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Friskoleafslutning sommer 2014
Sådan ser det ud når Grønbjerg Friskole slutter skoleåret, og i år var vejret rigtig godt.
”Medbring kød til grillen, tallerkener, bestik og drikkevarer. Skolen sørger for borde, stole,
salater, pasta og brød. 8. klasses forældre sørger for at grillen er tændt.”
Sådan lød invitationen til alle forældre i NaturMusen og Friskolen

RUNE
STENEN

tilbud til dem mellem 18 og 60 selvom de
har travlt på arbejdsmarkedet. Og så nogle
gode tilbud til 60+ bl.a. en bogbus der kommer forbi med læsestof.
En indbygger i de små samfund er vel lige
så vigtig som indbyggerne i de større byer eller hvad?
Kære politikere, kom nu op i helikopteren,
som var én af ideerne med kommunesammenlægningen, og se på helheden i stedet
for at kravle ned i egne små kasser.
Og som Kristian Andersen (KD) og viceborgmester siger, vi skal tale tid i stedet for
km., når han nævner, at det kun tager tre
kvarter til Herning - nej, Kristian Andersen
et kvarter til Gødstrup her fra Grønbjerg!

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Ringkøbing-Skjern kommune vil bryde
loven!
Janteloven naturligvis!! - Med sin nye vision, ”Naturens Rige” bliver der ikke lagt
skjul på, at vi skal prale af vores kommune.
Vi skal lægge den vestjyske beskedenhed på
hylden og måske skal vi være lidt
”selvfede”, naturligvis på den gode måde.
Vi skal først og fremmest skaffe flere virksomheder til kommunen, og dermed kommer der også flere indbyggere, der kan betale skat i kommunen, så man ikke behøver at
skære 150 mio. kr. (er vist blevet til 200) af
budgettet på grund af et faldende befolkningstal.
Og heri ligger hele humlen. Der skal spares
fordi befolkningstallet falder.
Men er det ikke skruen uden ende?
Der skal skærer ned, spares på udgifterne.
Hvor attraktivt er det at flytte til en kommune hvor besparelserne rammer så hårdt, at
selv de små serviceydelser forsvinder. Det er
kommet på tale at bogbussen, der er et kært
indslag for mange, skal afskaffes!!
Nåå nej, vi skal slå på naturen og fortælle
om naturen og dets herligheder, og alle ildsjælene skal op på mærkerne og komme
med alle de gode historier, der kan fortælles
om området, og ikke nok med det, de skal
også helst være så aktive, at de kan lokke
nye tilflyttere til kommunen igennem tiltag,
der sikkert skal trække arbejdspladser til
kommunen. Det er da klart at arbejdspladser
betyder meget, men er det altafgørende for
at vi kan få flere indbyggere til kommunen?
Et hvert lille sogn kæmper for at øge tilflytningen, undgå tomme og faldefærdige huse,
sørge for at ungdomslivet blomstrer, med tilbud om aktiviteter der er interessante. Gode

For øvrigt mener jeg ...
...at al tung trafik igennem Grønbjerg skal
ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte
vej fra Tim. 
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kommer i de kommende år, er vi alle, såvel
kommune, som borgere nødt til at indrette os
med et nyt fælles syn på hvad vi kan forvente og hvilke pligter vi har.
Vi skal have ændret vores holdning fra –
”det er synd for ” til ”der er brug for”.
Vi har i dag et velfærdssystem, hvor vi forventer at kommunen står parat til at hjælpe
med næsten hvad som helst.
Fremover må kommunen nødvendigvis fokusere endnu mere på de primære opgaver.
Sekundære opgaver, som ofte kan være af
mere social karakter, må være en borgerpligt. Vi er nødt til at inddrage alle frie ressourcer, såvel menneskelige, som økonomiske i et samarbejde med det offentlige om at
løse disse opgaver.
Det handler i bund og grund om borgerskab.
Vi har pligt til at byde ind og hjælpe hinanden, samt sætte en ære i at klare os selv.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Nyt fra Byrådet
Nyt fra Byrådet juni 2014
Sommeren er over os, og
vi har i skrivende stund
netop fejret pinse i herligt
sommervejr og med temperaturer på op til 28 grader. Byrådet er efter helligdagene igen trukket i arbejdstøjet, og forude
venter budgetlægningen for årene 20152018.
Budget
Budgetlægningen for 2015 – 2018 er i fuld
gang. På grund af fald i befolkningstallet,
finanskrisen, tab af arbejdspladser, demografiudviklingen m.v. er det nødvendigt at
finde besparelser på stort set alle områder.
Udvalgene har prioteret mellem en lang
række af besparelsesforslag, og disse vil
danne baggrund for en budgetkonference i
august måned.
Det tidligere byråd besluttede i forbindelse
med budgetlægningen for 2014 et kommissorium under titlen ”Ringkøbing-Skjern
Kommune 3.0 – Nye recourser i spil.”
Der blev i den forbindelse af Byrådet stillet
en tredelt opgave:
1. Skabelse af større robusthed i kommunens økonomi
2. Nytænkning af de kommunale kerne- og
velfærdsydelser med nye recourser
3. Skabelse af vækst og udvikling i kommunen, herunder stigende befolkningstal.
Det vil blive en stor udfordring at få budgetterne til at nå sammen, og det vil uomtvistelig få betydning for en del af kommunens
borgere.
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Nyt Borgersyn.
For at nå i mål, og klare de udfordringer der
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Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17

Zoneterapeut:
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Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

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

Tlf.: 97 38 40 50
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til Jesper Bagge
Tlf.: 97 38 44 14
Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Vagtlægen i regionen:

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

Bent Steffensen
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Tlf.: 22 300 615

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

Politiet i Videbæk:
Åben efter aftale
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Eller 114
Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48
Lægehuset i Spjald
97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30
Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 800 - 900

Politi: - 114

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

Postkasserne tømmes:
Offentlig transport:

Mandag - fredag kl. 17
Lørdag og søndag tømmes ikke

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Hans Østergaard, Spjald
Dagplejerep.:
Inger Kjeldgaard
Margrethes døtre:
Birthe Kamp
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Holger Therkildsen
Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
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Gaffa:
Malene C. Juelsgaard
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Lars Troelsen
Gaffa - gymnastik: Erik Øster
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Jagtforeningen:
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Skilte ved byportene:
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Vandværket:
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97384211
20306710
97384335
97132220
97384161
97382055
97384112
50969663
97384177
97384848
21281233
22517161
20306710
50747799
24464730
97384498
97384373
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Ingrid Kirk
97384020
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
97384332
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97384284
Jesper Bagge
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Kommunen er den tryghed vi har i baghånden, når alt andet er prøvet.

der som følger:
Vi er og bliver rige på natur i Danmarks
største kommune.
Naturen er kilden til det gode liv og til at
skabe vækst.
Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler
ildsjælene og arbejder sammen på tværs.
Visionen har fire hovedoverskrifter,
”Vækstjydernes hjem, Et liv i balance, Natur
med pladsgaranti og Værtens bedste historie.
Du kan læse mere om visionen på opslag i
bladet, eller på: www.rksk.dk
Runestenens læsere ønskes en forsat god
sommer. 

Vision:
Byrådet har de seneste måneder arbejdet
med ny vision, og resultatet her blev præsenteret på et pressemøde for nyligt. Visionen
er blevet til i et samarbejde mellem alle byrådets 29 medlemmer, og er vedtaget i fuld
enighed.
Processen startede med et todages seminar i
Laugesens Have, efterfulgt af flere behandlinger i Byrådet. Overskriften på visionen
hedder ”NATURENS RIGE”. Visionen ly-

Sommerjazz i præstegårdshaven
Sidste år var det fantastisk: Det skønneste vejr, Ringkøbing Hof
Big Band i topform, god stemning, øl, kaffe og kage.
Hvem ved, hvordan det bliver i år?
Men vi gør det igen:

Ringkøbing Hof Jazz Band spiller
søndag d. 24. august kl. 14.30
i Grønbjerg præstegårdshave
Fri entré.
Øl og sodavand kan købes, og der vil også være kaffe og kage.
Man bedes selv medbringe en havestol at sidde på og hvad man gerne vil nyde, mens musikken spiller.
I tilfælde af regnvejr flyttes koncerten til Friskolens gymnastiksal.
Nørre Omme Menighedsråd

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

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
6

16. juli 2014

 Grønbjerghjemmet og dets venner
Ved: Vennerne

Onsdag den 14. maj var der besøg af dagplejebørnene.
Der blev sunget og hygget, og det skaber
glæde for beboerne, så det blev en dejlig
stund for alle.

De kunne både spille og synge til stor glæde,
der var nemlig sange, som beboerne kunne
synge med på. Det er tydelig at se, at alle
nyder, når det er børnene der kommer på besøg.
Der er aftalt, at børnene gerne vil komme
igen efter ferien. 

Onsdag den 11. juni var det Børnehaveklassebørn som kikkede ind.

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
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Årsprogram for Kultur og Samvær 2014 - 2015
Mandag d. 23 september /v David Thomas
- om dette at være død i 5 minutter og "Med musik gennem mange lande".
Torsdag d. 23 oktober /v Else Østergaard
"Ud af Grønbjerg Skole og hwa så?"
Tirsdag d. 18. november /v Minna og Leo og evt. flere
"Sidste nyt fra Vietnam.”
Fredag d. 19. december /v Bodil ToftdahlJulehygge-sang- musik- kage- spil -m.m.
2015
Tirsdag d. 20 januar /v Torben Nørregaard, Videbæk
"Min borgmestertid mv"
Fredag d. 30. januar
Fællesspisning i Forsamlingshuset - (Se annonce senere)
Tirsdag d. 24. februar /v Brunhilde Sørensen, Spjald.
"Mor og datter på flugt fra Øst-Preusen til Danmark i 1944"
Tirsdag d. 17. marts /v Bente Boutrup, Ørnhøj.
"Om flere gange at gå pilgrimsfærd i Nordspanien helt alene."
Måske en musikaften 31. marts.
Om ikke andet oplyses afholdes alle arrangementer kl. 19. 30 i konfirmandstuen.
Der serveres kaffe / te / brød og alle er meget velkomne.
Med venlig hilsen Kultur og Samvær---- Vi ses---
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Hjælp Træben med at udgive ny CD
til september
blandt andet ved finansiering gennem Crowd Funding*
Det Dansk-Hollandske band Træben, med lokale musikere fra:
Hemmet: Jens Larsen og
Grønbjerg: Søren Ballegaard
er ved at udgive deres tredje CD og har derfor brug for din hjælp!
'Looking at the Storm'….
….som CD'en kommer til at hedde, har brugt elementer fra bl.a. Rockmusikken med fede riff og guitar med distorsion, men har også en meget jazzet side med lækre improvisationer.
Vores forrige CD blev rigtigt godt modtaget af presse og publikum, og har
også resulteret i tour virksomhed i Canada, Tyskland, Belgien, Luxemburg,
Holland og Danmark samt flere radio og tv optrædener.
Træben spillede bl.a. ved Copenhagen Jazzfestival den 9. - 11. juli 2014.
For os er det nu på tide at udgive en ny CD.
Desværre kan vi ikke producere vores CD uden finansiel støtte, og har også indtil nu fået støtte af Sena (det Hollandske CODA) og yderligere er
halvdelen af produktionen betalt af os selv.
Derfor har vi nu brug for din hjælp til den sidste del og håber at du vil
hjælpe.
Total budget

€ 11.000

kr. 82.500

Sena sponsor

€ 2.000

kr. 15.000

Egen finansiering

€ 4.500

kr. 33.750

Vi savner

€ 4.500

kr. 33.750

Der er oprettet en dansk konto, hvor du kan indbetale et valgfrit beløb:
Ringkøbing Landbobank - konto: 7670 - 5428730
TRÆBEN og står i S. Ballegaard og J. Larsens navn

Husk at anføre dit navn, adr. og e-mail adr. hvis du ønsker at modtage en
modydelse. - (Se modydelserne på modstående side)
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Træben ved en koncert i Metronomen i København, februar 2014
Du kan se mere på www.traeben.com
Modydelser for følgende beløb i kr. du 'hjælper os med' og du får:
50,- 'TOPDOG' ringtone
100,- 'Looking at the Storm' ringtone
150,- 'Looking at the Storm' ringtone og en 'Træben sut' til din baby eller til gave.
200,- 'Looking at the Storm' ringtone og 'Looking at the storm' som mp3 download
250,- 'Looking at the Storm' ringtone og den nye CD leveret direkte
500,- 'Looking at the Storm' ringtone og den nye CD leveret direkte, samt dit firma /
navn nævnt på vores hjemmeside, social-media og ved CD udgivelsen.
750 - 'Looking at the Storm' ringtone og den nye CD leveret direkte, samt dit firma /
navn nævnt på vores hjemmeside, social-media og ved CD udgivelsen samt
tilsendt alle tidligere CD'er udgivet af Træben.
12.000,- 'Looking at the Storm' ringtone og den nye CD 'looking at the storm' leveret
direkte, dit firma / navn nævnt på vores hjemmeside, social-media og ved
CD udgivelsen samt tilsendt alle tidligere CD'er udgivet af Træben desuden
kommer vi med Træben og spiller en eksklusiv koncert hos dig efter nærmere
aftale.
* Crowd Funding:
Crowdfunding er en fundraisingsform, hvor alle interesserede har mulighed for at bidrage økonomisk til et konkret projekt, som ansøgeren selv står for. Bidragsyderne støtter en kunstner til at kunne realisere et beskrevet projekt og indgår dermed som en slags mæcen (person der støtter kunst
og kultur).
Man kan søge crowdfunding til alle mulige projekter og formål, fx cd-udgivelse, turné, kunstprojekter, udgivelse af en bog, hjælp til at hyre en lydmand m.m. Beløbene strækker sig fra 5.000 kr.
til 100.000 kr. eller mere, og det er meget forskelligt, hvad crowdfunderne tilbyder sine bidragsydere i modydelser.
Annoncesponsor : Familien Engestoft-Ballegaard
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 Båltalen 2014
Ved: Jesper Bagge

Tak til Sogneforeningen fordi jeg måtte
komme og dele mine tanker på denne Skt.
Hans aften.
Betænkelighederne
Da Kim ringede og spurgte, om jeg havde
lyst til at holde årets båltale, var det ikke
umiddelbart en let beslutning, for hvad er
det, I gerne vil høre en aften som denne?
For mig er det med Båltaler til Skt. Hans lidt
lige som nytårstaler, nemlig en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor man let kommer
til at tale om de samme emner år efter år,
men er det ikke netop en del af traditionen
ved Skt. Hans?
Traditionerne
Skt. Hans er en skøn tradition, men også en
stor samling af traditioner fra forskellige
tidsperioder.

Foto: Mogens Ballegaard

Jesper Bagge, der benyttede Kodal Limousines
pick up som talerstol, efter at klatreborgen er fjernet fra Det Grønne Område.

1. Lysfesten - Den gamle hedenske tradition
fra før vi blev kristne i år 965, som handler om at markere midsommeren, og at vi
er nået et vendepunkt, hvor dagene igen
begynder at blive kortere og nætterne længere.
2. Selve Skt. Hans – Jeg ved ikke, hvor mange af jer der ved, hvem Skt. Hans er, men
der er egentligt Johannes Døberen, og i aften fejrer vi hans fødselsdag.
3. Den 3. ting er hekseafbrændingerne -

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
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Hvor afbrændingen af Maren Spliid i Ribe
i 1641 nok er den mest berømte.
4. Sangene der er tilknyttede denne aften Her tænker jeg mest på Holger Drachmanns ”Midsommervise”.

lidt mindre til historien om Maren Spliid.
Maren var ikke nogen typisk heks, men derimod en stærk kvinde der ikke var bange for
at sige sin mening. Noget der gjorde datidens mænd bange, og derfor fik man hende
dømt som heks og brændt på bålet på Galgebakken i Ribe i 1641. Egentligt var Maren
Spliid bare en af 22 hekse, der blev dømt i
Ribe fra 1572 til 1652, men hun er den mest
kendte, da hun kom fra det bedre borgerskab. Grunden til, at jeg bruger tid på Maren
Spliid, er, at hun fylder en del i Ribes historie, og da vi boede i Ribe, inden vi flyttede
til Grønbjerg, har vi ikke undgået at stifte
bekendtskab med historien om hende.

Tager vi afsæt i de to første, var det egentligt meget bekvemt, at man kunne kombinere en hedensk og en kristen fest i en og samme fest.
Dette valgte man også at gøre ved det andet
hedenske vendepunkt, altså dér hvor dagene
igen begynder at blive længere end nætterne.
Her blev det kombineret med Jesus fødselsdag og blev til julen. Begge dele gjorde det
meget lettere at vænne befolkningen til den
kristne tro.

Sangen - vort land
Den sidste tradition er ”Midsommervisen”:
”Midsommervisen” er ikke til at komme
udenom. Her synger vi om, at ”Vi elsker
vort land”, vi synger om danske traditioner.
Det er jo en romantisk fortælling om Danmark. En kærlighedserklæring til vores land.
Det er jo også på denne tid, vores land tager
sig bedst ud: De lyse nætter, grønne marker
og skove og indbydende strande.
Ja, Danmark er skøn om sommeren. De fleste af os, vil i virkeligheden gerne nyde
sommeren herhjemme, hvis blot vi kunne
regne med, at det var sommer og ikke koldt
og regnfuldt. Men selv det hylder vi i de
danske fædrelandssange, som vi synger ved
Skt. Hans. Vi synger ”Byger, som går og
kommer, det er den danske sommer” og ”Du
danske sommer, min hilsen tag, du lyse nat
og du lyse dag. Går tit du kold over landet
hen, jeg véd du kommer dog hed igen”.
Ja, kærligheden til fædrelandet i disse sange
er stor. Jeg må indrømme, at min kærlighed
til mit fædreland også er stærk. Men det er
min udlængsel også, og jeg er så heldig, at
jeg kan kombinere begge dele, idet mit job
bringer mig til mange forskellige lande og i
kontakt med mange forskellige kulturer.
Men det gør bare, at jeg sætter mere pris på
det, vi har herhjemme.

Lyset - Solen
Denne tradition med at fejre lyset komme og
gå ser jeg egentligt som en meget naturlig
del af vores liv, og jeg tror på, at vi skal sørge for at udnytte solen, når den er her. Dels
til at dyrke de afgrøder vi har brug for til både dyr og mennesker, men også på et helt
personligt plan hvor vi har behov for at få en
vis mængde sol for at opretholde vores velbefindende. Vi ved jo alle, hvor tungt det
kan være at komme gennem de mørke måneder om vinteren, og vi kender alle til glæden over solen og varmen. Vi venter alle på
de første spæde tegn på vårens komme. Derfor er det helt naturligt at fejre den lyse tid
og solen. På fransk findes der et rigtigt godt
begreb for netop dette: ”profite par le soleil”
– at man profiterer af solen, når den er her.
Sollyset betyder meget for os, og derfor er
det naturlig at fejre det.
Meningernes mod
Tager man så afsæt i punkt 2 og 3 - altså Johannes Døberen og Maren Spiild - er der
egentligt også nogle kompatible ting i de to
historier. Idet begge personer ikke var bange
for at gå imod strømmen og kæmpe for hver
deres tro. Jeg tror de fleste af os kender historien om Johannes Døberen, men måske
13
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Tyskland
En af de personer, jeg har mødt gennem mit
job, og som specielt har gjort en stor forskel
på min opfattelse af vores land, er en tysker
ved navn Markus fra Hamborg. Han har virkelig åbnet mine øjne for, hvor godt et navn
Danmark og danskere specielt har i Nordtyskland. Nogle af de ting, de sætter stor pris
på ved os danskere, er vores måde at være
på, og her tænker jeg specielt på vores rolige
væremåde og åbne sind.
Den gæstfrihed, vi som danskere bliver
mødt med i Tyskland, kan man virkelig lære
noget af. Den får man virkelig at føle, når
man løber Maraton i Hamborg, hvor man,
hvis man har en Dannebrostrøje på, bliver
tiljublet af mange tyskere på ruten.

meget, er Kina. I forringe uge var jeg i Guangzhou i det sydlige Kina. Det er 11 år siden, jeg har været der sidst, og det var en
helt anden by at komme til med en skyline,
der ikke lader Singapore, New York eller
Tokyo noget efter.
Den udvikling, der er sket i hele Kina, er
svær at begribe, og selv om udviklingen ikke har været uden omkostninger, må man
beundre kinesernes driftighed og vilje til
konstant at ville forbedre deres egne levevilkår og økonomiske situation. I dag er der ca.
160 millioner, der tilhører middelklassen i
Kina. Så fra at have været et land, hvor man
kunne få varer produceret billigt, er det nu et
marked med masser af købedygtige forbrugere.

Frankrig
Et andet land vi også kan lære rigtigt meget
af er Frankrig. Her tænker jeg specielt på deres kærlighed til deres egne producerede varer: Hver eneste lille olivendyrker eller honningproducent er fuldstændig overbevist om,
at lige netop deres oliven eller honning er
den bedste i verden, og de har også en god
historie om, hvorfor netop deres produkt er
det bedste i verden. Vi er stille og roligt ved
at komme med på denne bølge omkring historiefortælling om vores fødevarer. Her
tænker jeg blandt andet på Kulinarisk
Vestjylland, hvor blandt andet personer som
Bent på Westergårds hotel er en gode til at
fortælle historien om, hvor alle hans forskellige ingredienser kommer fra, hvilket jeg synes giver en ekstra dimension til at spise der.

Påmindelsen
Og hvad er det så, vi skal bruge det til her i
Grønbjerg på sådan en Skt. Hans aften?
Vel egentligt blot at huske på, at vi er en del
af et globalt samfund som måske kan synes
lidt langt fra Grønbjerg, men også at vi skal
huske at påskønne, at vi har det godt og bor
et dejligt sted
Skt. Hansaften og midsommeren er også en
påmindelse om, at nu bliver dagene kortere.
Nu vender det. Om et halvt års tid har vi
årets korteste dag, og kort derefter fejrer vi
julen. Men her og nu er sommeren jo dårlig
startet. Sommerferien begynder snart, og vi
skal nyde den danske sommer – uanset om
det bliver af den våde eller den hede slags.
Så jeg vil slutte af med at ønske jer alle en
rigtig god sommer og en rigtig dejlig Skt.
Hansaften. 

Kina
Et tredje land, der virkelig fascinere mig

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den fjerde gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Anders Kr. Holmgaard
og Hustru Else Holmgaards gravsten.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er én af de mindste bevaringsværdige
sten på Nr. Omme kirkegård. Stenen måler
29 cm i bredden og er 47 cm høj (over jorden).
I stenen er der yderligere hugget en fordybning på 28,5 x 23,5 cm. I fordybningen er
den hvide plade med inskriptionen så anbragt. Pladen er sænket så meget ned i stenen at der er én cm kant ud til gravstenens
forkant. Derudover er der på gravstenen placeret en engel der omkranses af oliegrene fra
oliventræet.
Englen er symbolet for budbringeren fra
Gud eller forkyndelsen om Jesu fødsel og
opstandelse medens oliegrenen er symbolet
for fred.
Forneden på stenen er citatet: ”Kristi Blod
renser fra al Synd”
Citatet stammer fra 1. Johannesbrev kapitel
1.7.
”Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han
er i Lyset, have vi Samfund med hverandre,
og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al
Synd.”

Foto: Mogens Ballegaard

Brorsons salmedigtning havde rod i den
dengang herskende pietisme og Indre Mission var blandt pietismens kirkelige arvetagere.

Herom har Brorson (1694-1764) skrevet i
salmen
Den store hvide flok vi se:
Den store hvide flok vi se/som tusind bjerge
fuld af sne,/med skov omkring/af palmesving,/for tronen, hvo er de?/Det er den helteskare, som/af hin den store trængsel kom/
og har sig to't/i Lammets blod/til Himlens
helligdom!/Dér holder de nu kirkegang/med
uophørlig jubelklang/i høje kor,/hvor Gud
han bor/blandt alle engles sang.

På stenen er der for begge personer kun anført korset som angivelse af året for dødsfaldet, men ikke datoen, men til gengæld er anført deres alder i dødsåret.
Anders Kr. Holmgaard
w 1819
^ 1880 - 61 år gammel.
Else Holmgaard
w 1820
^ 1908 - 88 år gammel.
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Spåbækvej 2, (i dag Spåbækvej 15) Lille Holmgård eller Holmgård Mark. Med sandsynligvis følgende
personer:
Fra venstre: Anders Chr. Holmgaard (søn), Chr. Holmgaard (aftægtsmand), Søren Holmgaard (søn),
Bendt Holmgaard, står foran Else Holmgaard (bedstemor)- Sidsel Larsen Holmgaard (mor). Årstal ca.
1906.

I følge kirkebøgerne er Anders født den 4.
juni 1819 og død den 18. november 1880 og
Else er født den 24. juli 1820 og død den 26.
januar 1908.
Stenen er mere end 100 år gammel, som også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden. Derudover har stenen føromtalte
inskription forneden på stenen og stenen har
desuden den nedsænkede inskriptionsplade
samt englen som karakteristika.

Senere ifølge folketællingen af 1850 ejede
Anders Kr. og han kone Else (f. Pedersdatter), Øster Holmgård. De har på det tidspunkt fem børn og Anders Krs. forældre var
aftægtsfolk.
I 1860 bor de stadig på Øster Holmgård og
har nu syv børn (heriblandt Hans Peder Andersen) og en plejedatter.
I 1870 bor Anders Kr. og Else med børn stadig på Øster Holmgaard.

Anders Kr. Holmgaard er født Sørensen, og
døde i 1880 under samme navn, men på stenen har man åbenbart skrevet kaldenavnet
Anders Kr. Holmgaard.

I 1873 har deres søn Søren Andersen overtaget Øster Holmgård.

Årsagen hertil kan være at hans forældre Søren Mouridsen og Birgitte Christensdatter ifølge folketællingen af 1845 ejede Øster Holmgård (i dag Jens og Tina Kirks ejendom).

Hvornår Lille Holmgård eller Holmgård
Mark er udstykket og bygget er der ingen
eksakte data på, men ifølge folketællingen i
1880 bor Anders Kr. og Else Holmgaard
samt deres 25 årige søn Hans Peder Ander16
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Sidsel Larsen og Hans Peder Andersen.
Ca. 1890

sen på gården.
Anders Kr. Holmgaard dør i 1880 og hans
kone Else Holmgaard bliver boende på Lille
Holmgård.
Ifølge folketællingen af 1890 bor der nu på
Lille Holmgård, Hans Peder Andersen, medens hans Mor Else Holmgaard er på aftægt.
I 1901 er Hans Peder Andersen blevet gift
med Sidsel Larsen, der stammer fra Brejning.

Bendt Larsen Holmgaard
Ca. 1980-85

beth Sand og Alan Larsen.
Ved folketællingen i 1906 er der kommet
flere børn hvoraf Bendt Holmgaard er født i
1902.
Ud over Hans Peders mor Else, der er på aftægt bor der nu også en enkemand, Chr.
Holmgaard, der er født i 1819.
I 1908 dør Else Holmgaard og ifølge bogen
”Grønbjerg By- og Land før og nu” skulle
Hans Peder Andersen have overtaget gården
i 1889 efter sin mor hvilket også stemmer
overens med folketællingen af 1890.
Hans Peder Andersen og Sidsel Larsen fik
bl.a. sønnen Bendt Larsen Holmgaard der
overtog gården i 1940 og forblev ugift.
I 1985 blev gården solgt til Mogens Ballegaard, der igen i 1996 solgte gården til Lis-

Da Mogens Ballegaard overtog gården i
1985, blev det oplyst at stuehuset var opført
omkring 1867.
Lille Holmgård der i 1985 var beliggende på
Spåbækvej 2 ændrede i 2009 adresse til Spåbækvej 15, idet der i Ørnhøj også eksisterer
en adresse der hedder Spåbækvej 2. Det har
i tidens løb givet anledning til levering af
forskellige varer til den forkerte adresse.
Værst bliver det naturligvis ved evt. kald via
alarmcentralen.
Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) 
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Bendt Holmgaard i haven på Lille Holmgård hvor hans husbestyrerinde, Jensine, havde en stor have
med mange stauder. Personerne ved stigen og på taget er ukendte. (1985)

Lille Holmgård eller Spåbækvej 2 anno 1985
18
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 Kimelauget har kimet for sidste gang
Ved: Oldermand Mogens Ballegaard

Kime-hvad-for-et-laug?
Nr. Omme kimelaug blev stiftet den 28. august 2001, hvilket betyder at lauget har eksisteret i 13 år.
I den tid er der udført mangen en kimning på
klokken i Nr. Omme kirke.

Midlerne
Kimelauget lagde billet ind på en ansøgning
om midler fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje, og vi var heldige at få et beløb
til udstyr, og et kursus på klokkenistskolen i
Løgumkloster.
På kurset blev vi øvet i kimingens kunst og
fandt ud af, at kimning eller den måde det
blev udført på, er mange ting. Men det var
under alle omstændigheder en berigende tur.
Der blev afholdt et par øveaftner, og så var
kimelaugets medlemmer klar til at udføre
”smuk manuel kimning”.

Kimning
En kimning er mange hurtige slag på kirkeklokken udført med træhamre. Man kan kime én eller to personer ad gangen - eller
hvad der nu er plads til ved den pågældende
klokke. Ved klokken i Nr. Omme kirke er
der ikke plads til mere end to personer ad
gangen. Og det er nok også mest bekvem, at
to personer skiftes til at kime. De fleste kimninger varer 15 til 30 min. Og det kan være
ret strengt at stå og kime i mere end fem minutter ad gangen. Derfor er kimningerne oftest tilrettelagt/planlagt til at to personer er
til stede i tårnet ad gangen.
Det var sådan lidt om selve kimningen.

Oplevelserne
Kimningerne til højtiderne bliver udført og
bliver en ”vane” uden særlige oplevelser.
Dog fik vi ved indførelsen af midnatsgudstjenesten i 2005 en ekstra kimning, idet der
blev kimet både før og efter gudstjenesten
om eftermiddagen og så igen ved midnatsgudstjenesten. Den første gang der blev
holdt midnatsgudstjeneste, var der så mange
mennesker i kirken at pulpituret (pladsen
rundt om orglet) var fyldt op, og det var
vanskeligt at få trappestigen fra tårnet sænket ned ved siden af orglet.
Kimninger til bryllupper har altid været en
særlig begivenhed. Alene det at få aftalt
hvornår vi skulle begynde kimningen. Til en
start skulle vi kime, når vi kunne se bruden
dreje hen ad Sønderkjærsvej fra Algade,
men efterhånden voksede træerne op, så det
var vanskeligt at se den kommende bil. Og
ligeledes skulle der holdes øje med bilen
med bruden, når den kom fra Sandbækvej.
Det blev efterhånden således, at bruden ringede til personen i tårnet, (det kan man i disse mobile tider) når de forlod hjemmet her i
Grønbjerg, og så påbegyndtes kimningen for
at ophøre når bruden var klar til at gå ind i
kirken, og bryllupsmarchen kunne istemmes
fra orglet.

Kimelaugets oprettelse
Hvorfor fik vi oprettet et kimelaug?
Det munder jo nok lidt ud i de besparelser,
der rammer hele tiden og overalt. Og det var
jo nok den tanke, at en gammel tradition
skulle bibeholdes, der gav anledning til oprettelse af Kimelauget.
Der blev udarbejdet en ”Skraa”, vedtægter
for kimelauget. Medlemmer strømmede til,
og det første års kimninger blev planlagt.
Der kimes til de store højtider, og så tilbydes
der kimning ved bryllupper, og når børnene
går til kirke i forbindelse med juleafslutningen i skolen.
Kimelaugets originale Skraa kan ses i våbenhuset i Nr. Omme kirke. Måske bliver
den hængende som et levn fra en svunden
tid.
Mere om oprettelse med mere er beskrevet i
Runestenen nr. 51 fra juli måned 2001.
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I forbindelse med bryllupper har der været
nogle episoder, som vi i kimelauget af og til
trækker frem.
Engang måtte vi afbryde kimningen efter tyve minutter, da bruden stadig ikke var dukket op, og både præst og brudgom gik næsten hvileløse op og ned ad kirkegulvet.
Kimningen tog dog sin begyndelse igen, da
bruden meldte sin ankomst, og parret blev
viet, dog med en del forsinkelse.
En anden episode eller oplevelse var vi vidne til, da kimelaugets kimere til et bryllup
mødte op i kirken og skulle gå i tårnet. Vi
blev mødt af brudgommen, der ikke var fra
Grønbjerg, og sikkert ikke kendte alle de
gæster, der kom med til brylluppet. Han hilste pænt på os og bød os velkommen hvorefter vi forsvandt op i tårnet. Og så kan man
måske undre sig over, hvad han tænkte i den
og sin eventuelle nervøsitets forbindelse.

Nu lukker kimelauget ned i for bindelse
med, at der bliver indført automatisk ringning
og kimning. Det var et enigt kimelaug der
valgte at ophøre en æra i Grønbjerg og Nr.
Omme kirkes historie. Kirkens oprindelige
gamle klokke får lov til at blive hængende og
kunne godt anvendes til manuel kimning,
men det vil kræve ekstraordinære bygningsmæssige foranstaltninger, hvis der skulle gøres plads til manuel kimning, og bl.a. dette
var ét af argumenterne for at ophæve lauget.
Også argumentet om, at folk ikke står i kø for
at blive optaget i lauget, hvis medlemmers alder ikke bliver mindre og mindre, var medvirkende årsag til ophævelsen.
Alting har sin tid og vi har haft mange fornøjelige stunder i Kimelauget, der slutter sin
virksomhed af med en lille komsammen i
efteråret 2014.

Kimelauget anno 2002: Bagest fra venstre: H.C. Birkebæk, Mogens Ballegaard, Helle Engestoft, Bente
Færge, Jens Viggo Pedersen og Hans Erik Hansen.
Forrest fra venstre: Johannes Kirk, Ingrid Kirk, Inger Skytte, Ingrid Hansen.
Der ud over har Erik Ellegaard og Hanne Kjærgaard også været medlem af lauget.
20

16. juli 2014

 Foreningsrokaderne

Ligeledes har der været andre generalforsamlinger så her er billeder af de foreninger
som har været i stand til at være samlet inden deadline: (-mb)

I forbindelse med den fælles generalforsamling skete der nogle rokeringer i de forskellige foreninger.

GAFFA - bestyrelse 2014 - 2015

Bagest fra venstre: Erik Øster, Henrik Mortensen (nyvalgt), Lars Troelsen og Trevor McEvoy.
Forrest: Malene Cadovius, Kaj Kviesgaard og Lissi Dyrberg

Lokal Historisk Arkiv - bestyrelse 2014 - 2015

Bagest fra venstre: Mogens Ballegaard, Lars Holm Hansen og Klaus Jensen.
Forrest fra venstre: Hans Erik Hansen og Johannes Kirk
21
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Fotos: Mogens Ballegaard og
Ingrid Kirk

Sogneforeningen - bestyrelse 2014 - 2015

Drengene fra venstre: Ulrik Black Sinkjær, Kim Lørdal (genopstillede), Bo Mølgaard (nyvalgt)
Pigerne fra venstre: Joan Nielsen, Jane Jensen (nyvalgt), Inger Kjeldgaard og Maibritt Toft Mærsk

Margrethes Døtre - bestyrelse 2014 - 2015

Enkeltvis fra venstre: Birthe Kamp, Tina Mathiasen (nyvalgt), Marianne Thelle (genvalgt), Jytte Nilausen og Pia Kristiansen (genvalgt).
22
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 Grønbjerghjemmets nørklere
Ved: Nørklerne

Så har Nørkledamerne en velfortjent ferie.
Det er blevet til en hel del igen i år, og vi
tror, at der nok skal blive nogen, som kan få
glæde af de ting, som vi har fremstillet.
Vi hygger os sammen, tager garn, stof og
tråd med hjem, for det meste af produktionen bliver lavet hjemme.

Vi skal jo huske at snakke om, hvad der sker
rundt omkring, og en kaffetår skal der også
være plads til. Vi har det godt sammen og
håber, at der kunne være flere som har lyst
at være med, da alt bliver sendt til Røde
Kors og går til et godt formål. 

Enkeltvis fra venstre: Bodil Jensen, Anne-Kirsten Gammelgaard, Thyra Larsen, Birgit Sinkjær, Elna
Nielsen, Ingrid Kirk, Ingerlise Vestergård, Bente Færge og Grethe Lauridsen.
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 Kultur og Samværs årlige udflugt
Ved: Klaus Jensen

Mandag den 2. juni kl. 13.00 startede knap
30 glade mennesker den årlig tur med Kultur
og Samvær.
Spjald rutebiler kørte, med Viggo Steffensen
bag rattet, og Grethe Lauridsen med mikrofonen. Så vi var under kyndige hænder.
Thyborøn var målet. Vi nød turen derop som
gik over Ulfborg, Vemb, op til Lemvig og
over Tørring Huse.
Det var den nye kirke i Thyborøn vi skulle
besøge. Her fik vi en fin rundvisning og
guiden mente at den nye kirke kunne holde
flere hundrede år længere end den gamle
kirke. Kirken var bygget praktisk så man
havde samlet alle aktiviteter under samme
tag såvel konfirmandundervisning, møder og
menighedsrådslokale, kapel, køkken og
m.m. Det var meget interessant at se.
Her nød vi en dejlig kaffebord som bestyrelsen havde med hjemmefra, kaffe, te, kringle
og lagkage. Det var dejlig, tak for det.

Bagefter kørte Viggo en rundtur i Thyborøn
og kom med de nødvendige kommentarer
eftersom vi kom frem.
Derefter gik turen mod Lemvig. Før Lemvig
vendte vi en tur ned over Gjellerodde, en
flot udsigt og derefter til Lemvig med en
rundtur i byen. Derefter kørte vi mod Humlum. Vi passerede Nr. Lem Kirke, Skolebyen, Nr. Nissum og vi kunne konstatere at
grus beholdningerne ved Remmer Strand var
fyldt godt op.
I Humlum skulle vi have aftensmad på
Humlum Kro, flæskesteg med tilbehør og citronfromage til dessert.
Turen hjemad gik over Resenstad, Resen, og
ud til hovedvejen A 11, nord for Avsumgård, og så hjem til Grønbjerg.
Der blev sunget nogle sange undervejs.
Til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for en god tur. 

Indre af den nye kirke i Thyborøn
24
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Musik for de små
Nr. Omme kirke menighedsråd tilbyder:
MUSIK FOR DE SMÅ for børn fra 0 - 3 år
i konfirmandstuen Frydendalsvej i Grønbjerg.
Det er gratis at deltage og alle med børn i målgruppen er velkomne.
Vi mødes 3 gange i efteråret og 3 gange i foråret
fra 9.30 - 10.15 i konfirmandstuen.
Bagefter er vi vært med lidt kaffe eller te, saft og lidt brød eller kage.
Datoerne er onsdagene: 3. september, 1. oktober og 5. november
Samt onsdagene: 4. februar, 4. marts og 8. april.
Sæt allerede nu krydser i kalenderen.

Med venlig hilsen Menighedsrådet

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

Flagallé

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Tina Hammelsvang Kirk
Klinik for sundhed og velvære

Holger Therkildsen
97 38 41 61

Grønbjerg - Vildbjerg - Tlf.: 22 37 72 33

www.klinikforsundhed.dk
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 Fælles Generalforsamling..
En lidt hurtigere fælles generalforsamling
blev afviklet tirsdag den 13. maj, i hvert tilfælde i forhold til afviklingen sidste år, hvor
der skulle dannes den nye forening GAFFA,
med vedtægter der skulle godkendes og syv
bestyrelsesposter, der skulle besættes.
I år herskede der mere normale tilstande
idet, der denne gang, i GAFFA-regi kun
skulle vælges kasserer, sekretær og en formand for badmintonudvalget.
Generalforsamlingerne blev afviklet rigtig
godt idet alle foreninger på forhånd havde
sikret sig at de personer der kunne vælges
ind i stedet for afgående medlemmer var
spurgt på forhånd, og var villig til at stille
op, men hvad medlemmerne ville kunne jo
først afgøres via forslagsrunder og valg.

Derudover var generalforsamlingsfolderen
med regnskaber og beretninger uddelt på
forhånd. Og der var da heller ikke den store
spørgelyst til de fremlagte ”beretninger”.
Generalforsamlingerne blev styret af Gravers Kjærgaard, og der blev sluttet af med
friske boller med ost og rullepølse.
Men inden da tog organisten Helle Majlund
plads ved klaveret og begyndte at spille
hvorefter medlemmer af Gospelkoret, der
var spredt blandt det øvrige publikum, hold
efter hold rejste sig, når organisten istemte
den melodi i en kanon som kormedlemmerne skulle stemme i med. Tilsyneladende til
stor moro for de øvrige deltagere i den fælles generalforsamling. -mb

Foto: Gravers Kjærgaard

Åben have i "Ingas have"
August måned:
den 2.-3. og 9.-10. august
eller efter aftale på tlf. 24 67 90 12
Velkommen på Teglværksvej 5, Grønbjerg.
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 8. klasse på Grønbjerg Friskole spredes
Under gavlmaleriet af Grundtvig og Kold og citatet ”Viljen til at ville, skaber evnen til at
kunne” stillede 8. klasse beredvilligt op til fotografering her én af de sidste dage på Grønbjerg Friskole.

Bagerst fra venstre: Lasse Iversen, Ø, Andreas Føhns, S, Magnus Thesbjerg, G, Thomas Juhl Jensen,
G, Laust Rasmussen, V, Jonatan Frydendal, V, Gustav Bjerrum, V.
Forrest fra venstre: Emilie Qvist, G, Cecilie Bagge, G, Benjawan Jørgensen, G, Nadia Nielsen, A, Helle Hansen, G, Pernille Svendsen, Ø.
A=Abildå, G=Grønbjerg, S=Spjald, V=Vind, Ø=Ørnhøj

Tretten elever har i skoleåret 2013 - 14 gået
i Grønbjerg Friskoles 8. klasse. I skoleåret
2014 - 15 spredes de for næsten alle vinde,
idet fire af eleverne fortsætter i 9. klasse på
Grønbjerg Friskole, medens resten skal på
efterskole. Og det er vidt forskellige efterskoler, som skal frekventeres.
Dansk Husflidsefterskole, Skjern, Bjergnæs
Efterskole, ISI Ikast, Bork Havn, Staby,
Fjordvang, Nøvlingskov og Brejninggård.
På forespørgsel om hvad der var godt på
Grønbjerg Friskole, kom det i flæng: Lejrturene, Ud af huset ture, Fællesskabet, Adventur ture, Dramaugen, Oplevelsesdage, Bum-

per Ball, Lærerne har været gode, Fysik på
brejninggård, Friskoledag sammen med Velling, Hover-Thorsted, Herborg og Ølstrup
friskoler. Det var godt at få indført mad fra
Spjaldhallens cafeteria.
Det mindre positive var de lange skoledage
og så var der nogen der savnede valgfag,
kreative fag sløjd både jern og træ.
Skulle eleverne gøre oplevelsen på Grønbjerg Friskole op på en skala fra 0 - 10 måtte
det nok ende med en karakter på 8,5 sådan
lige som det kunne opsummeres lægges sammen og divideres med antallet af svarende.
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Aktivitetskalender
MARGRETHES DØTRE 2014-2015
Planlagte arrangementer

Søndag d. 7. september kl. 14:
Svampetur - Gratis arrangement for børn og voksne
Vi mødes på Friskolens p-plads
Onsdag d. 17. september kl. 19.30:
”Forkæl dig selv-aften - plej din hud” med Nathalie Feldman
Multirummet på Grønbjerg Friskole
...fortsættes næste side

GAFFA - Gymnastik 2014-15
Til den kommende gymnastiksæson kan GAFFA i år tilbyde hele 10 hold.
Mor-far-barn

Leg og motorik

Puslinge 3 - 4 år

Leg og motorik

3 og 4 årige

Bh. - 0. - 1. kl.

Spring/rytme/leg

Ældste gruppe i børnehave, til og
med 1. klasse.

2. - 4. kl.
5. - 7. kl.
Teknik
Piger
Multiholdet
P-D-K holdet
Herreholdet

Spring/rytme
Spring/rytme
Spring
Rytme
Spring/rytme
Rytme og leg
Leg og motorik

Fra 8 kl.
Piger - Damer - Kvinder

For nogle af de yngre gymnaster, kan det være en stor mundfuld at rykke op på et ældre hold, derfor har vi i år lavet nogle hold mindre, samt mindre aldersspredning. Der vil dog stadig være mulighed for enkelte, at rykke ned hvis dette er bedst for barnet.

Når vores dygtige træner/hjælpetræner har deres skemaer for skole m.m. vil gymnastiktiderne kunne ses på vores blok. gaffa2013. I runestenen online. Og i friskolens fælles
mail.
Har du spørgsmål til holdene, er du velkommen til at kontakte:
Ejnar Vendelbo 28 10 31 16 eller en af de andre fra Gymnastikudvalget.
28
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Tirsdag d. 25. november:
Juledekorationsaften hos Krogh Blomster, Spjald
Lørdag d. 29. november:
Julemarked - se annoncen side 33
Fredag d. 30. januar:
Fællesspisning
Derudover påtænker vi følgende arrangementer:
Fællesspisning i oktober
Mad med inspiration
Tur til Femilet
Vi er meget modtagelige for nye ideer og inspiration
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Jytte:
Marianne:
Pia:
Tina:
Birthe:

jjssn@hotmail.com
marianne.thelle.nielsen@gmail.com
pia.albaek@gmail.com
tinatmathiasen@gmail.com
birthekamp@gmail.com
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Fortsættelse af ”Nyt fra Byrådet side tre og side seks:
Du kan læse mere om visionen på opslag i bladet, eller på: www.rksk.dk, skriver byrådsmedlem Hans
Østergaard, Spjald.
30

16. juli 2014

Men antibiotikaen ødelægger også den naturlige bakterieflora i tarmen, som består af
godt tusinde forskellige slags bakterier, og
der er så mange, at de tilsammen vejer ca.
1,5 kg. Man kender kun begrænset til dem,
men nogle af dem er formentlig livsnødvendige. Professoren mener, at mennesker med
ovennævnte lidelser bør spise raske menneskers tarmbakterier. Der er også mange bakterier på hud og slimhinder, og de har en
beskyttende virkning mod sygdomsfremkaldende bakterier. Måske er hygiejnen drevet
for vidt? Måske er det rigtigt, at man skal
have "syv pund skidt om året?"
Foreløbigt vil jeg foreslå, at man kun bruger
antibiotika, hvis det er nødvendigt, og holder
tarmfloraen ved lige med surmælksprodukter, som indeholder levende mælkesyrebakterier. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Naturlig flora.
En amerikansk forsker mener, at de senere
års øgede forekomst af astma, madallergi,
sukkersyge, fedme og autisme skyldes, at
den naturlige forekomst af bakterier i tyktarmen er blevet forstyrret af overforbrug af
antibiotika. Herhjemme har det i en del år
været forbudt at sætte antibiotika til dyrefoder for at få en bedre tilvækst, men det bruges fortsat i USA. Desuden forventer forældre, der går til læge med et barn, at der bliver gjort noget. Ellers klager de over den
manglende behandling, og så giver man det
lidt penicillin for at få fred. Som bekendt har
vi nu fået modstandsdygtige bakterier, som
man kan dø af.

Næste deadline er den 30. august 2014
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 Grillaften ved Brugsen

og tale med andre mennesker." Og en anden
mente, at det nok ikke blev svært at få folk
til at forlade området til kl. 20.
Vinden kom fejende fra vest - så der var delvis læ på pladsen foran Brugsen
Ifølge bestyrelsen var der omkring 100 mennesker, der i løbet af de tre timer, fik deres
aftensmad på denne måde. (-mb)

Til trods for en "bidende juni kulde" var der
overraskende mange, der ønskede at nyde
Brugsens tilbud om en let aftensmad bestående af grillpølser med kartoffelsalat.
Og som en deltager sagde: "Selvom det er
koldt, er det alligevel hyggeligt at komme ud

Foto: Mogens Ballegaard
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 Dimissionsfesten på Grønbjerg Friskole 2014
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Forældre - elever - personale - samarbejde
Vi, alle ansatte, vil gerne have lov til at sige
tak for et rigtig godt samarbejde med jer forældre og elever. Vi er alle afhængige af hinanden. Jeres unge mennesker og vores elever trives ved at rammerne, strukturen og
kommunikationen vedrørende skolen. Den
skal være åben, ærlig og direkte. Der skal
være plads til uenighed, vi skal lytte til hinanden og vi skal sammen finde nye løsninger til gavn for jeres børn og for vores skole.
Det kræver at alle påtager sig ansvaret og involverer sig i eleverne og skolens liv. Vi
skal være bevidste om at vi er forbilleder
overfor vores børn og lære dem samarbejdets kunst, være viljestærke, være tolarente

Året der gik, foråret
Der har været travlhed i huset, vi har deltaget i Spjaldløbet, været på besøg i Vind, været på Lejrtur til Humlumlejren og den store
Fælles elevskolefest afsluttende med festfyrværkeri af høj klasse.
Et forår fuld af praktikanter.
Mona i 10 uger på pædagoguddannelsen i 2.
kl.
Og fra den Frie Lærerskole:
Kristian i 3. kl og Martin i 5. klasse i 3 uger.
Alle studerende der var med til at skubbe til
vores hverdag, stille spørgsmål og som bød
ind med nye ideer og holdninger.
Farvel
Vi har sagt farvel til Karin og Sead i sfoén
og inden længe vil vi være klar med en ny
medarbejder i Sfo foreløbig for 1 år .
Samarbejdet med Olav stoppede hurtigt og
lige nu arbejder vi på en løsning der helst
skal række længere end et år.
Vi skal i dag sige farvel til Tobias, Jonas og
Jesper. I flytter til Spjald skole og børnehave. Vi håber I og jeres familie får det rigtig
godt i fremtiden og på gensyn. I er altid velkommen til at stikke hovedet inde for. Tak
for en dejlig tid sammen.
Farvel til Cecilie i 0.klasse som flytter skole
Farvel til Magnus i 7. klasse som tager på
efterskole – Vi ønsker jer alle held og lykke
i fremtiden, på gensyn!

Julemarked
i Grønbjerg
Lørdag d. 29. november kl. 10 - 16
På Grønbjerg Friskole
En stadeplads koster 150,inkl. morgenkaffe
Henvend dig til:
Marianne Thelle Nielsen

9. Klasse
9. klasse består foreløbig af 5 elever + 13
elever fra 8. klasse, der bliver samlæst.
Vi glæder os til at komme i gang, der ligger
mange spændende udfordringer i det næste
skoleår og spændende oplevelser. Udlandsrejse, projekter, undervisning på tværs af friskolerne og ikke mindst afgangsprøverne
som er nyt i vores sammenhæng. Vi føler os
klar til denne udfordring.

Tlf: 22 56 19 82
Tilmeldingsfrist den 1. oktober.

33

16. juli 2014

siger: Viljen til at ville giver evnen til at
kunne. Tak!

og respektfulde. Ord er ikke altid nok, i sidste ende er det handling der skaber forvandling.

8. Klasse
Så til jer 8. klasse elever. Det er ganske særligt at tage afsked med mennesker man holder af. Heldigvis beholder vi Jonatan, Thomas, Ben og Pernille og tak for det.
Anderledes er det med: Cecilie, Helle, Emilie, Nadia, Lasse, Magnus, Laust, Gustav og
Andreas. I skal på efterskole.
En spændende og udfordrende tid ligger foran jer. I har sat jer spor og vil blive husket
for jeres imødekommenhed, hjælpsomhed
og ansvarlighed. Humoren fejler ikke noget,
snyde det kan i, være dovne kender i til og
ugidelige i begyndelsen af en time er set
gennem året. Heldigvis er I til at skubbe til, i
vil gerne inspireres og tager gerne en udfordring.
8. klasse har også været kendetegnet ved et
godt og fagligt arbejdsmiljø, gode til at samarbejde og medansvarlige for egen læring. I
er flyvefærdige til næste udfordring. I har
lært at tage hensyn og være respektfulde. I
kender til at samarbejde og gøre et arbejde
færdigt. Gennem vores hverdag kender i til
medindflydelse, demokrati og den ansvarlighed der følger med.
Det har været skolens ønske at udfordre jer
så i gennem oplevelser har lært at kende til
jeres grænser. Lært at være udholdende og
viljestærke,- lært at stå på egne ben.
Fremtiden er der mange som har et bud på
og ofte kan det blive til bekymringer og dermed begrænsninger.
Vent ikke på udviklingen men: Tag initiativet, vær nysgerrige, stil krav og efterlev dem
selv. Vis respekt, vær tolerante og vær tro
mod jer selv.
Vi, Grønbjerg Friskole, ønsker jer held og
lykke ud i livet. På gensyn. Vi sender jer afsted med stolthed og med en lille tårer i
øjenkrogen. Sådan skal det være når gode
mennesker tager afsked. Vi vil savne jer. 

Til jer elever. I er nogle dejlig børn, dejlige
unge mennesker. I er glade, I er nysgerrige, I
er modige, I er gode til at samarbejde og gode til at vise hensyn. Det bemærker omgivelserne når vi er på besøg. Tonen imellem jer
og mellem jer og lærerne er fri og respektfuld. I tør stå frem og argumentere for en
sag, I er sikre. Tak for et suverænt skoleår,
tak for mange dejlige oplevelser.
Tak til bestyrelsen – Den gamle og den nye.
Et turbulent skoleår rinder ud. I arbejder intensivt, målrettet og nysgerrigt og positivt
med at udvikle skolen. Jeg oplever at skolen
er i gode hænder hos jer. I passer på den og
gør den til et rart sted at være. Jeg glæder
mig til det videre samarbejde og især med
udviklingen af 9. klasse samt den værdidebat som er aftalt, skal sættes i gang i det ny
skoleår.
Tak til støtteforeningen for den økonomiske
støtte og de mange andre gøremål i hjælper
os med. Sidste nye skud på stammen er
kørslen med skolemad fra Spjald fritidscenter. Det fungerer og er en succes. Antallet af
bestillinger svinger mellem 25 - 40 hver
torsdag.
Tak til alle jer der støtter os gennem de sociale medier og følger os på afstand. Den gode
historie om Grønbjerg Friskole er yderst vigtig at fortælle. Især glædes vi ved de mange
besøg fra tidligere elever, som lige skal se
om alting ser ud som det plejer, og om vi har
styr på tingene.
Til sidste - Tak til alle ansatte - for at få det
til at lykkes, for jeres engagement, for jeres
faglighed og for jeres altid store nysgerrighed og fleksibilitet. Grønbjerg Friskole og
NaturMusen står aldrig stille. Som mottoet
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 Den gamle Præstegårds nye beboere
Ved: Grete Tange

Der er flyttet to unge mennesker
ind i den gamle Præstegård, og
dem har jeg besøgt. De er flyttet
ind for nogen tid siden, og de stiller sig beredvilligt til rådighed for
en snak om deres baggrund.
Hun fortæller: ”J eg hedder Malin er 25 år, og jeg kommer fra
landet i et område, der ligger 5 timer i bil nord for Trondheim. Jeg
har en lillesøster, der er 12 år yngre end mig, og jeg har altid været
meget interesseret i heste, så jeg
vil gerne være med i et hestemiljø
her i byen.
Jeg gik i folkeskolen i et
”tætsted”, som det hedder på
norsk, det vil sige en mindre by,
og der gik jeg i 10 år. Jeg kørte i
bus hver dag sammen med andre
børn fra landet. Da jeg var færdig,
vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg
skulle, men valgte som 15 årig at
tage hjemmefra på landbrugsskole, for der kunne jeg have min hest
med. Der tog jeg en 3-årig landbrugsuddannelse, som samtidig er
en slags studentereksamen, som
man kan bruge til at komme videre i uddannelsessystemet.
Uddannelse:
Derefter tog jeg et sabbatår, hvor
jeg arbejdede på et helsesportscenter, hvor man bl.a. kunne arbejde med terapi på heste, men der var også læger, fysioterapeuter og andre sundhedspersoner tilknyttet. En af de personer, som jeg kom til
at arbejde tæt sammen med, var fysioterapeut, og ved dette samarbejde fandt jeg ud
af, at jeg ville læse til fysioterapeut. Jeg havde samtidig truffet min kæreste, og han hav-

mb-foto
Foto: Mogens Ballegaard

de samme tanke, så nu skulle vi blot finde
ud af, hvor vi skulle læse.
Efter nøje overvejelse valgte vi at tage til
Danmark for at få uddannelsen, og uddannelsesstedet blev Holstebro. Der har jeg netop i januar fuldført min uddannelse, som
dels er almindelig fysioterapi, dels terapi på
heste; dette sidste er jeg meget fascineret af.
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Efter jeg er blevet færdig har jeg haft arbejde i Ulfborg
og Thisted, og senere skal jeg til Brande, for der er ikke
så mange fysioterapeuter, der kan det der med hestene.
Hvorfor Danmark:
Vi tog til Danmark for at få uddannelsen, fordi der i
Norge kun er 4 skoler, der uddanner fysioterapeuter, og
man skal have et meget højt gennemsnit for at komme
ind. Desuden er skoleforløbet i Danmark meget bedre,
fordi der igennem hele forløbet er indlagt praktik, så
man bedre bliver i stand til at stille de diagnoser, der er
nødvendige.
I Norge foregår uddannelsen på skolen med teori i 3 år
og derefter et års praktik, så derfor syntes vi, at det var
en god ide at tage til Danmark. Vi kunne jo ved at komme i kontakt med patienter finde ud af, om vi i det hele
taget var i stand til den del.
Med hensyn til sproget var det selvfølgelig lidt svært i
starten, men lærerne på skolen i Holstebro var meget tydelige. I begyndelsen satte vi os dog op foran, så vi ikke
gik glip af noget. Vi var dog begge indstillede på, at når
vi kom til Danmark, ville vi lære os sproget og kulturen,
så vi kunne begå os på en ordentlig måde. Vi har været
så glade for at læse i Holstebro, for der har været et rigtig godt studiemiljø, og vi synes, at vi var heldige med at
komme ind der, da vi i sin tid søgte i hele Danmark. Vi
har også været glade for byen, hvor vi har boet i 3½ år,
inden vi flyttede herud. Det gjorde vi, fordi vi er meget
glade for livet på landet.
Familiens tanker:
Min far syntes, det var langt væk, da vi flyttede til Danmark, men efter at han har været her, er han blevet imponeret over og glad for landet, og i den kommende sommerferie kommer der da også besøg hjemmefra. Vi kan
godt se, at der er stor forskel på vore lande, men det kan
være berigende at opleve det.
Vi har kunnet tage vore norske SU med herned, men den
er ikke så høj som den danske, så vi har været nødt til at
arbejde ved siden af.”
Nu fortæller han:
”Jeg hedder Carl Simeon Gangstø er 25 år, og jeg er opvokset i samme kommune som Malin, men vi gik ikke i
samme folkeskole, så vi kendte ikke hinanden, før vi
mødtes til en fødselsdag hos Malins veninde, der boede i
samme hus som mig. Jeg gik på naturforvaltningsskolen,
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ber, så det bliver spændende. Vi har også
været sammen i 6 år, så vi glæder os meget
til nedkomsten. I det hele taget sker der
mange ting lige nu.”

hvor man lærte om jagt, fiskeri og naturpleje, mens Malin var på landbrugsskolen. Forinden var jeg dog som 15 årig flyttet hjemmefra for at tage en handels- og afsætnings
eksamen, som ca. svarer til højere handelseksamen i Danmark. Denne eksamen gav
adgang til videre studier, hvis man ønskede
det.
Så efter nogen overvejelse besluttede vi i
fællesskab, at vi ville rejse til Danmark.
Efter at jeg nu har været i praktik i 10 uger,
er jeg netop nu i gang med at læse op til eksamen, for på tirsdag trækker jeg en patient,
som jeg så om onsdagen skal stille diagnose
på og forestå behandling til. Det vil så blive
bedømt, så det er spændende. Hvis alt går
vel, regner jeg med at være færdig til januar
2015.

De fortæller videre, at Malin vil gå på barsel
til november. Malin kommer under de danske barselsforhold, med understøttelse mv.
fordi de har været i Danmark i over fire år.
Det er de glade ved, for tingene er ikke så
givtige i Norge. De synes i øvrigt, at det er
billigt at bo og leve hernede, f.eks. fortæller
de, at en lejlighed på ca. 100 m2 koster 8.500
kr. i Norge, her kan den fås for 5.000 kr.
Der, hvor de kommer fra, har man kun små
butikker, så der er alt meget, meget dyrt f.
eks. koster 1 l. mælk 15 - 16 kr. Så på den
baggrund har pengene nemmere kunnet slå
til her.
Et par hyggelige nordmænd er kommet til
byen. Lad os håbe, at de vil fortsætte med at
trives her. 

Arbejde:
Imens vi har læst, har vi haft arbejde på et
bosted for fysisk og psykisk handikappede,
og det har givet megen god erfaring i omgang med mennesker. Desuden har jeg været
med en anden fysioterapeut i Skive, hvor vi
har fulgt håndboldherrerne, når de har været
i kamp, og prøvet at udbedre de skader, der
er opstået. Efter at vi er flyttet hertil, har jeg
fået arbejde som vikar på Grønbjerghjemmet, hvor jeg allerede har arbejdet i påsken,
og det er jeg meget glad for.
Når jeg bliver færdig, vil jeg søge både i
Danmark og i Norge, men det skal selvfølgelig også være et sted, hvor Malin kan komme til at arbejde.
Hvorfor Grønbjerg:
Årsagen til, at vi flyttede hertil, er faktisk
Torbjörn, som jeg går i klasse med. Han har
formidlet kontakten, og så har jeg været på
jagt sammen med ham i Kiddal og på hans
jagtområder. Vi har fået en hundehvalp, som
jeg træner, så jeg på længere sigt kan blive
fuldgyldigt medlem af jagtselskabet.
Vi har en meget glædelig begivenhed i vente, ide vi venter vort første barn til decem37
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 Torben ”Trubadur” Troelsen
Ved: Ingrid Kirk

Der er slet ikke noget at undskylde, du, det
er tværtimod meget almindeligt, at man har
let til tårer, når man har været det igennem,
som du har været.
"Og flygtig, jeg kan fortælle dig, at jeg har
boet over 20 forskellige steder i løbet af mit
liv, og at Grønbjerg er det sted, hvor jeg har
slået mig til ro i længst tid. Er det mon ikke
tegn på, at jeg har været meget glad for at bo
her? Jo, jeg har holdt virkelig meget af
Grønbjerg, det er lige sådan en størrelse på
en by, der passer mig. Og alle tog så godt

Jeg vender frygteligt tilbage til glade dage
i Grønbjerg!
Tak og farvel til Grønbjerg!
Tak til jer alle, fordi I har været mod mig,
som I har!
Trubaduren har rykket teltpælene op og er
draget mod nord.
Og det er vi vist mange, der synes er lidt
trist. Han vil da bli´ savnet, det til stadighed
lyse hoved, som altid har en glad bemærkning klar, og et smil på læben.
Én af Runestenens udsendinge
traf ham, Torben "Trubadur"
Troelsen her på falderebet.
"Jo, selvom jeg førhen havde
været "på" her (den gang var
det Balle, som jeg for øvrigt
respekterer højt), så vil jeg da
gerne have lov at sende en afskedshilsen til hele Grønbjerg
gennem Runestenen".
Dette gav anledning til dette
interview.
"Jamen hvorfor Torben, du
hører da ligesom til her?"
Forsøger ikke at skjule et par
tårer, "jo, det gik jo galt med
det heroppe" idet han tar´ sig
til issen, lissom undskyldende,
"og siden har jeg fået så let
ved at komme til at tude, så nu
flytter jeg til Mejrup, ned i
nærheden af min søn og mine
børnebørn. Jeg vil ned og lege
med dem, mens de endnu er
små børn, fire og syv år!”
”Mit tuderi må du undskylde
mig, jeg har vist altid været
noget af en følsom fyr!"

Foto: Mogens Ballegaard

I anledning af Torben Trubadur Troelsens "14 års lang og tro tjeneste" i Grønbjerg blev der samlet ind til en afskedsgave, som en lille
delegation tog til Mejrup for at overrække.
I den anledning beder Trubaduren bringe ”En meget stor tak til hele
Grønbjerg. Og tak fordi alle har taget så godt i mod mig og tilliden
gennem alle de 14 år jeg har været i Grønbjerg.”
Kærlig hilsen Torben Trubadur Troelsen, Mejrup
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imod mig, da jeg kom hertil med mine to piger.
Nu har jeg kun Molly, min alenehund, hun
skal med mig til Mejrup! Egentlig sku´ jeg
bare ha´ passet hende et par dage for en ven.
Men da hun sku´ hentes sagde jeg: ”Hende
beholder jeg, så du kan godt gå igen!”
Jeg har aldrig mødt nogen, der var sure over,
at jeg havde hunde i vinduet eller over, at
jeg var fuld og sær ind imellem. Nej, folk
her har altid et smil og en snak tilovers til
mig. For fuld, det kan jeg love dig, jeg har
været mange gange, jeg har været ret hård til
det med sprut og røg, og brugt en formue på
det. Jo, selvfølgelig skulle jeg da ha´ lidt fast
føde ind imellem, men du ved vel nok, at der
er masser af næring i bajere. Og når jeg lavede en gryde sammenkogt, kunne jeg sagtens leve af det i tre - fire dage, det var ret
billigt!
Nu har jeg været røg- og sprutfri i tre måneder! - Sådan bliver det nu!"
Hvor kommer dit tilnavn fra, har du spillet
et instrument?
"Ja, en smule guitar, så da jeg en dag ville
gi´ et nummer, så råbte en kammersjuk, Ole
Cowboy: "Så nu kommer Trubaduren", siden har de kaldt mig det. Det var jo meget
den slags folk, jeg omgikkes, og i en rus
kunne man jo let få nogle uovervejede ord
sagt!
Men ok, jeg kunne da også sidde og nyde en
stille bajer med en nabo ind imellem, som
nu Ole præst, dengang han var min nabo.
Han er et menneske, som jeg satte meget
højt."
Du er vist glad for fodbold, du kridtede banen op i sin tid?
"Ja den tjans havde jeg fast i 4 år, før der
skulle spilles kampe i Grønbjerg. Jo, jeg er
vild med fodbold, startede allerede selv som
seksårig. Jeg har spillet fodbold i 32 år, og
har set alle de kampe, der blev spillet her.
Nogle gange har jeg opført mig fjollet under
fodboldkampe, det kan jeg godt se nu!
Jeg har velsagtens været lidt halvfuld, da jeg

under en kamp i Skjern løb ind på banen
med en bajer i hånden og råbte op for at protestere mod en, af mig opfattet, forkert afgørelse."
Nu er det imidlertid familien, der trækker i
dig?
"Ja, nu må det være sådan. Vi har brug for
hinanden nu, så efter godt 14 år drager jeg
af, og det gør jeg ikke, fordi jeg er træt af jer
og Grønbjerg, tværtimod. Jeg vender frygteligt tilbage på besøg, det kan I godt regne
med.
Når der skal være fest i byen, så kommer
jeg, og jeg kommer også, når der skal være
musik i præstegårdshaven.
Men det er rigtig nok. Mine børnebørn trækker mig nordpå!
Jeg har i øvrigt 7 børn, det var du vist ikke
klar over, kender dem ikke lige godt alle
sammen, nogle kender jeg slet ikke. Jeg blev
far til tre allerede som 17-årig. Disse tre
børn fik jeg slet ikke noget forhold til, så nu
tænker du nok dit om ham Torben Trubadur! Men, som jeg før har sagt, jeg er vist
en ret følsom fyr.
Jo, du kan tro, jeg har haft mange kærester.
Jeg har været gift tre gange, men ingen af
ægteskaberne varede ret længe. Og hver
gang var det spruttens, og selvfølgelig min
skyld. Mit længste forhold varede hele 10
år. Vi holdt virkelig meget af hinanden.
Inga var en skøn kvinde, men hun blev syg
og døde, og vort hus brændte ned. Vi boede
i Spjald, og da var det, jeg flyttede til Grønbjerg.
Nu er jeg faldet til ro!
Det glæder mig meget, at mine ældste børnebørn er kommet godt i gang med uddannelser og klarer sig godt. Drengen er endda
ved at oprette selvstændig tømrervirksomhed.
Jeg vil bede dig hilse alle grønbjergboere
med et "Vi ses igen".
Tak for samtalen, Torben - for åbent tæppe.
Og alt godt fremover! 
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Gospel kor
Gospelkoret starter igen efter sommerferien
d. 18. september kl. 19.30 - 21.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Vi øver følgende datoer:
September:
18. og 25.
Oktober:
2., 9. og 23.
November:
6., 13., 20. og 27.
Deltager ved Alle Helgens Gudstjenesten i Nr. Omme kirke d. 2. november
Deltager ved julekoncerten d. 4. december i Nr. Omme Kirke
Der vil være en brugerbetaling på 200 kr. for 10 ganges kor.
Og vi har plads til alle
Med venlig hilsen Menighedsrådet og Helle Majlund

Landsbymusen.dk
Netbutik - døgnåben
Vi er blevet forhandler af Chic Antique
Følg Landsbymusen på Facebook

Brugskunst og interiør:
Åbningstider i butikken Algade 65
Søndag:
Onsdag:

10.00 - 19.00
16.00 – 19.00

Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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GAFFA - Badminton tilbyder
i sæson 2014-2015 følgende hold:
Miniton (ca. 3-6 årig børn m. forælder)
Miniton er for nybegyndere der gerne vil introduceres til badminton igennem leg.
Træneren på holdet: Tina Mathiasen (61 75 12 32) og Nikolai Kviesgaard (50 41 71 66)
Hjælpetræner: Mathilde Sønderby og Clara Mc Evoy.
Kontakt gerne en af trænerne ved spørgsmål.
Badminton niveau 2
Børn fra ca. 6 år møder op til den første træning i uge 39. Trænerne på
niveau 2 og 3 vil være til stede og inddele børnene efter niveau. Denne
dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står, hvilket niveau de er
kommet på samt træningstidspunkt.
Trænerne på holdet: Jørgen Demant ( 97 38 41 87)
og
Jane Bartholin Kristensen (60 15 78 44)
Hjælpetræner: Frederik Kviesgaard
Kontakt gerne en af trænerne ved spørgsmål.
Badminton niveau 3
Træneren på holdet Per Lauritsen (97 38 44 86).
Kontakt gerne træner ved spørgsmål.

Turneringsbadminton
Dette er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden.
Kontaktperson for holdet er Henrik Mortensen (24 46 47 30).

Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren fra uge 39 - 2014 til uge 14 2015.
Tidspunkter for holdene samt tilmelding til vinterbadminton bliver offentliggjort i august
måned via www.gaffa2013.dk, Grønbjerg friskoles fælles mail og Runestenen online.
Glæd jer til en aktiv badminton sæson
Med venlige hilsner GAFFA Badmintonudvalget
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Fredag den 20. juni var Grønbjergs 7. klasse arrangør ved festen for omkring 100 friskoleelever fra Ølstrup, Hover-Torsted, Herborg, Velling og Grønbjerg friskolers 6. - 7. og 8. klasser.
Aftenen sluttede med et brag af et festfyrværkeri som én af Grønbjerg Friskoles elevers far, som er fyrværker, arrangerede og sponsorerede.

1

2

3

4
1: De præfabrikerede rør fodres med knald og
lyseffekter og lunterne forbindes
2. Skudrækkefølgen noteres og tastes ind på computer, som derefter styrer showet.
3. Der ventes spændt medens der en gang i mellem lød høje drøn fra affyringsramperne
4 Så går det løs
Foto: Mogens Ballegaard

Den lyse juniaftenhimmel ydede ikke det flotte
fyrværkeri fuld retfærdighed.
42

16. juli 2014

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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 Arne Voldsgaard fylder 90 år
Ved: Ingrid Kirk

Godmorgen Arne!
"Godmorgen og velkommen!"
Min vært står med en lille potteplante i hånden og ser beundrende på den. Denne hawaiiblomst, eller om man vil, Hibiscus.
"Det er en sej lille jen! Først tabte den sin
første knop i utide, nu står den med hele to
fine knopper, som er klar til udspring!"
Jo, planteinteresseret er han så absolut, ham
Arne Voldsgaard, som jeg i dag har besøgt,
fordi vi må markere 90-års fødselsdagen den
14 juli.
Arne Voldsgaard kom til verden på gården
Mosevang i Ørnhøj- i den del af Nørre Omme Sogn, som vi kalder Nørhede.
Arne er en herre med en utrolig hukommelse, så nu vil jeg simpelthen give ham ordet
for at fortælle om stort og småt i sit liv gennem små et hundrede år, som samtidig vil
blive en beretning om landboliv i endnu flere år. Arne Voldsgaard bor i dag Bymarken
3 i Grønbjerg.
Foto: Mogens Ballegaard

Min første tid
"Jeg blev født den 14. juli 1924 som nummer tre af fire drenge. Den ældste var knap
seks år ældre end mig, den næste tre år ældre
og den yngste godt seks år yngre.
Mine forældre, Maren og Jens Peder Volds-

gaard, var ærlige og agtværdige menneskerog hårdt arbejdende. De blev gift som 25 og
36-årige i 1917.
Min far overtog 34 tdr. land moser, hede og

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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sandjord i 1907, som var vanskelig at dyrke.
Meget var vandlidende, og resten var til
sandflugt. Der blev drænet, men de halvanden tommer rør kunne ikke komme dybere
ned, end de lå, så vi har pløjet mange op.
Bækken blev senere uddybet og nye dræn
lagt ned. Der er lagt meget arbejde og slæb
på ejendommen, flyttet masser af sand fra
det højeste til det laveste, gravet grøfter ned
i sandet og kørt det ud med trillebør for at få
blandet sandet med mudderet.
I 1920 blev der købt 16 tdr. land, og i 1933
købt 20 tdr. land høj sandjord, mest hede.
Ejendommen nedbrændte i 1932, og blev
derefter bygget betydelig større.
Mine forældre var meget flittige og fik en
sølvmedalje for landboflid i 1957.
Vi børn fik en god opvækst, blev måske noget hårdt opdraget. Indbyrdes sloges vi meget, og jeg lærte, at selvom modparten var
størst, skulle man ikke uden videre give op.
Jeg var som cirka femårig med mine brødre i
skole, og én af de store drenge, som én af
mine brødre havde omtalt med stor respekt,
talte til mig, og jeg svarede ham, at han ikke
skulle tro, at jeg var bange for ham. Han så
forundret ud, hvad vel ikke var så underligt!
Da jeg var knap tre år, var jeg en dag nede
ved naboskellet med mine to ældre brødre.
Der havde vi ret meget tørvebund, som nu
også er opdyrket. Da var det meste tørvegrave, men naboen havde en trolley (vogn på
skinner), som man kørte tørvene ud på, når
de var gravet op med tørvespaden.

Den skulle vi så have en køretur på, og naboens datter, som nok har været syv - otte
år, skulle holde ved mig. Men de piger holder dårligt fat, og jeg faldt af og kunne let
ha´ mistet et ben her, slap dog med brok i
lysken og en tur til lægen, som fik det stoppet ind igen. Jeg måtte senere på sygehuset
og blev opereret, jeg husker udmærket, at
den stedlige læge skulle bistå ved operationen.
Jeg lå på sygehuset nogen tid og havde det
ret hyggeligt. Reservelægen, Dr. Smith
brugte rulleskrå og spurgte, om jeg også
ville há en. Jeg mente nok, det var lakrids og
fik én, som jeg husker, jeg straks spyttede
ud på gulvet igen. Det morede lægen sig
over!
Sidenhen har jeg desværre besøgt sygehuset
adskillige gange for mange forskellige sygdomme og skader, så det er egentlig mærkeligt, at jeg er blevet så gammel.
Skolegang i Nørhede Skole
Jeg kom i skole, der tog vi livtag, og det
blev jeg ret god til. Men lærer Lovmand,
som også gerne selv tog livtag med de kraftige mænd, kunne ikke så godt lide, at jeg
kunne lægge hans søn ned, som var knap 2
år ældre end mig og meget større. Men han
undskyldte ham med, at han ikke forstod at
bruge sine kræfter. Og det var nok rigtigt
nok!

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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Staby Efterskole
Som 16-årig var jeg på Staby Efterskole.
Også der tumlede vi og prøvede kræfter, og
en aften blev én af lærernes søn på 18 år fornærmet på mig og ville slås. Jeg ville ikke
risikere at blive bortvist, så jeg undgik det.
Hørte siden, at jeg var bange, skønt jeg på
fodboldbanen var hård at komme imod. Jeg
lod dem blive i troen!
Senere en aften sad jeg i skolestuen og lavede en genfortælling. Da kom én af de andre
elever ind til mig og sagde, at jeg skulle
komme ud på et værelse, som var omdannet
til boksearena. Der var én, som havde vundet 3 kampe og derefter tabt til én på sytten
år. Jeg troede, jeg skulle være tilskuer, men
meningen var, at jeg skulle imod ham. De
havde et håndklæde svøbt om hver hånd. Så
forsvandt min modstander og kom lidt efter
tilbage med solide læderhandsker.
Der blev protesteret, men tilskuerne, som
talte cirka 30, spurgte mig, om jeg ville godkende dette. Jeg svarede, at syntes han selv,
det var nødvendigt, måtte han om det. Jeg
vidste godt, at de slog betydeligt hårdere end
håndklæderne, så jeg bankede ham grundigt.
Vi skulle have tre omgange, han gav op, inden vi var færdig med den første.

Kolde - kolde vintre
17 år gammel tjente jeg en vinter i Aarslev
uden for Aarhus. Det var en meget hård vinter, som begyndte den 23. december 1941.
Jeg cyklede hjem om aftenen i regn, derefter
i sne, der kom fra nord. Min højre fod var
delvis følelsesløs, da jeg kom til Herning,
hvor jeg gik ind under et udhæng ved en forretning og stampede liv i foden og spiste et
par stykker mad, som jeg havde med. Den
hårde frost fortsatte helt indtil den 20. marts
1942. Sidst i januar var der 31 minusgrader.
Vi hentede vand til en besætning på 35 køer
i en vild (kilde) nede i marken, da vandrørene var frosne. Det var også en rigtig hård
vinter for fugle og dyr.
Jeg kom hjem til maj og hjalp ved forårsarbejdet og havde så plads i Stauning resten af
sommeren. Kom hjem igen til november, da
min bror skulle på landbrugsskole.
Fodbold
Jeg begyndte at spille fodbold i Grønbjerg i
1939 og klarede mig rimeligt. Var med på A

Voldsgaards voldsomme voksenstart
Så blev han, der ville have mig med i en
slåskamp, hentet, og man ville have læderhandskerne på ham. Han mente ikke, det var
rigtigt, når jeg kun havde håndklæder, men
tilskuerne sagde, at jeg godt kunne gå med
til dette, hvad jeg jo også lige havde godtaget. Vi gik så i gang, og han slog ud efter
mig et par gange og blottede sig og fik så et
slag med fuld tryk, som sendte ham til tælling. Jeg tror ikke kampen tog mere end 20
sekunder.
Siden var der aldrig nogen, der sagde, at jeg
var bange. Det var jeg heller ikke, og der var
heller ikke flere modstandere!
Senere i mit liv er jeg et par gange blevet angrebet af to på én gang, og det faldt ikke ud til
deres fordel. Sidenhen har jeg kunnet gå i fred.
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-holdet første gang i Aulum efter først at have spillet på B-holdet en time, så på drengeholdet en time. I alt tre og en halv time uden
at komme af banen. Jeg mindes, at da var
jeg meget, meget træt.
Jeg blev senere fast inventar på A-holdet,
indtil jeg som 24-årig fik venstre knæ spoleret, hvad jeg var meget ked af.
I mellemtiden aftjente jeg min værnepligt,
og senere var jeg på landbrugsskole i Borris,
som var ret godt!
Så fik Købmand Stjernholm mig med til Old
-Boys-kamp i Abildå en aften.
Derefter gik det for sig i Ørnhøj igen et par
år og jeg prøvede så igen i Grønbjerg få gange. Så gik det andet knæ. Jeg nød at spille
fodbold, så det var meget sørgeligt for mig
med de dårlige knæ!

det har givet masser af præmier og plader.
Siden jeg var 15 år har jeg gået på jagt. Jagten driver jeg lidt endnu, og har de sidste
seks år skudt flere hjorte end forud i mit liv.
(Skød min første hjort 19. december 1951).
Dengang var der ikke nær så mange hjorte,
som der er i dag. Der gik 23 år før jeg fik
ram på den næste.
Jeg blev gift i 1975 og flyttede til Grønbjerg, men fortsatte arbejdet på gården på
Galtmosevej, vort barndomshjem, som min
ældste broder og jeg sammen havde drevet
efter vore forældres død. Gården blev i år
2000 solgt til en broderdatter, naturelskeren
og civilingeniøren, som holder på, at dette
sted simpelthen er det bedste sted i landet!
Min hustru døde i 2008, og siden har jeg
selv passet hus og have efter ringe evne. Jeg
mener, jeg klarer det nogenlunde.
Jeg har så boet her i Grønbjerg i snart 40 år
og har faktisk befundet mig rimelig godt,
men man kan godt mærke, at alderen er
fulgt med.
Det var så stumper af 90 års levet liv, de fleste af årene i det gamle Nørre Omme sogn.
Og man ser mere tilbage end frem!"
Stort Tillykke, Arne Voldsgaard, med dine
90 år ønskes du fra Runestenen! 

Andre Interesser
Jeg deltog en del i skydning, hvilket jeg også har haft megen glæde af. Jeg har også deltaget i flugtskydning her i Grønbjerg med
nogenlunde rimelige resultater.
Også Hjemmeværnet har jeg haft glæde af at
være med i, herfra har jeg mange gode minder efter 60 år, dog de sidste ti år var jeg ikke aktiv. Men før vandt vi mange store
skydninger, både enkeltvis og på hold, og

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
v/

Jørgen Falk Nielsen
Jeg tilbyder:
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere
Tilbudspris på bil til syn
Åbningstider:

Mandag - fredag

Tlf:

værksted
privat

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

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 RAMS - et skoleprojekt
Ved: Lærerne ved Grønbjerg Friskole og Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Nr. Omme kirke har
sponseret et medlemsskab af RAMS
(Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe
Stift).

gion.
Retfærdighed /uretfærdighed.
Et undervisningsforløb hvor lignelsen om
arbejderne i vingården blev afprøvet på egen
krop. Det gav nogle gode diskussioner om
retfærdighed, uretfærdighed og ikke mindst
misundelse. Det var ikke så sort –hvidt, som
alle troede i første omgang.
De 10 bud og janteloven.
Med udgangspunkt i de 10 bud diskuterede
vi, om det var vigtigt at have regler og i givet fald hvorfor. Eleverne skulle give deres
eget bud på de 10 bud, der skulle gælde for
et fællesskab. Det kom der mange kloge, gode og finurlige bud på. Budene har hængt på
gangen, så alle har kunnet læse dem.

Hvad er Rams? (fra RAMS hjemmeside):
RAMS har til formål at styrke og udvikle
samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe
Stift. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelov.
Mantraet er Oplysning - Oplysning - Oplysning!
Den gensidige uafhængighed parterne
imellem respekteres.
Hensigten er at give eleverne øgede muligheder for gennem personlig oplevelse og
iagttagelse at stifte bekendtskab med kirke
og kristendom og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen
til sin egen - af kristendommen prægede
kultur.
Det har givet os adgang til undervisningsmateriale til både store og små. De ældste elever har to onsdage arbejdet med emnet:

De yngste elever har arbejdet med emnet:
Noa, Josef og alle de andre.
Eleverne skrev udvalgte bibeltekster ind på
computer og tegnede en tegning til teksten.
Derudover lavede hele gruppen i fællesskab
et kæmpe billede af Noas ark med dyr, som
blev hængt op i gymnastiksalen. Emnet blev
afsluttet med en forældreaften, hvor eleverne
læste op og viste deres tegninger.

Etik –tak. Elever ne var r undt i 4 forskellige værksteder, hvor følgende emner blev behandlet.

Vi skal også i næste skoleår arbejde med
RAMS materiale, da vi har haft stor glæde
af det i år.

Se mig –hør mig.
Med udgangspunkt i lignelsen om farisæeren og tolderen blev der diskuteret selviscenesættelse blandt nutidens unge. Der blev
analyseret og fortolket, diskuteret og provokeret.
Etik i islam.
Eleverne fik en introduktion til hvad islam
er og vi fik en god dialog om forskelle og
ligheder mellem islam og kristendom. Vi
drøftede også hvilke rettigheder muslimerne
skal have i Danmark i forhold til deres reli-
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 Grønbjergpiger - Ilse Munksgaard Asmussen
Som Grønbjergpige, er det nu blevet min tur
til at skrive mit eventyr.
Der var engang en kvinde på 48 år, som søgte nye udfordringer. Hun havde været frisør
i 30 år og heraf de 22 år som selvstændig i
en lille landsby i Vestjylland.
Hun greb chancen og søgte ind på Social-og
Sundhedsskolen i Herning og blev optaget
med opstart den 1. januar 2010. Derfor lukkede hun salonen den 31. december 2009 og
skulle dermed sige farvel til en god og stabil
kundekreds i den lille landsby.
Hun havde første skoledag og var meget
spændt. Det var nu for første gang, i meget
lang tid, at hun stod overfor så mange nye
mennesker, som nu skulle være hendes kollegaer og studiekammerater.
mb-foto

Minutterne, timerne, dagene, ugerne, månederne gik og hun blev 100% klar over, at det
var det helt rigtige valg hun havde truffet.
Måske allerede efter minutterne. Hun nød at
have så mange mennesker omkring sig. Der
var stor aldersforskel, lige fra 17 år til 56 år.
Alle snakkede med alle. Sammenholdet var
godt. Hun havde fået de kollegaer, som hun
havde savnet i årene som alene, som ene fri-

sør i salonen. Mange af studiekammeraterne
blev venner og sparringspartnere for livet.
Hun stoppede tit op og sagde til sig selv:
”Dette er 100% det rigtige valg, du har taget”. Hun var glad.
Hun blev kastet ud i udfordringer, som hun
ikke havde haft de seneste mange år. Der
kom opgaver der skulle løses, foredrag der
skulle holdes, IT der skulle læres, koder der
skulle huskes, lektier der skulle laves, problemstillinger der skulle drøftes, og andre
der skulle tages hensyn til, opgaver der skulle fremlægges, nogen der også skulle opføres som rollespil, praktikker der skulle bestås, og meget, meget mere.
Den største omvæltning var, at hun lige
pludselig skulle til at sidde så meget ned.
Dét var rigtig svært for hende frisøren, som
var vant til at stå op hele sin arbejdsdag.
Derfor havde hun perioder, hvor hun var
nødt til at rejse sig fra stolen, og gå ned og

Sammen med gode kollegaer i somatisk praktik
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startede hun på skolen igen. Minutterne, timerne, dagene, ugerne og månederne gik, og
hun fik mere og mere viden. Hun gennemgik
flere forskellige praktikker, så som sygehuspraktik, psykiatripraktik og plejehjemspraktik. Ligeledes også et besøg på Hospice
Limfjord, besøg på et værested for hjemløse,
indblik i forskellige tilbud til sindslidende
og meget, meget mere. Det hele vakte stor
interesse. Hun var igen 100% klar over, at
det var det rigtige valg, hun havde truffet.
Hun var glad.
Yderligere 1 år og otte måneder gik med uddannelse. Det blev en fantastisk og indholdsrig tid med dybe nærværende samtaler, troværdighed, eksamensangst, som blev bearbejdet, alvor, grin, sjov og ballade. Hver
eneste dag, kørte hun med glæde turen til
skolen i Herning. Eksaminerne kom og blev
bestået, hun var glad.
Nu havde hun også titlen Social - og Sundhedsassistent.
I to år har hun arbejdet i en fast stilling på
Kildehøj Plejecenter i Vildbjerg, hvilket hun
har været meget glad for . Hun har haft gode
kollegaer og samarbejdspartnere, samt unikke beboere.
Den 1. juli 2014 starter hun på nye udfordringer på Ørnhøj Friplejehjem, og hun glæder sig rigtig meget.
Snip snap snude, nu er den fortælling ude.

”Kvinden på 48” som elev

stå bag ved alle de andre og bare stå.
Alle kom godt ud af det med hinanden. Hun
fandt hurtigt ud af, at alderen ingen betydning havde, i forbindelse med en ny uddannelse. Alle var i samme båd. Enhver havde
en unik bagage med sig, uanset alder. Det
gjaldt mest af alt om at kunne bruge hinandens resurser.

Med dette lille eventyr, vil jeg gerne opfordre alle til, at forfølge sine drømme, hvad
angår arbejde og dets eventuelle ændringer.

Et år og to måneder gik, og hun blev færdiguddannet Social- og Sundhedshjælper.
Hun var glad, men ville vide mere, så hun
søgte ind og blev optaget på skolen som Social- og Sundhedsassistent.
Dagen efter hjælperuddannelsen var i hus,

Ingen skal sætte sit lys under en skæppe.
Carpe Diem. (Latin og betyder ”grib dagen”) 
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