauridsen.
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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
tirsdag den 13. maj 2014 kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Klaus Tang
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Birthe Kamp
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Inger Kjeldgaard
Generalforsamling
GAFFA / Malene Cadovius
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Lidt til ganen ved (indtil nu en overraskelse)
Underholdende indslag ved (indtil nu en overraskelse)
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Total - sponsor

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i de kulinariske og
kulturelle indslag
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De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt 14 dage inden generalforsamlingen.
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde:

Beretning fra foreningen

Regnskab fra foreningen

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg

Angivelse af om man modtager genvalg - (suppleanter)

Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen

Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg
Beretningerne:
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra foreningerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål.
Regnskaberne:
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfordringer
til at stille spørgsmål forinden godkendelse.
Stemmesedler:
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemmesedler
i forskellige farver til den pågældende forening
Valg:
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskellig farvede stemmesedler
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer,
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse.
Men hvad medlemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til.
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op til
denne femte fælles generalforsamling i Grønbjerg.
Er man ikke medlem af én af de deltagende foreninger, kan man blot komme alligevel for at nyde begivenhederne og høre om alle de gode aktiviteter i Grønbjerg….

….og få en fantastisk oplevelse med
vores kunstneriske overraskelse
….og ditto til ganen
Total - sponsor
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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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 Badmintonturneringer i vinterens løb
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Gennem vinteren har GAFFA’s øvede badmintonspillere deltaget i 2 holdturneringer i
DGI regi.
Et hold består af 4 spillere, der hver spiller
en single og 1 double.
Holdkampen består altså af 4 singler og 2
doubler.
Vindes 4, eller flere, kampe får vinderholdet
3 point. Hvis holdkampen ender 3-3, skal
der spilles et ”golden sæt”. Her skal en spiller fra 1. doublen og en fra 2. doublen spille
sammen. Vinderen af sættet vinder holdkampen og får 2 point. Taberen af ”golden
sæt” får 1 point.

Spillerne har været afsted 5 gange. Resultatet blev, at også Grønbjergs U15 endte på en
flot 2 plads. Denne gang efter Tim.
Mange af GAFFAs badmintonspillere deltog
også i Landbobank Cup i Spjald. Her klarede Grønbjerg spillerne sig som sædvanligt
godt. Nedenunder er der udvalgte resultater:
Single U13 Række A: 1. Benjamin F. Vestergaard
Double U13 Række A: 1. Jakob Hessellund
Lauritsen / Benjamin F. Vestergaard
Damesingle U13 Række A: 2. Ida Hjorthus
Kristensen
Herresingle U15 Række A: 1. Magnus T.
Jensen
Double U15 Række A: 1. Jonathan F.
Vestergaard / Magnus T. Jensen
Herresingle U15 Række B: 2. Anton S. Rasmussen 

U13 spillerne har deltaget i U13D rækken.
Spillerne har været afsted 4 gange og har
hver gang spillet 2 holdkampe. Resultatet af
anstrengelserne blev, at Grønbjerg endte på
en flot 2 plads efter Vinding.
U15 spillerne har deltaget i U15D rækken.

Foto Per Hessellund

Her er det fra venstre Jakob Hessellund Lauritsen og Benjamin F. Vestergaard i en double
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 Brand i ungdomsklubben
Ved Morten Hessellund, Kristine Hjorthus og Lennarth Vestergaard

Den 30. januar havde Lennarth Vestergaard
planlagt en fed aften med Ørnhøj brandvæsen. De skulle op i Grønbjerg Ungdomsklub
og lave en brandøvelse. Lennarth ringede til
sine kollegaer og bad dem komme, med fuld
udrykning. Da vi kunne høre at brandmændene kom i deres brandbil, gik rollerne i
gang.
Morten Hessellund:
"Min rolle var at skulle være en sindsforvirret dreng, som ville redde sin bedste ven. Da
jeg var blevet reddet ud, skulle jeg løbe ind
igen og kalde på min ven Kristine."

helt død."
Der var en tredje person i klubhuset, Jakob
Hessellund. Hans rolle var at være en lidt
fulderik, eller lidt mongol. Han sagde til den
brandmand som reddede ham:
"Vil du høre noget? Jeg kan sige som en
pakke Corn Flakes!"
"Nej, ikke lige nu" svarede brandmanden så.
Kristine Hjorthus:
”Der var jeg lige ved at blive afsløret, fordi
jeg var ved at flække af grin!”
Vi var fire inde i selve klubben, to ude på
toilettet, og fire, fem mand i omklædningsrummene. Så en ti, elleve mand skulle
brandmændene redde ud.
Rummet blev fyldt fuldstændig op med kun-

Kristine Hjorthus:
"Min rolle var at være helt død. Jeg skulle
ligge inde i kiosken under bordet, og spille

Privat foto
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så også ud efter man havde set hvad der skete.

stig røg, så det var helt umuligt at se, det var
kun muligt at se sin egen hånd.
Brandøvelsen varede i ca. en halv time.
Kristine Hjorthus:
"Jeg syntes det var en lidt ubehagelig følelse
at sidde/ligge inde i rummet, fordi at når
brandmændene kom havde de, de der gasmasker på, og de lød meget uhyggelige. Jeg
lå selv inde i rummet i en halv time, og var
også den sidste der blev reddet ud. Jeg blev
også utrolig overrasket over, at det er vigtigere at tage en gasflaske ud før menneskerne."
Da man kom ud af rummet skulle man selvfølgelig stadig holde sin rolle indtil man
kom hen på noget blåt plastik.
Kristine Hjorthus:
"Jeg var meget overrasket over at to brandmænd ikke kunne bære mig ud sammen, de
var nødt til at sætte mig ned flere gange,
indtil det kom en tredje brandmand og tog
mig alene, men han slæbte mig hen af jorden. Jeg troede også at man tog brandmandstag, hvor det er man løfter personen op fra
jorden og op på skulderen. De tog en i benene og i armene. Jeg blev faktisk lidt skuffet
over at det var sådan det foregik."
Efter hele brandøvelsen var slut, tog Lennarth Vestergaard en snak med sit crew om
hvordan øvelsen var gået. Der var mulighed
for at stille brandmændene en masse spørgsmål efter det hele var slut.

Klubleder og brandmand Lennarths forklaring på aften.
Jeg har arrangeret en brandøvelse i klubben
for, at de unge mennesker kunne få et lille
indblik i, hvordan det forgår når vi er ude til
en brand.
Der var 10 unge mennesker fordelt over hele
klubben, som mine brandkollegaer skulle
kom og redde ud.
Forklaring på nogle af de ting som Kristine og Morten har skrevet.
Kristine Hjorthus: "Jeg syntes det var en lidt
ubehagelig følelse at side/ligge inde i rummet, fordi når brandmændene kom havde de,
de der gasmasker på, og det lød meget uhyggeligt. Jeg blev også utrolig overrasket over,
at det er vigtigere at tage en gasflaske ud før
menneskene."
Svar: De gasmasker er vor es r øgdykker apparat, som gør at vi kan gå ind i en brændende hus. Vi har luft med til ca. 30 min
hårdt arbejde.
Svar: Gr unden til at vi tager gasflasker
ud før mennesker, er for at gasflasken kan
gå hen og eksplodere. Så det er for vores
egen sikkerhed - og mulige tilskadekomnes
skyld.
I dette link kan man se, hvad der sker, når
man vil slukke ild i en frituregryde med
vand.
https://www.youtube.com/watch?v=cQRlqVIm-NI 

Brandøvelse på Anneberg plads
Efter brandøvelsen var færdig i klubben, tog
vi alle sammen op på Annebergs plads og
der var der så mulighed for at kigge ind i
brandbilen og se hvordan det så ud inde i
sådan en. Efter det skulle vi finde ud i nogle
grupper med ca. fem mand i hver. Vi startede med at slukke ild med en pulverslukker
og derefter prøve at lægge et brandtæppe
over en tønde ild. Vi havde selvfølgelig deres hjelm- og brandhandsker på. Vi skulle
også se hvad der skete hvis man puttede
vand på en gryde der brændte, og vi fik at
vide det skulle man aldrig gøre, det fandt vi

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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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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 Organisten Hanna Husteds afskedsreception
Efter 14 år som organist i Grønbjerg - Nr.
Omme Kirke - har Hanna Husted valgt at
stoppe organistkarrieren for at begynde en
ny karriere som ernæringsassistent.
Hanna Husted er påbegyndt uddannelsen til
ernæringsassistent, en uddannelse der tager
3½ år.
Under grundforløbet på 20 uger har Hanna
passet jobbet som organist i Nr. Omme kirke, men da praktik, og en senere ansættelse i
et storkøkken kan indebære weekendvagter,
vælger Hanne nu at stoppe, men som hun
sagde ved afskedsreceptionen, ”meget imod
min vilje” men nu er der en milepæl i mit liv
og jeg har valgt at påbegynde en uddannelse
til ernæringsassistent.
Hanna blev ”sendt videre” i livet ved en afskedsreception i konfirmandstuen ved præsteboligen i Grønbjerg hvor hun af menighedsrådet fik en ”lille havfrue” som afskedsgave. (-mb) 
Hilsen fra en eks!
Jeg vil gerne sige jer i Grønbjerg tak for den
tid, jeg har haft her ved kirken.
En særlig varm tak for opmærksomheden
ved min afskedsreception!!
Hanna Husted

Har du mulighed for at give en hjælpende hånd
i Genbrugsbutikken?
Ca. tre gange om ugen
Du må meget gerne have bil til rådighed
Tider mm. aftales
Med venlig hilsen Tonni Lauridsen mob: 23 43 96 59
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 Mindeord

først til Grønbjerg mejeri og senere til
Spjald efter sammenlægningen af de to mejerier. Dette fortsatte helt til mælken blev
hentet af tankbiler.
Ferier blev der sjældent tid til her i husmandshjemmet på Sønderkjærsvej, for alle
dyrene, jerseykøerne, grisene, hønsene og
duerne skulle passes med omhu og interesse.
Men senere, efter at Henning blev pensionist, har han nydt skønne ture ud i landet
sammen med Aase og pensionistforeningen.
Også danseaftener blev han så glad for, kunne man ikke for godt holde til dansen, kunne
man da sætte sig og nyde musikken, som
han holdt så meget af!
Henning efterlader sig foruden Aase sine tre
sønner, Peder i Holstebro, Henrik i Dejbjerg,
og Lars i Smedebæk ved Ejstrupholm samt
tre svigerdøtre og 10 børnebørn.

Ved: Ingrid Kirk

Henning Jensen, Sønder kjær svej 19, er
fredag den 21. februar 2014 pludselig afgået
ved døden og blev den 28. februar begravet
fra Nørre Omme Kirke.
Henning Emil Jensen, som han var døbt,
blev født i 1936 på Sønderkjærsvej 21 som
søn af Margrethe og Peder Jensen. Efter 10
år i nr. 21 købte Margrethe og Peder det nuværende hjem på Sønderkjærsvej 19.
Som den næstældste af en børneflok på 4
kom Henning ud at tjene efter syvende klasse på Grønbjerg Skole. Flere steder blev det
som karl på landet, blandt andet var han i
Sig i Hover i 3 år. Altid var der nogen på
hjemegnen, der gerne ville have "Henning te
Pe Jensens i sit brød - en dygtig og stabil
medhjælp". Så Henning nåede ikke længere
hjemmefra end til Varde, hvor han aftjente
sin værnepligt.
Henning Jensen mistede tidligt sin far, og efter hans død kom sønnen sidst i tresserne
hjem og overtog gården. Moderen blev der
som husbestyrerinde, og sådan var det indtil
Henning mødte Aase, kokkepigen på De
Gamles Hjem i Ørnhøj, som han blev gift
med den 16. maj 1970.
Nu var grunden lagt for et dejligt hjem for
de tre drenge, som voksede op her og hjalp
mor med morgenarbejdet, mens far var på
mælketur. Henning kørte i mange år Kjærgårdturen, (fra hjemmet på Sønderkjærsvej
via Kjærgårdsvej og Algade til mejeriet)

Aase nævner, at hun er lykkelig for, at cirka
150 mennesker fulgte hendes mand til graven. Og foreslog at mindefesten på Ørnhøj
Hotel måtte afsluttes med Hennings yndlingssang:
Når igen det er slut på en dejlig dag,
hvor så mange glæder du fandt,
medens klokken slår sine sidste slag,
som en tak for den dag, der svandt.
Mon så helt du forstår, hvad en dejlig dag
er værd for det trætte sind.
Du har glemt de sorger, der ligger bag,
skjult af solenes sidste skin.
Æret Være Henning Jensens minde! 

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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 Støtteforeningen støtter Friskolen
Ved: Bestyrelserne for Grønbjerg Friskole og Støtteforeningen

hos Henriette og Jørgen Rasmussen
Tombola ved årets julemarked
Pølsesalg hos Jørn Bak, når køerne slippes på græs i foråret
Medlemskontingent

Hjælp os med at samle støtter til
Grønbjerg Friskoles Støtteforening
Støtteforeningen er hvert år med til at forsøde skolelivet for både børn og voksne på
Grønbjerg Friskole. Støtten kommer til skolen i form af nye spændende undervisningsmaterialer, musikinstrumenter, møbler, plantekrukker og mange andre skønne ting.
Fælles for disse skønne gaver er afhængigheden af de bidrag Støtteforeningen modtager.

Vi ved, der er flere familiemedlemmer og
venner, bosiddende udenfor Grønbjerg, som
bidrager til Støtteforeningen, men der er sikkert flere, som kunne være interesseret i at
bidrage – derfor opfordrer vi dig til at fortælle om Støtteforeningens aktiviteter.
Girokort til indbetaling af medlemskontingent kan afhentes på skolen eller hos Grete
Tange – og alle er velkomne til at transportere papir og metal til respektive containere.
På forhånd tak for jeres hjælp!!!

Støtteforeningens aktiviteter er blandt andet:
Papir og pap indsamling i containeren
ved Brugsen
Jern & metal indsamling i containeren

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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 Her vækkes lysten til at lære
Ved: Formand for bestyrelsen Bo Larsen

og det enkelte barns/elevs udvikling og trivsel. Hele gruppen bidrager også stærkt til en
fortsat udvikling af undervisning, skoledrift
og dannelsesopgaven af de unge mennesker.
Vi kan også konstatere, at vi er aldeles komfortable med, at Niels Henrik Larsen løfter
opgaven som skoleleder aldeles tilfredsstillende.
Skolen er begunstiget af et meget stærkt forældreengagement. Dette gælder i forhold til
opbakning i dagligdagen på skolen og ikke
mindst i forhold til løsning af praktiske opgaver, primært på de to årlige arbejdsdage,
men der løses også løbende opgaver af den
karakter.
Vi oplever også en stærk opbakning fra lokalsamfundet i alt, hvad der sker på skolen.
Det gælder løsning af opgaver, bidrag fra
støttekredsen, deltagelse i arrangementer og
udbredelse af god omtale af skolen.
Alle tre ben er essentielle elementer i det at
drive og udvikle en institution som Grønbjerg Friskole. Vi vurderer samtidig, at der
er balance i tingene, forstået således at personale, forældre og lokalsamfund får indsatsen tilbagebetalt. Lærerne i form af en spændende og givende arbejdsplads. Forældre der
fornemmer og bekræftes i, at deres børn får
det bedste afsæt for det videre liv, såvel fag-

Grønbjerg Friskole
Bestyrelsesarbejdet på
Grønbjerg Friskole
På friskolen er der en fin tradition for, at lederne fra såvel skolen som NaturMusen skriver fredagsbreve, hvor de typisk beskriver
og reflekter over den forgangne uges begivenheder. Der kommer praktiske meddelelser og også informationer af mere generel
karakter. Ligeledes har vi fra bestyrelsen også spalteplads, når der er behov herfor.
I den elektroniske udgave af Runestenen er
der link til fredagsbrevene, og dermed håber
vi, at mange - og også andre end forældregruppen - læser fredagsbrevene, som ofte er
meget bekræftende læsning, der giver et fint
indtryk af, hvad der rører sig på skolen.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne udvide
kendskabet til skolen, og i den forbindelse er
indlæg til den trykte Runestenen en oplagt
mulighed, som vi gerne vil benytte.
Hvad rører sig på skolen
I arbejdet med og omkring skolen oplever vi
skolen som en spændstig og velsmurt maskine. Vi har først og fremmest en absolut engageret og kompetent medarbejderstab, der
dels har fokus på daglig drift, undervisning
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ligt som socialt og personligt. Lokalsamfundet oplever skolen som et af de stærkeste aktiver i Grønbjerg og omegn.

der ingen tvivl om, at det fremadrettede arbejde i bestyrelsen kommer til at omfatte:
 Sikring af elevtilgang – primært sikret
ved fortsat at udvikle skolen til at være
det bedste skolevalg for områdets forældre og børn.
 Synliggørelse af skolen og dens kvaliteter – i den sammenhæng kommer I som
interesseparter også i spil til at stimulere
denne opgave
 Sikring af et godt og dialogbaseret samarbejde med forældre og skolekreds/
lokalområde/øvrige interesseparter
 Sikring af en sund økonomi – således det
pædagogiske personale fortsat kan bruge
deres kræfter på at lave verdens bedste
skole
 Stimulering af at 9. klasse, der starter op
til sommer bliver en fortsættende succes

Rammevilkår
I forlængelse af ovenstående kan det konstateres, at behovet for et stærkt samarbejde er
højaktuelt. Når vi sammenligner de økonomiske tal er Grønbjerg Friskole drevet mere
effektivt end gennemsnittet af andre friskoler. Det har betydet, at der er skabt tilfredsstillende økonomiske resultater samtidig
med, at forældrebetalingen har ligget i den
lave ende. Det har vi det rigtig fint med. Når
vi kigger på sammenligningstallene, er det
meget tydeligt, at der er størrelsesøkonomi –
også i det at drive friskole. Dermed også
sagt, at de små skoler har svært ved skabe
økonomisk sammenhæng – en præmis, der
er afgørende for at fortsætte skoledriften.
Den naturlige rekruttering i Grønbjerg og
omegn udfordres af faldende årgange af
børn, hvilket puster til behovet for at være
skarp på de strategiske beslutninger.
De effektiviseringsreformer, der rammer folkeskolen får ligeledes betydelige konsekvenser for de økonomiske rammer i at drive friskole. Koblingsprocenten – altså den del, der
udbetales til friskolerne i forhold til omkostningen ved at have en elev i folkeskolen, er
faldende. Når der lovgives ind mod faldende
omkostninger i folkeskolen – ja så rammes
friskolerne dobbelt hårdt. Dansk friskoleforening har meldt ud, at der skal effektiviseres
5-8 pct. Det er alvorlige tal at forholde sig
til.
Forringede støttevilkår, konstateret størrelsesøkonomi og mindre børneårgange udfordrer den fremadrettede økonomi. Det er bekymrende, men trods alt godt, at vi ved det.
I bestyrelsen og på skolen som helhed er det
vores opfattelse, at vi har så meget at byde
ind med, at vi også vil være der på den længere bane. Der leveres en vare som der også
er efterspørgsel på fremadrettet. Vi må dog
forholde os til de givne rammer, og derfor er

Som led i ovenstående er markedsføringen
af skolen også blevet intensiveret.
 Skolen bruger aktivt Facebook, hvor I
fint kan ”like” og dermed følge skolen.
 Der er lavet ny folder og forskellige
postkort til uddeling
 Vores nye slogan sidder flot bag på bussen og sår forhåbentligt små frø, hvor
den kommer frem
Som overskrift på alle de initiativer, der tages er det nu sådan, at vores slogan skal understøttes af alt hvad vi laver på skolen.
Sloganet er:
”HER VÆKKES LYSTEN TIL AT LÆRE”.
Det er det vi ser på vores børn, og det er det,
vi mener giver det bedste afsæt for at lære,
at dannes og udvikles til at gå et dejligt liv i
møde.
Vi håber på jeres fortsatte eller forstærkede
opbakning til Grønbjerg Friskole – der er
brug for jer.
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 Grønbjergpiger - Marlene L.R. Jensen
Fra Canada til Danmark.
Marlene finder Klaus - tar turen fra Canada
og slår sig ned i Grønbjerg til gensidig glæde. (-ik)
Min fortælling handler lidt om mit liv i Canada, hvordan jeg endte i Danmark og lidt
om mit liv i Danmark.
Opvækst og skolegang
Jeg voksede op på en gård på prærien i provinsen Manitoba, som ligger midt i Canada.
Vores gård lå en halv times kørsel øst for
grænsen til provinsen Saskatchewan og to timers kørsel nord for grænsen til staten North
Dakota i USA.
Min far var landmand, men han beklagede
sig ofte over, at han aldrig havde haft muligheden for at tage en videregående uddannelse. Min far opfordrede alle sine børn til at
tage en uddannelse, hvilket lykkedes for os
alle seks. Min mor var lærerinde, men på det
tidspunkt opgav de fleste gifte kvinder deres
karriere for at passe deres familie, hjælpe til

mb-foto

i bedriften, og bidrage til de sociale aktiviteter i lokalsamfundet. Af og til var hun vikar
for vores lærerinde, og jeg mente bestemt ikke, at det var sjovt at have sin mor til lærerinde.
Vi var seks søskende; to piger og fire drenge, hvoraf to af drengene var tvillinger. Vi
havde alle pligter, såsom at hjælpe i huset,
luge i køkkenhaven, og hjælpe til med driften af gården. Meget lig de gøremål, som
danske børn havde, hvis de voksede op på
en gård.
Jeg startede i skole, da jeg var seks år gammel. Der var ingen børnehave dengang.
Der var eksamen i alle fag op til jul, påske
Huset hvor jeg voksede op. Huset var bygget af
træ. Læg mærke til de 2 jernspyd på husets tag,
som er lynafleder. Alle høje bygninger er udstyret
med lynafleder.
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og inden sommerferien. Vi skulle have over
50 % rigtige i alle fag for at rykke op til næste klassetrin. Hvis vi ikke formåede at få
over 50 % rigtige, så skulle vi gå klassen
om. Vi havde sommerferie i juli og august,
og ca. tolv dages ferie ved jul og påske. Vi
holdt en Halloween-fest sidst i oktober, hvor
vi lavede græskarlanterner, udsmykkede
skolen og klædte os ud. Forældrene sørgede
for kager, småkager og saftevand. Vores juletræsfest var den sidste skoledag før juleferien. Eleverne stod for underholdning og udsmykning af skolen. Forældrene stod for udsmykning af forsamlingshuset og pyntning
af juletræet. De sørgede også for mad og
drikke, slikposer til børnene, musik til dansen om aftenen og skaffede en julemand.
Vores næste fest var omkring påske. Vi lavede påskepynt, malede æg, og udsmykkede
skolen. Igen var det forældrene som sørgede
for forfriskninger. Den sidste skoledag før
sommerferien var en udflugtsdag. Et år kørte
vi til Minot, North Dakota, USA. Der var ca.
tre timers kørsel til Minot. Vi besøgte en
zoologisk have og en lokal tv-station.

sommeren og blev kørt om vinteren, hvis
vejret var dårligt. Hvis der var for meget
sne, så blev traktoren brugt. Hvis det var for
koldt til at få startet traktoren, så var der altid et spand heste og kanen.
Vores lille skole gik kun til ottende klasse,
og der var kun ét klasseværelse. Vi var mellem tyve og tredive elever. Efter ottende
klasse tog jeg skolebussen til en større skole,
hvor jeg tog niende, tiende, ellevte og tolvte
klasse. Vi skulle ikke betale for bussen. Der
var en time med bus begge veje. Vi skulle
ikke betale for vores skolegang eller for vores bøger. Vi havde flere prøver og eksamener på overbygningen. Vi fik lov til at rykke
et klassetrin op, selvom vi havde under 50 %
rigtige i et fag, men skulle tage det fag om
igen. Hvis man var træt af at gå i skole, kunne man stoppe, når man var femten år gammel.
Uddannelse
Min storebror og -søster begyndte på universitetet, efter at de havde afsluttet deres tolvte
klasse. Studerende på universitetet skulle betale for kost of logi, og deres bøger til de
lektioner, de deltog i.

Min skole lå i en lille by ca. to en halv kilometer fra vores gård. Vi gik til skolen om

Min først skole. Den første skole i Broomhill området var bygget i 1892. Skolen og den lille hestestald
til højre for skolebygningen var bygget af træ. Jeg kan kun huske én pige som red til skole.
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Og hvordan kunne man finansiere sit studium?
Man kunne få hjælp fra forældrene eller andre familiemedlemmer eller tage et banklån.
Men det vigtigste var nok at få arbejde i
sommerferien. Sommerferien på universitetet gik fra maj til september. På grund af Canadas lange og kolde vinter var der ekstra
travlt i byggebranchen og vejarbejder i sommerperioden. Mange studerende fik arbejde i
turistbranchen eller som ferieafløser i virksomheder og institutioner.
Jeg kunne ikke se mig selv studere i tre år.
Jeg ville ud at rejse. I sidste ende besluttede
jeg at læse til sygeplejerske, selv om det
ville tage tre år. Sygeplejersker kunne få en
stilling hvor som helst, så jeg kunne bare
skifte sygehus, når jeg ønskede at se en anden del af Canada.

”husmor” til at holde øje med os. (Vi var alle over 18 år!) Der var kun adgang for mænd
i vores reception. Hvis vi tog i byen, skulle
vi være tilbage senest kl. 22.00, og lyset
blev slukket kl. 23.00.
Vi fik èt weekendpas pr. måned. En sygeplejerskeuddannelse var ikke lige så dyr som en
universitetsuddannelse. Vi modtog en lønseddel hver måned. Efter at kost og logi var
trukket fra, havde vi fem dollars (30 kr.) om
måneden i det første år, seks dollars det andet og syv dollars det tredje år. Det var lige
nok til at dække udgifterne til en busbillet
hjem og tilbage igen. Jeg tog to banklån til
at dække udgifterne til min uddannelse. Det
ene var rentefrit, hvis jeg betalte det tilbage
inden for seks måneder efter, at jeg var færdig med min uddannelse. Jeg behøvede ikke
betale det andet lån tilbage, hvis jeg arbejdede et år på et mindre sygehus. Det var en
god måde at få sygeplejersker til at arbejde
på de mindre sygehuse.
Da vi var på vores andet år af uddannelsen,
fik vi lov til at tage ekstra vagter, hvis en afdeling var underbemandet, eller en patient
havde brug for en fast vagt. For et sådant job

Sygeplejeskolen lå to timers buskørsel fra
min hjemby. Her var et kollegie kun til sygeplejerskeelever. Vi boede to elever i et
værelse, hvor der var to skabe, to skriveborde, en køjeseng og et vindue. Det var lidt ligesom på en efterskole. Der var en

Kostalden var indrettet til malkekøer og opdræt, og var bygget af træ og havde betongulv. Oven over
kostalden var der et stort høloft med trægulv, hvor den tidligere ejer holdt lade/høstfest med folkelig
dans og musik.
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fik vi fuld løn. Den canadiske sygeplejerskeuddannelse var en lille smule anderledes end
den danske sygeplejerskeuddannelse. Et eksempel kunne være, at efter at vi havde lært
om diabetes i klassen, fik vi en patient med
diabetes at pleje på hospitalet. Der var altid
en instruktør fra sygeplejeskolen med os.
Hospitalspersonalet var ikke ansvarlig for
undervisningen af os. På den måde var skolen sikker på, at vi alle modtog de korrekte
instrukser, og vi optog ikke kostbar tid fra
plejepersonalet på afdelingerne.

og arbejdede på en gård ca. tre timers kørsel
fra, hvor jeg arbejdede. Seks måneder senere
rejste han tilbage til Danmark for at overtage
sin fars gård. Da han kom tilbage til Danmark, havde hans far ombestemt sig, så
Klaus købte en gård i Grønbjerg i stedet. Før
jeg mødte Klaus, havde jeg brugt seks måneder på at rejse rundt i Europa i 1970 sammen
med to andre sygeplejersker.
Vi havde også besøgt Danmark. Jeg besluttede mig for at undersøge forholdene i Danmark lidt nærmere, og med hjælp fra min sygeplejerskeforening, blev jeg ansat på sygehuset i Herning i august 1973. Jeg lejede et
værelse i nærheden af sygehuset. Vi var tre
sygeplejersker som delte køkken og bad i en
større lejlighed. De fleste blandt personalet

Klaus
Jeg arbejdede på en intensivafdeling på hospitalet i Red Deer, Alberta, da jeg mødte
Klaus i 1972. Han var udvandret til Canada

Brandon General Hospital, hvor jeg tog min sygeplejerske uddannelse. Sygehuset på billedet blev bygget i 1962, men det første sygehus i Brandon blev bygget i 1883. Den canadiske sygesikring er meget
lig den danske sygesikring. Der er nedlagt mange mindre sygehuse i takt med at vejene og bilerne er
blevet af bedre kvalitet.
De fleste læger er med i en privat lægeklinik, hvor der er almindelig praktiserende læger og læger med
specialer og de fik tildelt en bestemt antal sengepladser på sygehuset. Hver enkelt læge er ansvarlige
for den patient han indlægger på sygehuset. I weekenden er det den læge som har vagt i den pågældende læges lægehus.
Sygehusdirektøren styrer administrationen af sygehuset i samarbejde med en bestyrelse bestående af ledere fra de forskellige afdelinger på sygehuset, cheflæge, oversygeplejerske, og sygehusudvalget. Sygehusudvalget kunne bestå af politikere og almindelige borgere.
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plejemor, deltog jeg i dansk-undervisning
om aftenen i Ringkøbing. Alle de andre studerende var danskere, men jeg formåede at
lære lidt mere om dansk grammatik. Jeg gik
på sprogskole i Skjern, efter at jeg stoppede
med at arbejde som dagplejemor. Jeg har
stadigvæk udfordringer med stavning og
grammatik, men jeg læser dansk uden problemer, og de fleste kan forstå min
”dialekt”. Min søster siger, at jeg nu også taler engelsk med dansk accent.
Vore børn
Vore børn er flyttet hjemmefra for mange år
siden.
Teresa tog HH på Holstebr o Handelsskole, og efter et halvt år i Schweiz læste hun til
BA i erhvervssprog (bedst kendt på det tidspunkt som Erhvervssproglig Korrespondent)
i tysk og engelsk på Herning Ingeniør og
Handelshøjskole (HIH) i Birk. Her mødte
hun Martin Ølund, som læste til VVS Tekniker. De er nu gift og har 3 drenge. Teresa arbejder hos KPMG i Aarhus som personlig
assistent. De købte en lille ejendom ved
Hvilsted, syd for Aarhus, hvor Martin også
har sit værksted.

Min sidste dag som sygeplejerskeelev.

kunne tale engelsk og var meget hjælpsomme. Patienterne var også meget hjælpsomme, men der var mange forskellige dialekter.
Jeg deltog i danskundervisning om aftenen.
Vi var mange forskellige nationaliteter og
vores lærer var en dansk pilot, hvis kone var
fra USA.
Klaus og jeg blev gift i Nr. Omme Kirke
med efterfølgende fest i Ringkøbing. Det var
et bryllup med alle de traditioner, som hører
sig til i Danmark.
Jeg arbejdede i Herning i ca. tre år, tilbragte
omkring syv år med at passe vores tre børn,
mens de var små, og derefter begyndte jeg
igen at arbejde, denne gang på sygehuset i
Ringkøbing. Efter tre års natarbejde på deltid besluttede jeg at stoppe som sygeplejerske. Jeg var heldig at få arbejde ved kommunen som dagplejemor. Jeg havde seksten
dejlige år som dagplejemor, før de mange
løft begyndte at genere min venstre skulder.
I en periode, mens jeg arbejdede som dag-

Jens blev uddannet møbelsnedker ved
Finn Kragelund (FK) i Sørvad. Efter sin læretid, aftjente Jens sin værnepligt ved Livgarden, og derefter vendte han tilbage til FK
Møbeldesign i Sørvad. Jens emigrerede til
Canada i 2002 og fik arbejde hos min søster
og svoger. Han købte en landbrugsejendom
på 65 hektar i 2006 og har siden købt mere
jord til, så han nu har 400 hektar. Han har
bygget et 350 kvadratmeter stort værksted
på gården. Jens blev gift i 2011 med Rachel
Sirski. Rachel er landmandsuddannet og har
også en bankuddannelse. Lige nu er hun filialdirektør i en mindre bank. De har kun
planteavl, så Jens arbejder med møbelsnedkeri om vinteren og med markarbejde om
sommeren.
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Hans blev klassik spr oglig student fr a
Ringkøbing Gymnasium i 1998. Herefter fik
han aftenarbejde hos Trehøje Døre, indtil
han kunne aftjene sin værnepligt hos Livgarden. Hans blev sendt på Sergentskole i Sønderborg, hvorfra han vendte tilbage til Livgarden som Tung Morter befalingsmand. Efter aftjent værnepligt studerede han Klassisk
Filologi på Aarhus Universitet. Hans plan
var at undervise i græsk og latin på gymnasiet, men den nye gymnasiereform, hvor Latin
ikke længere var obligatorisk på sproglig
linje, satte en stopper for hans planer. Efter
at have afprøvet forskellige muligheder,
endte han ved Post Danmark i Beder. I dag
arbejder han hos Post Danmark i Aarhus
som postomdeler og teamkoordinator i Højbjerg. Han og hans kæreste bor i Brabrand.

Dauphin, Manitoba. Det er betryggende for
os at vide, at Hans har familie i nærheden.
Min Fritid
Og hvad gør jeg med al min fritid?
Vi har tre børnebørn, som vi nyder at være
sammen med.
Jeg har frivilligt arbejde hver torsdag formiddag på Spjald Plejehjem, og jeg er også
besøgsven der. Jeg går til gymnastik i Videbæk og er begyndt at tage i motionscenter på
Centerparken i Videbæk. Jeg har taget forskellige edb-kurser. Sidste efterår tog jeg et
kursus i slægtsforskning i Herning, og jeg er
sikker på, at det vil tage en masse af min fritid de næste mange år. Jeg er medlem af
Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds og har en stor
blomsterhave, som jeg er ved at plante
blomsterende buske i, så det bliver nemmere
at passe.
Jeg nyder at deltage i nogle af de mange aktiviteter i Grønbjerg. Jeg vil gerne takke lederne af de forskellige organisationer og foreninger for det store stykke arbejde, de gør,
for at Grønbjerg fortsat er et interessant
samfund for alle aldre og nationaliteter.

Canada
Canada er et multinationalt samfund, hvor
man vokser op med forskellige skikke og
sædvaner, så mødet med den danske kultur
var ikke den helt store udfordring for mig.
Men det tager tid at lære det, og jeg lærer
hele tiden noget nyt. Afstanden til familien
er stor, men det ville det også have været,
hvis vi havde bosat os i Canada. Der er to
tidszoner mellem min storebror i Crapaud,
Prince Edward Island i Østcanada, og min
yngste bror i Calgary, Alberta i Vestcanada.
Mine tre andre søskende bor forskellige steder i provinsen Manitoba. Jens bor kun 10
kilometer fra min søster og svoger i

Marlene Louise Rainnie Jensen
Vær ikke bange for at tage store skridt,
du kommer ikke over en kløft
med to små hop!
Gammelt ordsprog 
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- Handel lokal det gør vi...
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