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Algadeprojektet smitter
Friskolen har bidraget væsentlig til at Algade får en endnu pænere indkørsel fra vest.
Hækken er fjernet, og en ny indgang til skolen er etableret, så man ikke som gående eller cyklende behøver at komme på parkeringspladsen med megen morgentrafik.

RUNE
STENEN

gave som Algadeprojektet, som nu er kommet godt i gang?
Må en landsbypedel f.eks. hjælpe til med
udenoms arealerne ved Friskolen?
Hvem skal bestemme hvad han/hun skal bestille?
Skal hver forening tildeles nogle dage om
måneden?
Hvem er, eller skal være pedellens chef?
Flere spørgsmål rejser sig!
Det vil kræve nogle møder, at lægge den
plan og finde ud af hvad der skal og kan gøres, hvis vi her i Grønbjerg beslutter os for at
søge om at få en landsbypedel.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Skrumpelev eller landsbypedel?
I sidste nummer kurserede jeg over en rapport, som var blevet bestilt af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. Om nedlægningstruede landsbyer.
Nu barsler Ringkøbing-Skjern kommune
med planer for en Landsbypedel-ordning.
Hvad den overordnede mening med projektet er, kan vi måske få klaring på til de møder, der er blevet indkaldt til.
Tænker vi Grønbjerg, vil nogen mene at det
har vi ikke brug for, vi kan jo selv. Andre vil
sige, at det var da dejligt, så kan vi komme
af med nogle af de trivielle opgaver og kaste
os over noget nyt.
Men hvad nu hvis?
Om landsbypedellen står der på kommunens
hjemmeside:
”Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
har taget initiativ til at etablere en landsbypedel-ordning.
Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og
de lokale foreninger med at få løst opgaver,
som enten ikke løses i dag, eller som løses af
frivillige.
Opgaverne til landsbypedellen kan være alt
fra vedligeholdelse af bygninger eller udendørs arealer, opførelse af mindre ting eller
rydning af arealer med henblik på etablering
af noget nyt.
Målet med ordningen er at give et løft til
serviceniveauet i lokalsamfundene og at
kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på
nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet.”
Her bliver løftet lidt af sløret for målet med
ordningen.
Men kan en Landsbypedel f.eks. løfte en op-

For øvrigt mener jeg ...i tråd med ovenstående!!!!!!
...at al tung trafik igennem Grønbjerg skal
ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte
vej fra Tim. - Var det måske et projekt som
en landsbypedel kunne løfte? 
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og det er nu vort håb at ansøgningen kan
imødekommes.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Socialudvalget.
Vi har i Socialudvalget været på besøgsrunde hos kommunens tilbud inden for Handicap og Psykiatri. En rigtig god oplevelse at
se, og høre om de rigtigt gode tilbud Kommunen tilbyder til borgerne inden for dette
område. Jeg står i hvert fald tilbage med oplevelsen af at vi har nogle helt fantastiske institutioner, og med dygtige ledere og medarbejdere som skaber de allerbedste rammer,
og som løbende udvikler tilbuddene til glæde for brugerne.

Nyt fra Byrådet
I skrivende stund er foråret
over os, flere dage i træk
med høj sol, og temperaturer op mod de 20 grader.
Naturen grønnes dag for
dag, dagene længes og en
forhåbentlig god sommer
er os i vente. I den anledning har jeg valgt
denne gang at indlede med strofer fra Kaj
Munks ”hvad var det dog der skete”
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Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.
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Bredbånd.
På Byrådets møde i maj blev der behandlet
et punkt vedrørende udbredelse af bredbånd
til hele Kommunen. Alle er vist enige i, at
en forudsætning for vækst i vores Kommune, er at alle har mulighed for at koble sig på
bredbånd, og at der er mobildækning i hele
vores område.
I den anledning blev der i efteråret 2012
gennemført et IT-udbud som skulle sikre alle borgere i kommunen fik adgang til bredbånd og mobildækning. Det daværende byråd forkastede de indkomne tilbud da buddene ansås at være for høje.
Regeringen har i økonomiaftalen for 2014
afsat en mindre lånepulje til udbredelsen af
bredbånd. Set i lyset af opgavens størrelse er
det ikke noget prangende beløb der er tale
om. Byrådet vedtog på sit aprilmøde at ansøge om hele det afsatte beløb på 50 mio. kr.
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Dagen aftaget med 1t 4m
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Nedrivningspuljen.
Kommunen har søgt, og fået tilsagn om midler fra Pulje til Landsbyfornyelse. Kommunen har fået tilsagn om 5,5 mio. kr. og med
tillæg af egne midler er der i alt 9,2 mio. kr.
i puljen for 2014. Der foregår i øjeblikket en
politisk afklaringsproces om, hvordan
RKSK vil prioritere pengene, for at få mest
muligt ud af beløbet. Midlerne kan søges nu,
men det kan anbefales at vente indtil Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget stilling til
de endelige kriterier. Det forventes at disse
er besluttet inden sommerferien.
Runestenens læsere ønskes
en god sommer. 

75-års fødselsdage
I marts måned blev der rundt i kommunen
afholdt 75 års fødselsdag for de af kommunens borgere der er fyldt, eller fylder 75 år i
2014. Baggrunden for arrangementerne er en
ændring af kommunens forebyggende hjemmebesøg hos seniorer over 75 år. Ideen er at
sikre at kommunens ældre medborgere lever
så godt og selvhjulpent som muligt med udgangspunkt i det aktive medborgerskab. Der
blev afholdt 5 arrangementer, og alle var
meget velbesøgte. Det er som følge heraf besluttet at forsætte disse arrangementer i de
kommende år, med forskellige temaer fra år
til år.

 Tilsynserklæring Grønbjerg Friskole
Ved: Tilsynsførende Lone Astrup Sørensen

skal give min eksterne vurdering af
om undervisningen svarer til det der kræves i folkeskolen
om der gives sprogstimulering der svarer
til det der kræves i folkeskolen
elevernes standpunkt i dansk, matematik
og engelsk
om det samlede undervisningstilbud svarer
til det der kræves i folkeskolen
om undervisningssproget er dansk.

Hermed uddrag af Lone Astrups Sørensens
tilsynsrapport – hele rapporten kan læses på
Grønbjerg Friskoles hjemmeside.
Lone Astrup Sørensen, har indtil nu været
Grønbjerg Friskoles eksterne tilsynsførende,
men på grund af krav om certificering af tilsynsførende har Lone meddelt Friskolen at
hun stopper som ekstern tilsynsførende.
Tilsynserklæring for Grønbjerg Friskole
for skoleåret 2013 / 2014.
Tilsynet er gennemført hen over skoleåret
13/14 og baseres bl.a. på samtale med skoleleder, elever, lærere og forældre, orientering
om skolens hverdag via medarbejdere og
hjemmesiden og tilsynsbesøg på 2 hele skoledage – hhv. den 10. oktober 2013 og den
5. marts 2014.
Ved tilsynet har jeg overværet undervisning
på de fleste klassetrin og i mange fag - herunder temauge, idræt, udeskole og opstart af
projektuge.
Jeg er udpeget som ekstern tilsynsførende og

Tilsynserklæring:
Grønbjerg Friskole kan nu snart afslutte det
6. skoleår.
I dette skoleår er der på nuværende tidspunkt 118 elever fra 0. – 8. klassetrin og 10
lærere.
På første tilsynsbesøg oplevede jeg, med
hvilket gå-på-mod og energi der afvikledes
temauge. At se elever fremlægge med stor
viden og engagement. Og gå hjem fra skole
som ”eksperter” i naturkatastrofer.
Mange metoder, og mange forskellige medier tages i brug - og mange kundskaber kræ6
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ves for at bidrage i det fællesskab. Mange
fag integreres, og som tidligere oplever jeg
den særlige tone og nærhed der hersker på
skolen - eleverne imellem men også elever
og lærere imellem.

vernes undervisning og faglige niveau i fagene dansk, regning /matematik, engelsk, historie og samfundsfag efter min bedste vurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elevernes
sprog stimuleres i skrift og tale, og undervisningssproget er dansk.

Jeg oplever, hvordan mellemgruppen nysgerrigt og aktivt kombinerer teori og praktisk øvelse i forsøget på at teste deres kondition. Der er bare en naturlig glæde ved at bevæge sig. De lærer noget, mens de udfordres
- og de har det sjovt.
Og jeg oplever de ældste elever gå til sagen
med henblik på at teste hvordan kroppen
forbrænder energi. Også her ses en tydelig
vægtning af det denne lille skole står for:
samtale, glæde, oplevelser og læring.
Jeg oplever en skole der gør hvad de siger.
En skole med et kolossalt engagement og en
særlig atmosfære og stemning. Hele tiden i
gang. Hele tiden bestræbelser på at gøre tingene bedre.
En gennemgang af fagplanerne viser, hvordan fagenes indhold og temaer er fordelt på
klassetrinnene, og hvor varierede metoder
der tages i brug: undervisning i hold, oplæg
fra en lærer, gruppearbejde, udeskole aktiviteter og teambuilding for bare at nævne nogle. Gode redskaber i planlægning af undervisningen.
På mit andet besøg havde jeg bl.a. glæden af
at være med til idræt, fortælletime, projektopstart og udeskole. Og jeg ved godt, at jeg
har sagt det tidligere: skolen emmer af gensidig respekt og tillid. Af hjælpsomhed og
disciplin. Og af et miljø hvor både læring og
trivsel værdsættes.
Min vurdering er, at undervisningen og organiseringen af den er på et fagligt højt niveau. Meget velforberedte lærere der ud fra
centrale, faglige begreber opnår at skabe
nogle selvstændige, reflekterende og ansvarlige elever.

Min vurdering er, at en elev fra Grønbjerg
Friskole helt uden problemer kan indgå på
tilsvarende klassetrin i
folkeskolen. Fagenes indhold og tilrettelæggelse er overordnet dækkende for, hvad der
kan forventes af eleverne på de forskellige
klassetrin, og eleverne arbejder generelt på
det niveau der forventes af dem.
Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges ud fra de af Undervisningsministeriet gældende mål og med størst muligt
hensyn til den enkelte elevs behov for udvikling og faglige niveau. Der er udarbejdet
fagplaner for 22 forskellige fag, herunder
fagdagene. 

Jeg bekræfter hermed, med henvisning til
den af Undervisningsministeriet bekendtgjorte Lov om tilsyn med frie skoler, at ele7
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Solceller på LokalBrugsen i Grønbjerg
Vi tror på fremtiden....så kom og vær med


Vi vil investerer i Grøn Energi med Solceller på taget



Vi opererer med en 10 års plan - og investeringen er et led i planen



Investeringen er på 150.000,- + moms



Lokal opbakning er en nødvendighed



Du kan hjælpe med investeringen ved at give tilsagn i Brugsen



Du skal være villig til at udlåne beløbet rente og afdragsfrit i 10 år



Herefter betales beløbet tilbage



Der bliver oprettet en deponeringskonto i Landbobanken



Du kan investere fra kr. 2.000,- og +



Vi går i gang når vi har tilsagn om min. halvdelen af beløbet



Du kan følge udviklingen på en søjle i Brugsen



Anlægget vil forbedre Brugsens likviditet med ca. kr. 15.000,- pr. år



Der er allerede givet tilsagn om kr. 27.000,-

For at være sikre på service mv. i anlæggets levetid arbejder vi sammen med Energi Midt
Fakta:
Størrelse
56 stk. el-paneler
Forventet årlig produktion
ca. 13.000 kWh.
Installationen udgør ca. 25% af Brugsens nuværende forbrug
”Mange virksomheder kan med fordel installere solceller, som dækker en del af deres energibehov i dagtimerne. Solceller kan sammenlignes med andre former for energibesparelser, da
der ikke leveres energi ud på forsyningsnettet. Rigtig mange virksomheder har et konstant
forbrug til f.eks. ventilation, køleanlæg eller serverrum, hvor et solcelleanlæg med fordel kan
dække en del eller hele behovet for elektricitet.”
Flemming Kristensen, Formand Dansk Solcelleforening
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 Klokkens Klang
Ved: Menighedsrådet Gravers Kjærgaard

Herunder et uddrag om klokker af Kirkeministeriets Klokkekonsulent Per R. Møller.

Foto: Mogens Ballegaard

Kirkeklokkens fødsel og indtog
Lige så længe, der har været kirker i Danmark, har der også været kirkeklokker, men
på verdensplan var klokken kendt længe før,
idet de ældste vidnesbyrd om klokkestøbning går tilbage til Kina omkring 3000 år f.
Kr. Dengang som nu støbes klokkerne af en
legering af ca. 80 % kobber og 20 % tin.
Da det store kirkebyggeri i 1100- og 1200tallet satte ind, tog kirken klokken til sig,
sikkert fordi det var det instrument, der på
den tid, kunne frembringe den kraftigste lyd
og derfor var velegnet til at holde kontakt
med menigheden. Til at begynde med havde
kirkerne kun én klokke, men i løbet af 1300tallet blev det almindeligt med flere klokker.

Den tilbageblevne klokke i Nr. Omme kirke hænger i kirketårnets nordre glughul. Og der bliver
den ifølge menighedsrådet hængende.

som helbredende medicin, og naturligvis var
virkningen størst, dersom der var iblandet urter fra galgebakken hentet ved midnatstide.

Klokkens anvendelse
Klokkerne blev anvendt såvel i kirkelig som
i verdslig sammenhæng, og det er kendt, at
der var et helt system af forskellige ringesignaler, der kundgjorde for beboerne, når man
skulle samles for at få en vigtig nyhed, eller
når der var brand eller ufred. Kendt er det
også, at der i høsttiden blev ringet med sankeklokken. Så måtte enhver gå ud på markerne og samle tiloversblevne aks. Klokkerne vigtigste funktion var at ringe til tidebønnerne, hvoraf der oftest var 7.
Ringningerne var tegn til, at man skulle samle
sig i bøn. Vi regner almindeligvis med, at vores morgen og aftenringning er en rest af disse
tidebønsringninger, og at det kun er i folketroen, at det har noget med solen at gøre. I middelalderen havde klokkerne stor magisk kraft.
De var hellige indviede instrumenter. Man
ringede med dem for at fordrive det onde, og
såmænd også for at drive tordenvejret på
flugt. Afskrab fra klokkerne eller det fedt,
som klokkebommen glider i blev anvendt

Klokkeskatten og kanonerne
At mange af kirkerne i Midt- og Nordjylland
i dag kun har én klokke, skyldes en klokkeskat, der blev udskrevet i 1528. Skatten indebar, at kirker, der havde to klokker skulle
aflevere den største, og kirker, der havde tre,
den største og den mindste. Klokkerne skulle omstøbes til kanoner. Når det blev klokkerne, der kom til at stå for skud, var det
først og fremmest på grund af forladekanonen, der var opfundet nogle år tidligere.
Støbte man kanonerne af datidens jernstøbegods, eksploderede de ofte i stedet for at drive kuglen frem. Støbte man derimod kanonerne af kobber iblandet tin, som kirkeklokkerne er fremstillet af, holdt de. I alt blev der
beslaglagt omkring 375 tons klokkemalm
svarende til 2/3 af landets klokkebestand.
Vi ved, at klokkeskatten heller ikke gik Nr.
Omme kirke forbi. Kirkens nuværende klok10
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ke er uden tvivl den ene tilbageværende af
de to klokker, kirken havde i middelalderen.

ringningerne afsluttes med 3 x 3 bedeslag.
Klokken har en anden vigtig funktion, når
der kimes. Kimning defineres som hurtige
slag, mens klokken hænger stille. Kimning
signalerer glæde, mens langsomme slag –
den såkaldte klemtning, der sjældent anvendes – symboliserer sorg.
Ifølge Kirkeministeriets ringecirkulære skal
der kimes i forbindelse med aftenringningen
forud for 1. helligdagene samt mellem ringningerne på 1. helligdagene jul, påske, pinse
og Kr. Himmelfart. Derudover kimes der
også ofte ved bryllupper. 

Klokkens anvendelse i dag
I dag anvendes klokkerne ikke længere i
varslingen af hverken ildebrand eller andre
katastrofer, men de er alligevel en uundværlig del af vores hverdag. Foruden morgen og
aftenringning ringer klokkerne forud for
søndagens gudstjenester. At der ringes tre
gange er en praktisk foranstaltning, der går
tilbage til en tid, hvor folk hverken havde
ure på væggen eller om håndleddet. Hver af

Den gamle Rédacteur markerer sin 70-årsdag
Jeg er i alle henseender født i den mørke tid, d. 29. november 1944.
Krigen raser i Europa, Mogens bliver født på Romsdal i Grejs, og
det går i alle henseender mod lysere tider.
Udviklingen i Østeuropa er ikke til at forudse, men Putin skal ikke
lægge en mørk skygge over den markering af min 70-årsdag, som
jeg har valgt, der skal løbe af stablen i denne lyse tid
lørdag den 9. august 2014 fra kl. 12 - ??
De der har lyst til at hilse på og få en bid brød og en kop øl, er velkommen til et Åbent-hus-arrangement på denne lørdag på
Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg
Vi håber at vi kan få nogle hyggelige timer sammen i vores pavillon
og at vejret arter sig til andet end inde aktiviteter.
Tag tøj på eller med efter vejrudsigten.
Festlige, uhøjtidelige og absolut useriøse indslag er velkommen.
Med venlig hilsen
Helle og Mogens
11
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den tredje gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Sognefoged Villads
Kjærgaards gravsten.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er én af de største bevaringsværdige
sten på Nr. Omme kirkegård. Stenen måler
43 cm ved jorden og ca. 40 cm hvor den begynder at spidse til for oven, som bortset fra
den svage runding minder om en ligebenet
trekant. Stenen er 97 cm høj (over jorden).
Stjernen er også her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret ud for dødsdatoen.
Øverst er stenen forsynet med et kors der er
omkranset af et ornament med ”stræbere”
ind mod korset der er det centrale symbol på
den kristne tro.
Der er ikke tilføjet sentenser af nogen art,
men derimod er Villads Kjærgaards tillidspost som Sognefoged påført over hans navn.
En sognefoged var på dette tidspunkt udpeget af amtmanden til at udøve en begrænset
politimyndighed i sognet. Ikke at forveksle
med en sognerådsformand (datidens borgmester) som Villads også var i en periode.

mb-foto

Denne sten er mere end 100 år gammel, som
også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden.
Stenen er højest sandsynlig rejst da Villads
Kjærgaard døde i 1889.
Villads Kjærgaard
w 20. september 1827
62 år gammel.

Foto: Mogens Ballegaard

Henrik Kjærgaard
w 3. januar 1875
^ 16. oktober 1898
23 år gammel.

^ 31. januar 1889

Villads Kjærgaard blev født i Ringkøbing i
1827 af forældrene Gravers Villadsen og
Erikke Sophie Jacobsdatter. De blev gift i
1827 og da Villads var syv uger gammel
flyttede forældrene til Nr. Omme hvor de
havde købt Kjærgård, Algade 75, på 585 tdr.
land ”ved tvangssalg”.

Karen Kjærgaard f. Berthelsen
w 9. januar 1836
^ 2. maj 1922
86 år gammel.
12
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Villads Graversen Kjærgaard

Karen Kjærgaard f. Berthelsen

Villads Kjærgaard var den ældste af en søskendeflok på seks. Fire drenge og to piger.

fik, som det fremgår af gravstenen, plads
ved siden af sin far, og da Villads’ kone Karen døde i 1922 blev hun begravet samme
sted.

I 1846 fik Villads tilladelse til at undervise i
”Kjærgaard Biskole”. Han havde før undervist pastor Cramers børn til dennes tilfredshed. Han havde også undervist i et par nabosogne. Pastor Cramers var præst i Nr. Omme
1834 - 1844

I Runestenen med numrene 83 - 84 - 86 - 87
- 88 og 89 kan man få et indblik i Villads
Graversen Kjærgaards liv og levned i de unge år, og ikke mindst da han var indkaldt til
militærtjeneste i 1852 og undgik derved treårs krigen 1848 - 1850, der var en forløber
for konflikten og krigen i 1864, hvor Villads
Kjærgaard dog ikke var involveret.

I 1855 overtog Villads Kjærgaard en parcel
fra forældrenes gård, hvorpå han byggede
gården Algade 72 (i dag beboet af Anders og
Karen Højmose).
Villads’ bror Lars Peder Kjærgaard beholdte
gården Kjærgård, Algade 75, og sammen
med faderen Gravers udstykkede og dyrkede
de Algade 75 fra 1827 - 1903. (I dag beboet
af Birthe og Anders Kamp Jensen.)

Villads Kjærgaard indleder sin beretning
med ordene:
Denne bog tilhører mig Villads Graversen
Kjærgaard.
Kort efter fortæller han følgende:

I 1856 blev Villads gift med Karen Bertelsen.
De fik sammen ti børn hvoraf den ældste
kom til at hedde Gravers Kjærgaard.
Den 3. januar 1875 blev Henrik Kjærgaard
født. Henrik døde den 16. oktober 1898 og

År 1827 d. 20. September - skriver atten
hundrede toti og syv, den tyvende september, blev jeg født til verden af mine forældre
Gravers Villadsen og hustru Erikke Sophie
Jacobsdatter, som begge, født af fattig
stand. I deres unge år måtte de ud iblandt
13
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Algade 75 omkring 1910. Personerne på billedet er ukendt

fremmede for at erhverve det nødvendige til
livets ophold. Efter at de således til deres 31
års fylde kunne de blive forenet i ægteskab
og i samme velsignet med 4 sønner og 2 døtre. Af hvilke jeg var første som i dåben den
21. september blev kaldt Villads Graversen.

vidende og bevidst om, hvordan man på
bedste måde driver et landbrug.
Villads G. Kjærgaard drev desuden en slags
bankvirksomhed, hvor han lånte penge ud til
nybegyndere inden for landbrug, længe før
Landbobanken drømte om at opstå.
Villads G. Kjærgaard var i en periode amtsrådsmedlem foruden at han i en periode også
varetog opgaven som Sognefoged.
Villads G. Kjærgaard var sognerådsformand
i perioden ca. 1878 - 1882.

Herud fra kan vi sikkert udlede, at Villads
og den øvrige familie har taget/fået efternavnet Kjærgaard, efter det sted som faderen
købte i 1827.
Af Villads Graversen Kjærgaard beretning
kan man endvidere udlede, at han var utrolig

Algade 72 omkring 1910. Personerne på billedet er ukendt
14
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Udstykningerne fra Algade 75
Vi kan af bogen ”Grønbjerg By og land - før
og nu” se at adresserne
• Kjærgårdsvej 2, (Klaus og Hanne Meiner
Tang)
• Kjærgårdsvej 4 (Majbrit og Kim Lørdal),
Kjærgårdsvej 8 Langmose (Gitte Led og
Asger Andreasen)
• Kjærgårdsvej 10 (Hanne og Gravers Kjærgaard)
• Algade 77 (Ejgild og Birgit Skytte)
• Algade 76 (Henriette Qvist og Jørgen Rasmussen)
alle er udstykket fra Kjærgård på Algade 75.

Anerne fra Kjærgaard
Af anerne fra Villads Graversen Kjærgaards
forældre kan vi følge Villads’ bror Lars Peder Kjærgaard til i dag, idet Gravers Kjærgaard (Kjærgårdsvej 10) og Gravers Sønderbys (Nylandsvej 16) tipoldefar er Lars Peder
Kjærgaard. Og hans søn igen Gravers Larsen Kjærgaard er deres bedstefar.
Ligeledes kan slægten også føres til Ole
Østergaard der i dag bor Grønbjergvej 16,
Torsted, til Familien Skytte Algade 77, samt
familien Hans Erik Hansen, Kastanjeallé 1.
(Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) 

Derudover er som tidligere nævnt også Algade 72 (Karen og Anders Højmose) udstykket fra Algade 75, og ud fra Algade 72 er
igen Algade 74 (Jette og Karsten Hansen)
udstykket.

Sankt Hans 2014
Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle
Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen

Mandag den 23. juni
Aftenens program:
18.30
grillen er varm
19.30
årets båltale af Jesper Bagge
20.00
bålet tændes
Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen.
Igen i år kan man betale kontingent til Sogneforeningen og
der udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn
Sogneforeningen
15
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 Besøg i Algade 53
Ved: Grete Tange

Denne gang er jeg på besøg hos en person,
der faktisk har boet i Grønbjerg i 3½år. Han
er dog ikke blevet portrætteret i Runestenen,
men det rådes der hermed bod på.
Hvem
Mandens navn er Rasmus Fischer, og han er
43 år. Han kommer oprindelig fra Skovshoved, men i en tidlig alder flyttede han til Jylland. Rasmus gik i skole på Sjælland, men
da han skulle i praktik i 8. klasse, kom han
til Hotel Dagmar i Ribe som kok. Det var
han glad for, og hotellet må også have været
glad for ham, for da han var færdig med 8.
klasse, henvendte de sig for at spørge, om
han ikke kunne tænke sig at komme i lære
nu. Det syntes hans mor var for tidligt, så
han sagde nej. Året efter rettede de igen henvendelse, men stadigvæk syntes moderen, at
han var for ung, så først efter 10. klasse, da
mb-foto

tilbuddet kom igen, fik han moderens velsignelse til at rejse til Ribe.
Uddannelse og tidligere arbejde
Der var Rasmus så i lære i 3½ år, og det var
en spændende tid, fortæller han, for Hotel
Dagmar serverede både gourmet retter og i
Vægterkælderen mere dagligdags menuer.
Efter at have taget kokkeuddannelsen der,
havde han lyst til at opleve noget ganske andet, og så tog han til Grønland, hvor han var
med til at starte et nyt hotel op i Jakobshavn
i Diskobugten. Det havde indtil da været
transithotel for minearbejdere, der arbejdede
et stykke nord for, men de nye indehavere
agtede at omdanne det til et turistkursus- og
konferencehotel. Det lykkedes til fulde, for
det fungerer nu som sådan, og det er blevet
udvidet flere gange.
Rasmus’ job på hotellet var som kok, og det
kom han til at holde meget af. I det hele ta-

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
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get fortæller han, at Grønland er et specielt sted at være.
Der er store vidder og megen ro, så snart man blot bevæger sig en lille smule væk fra byen. Rasmus prøvede også at køre hundeslæde. Især var han optaget af at sejle ud
på fjorden, for i løbet af ingen tid var han ganske alene i
verden. Han gik også på jagt deroppe, så det var en fritidsinteresse, som han dyrkede dengang.
I alt var Rasmus på Grønland i 10 år, men ind imellem
var han også hjemme i kortere eller længere tid, hvor
han havde arbejde her. Det var ikke på grund af lønnen,
at Rasmus blev i Grønland så længe, for den er ikke meget anderledes end i Danmark, men et af målene med at
være netop på det hotel var at udlære grønlændere til at
overtage jobbet på længere sigt. Det blev dog for hårdt i
længden, for mange af de kolleger, der blev ansat, var
der ikke ret længe, hvorfor han efterhånden følte, at han
skulle hjælpe nye mennesker i gang hele tiden, og til
sidst blev det for besværligt.
Hjemme igen
Til sidst besluttede Rasmus sig for at rejse hjem og blive. Han fik arbejde i Nordsjælland og andre steder. På
Pindstrupcentret ved Grenå tog han senere arbejde, og
samtidig fandt han Tina, som kom fra Århus, hvor hans
familie i øvrigt også kommer fra.
Familie med børn
Efter 1 års tid flyttede Rasmus og Tina sammen til Hoven, for de ville gerne have et sted ude på landet, hvor
de kunne bo. Efter et par år, hvor de fik to børn, flyttede
de op i nærheden af Holstebro, hvor hun gik på skole.
Kort tid efter flyttede de fra hinanden, og Tina flyttede
til Thorsted. Rasmus fandt så huset på Algade 53, som er
tæt på skolen og alligevel med udsyn over de store vidder; og det købte han. Her bor han alene, men har dog
børnene fra torsdag til mandag hver anden uge. Rasmus
håber, at han her har fundet det blivende sted, så børnene
får en stabil opvækst.
Han og Tina har nemlig 3 børn sammen: Nanna på 9 år,
Klara på 8 år, der begge går på Grønbjerg Friskole, og
Lukas på 3 år. Desuden er han bonusfar for Mikkel, der
er 17 år, og som går på Vostrup Efterskole. Rasmus er
glad for friskolen og fortæller, at han har børn, der kommer glade hjem, og det betyder meget.
Nuværende job
Nu arbejder Rasmus som arbejdsmarkedskonsulent ved
17
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børn, hus og sommerhus, som han har på
Sjællands Odde. Så deciderede fritidsinteresser er der ikke tid til nu. Dog er han i
gang med at bygge et stort drivhus på træskelet i haven, som han håber at få færdig,
så han kan få glæde af egne tomater til sommer.
Rasmus glæder sig over, at der her i byen er
så mange, der gør en masse for fællesskabet,
og det håber han også, at han kan medvirke
til på længere sigt.
Med en hjertelig tak for, at Rasmus tog sig tid
til at snakke med mig, tager jeg afsked. 

Holstebro Kommunes jobcenter. Arbejdet
består i at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i
gang enten på virksomheder eller med en
uddannelse. Der sidder også arbejdsmarkedsanvisere, bl.a. Heidi Kjær. Samme sted
drives der internt kursuscenter for Holstebro
Kommunes ansatte. Kokkeuddannelsen bruger Rasmus ikke så meget, selvom de folk,
der kommer på kursus jo skal have mad,
men det er der andre, der tager sig af.
Fritid
Rasmus fortæller, at hans fritid nu går med
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 NaturMusen - Afd. leder beretning
Ved: Klaus Wolff, afdelingsleder

Fordelen ved privat
institution
Da vi i efteråret 2013
havde vores årlige pædagogiske tilsyn fra
kommunen, blev vi
spurgt om vi ikke kunne tænke os at blive til
en kommunal institution. Den tilsynsførende
var betaget af alle de
Klaus Wolff
tiltag vi har gjort i NaturMusen, og han mente, at vi kunne være til
stor inspiration for de øvrige kommunale
børnehaver. Dette tog vi som et stort skulderklap, men det gav samtidig noget at tænke over i forhold til det at være en privat
børnehave. Hvilke vigtige opgaver vi har påtaget os i det at drive børnehave, men også
hvilke store privilegier vi har som privat og
dermed uafhængig institution. Vil vi gøre
tingene på en ny og anderledes måde, kan vi
uden videre gå i gang. Så længe vi har bestyrelsens, forældrerådets og dermed forældres
opbakning, kan næsten alt lade sig gøre!
Det er vigtigt at vi ikke lægger så snævre
rammer omkring børnelivet i NaturMusen at
alt det vigtige som nærvær, spontanitet og
fordybelse udebliver.

dermed lære at begå sig blandt andre, er det
vigtigt at det lærer sig selv at kende.
Dette er en af de væsentligste årsager til, at
vi i det forgangne år har valgt at fokusere på
mindfulness og yoga.
Gennem øvelser alene eller med en partner,
lærer børnene at mærke deres egne grænser,
men også at respektere andres. På fantasirejse gennem en stor skov, lærer børnene at
forbinde tankerne med konkrete handlinger.
Lade forestillingsevne og bevægelse smelte
sammen og derved opnå en større kropsbevidsthed.
Noget af det vi har opnået ved mindfulnessog yogaøvelserne, er at børnene har fået små
åndehuller i en ellers så travl børnehavehverdag hvor de får mulighed for at stoppe
op og mærke sig selv.
De gode oplevelser
De ugentlige skovdage i sommerhalvåret er
uden tvivl en af vores helt store styrker.
Som en del af det at være en grøn institution, er vi med i Friluftsrådets ”Grønne Spire”. Et sted hvor vi gennem kurser og materiale, kan samle inspiration til arbejdet med
natur og miljø. Om det så foregår i urtepotter i vindueskarmen eller om det er på tur til
havet, er der aktivitetsforslag, som er med til
at styrke børnenes interesse for naturen.
Som bekendt har det grønne ”Grønne spire”
- flag hængt foran NaturMusen siden vores 5
års jubilæum i september. Noget jeg tror vi
alle glædes over hver dag, men som jeg tror,
at forældre også lægger mærke til, ikke
mindst når en familie overvejer at melde deres barn ind i NaturMusen.

Vi forsøger at være så alsidig som overhovedet muligt. Det er ikke nok at koncentrere sine kræfter i en bestemt disciplin.
Vi har Natur og Musik som hjørnesten i vores arbejde, men vi ser det som meget vigtigt
at give børnene et bredt udvalg af aktiviteter.
Idræt, teater, kreativt værksted og leg for
blot at nævne nogle få!
Det er vigtigt at et barn lærer at omgås andre, men inden barnet kan socialiseres og

Fortsættes side 32
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 Talenterne fra Grønbjerg
At Grønbjerg kan fostre ikke færre end
fire sportstalenter, der vil dyrke deres talent, er da noget vi kan bryste os af her i
Grønbjerg.
Statistisk set skal en by som Ringkøbing
med ca. 10.000 indbyggere mønstre 61 talenter og Videbæk med ca. 4.000 indbyggere
24 talenter. (-mb)
Christina Mathilde Lauridsen
Fodboldspiller
Jeg skal møde Christina kl. 11 og så har vi
lige en times tid til snak inden hun skal til
Vildbjerg og spille kamp.
Christina tager i mod i døren og lidt efter
lidt dukker hele familien Lauridsen plus en
enkelt ”tilløber” på Ommegårdvej 14 frem.
Vi begynder med billederne. Christina har
ikke en landsholdstrøje med hjemme, dem
aflevere man når man har spillet en kamp og
dem er der så andre der sørger for at få vasket og ordnet til næste gang de skal i brug.
Og det er netop optagelsen på U16 fodboldlandsholdet for kvinder der har bragt mig til
Ommegårdvej.
Christina finder en DBU trøje og vi går
udenfor for at finde et pæn baggrund til det
lyse hår og den røde trøje.

Christina med DBU trøjen på

Men Christina sagde til sin mor at hun ikke
gad at ”banke bøf” som var et led i legetræningsmetoden på det tidspunkt. Hun gad ikke at komme til træning, hvis ikke de skulle
spille fodbold.
Så allerede på det tidspunkt havde den lille
krudtugle ambitioner om at komme til at
spille fodbold ved en målrettet indsats og det
gjorde hun i GIF indtil det 12. år.

Skolegangen
Christina gik i Grønbjerg Friskole til og med
7. klasse og i Spjald Skole i 8. klasse og går
nu på Vedersø Idrætsefterskole.
Det med fodbolden er ikke noget Christina
har fundet på. Sådan set har hele familien
været optaget af fodbold. Mor Margit var
med da Grønbjerg rangerede højest på fodboldkvindesiden og faren og de øvrige søskende har da også ”rørt” en fodbold.
Christina begyndte da også at spille fodbold
i Grønbjerg Idrætsforening (GIF) da hun var
6 år gammel og havde bl.a. sin mor som træner.

Spjald og Vildbjerg
Christina spillede og trænede videre i Spjald
fra 12 - 15 år.
Under nogle kampe havde Vildbjergs træner
lagt mærke til Christina og gennem træneren
i Spjald blev hun inviteret til at komme og
prøvetræne i Vildbjerg.
Det faldt så godt ud at Christina træner i
20
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Vildbjerg fra det 15. år.
Her træner og spiller Christina med på deres
mesterhold.
Vildbjerg søgte og fik lov til at spille med i
DM for kvinder. Det fik de lov til og fik en
træner fra Silkeborg.
Holdet har spillet flere kampe om DM bl.a.
mod Viborgs, Brøndbys og Skovbakkens
kvinder.

”Vi har en fodboldtræner der er meget forstående og jeg har fået en aftale om at køre
til Vildbjerg og træne én gang om ugen, men
det er jo ikke tilstrækkeligt så derfor træner
jeg med drengene på efterskolen, det giver
større udfordringer både tempomæssigt og
fysisk.”
”Til landsholdssamlingerne kan jeg ikke nå
at se på lektier, men på turen til Birmingham
havde jeg lektier for. Vi kan jo altid gå ind
på skolens intranet og se, hvilke lektier vi
har for, og så var der tid til at lave lektier i
England.”
”Der er som regel kampe i weekenden og i
disse weekends kan jeg også møde på skolen
mandag morgen hvis vi f.eks. spiller på
Sjælland.”

U16 landsholdet
Ved hver af disse kampe er der en landstræner til stede for at lure på talenterne.
Efter en kamp skulle Christina lige hen og
sige noget til sin træner der stod og talte
med landstræner Danny Jung. Han hilste på
Christina og sagde at det var en fin kamp og
om hun var venstrefodet, hvortil Christina
svarede at hun ikke var decideret venstrfodet, men kunne spillede lige godt med begge
ben.
Christina blev ringet op på efterskolen af
Danny Jung der sagde at de havde et afbud
til næste U16 landsholdssamling - om hun
kunne komme med.
Det kunne Christina ikke sige nej til og alle
værelseskammeraterne fik omgående den
dejlige nyhed.
I landsholdssammenhæng har U16 landsholdet trænet flere forskellige steder. Nogle
gange en enkelt dag og nogle gange med en
overnatning. Og det foregår som regel på almindelige hverdage.
Og nu har Christina spillet på holdet lige siden, hvor hun spiller ”venstre kant”.
Christinas debut på U16 landsholdet var til
en fire-nationers-venskabsmatch på Sct.
Georges Park i Birmingham i England fra
den 5. - 12. april i år.
Deltagerne i cuppen var England, Schweitz
Polen og Danmark og det danske U16 landshold vandt over Polen, spillede uafgjort med
England og tabte til Schweitz.

Fremtiden...
Landsholdtræneren har i samtaler med Christina og hendes forældre spurgt om hvor
langt hun tror hun kan og vil gå og hvor meget hun vil satse på fodbolden og ligeledes
hvordan hun vil nå så langt. Så lige nu vil
Christina prøve at komme så langt som muligt, men som hun siger så ligger Alandsholdet meget langt ude i fremtiden.
Foreløbig skal Christina gøre 9. klasse færdig i Vedersø og efter sommerferien begynder hun 10. klasse på Holstebro SportsCollege og naturligvis på fodboldlinjen.

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

Hvad siger de til i Vedersø at du er meget til
træning og dermed måske forsømmer nogle
timer og til tider dage?
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Thomas Lund-Nielsen - Cykelrytter
Jeg møder Thomas Lund-Nielsen i døren
iført dagligtøj, og på spørgsmålet om han
har en cykel herhjemme siger han, at vi kan
lige gå ud at se på dem. Så efter en tur i
”cykelstalden” med indtil flere typer cykler et par landevejscykler og enkeltstartscykel
til omkring en 30 - 40 tusinde kr. stykket går
Thomas ind og får hurtigt skiftet til træningstøjet så der kan blive taget et par billeder.
Det er da nogle saftige priser på cykler,
hvordan klarer du det?
Jeg har dog fået nogle sponsorater af både
lokal og udenbys karakter, lyder svaret.
Thomas er 18 år og til daglig går han på
Ikast Handelsskole i 2. HHX og bor på Sport
Star College i Ikast, hvor der nogle dage om
ugen er morgentræning inden dagen fortsætter på handelsskolen, hvor de så til gengæld
kommer senere hjem end de ”normal” studerende.
Skolegangen og en billig cykel
Thomas gik til og med 8. klasse i Grønbjerg
Friskole og havde ”altid” spillet fodbold,
men noget vrøvl med knæet gjorde at han ikke kunne spille hverken fodbold eller badminton. Med generne fra sine forældre Tine
og Torbjörn ”skulle” Thomas dyrke én eller
anden form for sport, så en dag han var med
i en cykelforretning fik han øje på en superfin racercykel og fik ideen til at prøve an
med den sport. Han fik sig købt en billig racercykel og noget billigt udstyr og begyndte
at træne med Spjald motion.
Det varede dog ikke længe inden Thomas
kunne køre fra motionisterne og han søgte
nye udfordringer i Herning Cykle Klub hvor
han kunne træne med jævnaldrende.
Efter 9. klasse i Spjald kom Thomas i 10.
klasse på Idrætsefterskole i Ikast.
Trænes skulle der hele tiden og i perioder
cyklede han i Horsens i et samarbejde med
Herning Cykle Klub.
På Sport Star College går der flere cykelryttere og sammen med nogle stykker fra

Thomas Lund-Nielsen med sin enkelstartscykel,
hvortil han også har pladehjul.

Idrætsefterskolen trænes der ivrigt idet de
unge mennesker selv skal ”holde sig selv i
nakken” med hensyn til træning.
Cykelløbene
I Herning Cykle Klub har Thomas været til
cykelløb i bl.a. Luxemburg og Tjekkiet som
cykleklubben arrangerer og hvor man kører
som hold, men i Danmark kan/skal man selv
melde sig ind på de forskellige løb og her
cykler man så lidt mere individuelt og ens
resultater noteres ”i den store bog”.
Uheldet
På en træningstur i Italien gik det galt for
Thomas, hvor han blev sat en del tilbage,
idet han kom slemt til skade med hænder og
en arm i et sammenstød i tæt tåge med en bil
der kørte på tværs af vejen og ikke havde set
22
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cykelrytterne.
På det tidspunkt overvejede Thomas sin
fremtid som cykelrytter, men alligevel trak
kammeratskabet og træningen så meget i
ham, at han igen kom op på cyklen og nu
træner på fuld styrke igen.

Fremtiden vil naturligvis vise hvor cyklingen går hen. Enten kan man komme med i et
Team hvis man ser et potentiale i ham eller
også kan/skal man samle point nok sammen
til at komme op i A-klassen som seniorrytter.

Nicolai Kirk - Fodboldspiller
I 2013, for præcis et år siden fyldte Nicolai
15 år, og på det tidspunkt underskrev han en
professionel kontrakt med fodboldklubben
FC Midtjylland.
Dengang gik Nicolai på Sønderagerskolen i
Herning, der har et samarbejde med FC
Midtjylland og Team Danmark om talentudvikling.
Siden den tid er Nicolai kommet på efterskole i Ikast, ISI Idrætsefterskole.
Nicolai siger ligesom mange andre efterskoleelever, at det er rigtigt fedt at være på efterskole, hvor der naturligvis er almindelige
fag, men derudover er der fodboldtræning i
skole og FC Midtjylland regi.
Nicolai har endvidere fået meget spilletid i
U17 ligaen i FCM hvor han spiller på offensiv/central midtbane. Så fodboldmæssigt føler Nicolai sig rigtig godt tilpas og føler
samtidig at der er udvikling i spillet.
Der er ligakampe i hver weekend og Nicolai
har spillet ca. 20 ligakampe.
I uge 17 har Nicolai således også været i Venedig med FCM til en turnering der, og fra
Venedig fløj han så selv til Budapest hvor
han skulle støde til U16 landsholdet hvor
han spillede to landskampe i DBU regi.
På den led er Nicolai meget væk fra skolen.
Der bliver dog sagt til ham og andre der er
meget væk til kampe, at de skal følge rigtig
godt med, når de er på skolen, og til Italien
og Ungarn samt på andre ture får de lektier
med, som de skal klare, medens de er af
sted. De skal jo helst bestå eksamen med et
fornuftigt resultat.
I landsholdregi har Nicolai også været i Birmingham hvor der blev spillet en fire-lands-

Nicolai i den engelske landsholdstrøje

turnering mellem England, Danmark, Belgien og Spanien.
Her vandt de over Spanien spillede uafgjort
med Belgien og tabte til England.
Efter kampene fik Nicolai den Engelske
landsholdstrøje som en anerkendelse for
kvalitetsspil under turneringen.
Efter efterskolen skal Nicolai gå på HF i
Ikast. Et samarbejde mellem FCM akademi
og Ikast HF. Herefter ser Nicolai så på hvad
den fremtidige udvikling og fodboldkarriere
byder på.
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Marius Therkildsen - Cykelrytter
I dag skal vi ikke tale om giraffer!
Den har jeg hørt før, griner Marius, og så er
det uddebatteret.
Marius kommer ind ad døren efter at jeg er
budt velkommen af mor Sanne og far Find.
Og så er der nok nogen der vil protestere og
sige at ”de bor da ikke i Grønbjerg” - Nej,
ikke fysisk, men den afdeling kommer vi til.
Marius har næsten hele højre underarm
”støbt” ind i gips.
Marius er hjemkommet tidlig, meget tidlig
2. påskedag morgen efter en træningslejr og
et par løb i Belgien, og jeg møder ham over
middag efter en god formiddagssøvn.
Marius deltog dog ikke i løbene på grund af
det brækkede håndled som gipsen skulle
støtte medens det groede sammen, men var
sammen med det øvrige hold for kammeratskabets og det sociale livs skyld, og det er
næsten lige så vigtig som at deltage i selve
løbene.
Skaden pådrog Marius sig i et massestyrt i et
løb for godt en uge siden på Sjælland og
skal gå med gips i ca. fire uger, ”men jeg
skal ud at køre løb igen om en uge”, siger
Marius!

Marius Therkildsen med enkeltstartscykel og
brækket håndled

Løbene
Der er jo løb i hver weekend fra 1. april til
slutningen af september, og de arrangeres af
forskellige klubber i Danmark og der er gerne 150 til start i de løb. Foruden disse løb er
der også løbene for juniorer, Junior Cup.
I begge løb gælder det om at samle point. De
15 første får point i de ”almindelige” løb og
i Junior Cuppen er det de første 25 der får
point. Og jo flere point man får samlet sammen des større er chancerne for at der er nogen der ”får øje på én”.
”Jeg regner med at køre 1. afdeling i begyndelsen af maj med gips på armen,” siger Marius.

bjerg Friskole fra 5 til 8. klasse. 9. klasse gik
Marius på Vejle Idrætsefterskole på cykellinjen - naturligvis.
Under opholdet i Vejle tog Marius beslutningen om at dyrke cykelsporten seriøst
godt hjulpet på vej af deres linjelærer Rasmus Guldhammer der sagde at han skulle tage sig sammen og gøre noget ved det.
Læreplads
For at have noget at falde tilbage på har Marius fået en deltids læreplads som cykelmekaniker i Ikast så både arbejdsliv og
”fritidsliv” har noget med cykler at gøre.
Interessen for cyklingen begyndte da Marius
var 11-12 år hvor han cyklede lidt for sjov
sammen med sin far når de var til cykelmotion i Spjald. Siden har det taget fart og i
dag, efter 9. klasse i Vejle fik han tilbuddet

Skolegangen
Marius der i dag er 17 år gik på Ørnhøj Skole fra 0. til 5. klasse herefter gik han i Grøn24
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om en plads på Team Pythonpro i Næstved
på U19 og kører nu der på andet år.
Marius bor hjemme på Grønbjergvej og træner selv fra hjemmet. Hans træner fra Teamet lægger træningsprogrammet som består
af 17 - 25 timers træning om ugen og som
bliver til ca. 500 - 600 kørte kilometer.
Der ud over er der styrketræning medens
konditionstræningen foregår på cyklen.
En kammerat fra Snejbjerg, der også er på
holdet, træner ofte sammen med Marius, og
ca. to gange om måneden er de til træning i
Næstved. Derudover er der løb i næsten hver
weekend foruden etapeløb der kan strække
sig over tre-fire dage. Én gang i måneden er
der som regel et løb i udlandet
Formen skulle gerne være i top nu efter træningen og 5-6 løb i udlandet.
Udlandet er fortrinsvis Holland og Belgien.
Holland er meget flad medens der i Belgien
er flere stejle bakker.
I forbindelse med Team Pythonpro bliver
der stillet én cykel og tøj til rådighed, me-

dens man selv må have penge op af lommen
til de øvrige cykler, men Phytonpros hovedsponsor sælger cykler så derfra er der stor
velvillighed.
Efter sæsonen 2014 vil Marius forsøge at
kommen på et A-hold som f.eks. Team
BlueWater, Team Cultenergi eller Team
ChristinaWatches (det er holdet hvor Michael Rasmussen er tilknyttet).
Men som før nævnt fordres der gode resultater for at disse teams får øje på én, konstaterer Marius.
Marius’ mål på den korte bane er en medalje
til DM - altså blandt de tre første og på den
lange bane vil Marius gerne kunne leve af
sin sport, men der er mange gode talenter i
Danmark så der skal hænges i for at komme
op blandt de bedste.
Efter denne snak skal Marius ud og træne i
en tre-fire timer.
Nu begynder det at regne siger Marius’ far øv og så klæder Marius sig på efter vejret.

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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 Ud af Grønbjerg Skole..

positiv psykologi, som jeg i dag er leder af.
Der er kun 3 af den slags uddannelser i verden. Jeg er rigtig stolt af at have skabt denne
uddannelse, specielt fordi vi underviser i
ting, som jeg synes, gør verden til et bedre
sted at være.
På den måde forsøger jeg at yde mit bidrag
til verden.
Desuden har jeg min egen lille konsulent
biks, hvor jeg går ud og holder foredrag (om
positiv psykologi og facilitering) og laver
workshops og seminarer for offentlige og
private institutioner.”
Et kik på billedet på næste side fra opførelsen af forestillingen "Folk og Røvere i Kardemomme By" i ca. 1982 viser den lille
klasse på 10 elever som startede deres skolegang i Grønbjerg Skole efter sommerferien i
1976 og gik ud i 1983.
Nina Tange står længst til venstre, og bor i
København. Carina og Kristian nåede vel ikke at fylde 16 år.
(fortsættes næste side)

Ved: Formand Ingrid Kirk

Kultur og Samvær afsluttede fornylig sæsonens arrangementer med et besøg- foredrag af Nina Tange i serien "Ud af Grønbjerg
Skole og hwa så?"
Som af praktiske grunde faldt senere i programmet i år end vanligt.
Godt besøgt møde, hvor der blev lyttet opmærksomt til Ninas fortælling om, hvad hun
havde haft af oplevelser efter grundskolen i
hjembyen Grønbjerg. Et spændende møde
med en pige, som godt nok har været lidt
omkring i den vide verden!
Allerede som femtenårig stak Nina af til
USA som udvekslingsstudent. Fortalte om,
hvor forskellige de to familier levede, som
hun et års tid kom til at bo hos, delte dagligliv og "religion" med. Nina fortalte også om
hvordan hun boede og levede i henholdsvis
London og Hamburg og om tiden som forretningskvinde i Kina, hvor hun virkelig beviste, at kvinder "godt kan"!
Nina forsøgte at overbevise sine tilhørere
om, at det kinesiske sprog slet ikke er så
svært at lære endda. Man skal bare kende fire lyde. Nå, tænkte jeg, det lød nu altså ikke
så ligetil, da små kineske piger sad og kævlede op ved Vinter OL i TV fornylig.
Og meget andet kom frem fra hendes færden
gennem den halve verden for at nå dertil,
hvor hun står i dag.
Og sidst, men ikke mindst følte vi Ninas
glæde ved at være blevet mor til Anna og lille Sara. Dette skulle nemlig også nås, mens
tid var!
En dygtig pige, som ikke er bange for at gå
gennem ild og vand!
Stor tak til Nina!
Jeg har bedt Nina lave en beskrivelse af,
hvad det egentlig er, hun beskæftiger sig
med den dag i dag. Og den kommer så her:
”Jeg har været iværksætter på Aarhus Universitet og har sammen med 3 andre skabt
en af Danmarks første masteruddannelser i
26
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Leif - yderst t.h. - har slået sig ned i Afrika. Thomas bor i Oman. Jette og Jens blev i Grønbjerg, mens John, Hanne og Niels er godt spredt i det øvrige Jylland. 

Fra venstre: Nina Tange, John Justesen, Carina Jensen, Jette Hansen (Kristensen) og Leif Jensen
Siddende f.v.: Hanne Lund-Nielsen, Jens Kirk og Niels Jørgensen
I sporvognen f.v.: Thomas Demant, Kristian Jacobsen og Grete Tange
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 Grønbjerg Friskole - bestyrelsens beretning
Ved: Bo Larsen, bestyrelsesformand

Lettere forkortet udgave af bestyrelsens beretning

længe havde været stillet ministeriet i udsigt, men som primært blev tænkt som en
relevant evaluering, der kunne give stof til
eftertanke i forhold til det pædagogiske arbejde
vi afholdte forældremøde hvor oplæg til en
fremtidig overbygning med 9. klasse blev
diskuteret og vi modtog mange gode indlæg fra forældrene
vi havde en fantastisk evalueringsdag med
gamle elever, der havde forladt skolen for
mindst et år siden.

Bestyrelsens beretning 2014
Skolens drift og udvikling er de bærende elementer i bestyrelses- og ledelsesarbejdet. I forbindelse med arbejdet er det væsentligt
Bo Larsen
at inddrage skolens
væsentlige interesseparter. I 2013 har
der været gennemført tre aktiviteter blandt disse. Det drejer sig
om:
der blev gennemført en elevtilfredshedsundersøgelse blandt alle skolens elever, som

Det har været givtige drøftelser som der bliver lyttet til og taget handling ud fra. Udfaldet har blandt andet været, at lærergruppen
har justeret deres undervisningsplan til skoleåret 2013/14.
Tankerne om en fremtidig 9. klasse har også
fyldt i ledelsesarbejdet og med baggrund i

Friskolebestyrelsen anno 2014: Fra venstre: Trine Sønderby, Helle Harhorn (NaturMusen) Heidi Frydendal, Bo Larsen, Dorthe Trabjerg Hansen, Heidi Kjær og Heidi Bonde (NaturMusen)
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det arbejde der dagligt gøres, det pædagogiske fundament og de tilbagemeldinger, der
er kommet fra de opridsede aktiviteter, glæder vi os til at påbegynde 9. klasse til august
2014.

rådighed. Der budgetteres med et beskedent
overskud igen i 2014.
Afrunding
Fra bestyrelsens side er vi glade og stolte
over det arbejde og de resultater, der skabes
på skolen. Vi har et meget engageret og
kompetent personale. Som forældre oplever
vi, at børnene er glade, energiske, videbegærlige og godt på vej til at få et rigtig
stærkt fundament for at leve et godt liv. Med
baggrund i de økonomiske rammevilkår og
de pædagogiske muligheder er det vores klare ambition, at skolen som minimum skal
oppebære sin nuværende størrelse.
Det er derfor vores opfordring at I alle hver
eneste dag vil hjælpe os med at være de bedste ambassadører for vores skole.
Vi modtager gerne kritik og forslag – og jeg
ved at Niels´ dør altid er åben – og det er
ham I skal henvende jer til, når det gælder
ting, der har med det pædagogiske arbejde at
gøre.
Jeg vil opfordre til, at I alle tænker over at
aflevere et positivt touch, når I omtaler skolen – det gælder også i forhold til hinanden
og i forhold til jeres børn – uagtet at det ofte
er lidt mere spændende at dramatisere end at
snakke om de gode elementer af vores gerninger, der ofte bliver taget som naturlig
selvfølge. Vi er dog sikre på, at det vil være
at foretrække for alle, der har med skolen i
dagligdagen og i fremtiden at gøre – at der
fokuseres på de positive elementer som vi
har så mange af. Vi glæder os til fortsat at
være en del af en skole i evig pædagogisk
udvikling og nu også med offensiv tilgang
til det at få lidt flere elever. 

Skolens drift
Skolens ledelse har hen over året 2013 været
udfordret af skift på ledelsesposten. Vi startede året med en ny leder, Mads Degnboel,
som desværre aldrig rigtigt fik fodfæste.
Mads har sat nogle udmærkede initiativer i
værk, som vi også i dag arbejder videre med.
Kort efter sommerferiens start opsagde
Mads sin stilling. Niels Henrik Larsen har
taget en del lederopgaver i foråret 2013 og
efter sommerferien har Niels været fast på
positionen og i september kunne vi glædeligt
meddele, at Niels officielt tiltrådte stillingen
som skoleder 1/10-2013. Bestyrelsen er aldeles komfortabel med Niels´ tiltræden og
vil samtidig sige tak til såvel Niels som det
samlede personale for en stærk indsats i hele
skoleåret.
Skolens økonomi
Faldende statstilskud faldende elevtal og
svagt stigende omkostninger har gjort, at
årets resultat ender med et beskedent overskud. Der har været ekstra omkostninger i
forbindelse med afslutning af byggeriet, bussen har krævet en del ekstra omkostninger
og ejendoms- og administrationsomkostninger er steget.
Der er lavet aftale med Vestjysk Bank om
afvikling på de faciliteter, der er optaget i
forbindelse med byggeriet i 2012 og som
samtidig stiller den nødvendige likviditet til

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
29

14. maj 2014

 NaturMusen - Forældrerådet
Ved: Forældrerådet Trine Sønderby

Forældrerådet sammensætning i 2013-2014:
F.v. Heidi Bonde, Helle Vendelbo og Trine
Sønderby - de forældrevalgte

bliver børnenes forældre også kendt med
forholdene og pasningsmulighederne.
Et potentiale for at udvikle og fremtidssikre
pasning i Grønbjerg,
er de kommende muligheder for at etablere
vuggestue under private skoler. Denne
mulighed har vi diskuteret på et forældreråds- og et bestyrelsesmøde. Jeg skal
skynde mig at sige;
INTET er afklaret.
Profileringen
Sidste efterår opdaterede vi hjemmesiden,
fredagsbrevene ligger tilgængelige, børnene
fik T-shirts med navne på, vi har en profil på
Facebook, vi har hængt en banner op ud
mod Algade.
Alle de frie skoler indførte sidste efterår et
tilbagevendende ”åbent hus” arrangement
a.la. Efterskolernes dag.

Spørgsmålet!
”har vi mon gjort det godt nok?”- ”har vi
gjort det der er forventet af os?”
Vi har afholdt forældrerådsmøde hver anden
måned, fast på dagsordenen har vi: NaturMusen, SFO, igangværende projekter/ideer,
som noget nyt har vi sat markedsføring på
dagsordenen.
NaturMusens børnetal har de sidste år været
stabilt. Vi er udmærket klar over den kendsgerning at børnetallet er faldende. Men vi vil
kæmpe for at bevare vores institution.
I håb om at nye familier skal vælge NaturMusen til børnepasning, har vi haft fokus på
at informere nye tilflyttere. Vi har erfaret at
kommunen ikke oplyser at der er mulighed
for børnehavepasning i Grønbjerg.
Hvis man har kendskab til at nogen flytter
eller ønsker at flytte hertil, vil vi gerne have
et praj, og henvise dem til hjemmesiden,
hvor velkomstfolderen også er.
Byens dagplejemødrene og ”deres børn” har
været inviteret på besøg i NaturMusen. I foråret påtænkes en lignende dag i skoven. Børnene bliver herved kendte med stedet, og
dagplejemøderne kan få et indblik i børnehavebørnenes muligheder. Gennem disse tiltag

Samarbejdet med forældrene
Samarbejdet styrkes bl.a. ved vores årlige
forældreaften. På aftenen var det et fint
fremmøde og det tolker vi som forældrenes
interesse og medvirken til at vi sammen skal
skabe noget godt for børnene.
Jeg vælger at fremhæve 2 punkter fra mødet.
NaturMusen på Facebook og udvidet åbningstider!
Vi har haft en profil på Facebook det sidste
års tid. Her har man kunnet følge med i børnenes dagligdag, oplevelser og udflugter. Så
igen må vi være med hvor tingene sker.
På forældre aftenen diskuterede vi etikken i
forbindelse med profilen.
I forhold til eventuelle problemer vil vi naturligvis hellere at I kommer til os end at
skrive om dem på Facebook.
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flok der vil NaturMusen og skolen nemlig
på arbejdslørdage.

Åbningstider
Skal vi tilbyde udvidet åbningstider for at
fastholde eller tiltrække nye forældre?
Den problematik er ikke ny. I forældrerådet
har vi arbejdet en del med tanken, vi er klar,
personalet er klar, men vi iværksætter det
naturligvis ikke, hvis der ikke er et behov.
Vi ser det som en mulighed for fremtidssikring.
Definitionen af udvidet åbningstider er åbning før kl 6 og lukning efter 18. Der er på
nuværende tidspunkt 13 kommuner i landet,
der i enkelte af deres institutioner tilbyder
dette. Spjald og Ørnhøj har næste de samme
åbne-lukke tider som os. Vi har indtil videre
valgt at placere muligheden som ”kan blive
aktuel”.
At være en del af naturen er en del af NaturMusens pædagogik. Personalet har afsluttet
deres pædagogiske læreplan, med et citat fra
en svensk undersøgelse.
”Børn, der opholder sig ude i et naturrigt
miljø, har en bedre koncentrationsevne, en
bedre motorik, er mindre syge og har en mere udviklet leg”.
Så med naturen hjælper vi vores børn rigtig
godt på vej. Og husk på det når i henter de
våde handsker og den beskidte flyverdragt.

Til SFO
Med den nye skolereform sker der ændringer i forhold til SFO. Vi har endnu ikke
drøftet hvordan det fremover bliver hos os.
I SFO har vi det sidste års tid tilbudt en
klubdag om ugen til 5. klasses elever. Det
har fungeret fint, og er blevet benyttet. Det
faldt lidt uheldigt ud, at det blev planlagt til
onsdag hvor flere 5. klasses elever var hjælpetrænere til gymnastik. Klubtilbuddet kører
videre med måske en anden ugedag.
3. - 4. klasses klub har flyttet lokaler, for at
give plads til skolens musikundervisning. At
alle NaturMusens, og de to SFO lokaler nu
ligger dør om dør, har medført større og mere fleksibel sam-pasnings-muligheder.
Vi bliver orienteret
Det er vigtigt at forældrerådet orienteres om
igangværende projekter og ideer i NaturMusen eller SFO, og det gør Klaus på vores forældrerådsmøder. Personalet skal have så frie
rammer som muligt, de skal føle ejerskab i
det der foregår så vi blander os helst ikke i.
Vores rolle er at sikre at de aktiviteter der
iværksættes sker med afsæt i NaturMusens
og SFOs målsætning. Målsætningerne kan
læses på hjemmesiderne. Jeg har løbende
læst dem, og ser at målene opfyldes i de aktiviteter der iværksættes.
NaturMusen har, lovpligtigt, udarbejdet pædagogiske læreplan, fantastisk læsning som
begrunder de aktiviteter der er i børnenes
hverdag og gør at hverdagen og aktiviteterne
lever op til målsætningen. 

Tilmed får børnene en tæt tilknytning til
skoledelen, hele NaturMusen deltager i temauger og den store dramaforestilling og vi
har fælles åben hus arrangement. De kommende skolebørn deltager i dans og musik
og fortællertime hver tirsdag et år før de
starter i skole.
Så børnene har inden skole start kendskab til
skolen - lærer og alle eleverne.
Og så til sidst, har i to gange om året mulighed for at være en del af den kæmpe store

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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...fortsat fra side 19

og Trekløveren i Herborg valgte at kaste os
ud i.
Børnene skulle besøge en stor rød bus, hvor
der indvendigt var indrettet med borde, bænke og hylder som et fuldt funktionsdygtigt
kreativt værksted. 12 børn fra hver institution fik i løbet af 3 dage mulighed for at mødes og sammen skabe kunst.
Det forløb vi skulle igennem, havde temaet
”de fire elementer: jord, vand, luft og ild!”
hvor børnene skulle frembringe kunstværker
med inspiration fra Asger Jorns maleteknikker.
Art-i-bus-underviseren hjalp børnene med at
frembringe fire element-ikoner, et elementmonster og et større eksperimenterende billede, hvor der blandt andet var brugt vandpistoler med maling, tape og hoppebolde i
frembringelsesprocessen.
Alle kunstværkerne er lige nu udstillet i NaturMusen

Musikken, som vor es anden stor e hjør nesten, er med os hver dag!
Gennem rim og remser samt højtlæsning,
lærer børnene sprogets toner og nuancer at
kende. Og dagligt bliver der sunget sange.
Enten som en del af samlingerne inden frokost, som afslutning på en god dag i skoven
eller bare for hyggens skyld i et hjørne eller
omkring klaveret.
Også mere organiseret har vi det forgangne
år haft morgenrytmik med den ældste gruppe i børnehaven. Hver tirsdag har vi sammen
med 0. og 1. klasse haft en halv time med
sange, sanglege, danse og rytmeøvelser.
Herefter er resten af skolens elever stødt til,
og vi har hørt med, når der var fortælling.
Alt lige fra Karen Blixens noveller til historien om Ronja Røverdatter og folkeeventyr
har været på repertoiret når lærerne på skift
har stået for fortælling.
De yngste i børnehaven har også haft deres
egen musiktime. Hver torsdag gennem vinteren, er der blevet sunget og lavet fagter til
alle de gode gamle børnesange – godt krydret med nyere sange og spilsammen seancer
med trommer, rasleæg og andre rytmeinstrumenter.
At se hvordan gentagelse på gentagelse af de
kendte eller nye sange, er med til at skabe en
glæde og en fortrolighed hos børnene, der
giver dem mod til at kaste sig ud i ukendt
farvand, er en sand fornøjelse. Samtidig er
det en understregelse af at musikken kan noget særligt, og må have en væsentlig plads i
vores børnehave.

www.naturmusen.dk
Til slut vil jeg blot minde om, at man altid
kan klikke sig ind på www.naturmusen.dk
og via arkivet bladre sig tilbage i tiden og se
billeder og beskrivelser fra året der er gået ja endog længere tilbage!

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Tina Hammelsvang Kirk
Klinik for sundhed og velvære

Art-i-bus
Noget helt nyt vi har prøvet i år, var et
kunstprojekt kaldet ”Art-i-bus” som vi sammen med børnehaverne Naturhuset i Velling

Grønbjerg - Vildbjerg - Tlf.: 22 37 72 33

www.klinikforsundhed.dk
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Klik ind på vores hjemmeside www.gaffa2013.dk og få info
om diverse hold i gymnastik, badminton, fodbold og klub.
En aktiv handling - et aktivt valg.
Husk at alle kontingenter skal betales på hjemmesiden efter 3.
gang.
Har du kun internationale betalingskort, skal du kontakte Malene med sms på 21 28 12 33.
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 Brugsens generalforsamling
Ved: Bestyrelsen

hvilket især skyldes, at der er mindre handel
om søndagen som følge af den nye lukkelov, der betyder, at mange butikker har søndagsåbent.
Der er ca. 100 kunder, der forudbetaler på
private konti, hvilket betyder en forbedret
likviditet for Brugsen.

Referat fra generalforsamling i Brugsen den
8. april 2014
Omkring 60 medlemmer var mødt op til
Brugsens generalforsamling i Grønbjerg
Forsamlingshus.
Ivan Mortensen, formand for Brugsens bestyrelse, fortalte i sin beretning om årets
gang i Brugsen.
2013 har været et år med mange aktiviteter.
Som eksempler kan nævnes et grill arrangement på Brugsens parkeringsplads. Det var
en dejlig sommeraften, og der var en imponerende opbakning til arrangementet. Ca.
120 glade kunder spiste grill aftensmad i
hinandens gode selskab.
Der har også været afholdt en kaffe- og kageeftermiddag, hvor der blev serveret smagsprøver på Brugsens kager.

Ivan uddelte stor ros til uddeler Jens Peder
Mikkelsen og til hele personalet for deres
engagement i butikken og imødekommenhed over for kunderne. Ivan rettede også en
stor tak til de frivillige, der på forskellige
måder hjælper til i Brugsen.
Ivan Mortensen orienterede om, at bestyrelsen har drøftet investering i et solcelleanlæg.
Et projekt, der evt. kan finansieres via indskud fra sognets indbyggere. Der blev på
generalforsamlingen givet tilsagn om 5.000,
- fra Torben Sønderby, 10.000,- fra Poul
Erik Nielsen og 10.000,- fra Ide Huse ved
Ivan Mortensen.

Årets resultat er et overskud på 26.451,- Omsætningen er faldet lidt i forhold til året før,

Fra venstre: Ivan Mortensen, Lone Valsted Holdensen, Else Nyborg Christensen, Heidi Mouridsen, Peter Christensen (tidl. suppleant, blev i 12 erstattet af Hanne Meiner) og Jørgen Bank.
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yder hjælp til selvhjælp. Henrik har besøgt
nogle af de landmænd i Kenya og Uganda,
der producerer varer, der sælges under mærket Savannah i COOPs butikker. Henrik
fortalte om sine oplevelser fra rejsen og om
produktion og pakning af varerne, som den
foregår i Afrika.
Også aftenens kaffebord var inspireret af
Savannah varer, idet der var smagsprøver på
vin, kaffe, the, yoghurt, marmelade og chokolade med ingredienser fra forskellige afrikanske lande. 

En anden fremtidsdrøm kunne være at indrette en lille cafe i tilknytning til butikken.
Herefter gennemgik uddeler Jens Peder Mikkelsen regnskabet.
Ivan Mortensen og Jørgen Bank var på valg,
og de blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Hanne Meiner blev genvalgt som suppleant.
Aftenens underholdning var lagt i hænderne
på Henrik Ørtenblad, der fortalte om, hvordan COOP gennem samhandel med Afrika,

 Praktikant på Grønbjerg Friskole
Ved: Kristian Jacobsen

Kristian er lærerstuderende fra Den Frie
Lærerhøjskole i Ollerup og var i Grønbjerg
som et led i de studerendes praktikophold. (red)
Nye udfordringer
Jeg har nu befundet mig i Grønbjerg i tre
uger, tiden går stærkt og det er nu ærgreligt
at tiden er gået. For det har været en lærerig
periode, med masser af nye udfordringer og
dejlige stunder med glade og nysgerrige elever. Jeg har fulgt 3. klasse og deres arbejde
med at lave deres egen børneavis. Det har
været en spænende og lærerig proces, hvor
eleverne skulle prøve kræfter med det at være journalister, stå for interview og tage billeder, og ikke mindst omsætte spørgsmål til
rigtige artikler. Det var dejligt at opleve
hvordan flere i byen var behjælpelig med at
stille op til interview, men også at se hvordan de unge journalister var i aktion. Jeg har
udover 3. klasse været en del af 7. klasses
fysik timer, 0. - 3. klasses udeskole kreaprojekt om kirkekunst samt friskolernes
sangdag.

kigge i en bog, men også kan rumme fortællinger, kreative arbejdsdag og eksperimenter. Jeg vil nu tage tilbage til mit studie og
arbejde videre med det jeg har lært i disse 3
uger, sådan at jeg en dag kan komme ud som
den ”rigtige” lærer. 

Den rigtige lærer
Det har været rart at være på en skole, hvor
der er plads til forskellighed, fællesskab og
hvor undervisningen ikke kun handler om at
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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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 Påskekunst i kirke og på sti
Grønbjerg Friskoles yngstegruppe har i en
periode op til påske arbejdet med påskekunst
på mange forskellige måder.
Nogle af kreativiteterne blev opstillet langs
kirkestien og nogle ophæng i kirken på gavlene af nogle af bænkene.
Resultatet af arbejdet blev afsløret i ugen op
til påske med en ”fernisering” og snorklip-

ning ved ”indgangen” til kirkestien fra Algade. Mange forældre og bedsteforældre var
troppet op til ferniseringen og kom også i
kirken hvor minikonfirmanderne også havde
arbejdet med kirkekunst som var ophængt
rundt på væggene og langs pulpituret. (-mb)


Skoleleder Niels Henrik hjælper Lærke og Tobias med klipningen.

Minikonfirmanderne fra venstre er Ida Klose, Rasmus Juelsgaard, Lærke Kjerulff, Mikkel, Rikke Hansen, Mathilde Vestergaard, Tobias Dyrberg, Mathias Pedersen, Marie og Julie Bilgrav.
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 Projekt Algade

dag formiddag med høj solskin og med forår
i luften, end der var tilmeldt til hjemmesiden.

Ved: Projektgruppen

Ny gruppe
I forbindelse med den fælles generalforsamling i maj måned sidste år opstod en videreførelse af Algadeprojektet. Poul Erik Nielsen og Conrad Bredal ville stå i spidsen for
det udvalg, der blev nedsat.
I Runestenens januar nummer blev gruppens
sammensætning annonceret, og en dato for
det første tiltag blev ligeledes annonceret.
Temaet var ”Hold Grønbjerg Ren”. Da de
fleste bilister der kommer til Grønbjerg kører igennem Algade, var det en naturlig ting
at fokusere på Algades Renholdelse.

Aktiviteten
De tunge drenge og deres maskiner tog fat
på oprydning af Gimlegrunden samt et par
nabogrunde og "forhaven" samme sted.
Andre aktive gik i gang med at luge fortovene i øst og vestgående retning i Algade.
Nogle steder trængte mere end andre. Foruden de tilmeldte dukkede der i løbet af dagen flere beboere i Algade op og gav et nap
med ud for deres egen grund/hus.
Selvsyn af resultatet
Resultatet af dagens indsats kan man ved
selvsyn konstatere ved at gå en tur gennem
Algade. Den største relativt synlige forandring kan konstateres ud for Algade fra nr.
53/55 og til Grønbjerghjemmet.
Det var en god dag, hvor sammenholdet, humoren og aktiviteten var i højsæde. Og gan-

Hold Grønbjerg ren
Planen for ”Hold Grønbjerg Ren-dagen”
blev annonceret, og man kunne melde sig til
diverse aktiviteter på en hjemmeside, der var
oprettet til formålet. Derudover tog Inger
Kjeldgaard også mod tilmeldinger.
Heldigvis kom der flere til den herlige lør-

Først på dagen….
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… midt på dagen

ske fornøjelig var det da også, da der kom en
beboer fra én af sidegaderne med en ramme
øl til deling med ordene: ”Det er sørme dejligt, at der er nogen, der vil gøre noget for at
friske Grønbjerg op”.
Videre forløb
Nu venter vi bare på at kommunens gadefejemaskine skal komme gennem Grønbjerg
og feje – det er mildest talt tiltrængt (i skrivende stund har den ikke været forbi, men
der er lovet gennemkørsel af byen). Ligeledes bør slamsugeren også komme forbi Algade for at tømme gadeafløbene for sand
mv.
Dagen er efter projektgruppens opfattelse
startskuddet til at vi kan få en tiltalende
”hovedgade” så folk der kommer gennem
byen, får lyst til at slå sig ned i Grønbjerg eller i det mindste at det rygtes, at her gør vi
noget for at ”holde byen ren” og lige så vigtigt, at Algade bliver tiltalende for byens
egen befolkning. Ligeledes er det gruppens
håb at initiativet vil få en forstærkende effekt således at man får lyst til at holde byen
ren og ikke gøre rent. Og at den effekt må
brede sig i hele byen.

… sidst på dagen

Grundet trykkeriets
ferielukning

Tak til alle jer der meldte jer og i løbet af
dagen gav en hånd med for vores by. 

Deadline
21. juni 2014
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 Årsberetning fra Grønbjerg Vandværk 2013
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Medlemmer og vandforbrug
Grønbjerg Vandværk har i dag 278 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 293 målere samt et ukendt antal bimålere. De 278
medlemmer har i løbet af året brugt 66.619
m3 vand, hvilket er en betydelig stigning i
forhold til 2012. Dette skyldes primært, at
Vandværket har fået nye forbrugere, der
bruger meget vand til bland andet dyrehold.

svindet. Vi har siden 2009 ligget på et svind
på under 2,3 %, hvilket er flot og meget
glædeligt. Igen i 2013 har svindet været
minimalt og mindre end 1% - dejligt.

Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand
til at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift.
Fra 2009 ser det ud til, at vi har fået styr på

Benchmarking er en nyttig syssel for enhver
virksomhed. Det er også en munter syssel,
når man kan finde en virksomhed at benchmarke op imod, der ikke er bedre end en
selv. Sådan en virksomhed, som Grønbjerg
Vandværks kan sammenligne sig med, kunne være Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Statsafgiften på vandet er steget 22 øre til
7,66 kr. inklusive moms. Vandet fra vandværket koster det samme, men vi skal selvfølgelig opkræve den øgede statsafgift.

Grønbjerg Vandværk
[DKK inkl. moms]
Vandpris pr. m3
Fastafgift
Årlig pris ved 175 m3
Årlig pris ved 175 m3 inkl.
vandafledning og afgifter
Tilslutningsafgift (parcelhus)

4,25
800
1.543,75
10.249,00

Ringkøbing-Skjern Forsyning
[DKK inkl. moms]
7,30
1.131,25
2.408,75
11.114,00

10.000

18.312,50

skrive de ledelsessystemer, som vi benytter
os af i dag. Derudover skal driftspersonalet
på et hygiejnekursus. Det er sikkert meget
fornuftigt, at Johannes skal på et hygiejnekursus. Det kunne jo være, at Johannes
pludseligt begyndte at sjuske med hygiejnen
her kort før han skal til dronningen og modtage medaljen for lang og tro tjeneste. Mon
ellers vandværkers driftspersonale kan komme i betragtning til den slags hæder?

Vi gør det ikke så ringe endda i Grønbjerg.
Selvfølgelig kan man finde endnu billigere
vandværker. Vi har et nyt vandværk, hvor
risikoen for dyre reparationer er lille, hvorved risikoen for store stigninger i prisen på
vand er lille. Det er naturligvis vandafledningsprisen og afgifterne, der er den store
post i den faktiske vandpris.
Forbedrende tiltag
Vandsektoren blev i 2012 pålagt at gennemføre ”forbedrende” tiltag. Der arbejdes fortsat på at indføre disse tiltag. Grønbjerg
Vandværk er gået i gang med formelt at gennemføre en risikovurdering og med at be-

Tilslutning til fjernvarmen.
Grønbjerg Vandværk glæder sig over, at
Ringkøbing Skjern Kommune har meddelt,
at vandværket er fritaget for tilslutningspligt
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skulle det hele bæres ind. Arrangementet er
blevet så godt, at chaufføren har tilbudt selv
at skubbe filtermassen ind i værket. Dejligt.
Det betyder dog, at Johannes formentligt er
nødt til at melde sig ind i en fitness klub for
at kunne bibeholde det sædvanlige træningsniveau.

til fjernvarme. Det glæder os overordentligt
meget. Specielt fordi der ikke er behov for
varme på et vandværk, hvor der ikke er kontorer, mødelokaler, frokoststuer, handicaptoiletter, showrooms og lignende.
Verdenspressen
”Kunstgræs-fodboldbaner sender giftige
blødgørere og metaller ud i vandmiljøet.
Drænvand fra et stigende antal kunstgræsbaner i Danmark kan indeholde både metaller
og miljø- og sundhedsskadelige stoffer, viser
ny rapport.”

Lækageovervågning
De forbrugere, som har lækageovervågning,
behøver ikke selv at aflæse vandforbruget.
Dette gøres automatisk pr. 1. december.
Hvis man selv holder regnskab med forbruget, så er det altså 1. december, der er skæringsdato. Datoen er valgt af kommunen,
der har brug for at kende forbruget for at
kunne sende en regning på vandafledningsafgiften.

Sådan skrev verdenspressen 30. januar 2014
(Ingeniøren). Godt vi ikke har en kunstgræsbane i Grønbjerg. Og godt der er langt til
Spjald, der har den nærmeste kunstgræsbane.
Angiveligt er det primært zink, der er problemet. I drænvandet fra nogle af banerne er der
blevet målt et zink indhold, der er højere end
det tilladte, såfremt drænvandet skal bruges
til drikkevand. Det tror jeg så ikke, at der er
planer om i Spjald eller andre steder.

Økonomien
Økonomisk set har vi i 2013 haft et tilfredsstillende overskud. Overskuddet skyldes
blandt andet lave lønudgifter og få udgifter.
Der er f.eks. ikke udskiftet målere i 2013.
Det ser derfor fornuftigt ud, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at vandafgiften til Grønbjerg Vandværk for 2014 ikke stiger. Som
tidligere fortalt, så stiger statsafgiften, hvilket ikke påvirker vandværkets regnskab. Fastafgiften
holdes også uændret.

Forbedringer
Ved Vandværket har vi i årets løb hævet
flise niveauet, så filtermasse og andet kan
køres direkte ind i vandværket. Tidligere

Vandkvaliteten
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er heldigvis
fortsat i top. Som tidligere
offentliggjort i Runestenen
og på Grønbjergs hjemmeside, så ligger alle målinger i
Der var genvalg over hele linjen.
Fra venstre er det:
Driftsleder Johannes Mikkelsen,
Per Hessellund Lauritsen, Peder
Juelsgaard og Jesper Bagge.
41

14. maj 2014

2013 fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af det firma, som udtager og
analyserer vores vand, Force, der har opkøbt
LabVest.

Strømafbrydelse
I vinter forsvandt strømmen i en periode.
Der gik lidt tid inden der igen kom tryk på
vandet. Dette skyldtes ikke, at Klaus Tang
var langsom til at komme med traktoren.
Det skyldes derimod, at der ikke kom en
alarm til Johannes, da strømmen jo var gået
og alarmsystemet er afhængig af strømmen.
Det er der nu taget hånd om, da vi har installeret en UPS på alarmen. Episoden fik os til
at overveje, om vi skal have en dieselgenerator stående, som automatisk kobler til,
såfremt strømmen forsvinder.
Det er normalt uheldigt, såfremt der ikke
konstant er tryk på vandledningerne. Dels
fordi vores forbrugere derved ikke har vand
i hanerne men også fordi der så er risiko for
at ”beskidt” vand kommer ind i vandledningerne. En dieselgenerator vil kunne afhjælpe
dette. Det overvejes fortsat, om det vil være
en fornuftig investering.

Tiltag
Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk
sjældent. Det lykkes nok heller ikke i 2014.
Vi skal have færdiggjort risikovurderingen,
dokumenteret vores ledelsessystemer og
gennemføre den årlige opdatering af beredskabsplanen, hvilket involverer vandværkets
bestyrelse og Johannes.
Spjald Fjernvarme- og Vandværk har bestilt
Thvilum WebGIS. (Internetløsning der giver
adgang til ledningsoplysninger) Alle Grønbjerg Vandværks ledninger er også tegnet
ind i Thvilums tegnesystem. Hvis vi også
vælger at købe web systemet, kan vi se vore
ledninger på alle computere og tablets. Derudover kan der laves et link på hjemmesiden,
så forbrugerne og andre også kan se, hvor
hovedledninger og stikledninger er gravet
ned. Vi afventer lige hvordan systemet kommer til at fungere i Spjald før vi trykker på
”Ja Tak” knappen.

Tak
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
gode samarbejde, vi igen i 2013 havde. Også en tak til revisorerne. 

Tjek også www.runestenen.dk

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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efter prædiken og endelig ”Soli Deo Gloria”
som postludium. Koret blev endda bedt om
at synge sidste nummer to gange. Om det
var fordi menighedsrådet ikke var helt klar
med kirkekaffen skal ikke kunne siges….

 Grønbjergs Gospelkor
Menighedsrådet kunne sammen med ansættelsen af den nye organist, Helle Majlund,
meddele, at man ville oprette et Gospel kor
ved kirken. Foreløbig for ti torsdage hvor
der blev øvet og en optræden påskedag i kirken og så yderligere et arrangement med optræden ved den fælles generalforsamling.
At Grønbjerg kan mønstre et kor på ca. 30
personer, er da også lidt af en præstation,
især når de ca. 25 er fra eller har arbejde i
Grønbjerg.

Det videre forløb
Planen var oprindelig at koret skulle øve
fem gange op til påske og medvirke i kirken
påskedag og fem øvegange op til jul med
medvirken i kirken i julen, men koret havde
det så godt, at man gerne ville øve ti gange i
træk, og så må menighedsrådet finde en løsning på medvirken i kirken til jul. I koret håber man naturligvis på at der findes en for
koret positiv løsning, idet de medvirkende i
koret befinder sig godt med at synge og synge gospel. (-mb) 

Repertoiret
I kirken medvirkede koret med ”Sing Hallelujah to the Lord” lige efter præludiet, ”Det
er påske, alting springer ud”, som kom lige

Foto: Gravers Kjærgaard

Koret under udførelse af en af sangene. De tomme bænke skyldes simpelt hen at koret fyldte ret meget
op i kirken påskedag. (ikke alle kormedlemmerne var dog til stede påskedag).
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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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 Nyt fra Menighedsrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Projekt ”kirkeklokke”
Vi er i Menighedsrådet gået i gang med
”projekt kirkeklokke”, som er et projekt, der
er igangsat af ønsket om automatisk ringning. Det er ikke et nyt ønske, da arbejdstilsyn for år tilbage har påpeget, at man bør
indføre dette af hensyn til graveren. Derudover vil automatikken give mere fleksibilitet
for graveren og spare afløsertimer. Tidligere
Menighedsråd har forudset dette og sat penge til side, til formålet.
Billedet her viser en klokkestol med klokke opstillet i Nøvling kirke. En opstilling der kunne
ligne den der opstilles i Nr. Omme Kirke.
Billedet er lånt fra www.kirkeklokken.dk

Klokkekonsulenten
Det første der skulle ske i et sådant projekt
var, at vi kontaktede en klokkekonsulent for
bestemmelse af toneart m.v. (læs artikel af
Klokkekonsulent Per R. Møller side ??).
Rådet fra konsulenten var, at den gamle
klokke kunne lide skade af, at montere automatikken. Derfor var rådet, at montere en ny
klokke i en ny klokkestol, bag den gamle
klokke. Den nye klokke kaldes dermed en
aflastningsklokke. Den gamle klokke kan så
stadig bruges, når dette ønskes.

har vi allerede gjort ud fra en række forslag.
Valget faldt på en tekst forfattet af vores
sognepræst Bodil Toftdahl, den lyder:
NÅR DAGEN GRYR, GÅ GLAD I GANG,
JEG SYNGER DIG EN MORGENSANG,
NÅR NATTEN KOMMER, HØR MIN RØST
VOR GUD TIL ÆRE, DIG TIL TRØST!

Status
Status pt. er, at det færdige materiale nu sendes til Skjern Provsti, Ribe Stift, til udtalelse
ved Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør og sidst Klokkekonsulent, for at Ribe
Stift så kan træffe den endelige afgørelse. Vi
håber på velvilje hele vejen igennem, men
som det ses, er intet overladt til tilfældigheder! Vi har et stille håb om, at den nye klokke kan indvies første søndag i advent, - men
vi lover det ikke. 

Arkitekten tilkaldes
Næste step var så, at vi satte en arkitekt på
opgaven. Arkitekten udarbejdede materiale,
som to firmaer har givet tilbud ud fra. Licitationen blev vundet af et firma fra Mors, se
evt. (www.kirkeklokken.dk) Derudover er
der lokalt el-murer og tømrerarbejde, så det
er et ret omfattende projekt.
Indskriften til klokken
Til den nye klokke skal Menighedsrådet
vælge en klokketekst til indgravering. Det

Husk deadline den 21. juni
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 Skolelederberetning Grønbjerg Friskole
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Lettere forkortet udgave af skolelederens beretning.

og mange af deres kammerater. Vores elever
nyder godt af samarbejdet mellem NaturMusen og Friskolen og det er en kæmpe styrke
at huset hænger sammen fra 2 - 16 års alderen.
Sensommeren:
Vi lægger stor vægt på at komme ud og opleve. Det kan være i vores skov, kirkestien,
en spejderhytte eller en tur til København.
Børnene er gode til at være afsted. De er
nysgerrige, opmærksomme og gode til at
passe på hinanden. At være afsted med friskolen er udfordrende på det sociale, faglige
og personlige plan. Det være sig overnatning
i naturen, lave mad over bål, rundvisning på
Christiania eller en ad venture tur hvor man
er på i 48 timer fysisk og psykisk.
Indgangen til efteråret blev fejr et med en
naturvidenskabsfestival, afsluttende med Bike and Run på skolernes motions dag.
Efteråret:
5.kl var til ballet i Holstebro, vi fik ubudne
gæster der ville tanke diesel, vi fik besøg af
alt for mange lus.
Bland dem vi gerne ville se var: Besøg af
elever fra Dejbjerglund Idrætsefterskole. De
havde frivilligdag i september og underviste
i idrætsaktiviteter inde som ude.
Yngste gruppen afholdt høstmarked. Ældste
gruppen arbejdede med trivsel og mobning
på fagdage.
Som et nyt tiltag arrangerede de frie skole
en Åbenskole for alle grundskoler den 7. november, hvor vi åbnede skolen for nysgerrige og 15 af vores egne elever var klar til at
vise rundt. Vi fik få besøg, men det har resulteret i indskrivning af børn i skolen og
NaturMusen.
6. kl. afholdt den årlige skolefest. Den blev
en succes. Inspireret af dette besluttede 7.
klasse at inviterer elever fra de øvrige friskoler (6. - 8.klasse) til fest på Grønbjerg
friskole. Festen finder sted fredag d. 20 juni.

Årsberetning 2013
Skolen er et samlingssted for børn og voksne i byen og bruges flittigt fra morgen til aften og gennem hele ugen. Vi kan vel sige at
skolen er med til at danne byen og udvikle
den og modsat er byens borgere og skolekredsen med til at forme Grønbjerg Friskole.
Uden jer ingen friskole. Ingen friskole en
anderledes by.
Skolens mål er at udvikle og skabe unge
mennesker der står selv. Mennesker med
selvtillid, nysgerrige og tolerante. Vores elever skal have stærke kompetencer: Fagligt,
socialt og personligt.
Rammerne bliver til stadighed efterset og renoveret. Vores unge mennesker nyder godt
at det arbejder forældrene lægger, med at
vedligeholde og udbygge vores skole.
2013 startede med 112 glade og par ate
elever.
Drama forestillingen Odysseus
Den ligger som én af tre temauger i skoleåret. Fælleskab, samarbejde og mod til at kaste sig ud i det ny, er kendetegnede for disse
uger.
Lockout - grundskolerne. Grønbjerg Friskole kunne mønstre to ledere samt to medarbejdere der ikke var omfattet af lockouten. I
fire uger stod den på fortælling, gåture og
frikvarter for ca. 20 - 60 børn.
Sommerafslutningen blev igen en festdag
hvor fællesspisning, udstillinger, indslag og
optræden blev en flot ramme om afslutningen på et skoleår. Det blev også til et vemodigt farvel til vores daværende 8. klasse.
Et nyt skoleår bankede på og sammen
med 105 andre elever, stod syv håbefulde
elever klar til deres første skoledag.
De kendte i forvejen til rammerne, lærerne
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Juleafslutning og afslutning på året 2013.
Traditioner har vi alle brug for og Grønbjerg
friskoles juleafslutning, sidste lørdag inden
juleaften, er hygge, alle af huse, sang, musik, fortælling, opvisning og et ønske til hinanden om en glædelig jul. Jeg kan ikke komme i tanke om en bedre måde at starte min
juleferie på. ”Jeg ved jeg hører til og jeg er
noget”. Tænk at have et sted, et arbejde der
kan give én de oplevelser.
På personalefronten sagde vi:
God dag til Olav Lisby og musik igen i og
uden for skoletid.
Farvel til Anne Bank og en super flot indsats
på Grønbjerg friskole og goddag igen Camilla, efter endt barsel.
Jeg er fortsat super glad, tilpas og stolt over
at være leder af Grønbjerg friskoler, Naturmusen og SFO. Leder af et engageret og positivt medarbejder team. De får tingene til at
ske. De er fleksible og arbejder med en høj
grad af faglighed.
Else Marie gjorde det så godt i 2013 at vi nu
har aftalt at samarbejdet er blevet permanent.
Gitte vores uundværlige sekretær og hendes
medhjælp Lone sikre at administrationen køre så effektivt som muligt. De køre nu eget
bogholderi.
Vores pedel Karsten og rengøringsassistent
Sanne er de rene blæksprutter og klare alt
det som vi andre ikke når plus lidt til.
Vi skal fortsat ”stå mål med” intentioner i
Folkeskolens formålsparagraf. Folkeskolereformen smitter af, men styrer ikke!!!
De ny arbejdstidsregler giver frihedsrum til
at planlægge og løfte til fremtiden. Det stiller krav til ledelse og personale om et tillidsfuldt, åbent og ansvarligt samarbejde om
skolen. Vi har sammen aftalt at vores model,
med værdier, fællesskab samt nytænkning
(9. kl.), skal fortsætte. Vi skal fortsat udvikle, men ikke løbe stærkere. Friskolerne er
meget forskellige, men fælles er, at vi allerede opfylder mange af de nye regler fra undervisningsministeriet.

Inklusion: Specialundervisning + Inklusion
– Midler til foranstaltning af tiltag for elever
med særligt behov er blevet beskåret fra politisk hold. Grønbjerg Friskole har valgt at
fastholde niveauet. Vi vil give disse børn
mulighed for at lære så meget som muligt og
så langt ressourcerne rækker. Vi har/har haft
33 elever der på en eller anden måde havde
brug for lidt mere, en ekstra varm hånd, lidt
mere fagligt. Det er ikke uhørt. Fælles for alle eleverne er, at de gør hvad de kan, i noget
som de finder meget svært.
Nedskæringer er desværre et tema i vores
hverdag. Gennem de sidste 5 år har vi mistet
hvad der svare til 5% af statstilskuddet til
hver enkelt elev og i år svarer det til en besparelse på budgettet på ca. 200.000 kr. Vi
har lagt et ansvarligt budget der viser et lille
overskud, men ved også at vi i fremtiden
skal være opmærksomme på vores økonomi.
Sammen med bestyrelsen har vi besluttet at
tilbyde 9. klasse på Grønbjerg friskole for at
udvikle vores skole og fremtidssikre den.
Vi har derfor lavet en ny folder, postkort,
banner og reklame på bussen til at gøre os
mere synlige. Foldere er omdelt i Spjald,
Tim, Ørnhøj, Vind og Abildå. Vi har været i
aviserne mere end 5 gange. Det er vigtigt at
skolen i bestræbelserne på at fastholde elevtallet er synlige i lokalområdet. Derfor også
deltagelsen i ½ maraton i Spjald søndag d.
18. maj.
Tak til alle for et godt og udviklende skoleår. Med 9. klasse har vi forsat den positive
udvikling, skolen har været i, siden begyndelsen i 2008. Grundtvig og Kolds ideer og
tanker er fortsat grundpillerne i vores hverdag. Demokrati, forpligtigende fællesskab
og det levende ord. På netop denne dag, 9.
april for 74 år siden hvor Danmarks, demokrati og frihed blev krænket.
Vi holder fast i værdierne og som der står på
gavlen ud mod vejen. ”Viljen til at ville giver evnen til at kunne”. 
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 Praktikant på Grønbjerg Friskole
Ved: Andreas Nielsen

Småt er godt.
Som udgangspunkt vidste jeg ikke noget
som helst om Grønbjerg og mit kendskab til
friskoler var også meget begrænset. Jeg
kommer fra ”den anden side” af Jylland og
har gået i en helt almindelig folkeskole,
Midtbyskolen i Horsens. Nu er jeg blevet en
hel del klogere.
Det formelle
Men lad os få styr på det formelle først; mit
navn er Andreas Nielsen, 28 år, førsteårsstuderende på Den frie Lærerskole i Ollerup på
Fyn. Fra den 24.marts – 11. april 2014 havde jeg den store fornøjelse at være i praktik
på Grønbjerg Friskole.
Fornøjelsen og udfordringen
Fornøjelsen bestod i at lære mere om det
daglige liv på skolen og se hvordan lærerne
tacklede de udfordringer, som vi til hverdag
går og teoretiserer over på skolen. Både rent
fagligt, organisatorisk og pædagogisk. Specielt i denne tid, hvor reformen er over skolerne, var det spændende at lytte til snakken
på lærerværelset i Grønbjerg. Der tog de i
det hele taget tingene med oprejst pande,
hvad enten det var reformer eller mere lavpraktiske problemer, de stod over for.
Eleverne kunne jeg dårligt ikke have forlangt bedre. De var nemlig, som børn og unge oftest er, hudløst ærlige og med en særlig

humor, hvilket gør at en praktikant får feedback på arbejdsindsatsen med det samme.
Det satte jeg stor pris på. Ligesom jeg var
glad for det store sammenhold, som jeg fornemmede på tværs af klasserne og som jeg
er overbevist om, skyldes skolens størrelse.
Det kunne de store skoler sagtens lære noget
af.

Flagallé

De store byer kunne lære...
Jeg er glad for at have oplevet Grønbjerg. Et
småt, men driftigt og engageret lokalsamfund i skønne omgivelser, hvor man hilser
på hinanden, hvilket jeg synes var meget
stort når jeg cyklede hjem fra skole! Det
kunne de store byer også sagtens lære noget
af… 

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
48

14. maj 2014

400, og hvordan undgår den så en hjerneblødning? Det viser sig, at den har udviklet
et blodåre-system, så trykket "kun" stiger til
ca. 250, men hvordan klarer den det store
udsving i tryk? Hvordan reagerer hjernen og
øjnene og andre organer på det? Ved at undersøge det har man kunnet lære noget om,
hvordan menneskets organer reagerer, og
den viden har man kunnet bruge til at udvikle ny medicin. Man har ved at genmanipulere mus, så de fik rottevæksthormon, fået
nogle meget store mus. Den slags forsøg gør
man ikke med mennesker her i landet, så
vidt jeg ved. Når en ny medicin har klaret
sig godt i alle forsøgene, kan man få tilladelse til en kontrolleret behandling af patienter,
som indvilliger i det, og først derefter kan
den frigives til almindelig brug. Det kan
koste omkring en Storebæltsbro at få en ny
medicin på markedet. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

De kære dyr.
Dyrevenner kan godt hidse sig op over, at
man bruger dyr til forsøg, men det har man
gjort siden oldtiden, og alternativet er at lave
forsøg på mennesker, som man gjorde i koncentrationslejrene under krigen.
I dag bruger man computermodeller og dyrker celler fra vævsprøver i forbindelse med
grundforskning og udvikling af ny medicin,
og der er meget strenge regler i Europa for
at anvende levende forsøgsdyr, men de kan
ikke helt undværes. F.eks. har danske forskere lavet forsøg med 15 giraffer, som blev
købt i Sydafrika til formålet. Når en giraf
står med hovedet højt, er blodtrykket i dens
hjerne ca. 100, men når den stikker hovedet
ned for at drikke, skulle det teoretisk stige til

Næste deadline er den 21. juni 2014
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 Grønbjerghjemmet og dets venner
Ved: De frivillige og Vennerne

Hver onsdag formiddag er der fir e fr ivillige som kommer og beskæftiger beboerne
med forskelligt.
Vi syr - strikker - maler - klipper og klistrer.
Vi starter altid med en sang og saftevand senere kaffe og igen til slut synger vi.
Én gang hver måned er der banko, men det
har Anette allerede fortalt om.
Dagplejebørn og børnehavebørn kommer
engang imellem og synger for os, det holder
beboerne meget af, netop at se børnene.
Når vejret tillader sidder vi udenfor på terrassen og så spiser vi måske en is, men først
og fremmest står den på hygge og samvær.
Får vi så også fremstillet noget er det bare
ekstra godt.
Når du har læst det, har du måske lyst at være med som frivillig, så kom ned og kig til
os, du får også meget respons tilbage.
De fire frivillige om onsdagen er Else, Karin, Lis og Ulla, vores afløser er Elna.
Venligst Ulla Kolby.

Vi er nogle frivillige, der str ikker og syr
både til Røde Kors og til vores salgsbod på
Grønbjerghjemmet.
Så hvis du har garn og stof du ikke bruger,
vil vi gerne modtage det.
Hilsen Grethe Lauridsen for Røde Kors
tlf. 30 27 96 10
Bente Færge Pedersen for de Frivillige ved
Grønbjerghjemmet
tlf. 21431502.
Bestyrelsen for Grønbjerghjemmets Venner, vil ger ne takke for den modtagelse vi
fik, nu vi har været ude med medlemskort.
Tak til alle der har tegnet medlemsskab og
Tak til alle vore sponsorer.
Du kan stadig tegne medlemsskab ved at
indbetale 50 kr. pr. person på:
Reg.7670 Konto 4464256 eller kontakt bestyrelsen Bodil tlf. 29 11 74 61, Grethe tlf.
30 27 96 10 eller Bente tlf. 21 43 15 02. 

Kom til grill-aften ved Brugsen
Så er der igen noget at glæde sig til!
Torsdag den 19. juni - kl. 17 til 20
Grill-aften på Brugsens parkeringsplads ved butikken.
Tag familien med og køb jeres aftensmad til rimelige priser og hyg
jer med naboen og alle de andre.
Der vil også denne dag være gode tilbud på pølser mm. i butikken.
Se opslag i butikken, når vi nærmer os.
Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis vejret ikke er til grill.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme.
Mvh. personale og bestyrelse i Brugsen
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 Guldkonfirmander anno 2014

Lørdag den 12. april var guldkonfirmanderne, der er konfirmeret i Nr. Omme kirke ved pastor Sørensen i 1964, samlet i Grønbjerg. Pastor Sørensen var præst i Nr. Omme kirke fra
1935 -1968. Guldkonfirmanderne mødtes til en andagt i Nr. Omme kirke, hvorefter der var
kaffe i konfirmandstuen ved præstegården. I 1964 blev de fra Abildå der gik i skole i Grønbjerg også konfirmanderne her.
Fra Venstre er det:
Irma Møller (Abildå), Britta Jespersen (Abildå), Ingeborg Hedevang Nielsen, Jonna Jacobsen, Anne Lise Kyndesen, Lisbeth Korsholm, Else Marie Lauridsen, Else Halkjær, Bente Hedevang Nielsen, Inga Lise Grydegaard (Abildå), Solvej Led, Arne Agerbo (Abildå), Jytte
Jørgensen (Abildå), Else Lundsgaard, Bitten Kjær, Egon Johannes Pedersen (Abildå), Edel
Søndergaard, Thorkild Langhoff og Peter Justesen.

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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 Velkomstfolder i Grønbjerg
Ved: Grønbjerg-2000

ALLE nye tilflyttere, både de der køber hus,
og de der lejer sig ind i et af udlejningshusene. Vi vil sætte en skæringsdato ved den 1.
maj 2014.
Alle der kommer til byen efter denne dato
vil modtage en kurv.

Vi vil byde nye tilflyttere velkommen
Lige siden 1995 har vi i Grønbjerg-2000 regi forsøgt at lave en velkomstfolder. Vi ved
også at i Grønbjerg tager tingene også tid,
men nu har vi fået gjort alvor af sagen.
Igennem vinteren har et udvalg under Grønbjerg-2000 arbejdet ihærdigt med at få en
velkomstfolder/kurv stablet på benene.
Det er nu lykkes. Resultatet af folderen ++
følger med Runestenen denne gang.
Men dog lidt om hvorfor og hvad og hvornår
og og og….
Vi vil jo gerne tage godt imod de mennesker
der flytter til byen. Derfor vil Grete Tange
tage en kurv under armen og forære den til

Og kurvens indhold
Kurvens indhold kan delvis ses på billedet. I
kurven er der naturligvis velkomstfolderen.
Der ud over er der flere forskellige tilbud fra
Brugsen og foreningerne i Grønbjerg. F.eks.
giver GAFFA favorable medlemskabs tilbud, Brugsen et gavekort, Arrangørerne af
fællesspisning inviterer til gratis fællesspisning første gang, og sådan er der flere for-

Foto: Mogens Ballegaard
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eninger med videre der vil promovere sig og
invitere tilflytterne inden for. Der ud over
skal velkomstfolderen præsentere alle herlighederne ved at bo i Grønbjerg.

komstkurven med alle de gode tiltag skulle
jo også helst ramme tilflytterne.
En ide kunne være at oprette et korps af
”sladrehanke”. Én for hver vej og måske et
par stykker eller tre i Algade. Disse mennesker skal have til opgave at finde ud af hvornår der kommer nye folk til gaden, give en
melding til Grete Tange, der så kan tage omtalte kurv under armen og besøge familien
eller personen der kommer til/på byen/
landet.
Send en mail til Grete Tange om hvilken gade eller del af en gade du gerne vil meddele
om. grete@tange.dk

Et korps af ”sladrehanke”
Men hvordan får vi fat i alle de nye – det er
og har altid været vores store opgave. Vi får
jo ikke besked fra kommunen, når der er tilflyttere til byen. Måske findes der andre løsninger.
At lægge folderen ved ejendomshandlerne
kan også være en opgave, da der er mange
om det bud. Men måske kan vi forære fraflytterne en lille stak til at dele ud blandt de
der kommer for at se på huset.
Ligeledes kunne man også tilbyde udlejerne
en stak så de kan give til indflytterne.
Men det er jo kun velkomstfolderen. Vel-

Det fysiske indhold i den nuværende kurv
Den nuværende kurv indeholder nedenfor
nævnte, men det kan jo ikke udelukkes at
der kommer mere i kurven efterfølgende.

Foreningerne i Grønbjerg ..... Friskbagte boller og hjemmelavet marmelade
Friskolen .............................. Kort og folder
NaturMusen ......................... Folder
Sogneforeningen .................. Folder
Margrethes døtre .................. Folder og gratis fællesspisning første gang til hele familien
LokalBrugsen ....................... Præsentation og gavekort på kr. 150,GAFFA ................................ Præsentation og 3x børnekontingent eller 400,- kr. til et voksenkontingent
Runestenen ........................... Årets udgaver samt vejviser
Menighedsrådet .................... Kirkenyt og gratis adgang til gudstjenesterne året rundt
Grønbjerg-2000 .................... Velkomstfolderen
Forsamlingshuset ................. Flyer - ”Festpakke” 

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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 Grønbjergpiger - Anette Schjerlund
I en ærlig beretning er Anette
den niende grønbjergpige!
En mors fortælling!
Marcus! Anderledes, men dejlig
Vi er en familie på 5. Far, mor og 3 næsten
raske drenge.
Jeg, Anette flyttede til Grønbjerg, da jeg var
otte år. Mine forældre, som stammer henholdsvis fra Grønbjerg og Ørnhøj, købte Det
gamle Teglværk. Så jeg har trådt mine barnesko her i området.
Claus er født og opvokset i København, og
flyttede her til, i 2000, da han blev fanget af
min kærlighed.
I 2001 flyttede vi i ”vores” drømme hus, Det
lille Teglværk, på Holstebrovej 16, vores i
gåseøjne, da jeg ikke er sikker på, at Claus
altid har drømt om hus på landet. Men vi
nød det, og Claus nød stilheden og langt til
naboen. Og ikke mindst dette, at alle hilste
på alle.
I august 2002 blev vi viet i Nørre Omme kirke, og den 19. juli året efter blev vores første
søn Lucas født. Da der ikke er så meget at
lave på landet, blev jeg hurtig gravid igen,
og Marcus kom til verden den 19. maj 2005.
Så var der pludselig så meget at se til, at jeg
nærmest ikke opdagede, at den var gal igen.
Mathias blev født den 15. december 2006.
Men om alting er, så er Marcus jo født med
Downs Syndrom, eller som vi stadig kalder
det, så er han Mongol.
Det vil sige, at han er født med en kromosom fejl.
Vi har alle 46 kromosomer, 23 vi får fra far
og 23 vi får fra mor. De 46 danner par to og
to, og hvis ikke de gør det helt rigtigt, så
kommer vi til verden med en fejl.
Når man har Downs Syndrom, så har faderen eller moderen givet en kromosom 21 for
meget. Derfor kan det også hedde tresomi
21, altså, der er tre kromosomer ved 21’e-

mb-foto

ren, hvor der kun skulle ha’ været to.
Dette sker simpelthen ved befrugtningen, og
det er ikke noget, man selv har indflydelse
på. 95 % af Downs Syndrom tilfældene opstår bare på grund af naturens luner, 4 % af
en arvelig grund og den sidste %, er mosaik.
Det betyder, at nogle celler har tre kromosom 21 og andre er almindelige. Det kan betyde, at man ser almindelig ud, men er sent
udviklet, eller at man har Mongol træk, men
fungerer normalt.
Marcus er iblandt de 95 %, som bare kommer. Det skal dog siges, at har man fået en
Mongol, så er risikoen større for, at få én
mere, hvis man vil ha` flere børn.
Marcus´ fødsel
Jeg var utrolig spændt på fødslen, da jeg
skulle have Marcus på grund af, at jeg fik et
akut kejsersnit ved Lucas´ fødsel.
Men fødslen forløb helt normal, og jeg fik
en dejlig, godt blå og slap dreng lagt op på
54

14. maj 2014

maven. Han blev hurtig taget til side for at få
ilt og blive tjekket, men efter 5-10 minutter
var han fin i farven, og klar til at komme tilbage til mig.
Dejlig dreng….. 10 fingre og 10 tæer….
Han var jo helt perfekt, og vi hyggede, fik
ringet til bedsteforældre og alle andre, der
skulle have den gode nyhed om vores nyfødte.
Han ville dog ikke spise, personalet mente,
det var fordi, jeg havde fået noget morfin inden fødslen rigtig gik i gang, og det var nok
det, der påvirkede ham. Så vi blev enige om,
at jeg blev på sygehuset indtil amningen var
godt i gang.
Vi havde besøg af familie og venner om aftenen, så hyggeligt. Og alle syntes det var et
fantastisk lille pus, der var kommet til verden…. Marcus spiste stadig ikke!!!
Alle tog hjem, og Marcus og jeg gik til ro
for natten. Midt om natten blev jeg vækket
af en sygeplejerske, der spurgte, om Marcus
havde spist, men nej, det havde han ikke.
Hun tog ham med ud for at pusle, og kom
stille tilbage og puttede ham igen hos mig.

Marcus - 2 år
egentlig ikke helt lige, hvad der var galt.
Lidt efter kom lægen ind igen.
”Forstod du, hvad jeg sagde??” spurgte hun.
”Øh, nej” kunne jeg jo kun svare.
”Vi har en mistanke om, at han er mongol.
Men for at få svar på det, skal I til Herning
Sygehus, og have taget blodprøver”, sagde
hun.
Puha… Jeg ringede med det samme til
Claus, som var på vej, og sagde nok bare, at
han skulle skynde sig at komme, for de troede Marcus var mongol.
Derefter ringede jeg til min mor, og først da
hun begyndte at græde i telefonen, gik det
op for mig, at dette her var alvorligt, og noget, der ville ændre vores liv og planer for
resten af livet….

Mistanken
Jeg blev vækket til morgen, hvor en sygeplejeske spurgte, om det var ok, at en læge ville
se på Marcus. Det sagde jeg selvfølgelig ja
tak til. Vi prøvede at give ham lidt mælk af
et lille glas, men det virkede ikke. Marcus
var nu meget stille og mat.
Vi blev kaldt ned i puslerummet, hvor to læger stod klar. Jeg stod bag dem, mens de undersøgte og talte sammen. Det var et mærkeligt øjeblik, jeg følte mig helt alene og forstod ikke helt, hvad de sagde til mig. Hende,
den ene læge, som jeg ikke aner hvad hedder, vendte sig om, og sagde:
”Vi har en mistanke om, at han har Downs
Syndrom! Vil du have det undersøgt af børnelægerne??”
”Øh ja”, sagde jeg.
”Fint, så må du gerne give ham tøj på igen”,
fik jeg besked på af sygeplejersken.
Så stod jeg der, uden Claus, og forstod

Vi kom til Herning Sygehus, det var fredag,
og der blev først taget blodprøver om mandagen. Det tager så mindst 5 dage at dyrke
på blodet for at finde de forskellige svar.
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Marcus spiste stadig ikke hos mig, så der
blev lagt en sonde, så han kunne få noget
næring. Det var nogle svære dage. Mange
tanker løb i gennem hovedet!
Hvor mobil bliver han?
Kommer han til at tale?
Hvor skal han gå i skole?
Hvor skal han bo engang, når han skal flytte
hjemme fra?
Hvem skal passe på ham, når vi engang dør?
Dør han før os???? osv.
Og her havde vi jo ikke engang fået svaret
endnu.

man har et kronisk handicappet barn”BANG! Det slår hårdt, alle tanker kommer
igen væltende!
Så skulle vi til at forholde os til et anderledes familie liv. Vi havde fået en søn, som aldrig ville kunne klare sig selv 100 %, aldrig
blive helt voksen.
Vi skulle sætte os ind i følgesygdomme.
Mon han havde hjertefejl, som 50 % af mongolbørn er født med, et alment dårligt immunforsvar, større risiko for leukæmi???
Heldigvis ingen hjertefejl, og kræft har vi
heller ikke mødt, men almindelige sygdomme slår hårdt på Marcus. Han havde nærmest kronisk mellemøre betændelse fra han
var spæd, til han fik dræn lagt ind lige inden
han blev et år. Da han var omkring to år, fik
han RS virus, hvilket resulterede i tre uger i
isolation på børneafdelingen C2 i Herning.
En hård tid, da vi havde Mathias på to måneder. Jeg var hjemme hos de andre to, og
Claus hos Marcus på hospitalet. Mathias
måtte ikke komme med op til Marcus, så
ham måtte Morfar passe, mens jeg var på sygebesøg.

Vi talte med læger, sygeplejersker, familie
og venner….
Hvad synes I, han ligner???
Ser han normal ud eller???
Efter to døgn blev Marcus så frisk, at han
kunne amme hos mig, det var en festdag, og
vi har siden den dag lært, at det man tager
for givet og helt naturligt faktisk er helt fantastisk. Og de problemer man syntes at have…. Tit er det rene ingen ting. Medens vi
sad på vores stue i Herning, sagde jeg til
Claus:
”Ring og bestil den brugte plæneklipper
traktor du har talt om den sidste måned, for
det er da ikke noget at bruge mere tid på”.
Hverdagens problemer blev bitte små!
Mener, at Marcus var seks dage gammel, da
vi fik lov at komme hjem, vi skulle dog op
på hospitalet og vejes dagen efter, for at være sikker på, så han stadig tog på. Vi havde
stadig ikke fået svar fra blodprøverne.
Heldigvis blev vi ringet op fredag eftermiddag- af overlægen fra C1, børneafdelingen.
Han havde svarene, så vi var velkommen til
at komme med det samme, så vi ikke skulle
vente weekenden over.

Åben indlæggelse
Efter denne omgang blev Marcus’ helbred
mere skrøbeligt. En lille forkølelse satte sig
hurtigt til lungebetændelse, og han måtte
indlægges. Vi havde åben indlæggelse til
Marcus, indtil han var seks år. Og har det
nærmest stadig, for når han bliver så dårlig,
at vi ikke tør have ham hjemme mere, så ringer vi stadig til C2, og så til egen læge, som
melder, at nu er vi på vej, så vi ikke spilder
dyrebar tid hos f.eks. lægevagten.
Så fra Marcus var to til han var seks år, var
vores efterår/vintre noget triste. Marcus var
indlagt mellem fire til otte uger i den periode. Heldigvis er det aldrig gået ud over en
juleaften. Men en enkelt nytårs aften har
Marcus og Claus haft på børneafdelingen.
Vi er også blevet frarådet en ellers betalt familietur til Thailand, da lægerne var bange
for, at Marcus´ helbred var for skrøbeligt til
så lang en tur i vinterhalvåret.

Dommen
Vi tog afsted, og vidste egentlig godt, hvordan ”dommen” lød. Vi kunne nu se på Marcus, at han var Mongol.
Men det var først da lægen sagde: ”Når nu
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Da vi solgte vores lille landsted på Holstebrovej 16, var Marcus også en stor faktor i
beslutningen. Claus og jeg ville aldrig kunne
tage en ridetur og lade Marcus alene hjemme. Der var ikke langt til Hovedvejen, og
hvis Marcus får lyst til at gå, så gør han det.
Og biler er da ikke så farlige, vel.

terapi, talepædagog og andet, som Marcus
har brug for for at udvikle sig i.
Vi har en fantastisk aflastnings familie i
Helle og Ejnar Vendelbo. Marcus er utrolig
glad for sin ekstra familie der ude. Det er
utrolig vigtigt for os, at vi kan have tid som
en ”normal” familie ind imellem og vide, at
Marcus har det godt, hvor han er. Marcus
kræver meget i hverdagen, men vi mærker
mest, hvor meget, når han ikke er hjemme.
Marcus er en fantastisk dreng, der elsker familiehygge, at kramme, sin IPad, Wii, Play
station og chokolade.
Han har et sundt temperament. Har man sagt
nej, så mener man nej, så det skal gøres meget klart, hvem der bestemmer. Marcus mener hos Helle og Ejnar, at mor bliver sur på
dem, hvis han skal noget, han ikke vil. Og
hjemme hos os, er det Helle eller Dorthe

Marcus i dag
Alt i alt går det godt med Marcus nu. Motorisk er han helt i top, sprogligt arbejdes der
på sagen, vi bruger stadig en del "tegn til tale". Mormor og morfar, moster og Claus og
jeg har deltaget i tegn til tale kursus. Det er
vigtigt, at familien også kan tale med Marcus. De har jo ofte passet ham, og været en
kæmpe hjælp på alle mulige måder.
Marcus går på en fantastisk skole, Skjern Å
skolen, hvor de har gode undervisere, fysio-

Familien Schjerlund 2013
Anette, Marcus, Lucas (stående), Mathias og Claus
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Liv, (hun er Marcus klasselærer) der bestemmer. Man kan jo altid prøve at slippe
uden om.
Og det man (vi) altid får som et ”trøstende”
ord af alle, som sikkert mener det vel, med
at Mongoler altid er så glade, de skulle lige
prøve at låne Marcus et par dage.
Jeg synes, det er trist at scanninger nedsætter
fødselstallet på Downs børn. Men det er helt
sikkert nemmere, hvis lige det var naboen
der fik én….
Håber I har fået lidt indblik i vores familie,
og jeg vil sige jer alle tak for den positive
måde I modtager Marcus på- om det er i

Brugsen, på skolen eller til gymnastik. Tror
helt sikkert, at Marcus er heldig med at vokse op i et samfund, hvor alle ved, hvem han
er. Vil også benytte lejligheden her til at sige
at, hvis I møder Marcus alene et sted, må I
meget gerne kontakte os eller en anden fra
familien, for så er han nok gået på opdagelse
uden vores viden.
Vi har lært, at det, man tager for givet og
helt naturligt faktisk er helt fantastisk. Og at
de problemer, man synes at ha´, tit er det rene ingenting!
Anette Schjerlund. 

Udflugt med Kultur og Samvær
mandag den 2. juni kl. 13.00
fra Parkeringspladsen ved Brugsen
Velkommen på en hyggelig bustur til den smukke Lemvigegn. Vi kører med
Kaj Bartholin som chauffør og stopper op ved Thyborøns nye og helt unikke
kirke, hvor vi får en guidet rundvisning.
I kirkens menighedslokaler nydes vores velkendte medbragte eftermiddagskaffe.
Vi kører videre og nyder den skønne natur omkring Lemvig.
Aftensmaden, flæskesteg m. tilbehør og citronfromage, er bestilt på Humlum
Kro
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00
Pris: 350 kr., som betales i bussen.
Tilmelding senest onsdag den 28. maj.
97 38 40 92 (Herdis) eller 30 27 96 10 (Grethe)
Alle er meget velkomne, så tag endelig naboen med!

www.runestenen.dk
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 Mindeord

lig. Jo, han holdt sig rask og åndsfrisk lige
til det sidste. Døden kom helt af sig selv,
han sov stille ind og blev om morgenen den
sidste dag i marts fundet død i sengen. Mæt
af dage, som man siger. Men kunne ikke forstå, og syntes, at det var helt urimeligt, at Elly, som var så meget yngre, skulle herfra før
ham.
Elly og Ejvind var meget gæstfrie, og mange
dumpede ind her og blev budt på en kop kaffe. Også børnenes venner nød at være velkomne i dette hjem.
Flere gange har parret besøgt datteren Kirsten, som i en årrække boede i Kenya, og de
nød de mange nye indtryk her.
Foruden Kis voksede også børnene Peder,
Theodor, Jørgen og Annelise op i hjemmet
på Algade 67. Med til familien hører desuden 15 børnebørn og 7 oldebørn.
Æret være Ejvind Søgaards minde!

Ved: Ingrid Kirk

Ejvind Søgaard, Videbæk, tidliger e Algade 67, Grønbjerg, døde den 31. marts 2014
godt 101 år gammel og blev bisat fra Nørre
Omme Kirke den 4. april.
Ejvind drev den gård, hvor han blev født,
overtog efter sine forældre og beboede indtil
få år før sin død.
Han blev gift som 36-årig i 1948 med Elly
fra Lihme i Salling, som en tid havde været
husbestyrerinde for ham. De var for øvrigt
gift med hinanden så længe, at de nåede at
fejre krondiamantbryllup.
Elly og Ejvind flyttede til Videbæk i en pensionistlejlighed for ca. 3 år siden, da Ellys
helbred ikke var for stabilt. Var hendes helbred ikke for godt, så havde Ejvind vist aldrig prøvet at være syg. Nok været en tur på
sygehuset en gang, men sendt hjem straks,
da man ikke fandt andre skavanker hos ham
end væskemangel. Der skal nok være noget
om det, som børnebørnene sagde om ham, at
han holdt sig frisk og imprægneret indefra
med 40 cigaretter, en snaps og et par øl dag-

PS. Man kan læse en længere 90-årsfødselsdagsreportage med Ejvind Søgaard i
Runestenen nummer 59.

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
59

14. maj 2014

730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

GRØNBJERG

- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

Din servicebutik der næsten har alt !
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - SØNDAG KL. 800 -1900

