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22. årgang
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SommerJazz i ”præstegårdshaven”...
….blev i år (i sidste øjeblik) henlagt til Multisalen. Årsagen var naturligvis vejret med risiko
for byger og blæst. Det var anden gang Ringkøbing Hof Big Bandet gæstede Grønbjerg, og
det begynder at ligne en tradition. Arrangementet tiltrak mange mennesker, både sidste år og
i år, og ikke kun ”indensogns” beboere.
Omkring femoghalvfjerds lyttede til evergreens, jazz og en smule fællessang.

RUNE
STENEN

kulturelle aktiviteter af forskellig karakter.
Foredrag, gospelkor og musikarrangementer
i og uden for kirkeregi for at nævne et par
stykker.
Margrethes Døtre er også med på vognen
med forkælelse og julearrangementer.
Men uden mad og drikke…. så derfor har de
tre foreninger, Menighedsrådet, Margrethes
Døtre, Kultur og Samvær, i samarbejde med
Forsamlingshusets udlejer, arrangeret to fællesspisninger i indeværende sæson.
Så gå bare ud og pral og kom med den gode
historie her fra den nordøstlige del af kommunen. Og med den nye (motor)vej fra Ørnhøj til Herning samt ad A11 kan vi komme
ud til hele verden i en fart.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Mange tak!
Jeg vil indlede denne klumme med at sige
rigtig, rigtig mange tak til alle de, der var
med til at markere ”Den gamle redactéur” i
forbindelse med 70-års markeringen i begyndelsen af august måned.
En anden og lige så stor tak skal lyde til de
mange, der tænkte på mig, men af forskellige årsager var forhindret i at deltage.
Vejret var absolut ikke med os til at begynde
med på dagen. Det stod bogstaveligt talt ned
i stænger, men ved tretiden klarede det op,
så en planlagt rundturskonkurrence i vor
skov kunne gennemføres, uden at gæsterne
fik alt for våde fødder. Endnu engang tak.

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. 

Deadline for nr. 131 er
Lørdag d. 25. oktober 2014
Bladet udkommer
onsdag d. 12. november 2014

Endelig et vellignende billede af ”Den gamle
redactéur”.

Sommeren går på hæld...
...og dermed begynder efterårets aktiviteter.
Skal man lytte efter diverse fremtidsforskere
og politikere m.m., så kan man roligt slå sig
ned i Grønbjerg, hvis det er aktiviteter for
alle aldre, det drejer sig om, og man spørger
efter.
Et væld af hold med motionsaktiviteter og
afsluttende med en opvisning i foråret disker
GAFFA op med i programmet inde i bladet.
På det kulturelle område disker Kultur og
Samvær op med syv aftner med foredrag,
fortælling mv. Og her står menighedsrådet
ikke tilbage, idet der også i det regi foregår
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Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et
”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
2

17. september 2014

det blev et fornuftigt resultat, som forventeligt vil kunne bære igennem langsigtet.
Budgettet indeholder besparelser bredt på alle serviceområder, men en del besparelser
fra budgetoplægget blev dog delvist ophævet, og andre helt fjernet. Vedrørende strukturen blev det besluttet at nedlægge 77 plejehjemspladser begrundet i at RKSK har væsentligt flere pladser pr. 65+ end sammenlignelige kommuner har. Opgaven frem mod 2.
behandling i Byrådet bliver nu at få kvalificeret hvilke pladser der skal lukkes.
Det blev besluttet at hæve skatten med 0,3
% og grundskylden med 1,44 promille. Nok
ikke den mest hensigtsmæssige beslutning i
en tid hvor der er pres på den Danske konkurrenceevne, og hvor det er vigtigt at den
offentlige sektor ikke vokser, men en nødvendighed for at opnå et forlig om budgettet.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Nyt fra Byrådet
Efter en helt fantastisk
sommer med sydlandske
temperaturer er byrådsarbejdet genoptaget, og jeg
vil denne gang primært berette om budgetlægningen
for årene 2015-2018.
I håbet om at september måned vil vise sig
fra den bedste side vejrmæssigt, vil jeg begynde med at citere fra sangen
”Septembers himmel er så blå” med tekst af
Alex Garff.
Septembers himmel er så blå
Dens skyer lyser hvide
Og lydt vi hører lærken slå
Som før ved aftenstide.
Den unge rug af mulden gror
Med grønne lyse klinger
Men storken længst af lande for
Med sol på sine vinger.

….fortsættes side 6
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Budget 2015-2018
I sidste nummer skrev jeg lidt om udfordringerne i budgettet for 2015-2018, og RKSK
3.0. Budgetkonferencen er nu overstået, og
det lykkedes for første gang i RKSKs historie, byrådet at opnå forlig med deltagelse af
samtlige 29 medlemmer.
Der var i oplægget til budgettet lagt op til
store besparelser for at få enderne til at nå
sammen, og for at opnå et robust budget
med 150 mio. kr. i kassebeholdning samt 40
mio. kr. årligt til en vækstpulje.
Resultatet blev som før nævnt et forlig med
deltagelse af alle Byrådets 29 medlemmer.
Politik er det muliges kunst, og alle har måttet give køb på holdninger og synspunkter
for at nå til fuld enighed.
Alt i alt er det min vurdering, på trods af at
der er elementer jeg ikke bryder mig om, at
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29
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Manipulation
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17

Zoneterapeut:
Tina H. Kirk
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

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

Videbæk Taxi
Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg

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

Politiet i Videbæk:
Åben efter aftale
Mob: 72 58 24 96
Eller 114
Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48
Lægehuset i Spjald
97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30
Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 800 - 900

Tlf.: 20 85 24 11
Landsbymusen:
Brugskunst
Algade 65
Åbningstider:

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Søndag: 10.00 - 19.00
Onsdag:16.00 – 19.00

Tlf.: 22 300 615

Vagtlægen i regionen:

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

Politi: - 114

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

Postkasserne tømmes:
Offentlig transport:

Mandag - fredag kl. 17
Lørdag og søndag tømmes ikke

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

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

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

21723040
97384211
20306710
97384335
97132220
97384161
97382055
97384112
50969663
97384177
97384848
21281233
22517161
20306710
50747799
24464730
97384498
21681965
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Ingrid Kirk
97384020
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
97384332
Helle Engestoft
97384332
Henrik Thomsen
97384050
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
97384066
Graver-kontor
21681965
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Camilla Boesen
51218221
Inger Kjeldgaard
97384335
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414
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Dagen aftaget med 9t42m
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Udflytterbølge på vej:
I dagens udgave af Dagbladet (den 1. september) er der en artikel med overskriften:
”Udflytterbølge på vej”.
Ifølge Boligejernes Videncenter og Fremforsk - Center for fremtidsforskning - vil
Danmark om få år opleve en bølge af folk
der flytter fra by mod land.
I undersøgelsen siger hver 5. person, der bor
i byen i dag, at de regner med at flytte på
landet/i yderområderne af Danmark i 2030,
og seks af 10 der bor på landet/i yderområderne forsat forventer at bo der om 15 år.
Hvis denne forudsigelse holder vil det betyde en nettotilvækst på landet, det vil sige byer under 10.000 indbyggere, med ikke mindre end 294.000 personer, eller en vækst på
25 procent.
Det giver stof til eftertanke, og sender vel et
signal til regering og kommuner om at sikre
at der i fremtiden er den service der gør det
muligt at bo, arbejde og have familie uden
for de store byer.
Runestenes læsere ønskes en god sensommer. 

En af de store udfordringer har været det faldende befolkningstal med deraf følgende
manglende bloktilskud og skatteindtægter.
Dette har afgjort haft en stor betydning på
beslutningen om at hæve skatten og grundskylden.
Positivt er det imidlertid, at det kunne se ud
som om at udviklingen med det store fald i
befolkningstallet er ved at stagnere. I 1.
halvår var der kalkuleret med et fald på 100
borgere, men resultatet blev en stigning på
98. Endvidere ser det nu ud til at fødselstallet igen er stigende, idet en prognose nu viser en stigning på 40 nyfødte i indeværende
år til 550 børn. Der er dog stadig et godt
stykke vej op til de ca. 800 børn der årligt
blev født før finanskrisen.
Vækstpuljen på 40 mio. pr. år vil løbende
blive udmøntet, men der er dog enighed om
at prioritere højhastighedsforbindelser i hele
kommunen samt bedre mobildækning. For
mig er der ingen tvivl om at dette er meget
vigtige områder i forhold til at få vækst i
Kommunen
Mere om budgettet efter den endelige vedtagelse i oktober måned.

Mange tak!
På vegne af bandet Træben vil jeg gerne sige mange tak, for de bidrag
der er kommet ind til støtte for udgivelse af vor nye CD
”Looking At The Storm”
Udgivelsen vil ske den 19. september ved et arrangement i LantarenVenster i Rotterdam.
Man kan stadig nå at støtte udgivelsen ved at indbetale et beløb på
kt: 7670 – 5428730
eller swippe på 25 47 05 89 hvorfra beløbet vil blive overført til ovennævnte konto.
Søren Ballegaard
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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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Graveren og kirketjenerens farvel og goddag!

Foto Mogens Ballegaard

Foto Eva Broni

Afgående graver og kirketjener Klaus Tang og
Else Pedersen, formand for menighedsrådet.

Tiltrædende graver og kirketjener Iver Sørensen
og Else Pedersen, formand for menighedsrådet.

Søndag den 6. juli blev der afholdt ”afskedskaffe” for graver og kirketjener Klaus Tang, der
gennem syv år har serviceret borgerne i Grønbjerg og omegn i forbindelse med kirkehandlinger og på kirkegården. Klaus Tang får nye udfordringer på Staby Efterskole.
Velkomstkaffe blev afholdt søndag den. 10. august for den tiltrædende graver og kirketjener
Iver Sørensen, der bor lidt længere ude ad Sønderkjærsvej. Iver Sørensen kommer fra et arbejde gennem mange år, med møllevinger - og vinduesfabrikation.
Formanden for menighedsrådet Else Pedersen takkede Klaus Tang for et godt samarbejde og
veludført arbejde på kirkegård og i kirken og den gode kontakt til de besøgende, og bød Iver
Sørensen velkommen i den lille medarbejderstab med tilknytning til kirken.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
8
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Messehagel fra Nr. sOMMErskole

Processen og mon det er sådan det skal være?

Det færdige resultat

De to første dage i Friskolens sommerferie bød igen i år på menighedsrådets Nr.sOMMErskole. I år var temaet filtning. Og resultatet af de to dages filtningsforløb skulle munde ud i
en messehagel til Nr. Omme kirke. Der blev dog også tid til andre ting som de unge og modne deltagere kunne få med sig hjem.
(Foto Eva Broni og Mogens Ballegaard)
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 Ny Grønbjergsang uropført
I forbindelse med sommerafslutningen på Grønbjerg Friskole blev en ny grønbjergsang Når jeg tænker på Grønbjerg - uropført af F riskolens elever og lærere:
(-mb)
Når jeg tænker på Grønbjerg
bliver jeg glad indeni
for det er jo stedet, som vi alle kan li´
her handler det ikke om jeg, men om VI
her står vi sammen, synger samme melodi

Når jeg tænker på Grønbjerg
Så tænker jeg på
Goddag og godmorgen til store og små
En tur ud i skoven, det kan vi gå
Her ta´r vi hensyn, med hatten på skrå

For her er….
tid til at lege og alle bli´r hørt
fællesskab skabes når kroppen bli´r rørt
tid til at lege og alle bli´r hørt
fællesskab skabes når (klap klap)
kroppen bli´r rørt

For her er….
tid til at lege og alle bli´r hørt
fællesskab skabes når kroppen bli´r rørt
tid til at lege og alle bli´r hørt
fællesskab skabes når (klap klap)
kroppen bli´r rørt

Tekst: Karsten K. Melgaard

Melodi: Olav Lisby

Eleverne og lærerne på Grønbjerg Friskole uropførte en ny Grønbjergsang

Send allerede nu ændringer til vejviseren
til runestenen@runestenen.dk
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Abonnement på frugt og grønt
Får du 6 om dagen? En nem måde at få lækre grønsager og frisk frugt på er selvfølgelig at dyrke
dem selv, men nu er efteråret over os, og køkkenhaven er ved at være tømt. Så kan det måske
være en ide for dig og din familie at abonnere på en frugt- og grønsagskasse i Brugsen.
Der er fire forskellige kasser at vælge mellem:




blandet frugt og grønt almindelig
blandet frugt og grønt økologisk,




blandet frugt almindelig
blandet frugt økologisk

De økologiske kasser koster 200,- pr stk., mens de almindelige koster 175,Abonnementet tegnes på nettet på https://webshop.coop.dk/abonnement/abonnementer/
frugtoggroent
Man kan få en kasse hver uge, men man kan også vælge at få hver anden uge, og faktisk kan
man fra- og tilmelde sig fra uge til uge.
Kassen hentes i din lokale Brugs, og du betaler ved afhentning. Her i Grønbjerg kan ugens kasse
hentes fra fredag morgen.
Man kan altid se kassens indhold to uger frem på nettet.

På billedet ses indholdet i den økologiske frugt og grøntkasse i uge 35.
1 kg Discovery æbler, 1 stk. cantaloupe melon, 500 g vindruer, 6 bananer, 650 g små kartofler, 500 g
blommer, 450 g tomater, 750 g gulerødder, 1 broccoli, 2 stk. snackpeber og 200 g champignon.

Sammen med varerne følger en opskrift. I denne uge er det en opskrift på en æble-blommekage
med ristet rugbrødsrasp. Endvidere er der også i hver uge en fyldig orientering om en af varerne, og denne gang er det historien om Discovery æbler.
Hvis du vil vide mere om abonnementsordningen, er du altid velkommen til at spørge i Brugsen.
12
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 Ændringer på Grønbjerghjemmet
Ved: Anne Grethe Hansen, Centerleder Grønbjerghjemmet

Da Ringkøbing-Skjern Kommune igen skal
igennem en besparelsesrunde, har ledelsen i
Handicap og Psykiatri besluttet, ikke at genopslå en ledig centerleder stilling.
I stedet sammenlægges centre, så der fremover bliver fem centre, i stedet for de nuværende seks.
Dette har fået den konsekvens for Grønbjerghjemmet, at det sammenlægges med
Center Vest i Ringkøbing og dermed får ny
centerleder.
Den ny centerstruktur træder i kraft pr. 1.
september, hvor jeg fratræder min nuværende stilling og fremover skal være centerleder
for ADHD, Autisme og Socialpsykiatrien.
Jeg har haft godt 5 rigtig gode og givende år
på Grønbjerghjemmet. Jeg vil især fremhæve det fantastiske samarbejde der har været

Anne Grethe Hansen

med både de frivillige og andre fra Grønbjerg og omegn.
Med venlig hilsen Anne Grethe Hansen
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 Friskolebestyrelsens sommerhilsen
Ved: Grønbjerg Friskoles bestyrelse (Helle Vendelbo)

Friskolebestyrelsen har også holdt en god
lang ferie, vi er nu tilbage igen og glæder os
til at følge endnu et år på Grønbjerg Friskole. Endnu engang en opstart hvor der startes
op med noget nyt, for nu har vi også 9. klasse på vores friskole.

til fællesskabet, hvordan kommer alle med i
fællesskabet, både elever og forældre?
Jo flere gode historier vi kan fortælle jo
stærkere bliver vores fællesskab og jo flere
får vi med. Ved at være en del at fællesskabet, både give og tage, så får alle mere overskud til det faglige. Fagligheden er vigtig,
vores børn skal lære så meget som muligt,
men de skal også have det godt socialt.
Hvad er det lige de lærer, hvordan måler
man det? Vores børn beriges med kompetencer som er svære at måle på, men en ting er
sikkert, de lærer at lære. Elevmøder, fagdage, opdag, udeskole og undervisning på
klassen er alt sammen med til at udvikler vores børn, så de kan gå ud i verden og lære
mere.
Skolereformen fylder meget i medierne for
tiden, hvad er det lige det går ud på? Eleverne skal have flere undervisningstimer, de

Det er ikke alle der har holdt lige så lang ferie som os. Da alle eleverne gik på sommerferie gik lærerne i gang med at forberede det
kommende skoleår. I flere af ugerne, igennem ferien har der været lærer på skolen.
Tirsdag d. 5. august havde bestyrelsen, lærerne og ledelsen en aften på skolen. Bestyrelsen blev mødt af lærer der i den grad var
klar til at komme i gang. På dagsordenen var
der punkter som: trivsel, faglighed og fællesskab.
Vi snakkede værdier for vores skole, hvad
tæller for os? Flere gange vendte vi tilbage

En tradition er indført - eleverne hilser på lærerne efter morgensamlingen den første skoledag - måden
afhænger lidt af alder og køn
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til at være i nogen af de stores lokaler. Sommerferietiden kan være en dejlig tid i børnehaven og SFO, da der tit laves noget andet
end i hverdagen, der er mere ro på. Der er
færre børn og der laves noget andet med de
voksne. Der er sendt en flok store børn videre til skolen og nu venter NaturMusen på
nye små børn hen over efteråret.

skal bevæge sig noget mere og noget af undervisningen skal flyttes ud af klasselokalet.
Som bestyrelse ser vi bare, at folkeskolen
prøver på, at komme til at ligne de frie skoler. Vi underviser ude, der er motion på skemaet mange dage om ugen, de har det antal
timer som passer til deres årgang.
NaturMusen har også haft et lille afbræk i
hverdagen, da der hvert år er lukket i to
uger. Det er ikke vores indtryk, i bestyrelsen, at det volder problemer for forældrene
at der er lukket i de to uger. I resten af ferietiden er der sampasning for store og små
børn. En tid hvor de store giver sig tid til at
være sammen med mindre børn og de mindre ser op til de store og får sommetider lov

Første skoledag i onsdags, dejligt at være
vidne til at så mange glade børn og unge er
samlet på et sted. Mange forælder mødte op,
også dem med store børn, det er tegn på at vi
som forælder også ønsker at være en del af
fællesskabet på Grønbjerg Friskole.
Rigtig god skolestart til både store og små.


Du kan få alle aktuelle nyheder og
”køb-salg-søges-gives bort” på
www.runestenen.dk
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sommeren. Rigtig mange af os går rundt
med stafylokokker i næseslimhinden og
nogle af dem er resistente.
Nogle mener, at de svin, der er smittebærere,
skal skydes, men det hjælper jo ikke for
dem, der ikke kommer i stalden. De bliver
nærmere smittet af en af de mange, der allerede er smittebærer. Skal de så også skydes?
Jeg synes, det er klogt, at regeringen har
valgt at tænke sig godt om inden den gør
mere.
Stafylokokker giver bylder og børnesår.
Hvis en meget svækket person er smittet i
forvejen eller bliver det, kan det blive alvorligt, og bakterien kan brede sig til f. eks.
lungerne.
Man kan forebygge smitte ved at lade være
med at nyse på andre eller på sine hænder.

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

FRYGTELIGT.
Pressen har opdaget, at der er noget, der
hedder MRSA, og den får ikke så lidt. Navnet er en forkortelse. Det drejer sig om en
bakterie, som kaldes gul stafylokok, og som
findes i vore omgivelser, og som for en del
eksemplarers vedkommende er blevet modstandsdygtige for flere slags antibiotika. De
har været kendt længe, i hvert fald lærte vi
om dem på studiet for 40 år siden. Modstandsdygtigheden opstår tiest ved forkert
brug af antibiotika, og der er siden blevet
indført strengere regler for anvendelsen. Det
nye er den panik, der er spredt i løbet af



Næste deadline er den 25. oktober 2014
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 Nyt fra GAFFA

det så godt vi kan, for at få nogle gode fritidstilbud i Grønbjerg og stadig være en forening, der økonomisk kører rundt. Vi har
kigget på kontingenterne og hævet stort set
alle kontingenter med 50 kr. Vi håber på jeres forståelse Vi er altid åbne for nye idéer
og input fra jer, så meld endelig ind, hvis I
har noget på sinde.

Ved: Bestyrelsen

Fodbold:
Fodboldsæsonen er startet godt op efter
sommerferien igen og det er skønt at følge
børn, unge og ældre, som udfordrer sig selv
og hinanden på stadion og til kampe rundt i
det vestjyske.
Fodboldtræningen for børneholdene slutter
d. 23/9, der er dog lige en kampe d. 25/9 og
1/10, som lukker og slukker for denne sæson.

Træner, hjælpetrænere mm.:
Tusind tak til alle jer, der træner og giver en
hjælpende hånd i vores forening, jeres indsats er uundværlig.
Vi håber på, at mange vil benytte sig af vores tilbud og glæder os til at være aktive og
sociale sammen med jer – vores medlemmer
er vigtige. 

Gymnastik og badminton:
Vi glæder os til at starte op med vintersæsonens aktiviteter i uge 39, se folderen for
gymnastik og badminton her i bladet. Folderen vil ligeledes kunne ses på vores hjemmeside www.gaffa2013.dk

Kontingenter

Ungdomsklub:
Torsdag i uge 38 kl. 19-22 åbner ungdomsklubben dørene for en ny sæson for unge fra
5. - 9. klasse. Der er et nyt spændende program og nye voksenledere i klubben – Kathrine Therkildsen og Kim Jensen. Derudover
4 friske hjælpere: Rasmus Hansen, Jonas H.
Kristensen, Emma K. Kristensen og Mads
Juelsgaard. Programmet kan ses her i bladet
og på vores hjemmeside www.gaffa2013.dk.

Alle aktiviteter skal tilmeldes og betales på vores hjemmeside
www.gaffa2013.dk
senest tre uger efter opstarten – dvs.
senest i uge 41 for ungdomsklubben og
uge 42 for gymnastik og badminton.
De to første gange er prøvegange.

Gaffa:
Gaffa har nu eksisteret et år og sammenlægningen af tre foreninger har været spændende. I sådan en proces, hvor tanker bliver til
handling dukker der mange nye aspekter op.
Derudover er der nye regler omkring tilskud
mm., som vi også skal forholde os til. Vi gør

Grønbjerg VVS

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

”Sådan betaler du kontingent” instruktionen er anført på Gaffas Program side 36

Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
Store brændekløvere sælges og udlejes
17
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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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 Nyt fra Kaffestuen

Julemarked

Ved: Røde Kors og Menighedsrådet

Så er vi i gang igen efter sommerferien, hver
mandag fra kl. 14.00-16.00 i konfirmandstuen.
Vi mødes og hygger os med kaffe, en lille
fortælling, en sang og spil af alle mulige forskellige slags mens der snakkes.

i Grønbjerg
Lørdag d. 29. november kl. 10 - 16
På Grønbjerg Friskole

Alle er velkomne...
...til at komme hver gang, til at komme engang i mellem, til gerne at ville snakke, til at
ville spille det man plejer eller til at ville
spille noget forskelligt, til at tage sit strikketøj med, eller til noget helt andet.
Nye ideer er meget velkomne.

En stadeplads koster 150,inkl. morgenkaffe
Henvend dig til:
Marianne Thelle Nielsen
Tlf.: 22 56 19 82

Vi er normalt mellem 14 - 18 personer og er
så heldige, at der er et par ”nøgle”-personer,
som kommer før hver gang og har lavet kaffen m.m.
Kaffen er med en småkage til, måske lidt
mere, og koster 5 kr. Denne indtægt giver
overskud, så der til jule- og sommerafslutning er penge til smørrebrød med tilbehør.

Tilmeldingsfrist
den 1. oktober.

Hilsen Røde Kors og Menighedsrådet 

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

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

Mandag - fredag

Tlf:

værksted
privat

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

Kultur og Samvær
Vi minder om, at vores mødesæson begynder den 23. september
Vi lægger ud med ”præstekonen m/k” David Thomas, som introducerer sin aften således:
Giftblanderens Testamente
et causeri med David Thomas og et liv med:
- nærkontakt til uran og plutonium - radioaktivitet og forurening
- kogning af bindemiddel med 100 kg af fenol og formaldehyd
- blanding af 4,5 tons løs asbestfibre daglig
- fremstilling af batterier til el-køretøjer med en lungeforgiftning med vanadium til følge
- hvad har det at gøre med musik og livets vigtige spørgsmål?
- hvordan bliver man kemiker efter en lang række af forfædre som møllere?
- hvad har det at gøre med kunst og musik?
- med kunst og musik fra de lande han har levet i?
Ud af Grønbjerg skole og hvad så?
Torsdag d. 23. oktober
Else Østergaard, København - født i Kjærgaard som datter af Grethe og Arne Østergaard,
kommer til Grønbjerg og fortæller om sit liv efter skoletiden.
Else er uddannet pædagog og har en tid været ansat i pædagogisk fagforening. Har rejst
en del som humanitær medhjælper i udviklingslande. Else er 59 år og nygift med en nordmand!
Se det øvrige program, pris og arrangement på side 7
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 Grønbjerg & Vandplaner for Ringkøbing fjord
Ved: Søren Sylvest Nilausen

Alle vandløb i Grønbjerg løber ud i Ringkøbing Fjord – enten via vandløb i Tim Å eller
Feldbæk.
For at forbedre vandløbenes kvalitet for fisk,
smådyr og planter, har Naturstyrelsen afsat
696 mio. kr. til en indsats de næste 3 år, som
led i Vandplan II. Indsatsen forventes at
kunne forbedre ca. 2000 km vandløb eller
ca. 3 % af alle vandløb i Danmark. 972 km
vandløb i Ringkøbing Fjord systemet er i risikozonen for ikke at kunne opfylde kravene
til en god økologisk tilstand.
Til Ringkøbing Fjord vandsystemet er der
afsat 80,4 mio. kr. til 178 km vandløb, fjernelse af 7 spærringer samt etablering af 13
okkerbassiner.

muligt, og at ekspropriationer skal undgås.
Hvor kan jeg få information?
På kommunens hjemmeside er der en orientering om arbejdet i vandrådet: http://
www.rksk.dk/vandr%C3%A5d-ringk%C3%
B8bing-fjord-17323.aspx
Her kan du læse om lovgrundlag, karakteristik af de enkelte vandløb, faglige rapporter
om ”vandløbets økologisk tilstand”, mødereferater og hvilke vandløb, der er udpeget til
indsatsen. I pdf-filen ”Indsatser i Ringkøbing-Skjern kommune” kan du på siderne 14
-15 se, hvilke forslag der er om Grønbjergs
vandløb.
På byrådsmødet d. 16. september skal forslaget til vandløbsindsatsen op til drøftelse/
vedtagelse i Ringkøbing-Skjern kommune.

Vandråd
For at få anvendt midlerne bedst mulig, er
der nedsat et vandråd for Ringkøbing Fjord,
hvor kommunens naturafdeling er den administrative tovholder. Vandrådet er rådgiver
for de 6 kommunalbestyrelser, som er omfattet af Ringkøbing Fjord systemet. I vandrådet er der repræsentanter for 22 interesseorganisationer – alt fra Bæredygtigt Landbrug til Naturfredningsforeningen. Jeg repræsenterer Økologisk Landsforening, hvis
grundholdning er, at både land- og vandområder skal befinde sig i en god ”økologisk
tilstand”.
Vandrådet har været meget enig i vurdering
af virkemidler og prioritering af de økonomiske midler. Holdningen har været at hæve
vandløbskvaliteten i et vandløb fra en dårlig
til en god økologisk tilstand, at bevare afvandingen af dyrkbare områder og undgå de
problematiske vandløb, som f.eks. vandløb
med spildevandstilførsel. Endvidere blev rådet enige om at udpege flere km vandløb
(300 km!) end krævet for at få mere ud af
midlerne. Vandrådet anbefaler også, at lodsejerne inddrages så tidligt og så meget som

Foto: Mogens Ballegaard

Fra Pøl bæk mod øst
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stand, at der på visse strækninger bliver lavet vandkantsbeplantning og miniådale.
Jeg håber, at alle lodsejerne til de udpegede
vandløb vil gå konstruktivt ind i opgaven
med at forbedre vandløbskvaliteten. Levende vandløb i en god økologisk tilstand er en
gevinst for alle i Grønbjerg. Og for dem,
som har økologisk jord ned til vandløbene,
kan det naturligvis ikke være rigtigt, at jorden befinder sig i en god økologisk tilstand,
men at vandløbet ikke gør det! 

Tim Å kan forbedres
I Grønbjerg skal der også gøres en indsats
for at forbedre vandkvaliteten. Dette gælder
hele Tim Å, samt Spåbæk og Pøl Bæk, hvor
vandløbskvaliteten skal hæves fra dårlig til
god økologisk tilstand. Der er tale om ca. 32
km vandløb i hele Tim Å systemet. Virkemidlerne til at hæve vandløbskvaliteten er
udlægning af groft materiale og hævning af
bunden i vandløbet. Det kommer til at koste
ca. 5,7 mio. kr. Havde der været midler til
det, ville det kunne forbedre vandløbets til-

Høstgudstjeneste
I år prøver vi for første gang at holde høstgudstjenesten udendørs og fælles for både Ørnhøj og Nr. Omme sogne.
Gudstjenesten afholdes
søndag den 21. september kl. 10.30
lige midt mellem de to sogne, på marken hos
Hanne og Andreas Nielsen, Spåbækvej 10 i Ørnhøj, for enden af stien.
Vi følger traditionerne fra begge sogne, og der vil være korsang, suppe og hyggelig auktion over de medbragte høstgaver fra marker og haver.
Vi opfordrer alle til at høste rigeligt og gerne gøre lidt ud af “indpakningen”, så der kan
blive rift om tingene, for det gode formåls skyld.
Høstoﬀeret fra oﬀergang og auktion vil i år blive delt imellem:
projekt PULS og Kirkens Korshær i Holstebro
Menighedsrådet

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
22

17. september 2014

 Fænomener og mennesket
relse, med historien som en bevægelse og
med det, der er forudsætningen for, at vi
overhovedet kan tale om Gud. Der findes
nogle fænomener, og der findes mennesker,
som tænker over dem, og sætter tingene i system. Filosofien arbejder med de tanker, alle
mennesker gør sig, og organiserer på dem,
så vi kan lære noget.
Kom og få et lille kig ind i Paul Ricoeurs
univers og vær med til at tænke tanker inspireret af ham.

Lad os tænke sammen
Fortiden er til som en fortælling. Vi ville
gerne, at historien var en række fakta, som
til enhver tid er sande - men vi ved jo godt,
at fortiden skal fortælles om og om igen - og
at den forandrer sig, alt efter hvilken ramme
den fortælles i. Det samme gælder evangeliet, og det gælder også hver enkelt af os og
vores egen historie.
Den franske filosof Paul Ricoeur beskæftigede sig med mennesket som en fortalt stør-

Sognepræst Bodil Toftdahl fortæller om Paul Ricoeur
i konfirmandstuen
onsdag d. 29. oktober kl. 19.30
Menighedsrådet

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

Du kan tilmelde dig Runestenen orienterer
m.m. på
runestenen@runestenen.dk
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 Kartofler i en agurketid
I fire år har der været en tradition for, at børnene i familien Tang Meiner har solgt kartofler ved landevejen ud for deres gård ved
krydset Algade-Kjærgårdsvej.
Først var det Morten som den ældste, der begyndte, og derefter var det så Rikke, og nu
er det Mia der tjener en sommerskilling ved
at sælge kartofler i en lille bod ved vejen.
Mia fortæller, at det hvert år er Morten og
vores far Klaus, der sætter kartoflerne, men
når kartoflerne bliver klar til opgravning, er
det os selv, der må stå for opgravningen, ryste jorden af kartoflerne, afvejningen i poser
og fragte dem til boden ved vejen og tage
penge med hjem, som kunderne gerne skulle
putte i den syltetøjskrukke, der er anbragt til
formålet.
Mia begyndte med salg af en tidlig kartoffel
”Solist” den 12. juli, og senere fulgte nogle
aspargeskartofler blandet med en senere sort
”Jutlandia”.

Foto: Mogens Ballegaard

Mia Tang Meiner ved kartoffelboden hjemme i
gårdspladsen.

Til at begynde med gik der ca. 4-5 poser
med knap to kg kartofler pr. dag, og senere
når kartoffelprisen faldt, blev der kompenseret ved at fylde flere kartofler i poserne, så
man hele tiden skulle putte en ”tyver” i glasset, fortsætter Mia.
Rekorden på en dag har været otte poser,
fortæller Mia, der fortsætter med at sige, at i
begyndelsen gik det fint, men så manglede
der penge i glasset i forhold til de poser, der
var blevet fragtet til vejen.
Det kunne naturligvis være, at kunderne ikke
havde en ”tyver” liggende i bilen, men der
blev ikke senere kompenseret for den manglende betaling. Mia siger samstemmende
med sin mor Hanne, at nogle gange var folk
så flinke at lægge en seddel i glasset med
navn og besked om, at de havde taget en pose og ville lægge penge i glasset senere.
Efterhånden forsvandt der 20% af de poser,
der blev lagt i boden. Og ikke alene var kar-

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
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Husk at betale,
for ellers er det tyveri!
Der mangler nemlig 120,- kr. i kassen
Hilsen Mia,
13 år
Og sjovt nok så hjalp det lidt i en periode,
men tyveriet fortsatte.
Nu har Mia taget konsekvensen af folks
uærlighed og flyttet boden hjem og fjernet
skiltene med ”ny opgravede kartofler”.
Samtidig med sendte familien en sms til de
faste kunder med besked om, at boden var
flyttet hjem i gården. Her kunne familien
holde øje med den, og boden var ikke så tilgængelig for tilfældige forbipasserende bilister, der ikke var i stand til at lægge en
”tyver” for friskopgravede kartofler.
Så nu får Mia den fulde indtjening ved salget.
Også i år har familien pluk selv blomster
langs vejen fra gården på Kjærgårdsvej til
Algade. Blomsterne er til gængæld gratis og
dem kan man bare forsyne sig med. 

Foto: Mogens Ballegaard

toflerne væk, men også eventuelle penge i
syltetøjskrukken var væk, og det til trods
for, at Mia oftere og oftere gik til boden for
at hente penge og fylde op med flere poser.
Så indtjeningen udeblev. Det gjorde Mia ærgerlig og for at imødegå tyveriet satte Mia et
skilt op til vejen med følgende ordlyd:

Julebal
27. december 2014
Husk at sætte kryds i kalenderen

ved 3. juledag
hvor Sogneforeningen gentager
succesen fra sidste år og afholder
julebal.

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Med venlig hilsen Sogneforeningen

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

www.klinikforsundhed.dk
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 Festen på Fandens Slot - og Oldermandens sang
Ved: Ingrid Kirk

Helle og Mogens ville ikke vente til den rigtige fødselsdag med at fejre husherrens 70-års
fødselsdag, for til den tid er det både koldt, mørkt og vådt!
Vådt blev det så sandelig også den dag, der var blevet valgt til stedfortræde-dag, lørdag den
niende august, regnen stod jo ind i mellem ned i stænger, som man siger! Nå pyt! Trods regnen, som i øvrigt blev en længe ventet og god bløder, blev det også en rigtig dejlig og festlig
dag i pavillonen med hygge, god mad og drikke, festlige og underholdende indslag med
sang- og musiknumre, og hvad ved jeg!
Lige i det tidsrum som var tiltænkt et orienteringsløb i familiens skønne skov glemte regnen
at sile, hvor heldig ka´ man være?
Tusinde tak til Helle og Mogens for en dejlig dag den niende august 2014!
Og på forskud TILLYKKE til vores OLDERMAND med den 29. november 2014!
Af de mange fine indlæg har JEG på Runestenens vegne fået lov at låne ét, nemlig
"Oldermandens sang" med tekst af Bodil Toftdahl.
Sangen kan synges på samme melodi som Degnens vise. - God fornøjelse!
Jeg er Grønbjergs oldermand,
tag De det for givet.
Jeg har set og hørt og lært meget her i livet.
Jeg har skrevet ned
i én uend´lighed.
Hele sognets liv i både stort og navnlig småt.
Det at være oldermand er både skidt og godt,
men det hjælper noget, når man bor på Fandens
Slot,
for man hører jo, ja man hører jo.
Granerne de hvisker om de ting, der går i svang
mellem folk i denne smukke krog af Dannevang.
Oldermanden rister sine runer dagen lang,
sådan er´ed jo, ja, det er´ed jo.
Stenen står, og ordet går,
og jeg sørger for, at ud det når.
Der skal tages billeder, fotografen er på vej,
som en rigtig oldermand man vil da være sej.
Jeg er klar med linsen, man kan ikke narre mig!
Og det ved I jo, ja, det ved I jo.

2 Grønbjerg er et lille sted,
langt fra byens larmen.
Men når der skal gøres ved,
får den hele armen,
vi kan gør´ det selv,
når kommunen ikke vil.
Jeg er med blandt dem, der vil forskønne vores by.
Det er op ad bakke, men allig´vel er vi kry.
Alting klær´ en rose under sommerhimlens sky,
så vi gør det bar´- ja vi gør det bar´.
Man skal holde fanen højt, når tiderne er grå,
nok er byen lille, men vi klemmer trøstigt på.
Hvis vi dør som by, så blir´ det helst med støvler på.
Sådan er vi jo, ja, det er vi jo.
Udkantssnak, ellers tak,
vi gir bare byen en gang lak!
Det kan ikke nytte no´ed bare la stå til;
Jeg har altid ment, der er en vej for dem der vil.
Alle brikker tæller i det store puslespil.
Sådan er´ed jo- ja, det er´ed jo!

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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3 Ude i den gules slot
mellem skovens graner
er der plads til stort og småt
børneleg og faner.
Der skal læring til
i livets store spil.
Skoven er en læreplads for store og for små
her er både hjerterum og visdomsord at få
bussen kører lig´ til døren, værsgo at stig på.
(Sikken buschauffør, som han kør´ og kør´)
Der er gået mange timer med at støtte op
om vor frie skole her på Grønbjergs smukke top.
Frihed være skal vor lyst for både sjæl og krop.
Sådan er vi jo- ja, det er vi jo.
Vi må ud og sende bud
her er folk, der selv vil stå for skud.
Brugsen må vi også holde sikkert oven vand
tallene blir troligt bragt på mail til alle mand
bare hen og handle, så vores Brugs kan holde
stand!
Og det gør vi jo- ja, det gør vi jo!

4 Det at være oldermand
kræver gode kræfter.
Man må bruge sin forstand
grundigt tænke efter.
Skriver man i sten,
må tanken holdes ren.
Heldigvis så er der nok at bruge armen til,
"Bodil"gav et hovedbrud og ondt i alle led
hun kan gi´ en oldermand en skræklig pandesved!
Og det gør hun jo, ja, det gør hun jo.
Kirkeklokken kimed mildt i rigtig mange år,
kimelauget nåede ud til både hus og gård,
nu blir det maskineklang, ak ja det´r såd´n det
går
for en oldermand i sin bedste stand.
Tiden går, og klokken slår,
og nu fylder oldermanden år
Jeg skal bli´ halvfjerds i vint´rens mørke grumme tid,
men med sans for sommertidens glæder bød jeg hid,
man skal vær´ på forkant, det er bedst i fryd og strid.
Og det er jeg jo, ja det er jeg jo. 

Aktivitetskalender
MARGRETHES DØTRE 2014-2015
Planlagte arrangementer

Onsdag d. 17. september kl. 19.30:
”Forkæl dig selv-aften - plej din hud” med Nathalie Feldman
Multirummet på Grønbjerg Friskole
Tirsdag d. 25. november: Juledekorationsaften hos Krogh Blomster, Spjald
Lørdag d. 29. november: Julemarked - se annoncen side 19
Fredag d. 30. januar: Fællesspisning
Derudover påtænker vi følgende arrangementer:

Mad med inspiration
Tur til Femilet
Vi er meget modtagelige for nye ideer og inspiration
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Jytte:
jjssn@hotmail.com
Marianne: marianne.thelle.nielsen@gmail.com
Pia:
pia.albaek@gmail.com

Tina:
Birthe:
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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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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den femte gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er familien Jakob Kjærgaards.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.

Foto: Mogens Ballegaard

Stenen er karakteristisk ved, at der oven på
selve stenen med inskriptionen er placeret en
”overlægger”, hvori der er hugget ordet
FRED med nogle specielle typer. På hver
side af ordet er der hugget et symbol, der
kan være et keltisk inspireret uendelighedssymbol.
Stenen med inskriptionerne måler 80,5 cm i
bredden og 44,5 cm høj (over jorden).
Overlæggeren måler 90 cm i bredden og på
midten måler den 25 cm således at hele stenen er knap 70 cm høj.

Jakobsdatter som boede Algade 75, og var
dermed bror til Villads Graversen Kjærgaard
som er omtalt under Bevaringsværdige gravsten i Runestenen nr. 128.
Jakob Kjærgaard var gift med Margrethe
Kjærgaard (f.1839) der var født Poulsen, og
hun var datter af Marie og Poul Jensen, der
ejede Grønbjerggård (Annebergs kontorbygning) fra 1829 til 1861.
Parret fik følgende børn:
Erikke Sofie født 1860
Marie
født 1863
Pauline
født 1865
Henrik
født 1867
Ane Hedvig født 1869
Hansine
født 1874

Personerne der er begravet, er Jakob Kjærgaard der var gift med Margrethe Kjærgaard
og deres datter Hansine der var gift med
Hans Chr. Hansen Kjærgaard.
I kronologisk orden er personerne afgået ved
døden i 1881, 1912, 1948 og 1952. Såfremt
der ikke er ændret på stenen er den fra 1881
og dermed over 100 år gammel.
Jakob Kjærgaard
w 23. 9. 1830
^ 29. 3. 1912.

Jakob og Margrethe Kjærgaard boede på
Kjærgårdsvej 2, der i 1857 blev udstykket
fra Algade 75, af Jakobs far Gravers Villadsen.

Margrethe Kjærgaard
w 11. 1. 1839
^ 24. 5. 1881.
Hans Chr. Hansen Kjærgaard
w 2. 5. 1871
^ 15. 1. 1948.

Deres datter Hansine Hansen Kjærgaard
blev gift med Hans Chr. Hansen (f. 1871)
der var født i Nørre Omme i Mølgård, står
der i kirkebogen, (det hentyder til Grønbjerg
Mølle, hvor der var en gård ved navn Møllegård før møllen blev bygget.)

Hansine Hansen Kjærgaard
w 18. 10. 1874
^ 16. 5. 1952.
Jakob Kjærgaard var født Graversen, og han
var søn af Gravers Villadsen og Erikke Sofie
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Dengang var det åbenbart også muligt at
kombinere navnene således at Hansine og
Hans Chr. begge fik efternavnene Hansen
Kjærgaard.
Hans Chr. Hansens far var gårdbestyrer
Laurids Hansen, Højris, Algade 2A (i dag
beboet af Sally og Nicolai Vestergaard)
I 1902 overtog Hans Chr. Hansen Kjærgaard
og Hansine Hansen Kjærgaard gården Kjærgårdsvej 2 efter Hansines forældre.
Fra 1913 til 1926 havde gården flere forskellige ejere indtil Sarinus Tang købte gården.
Sarinus Tang er Klaus Tangs farfar og gården har siden 1926 været i slægtens eje og
er nu beboet af Hanne og Klaus Tang Meiner og deres tre børn Morten, Rikke og Mia.
I Runestenen nr. 128 føres Kjærgårdslægten
videre til i dag. Dermed er Jakob Kjærgaard
og datteren Hansine Kjærgaard i slægt med
Gravers Kjærgaard og Gravers Sønderby
samt Ole Østergaard, Ejgild Skytte og Ingrid
Østergaard Hansen, men slægtsskabet vil føre for vidt at komme ind på her.
Margrethe og Jakob Kjærgaard fra omkring 1900

Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) 

Kjærgårdsvej 2 fra omkring 1925
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Program for ungdomsklubben 2014
Torsdag

d.

18. september

klubaften

Torsdag

d.

25. september

klubaften

Torsdag

d.

2. oktober

klubaften

Lørdag

d.

4. oktober

badeland

Torsdag

d.

9. oktober

klubaften

Torsdag

d.

16. oktober

ingen klub pga. ferie

Torsdag

d.

23. oktober

ingen klub pga. hyttetur fra fredag til søndag

Fredag

d.

24. oktober

fredag-søndag hyttetur med ungdomsklubben

Torsdag

d.

30. oktober

klubaften

Torsdag
Torsdag

d.
d.

6. november
13. november

klubaften
klubaften

Torsdag

d.

20. november

klubaften

Lørdag

d.

22. november

juleshopping med ungdomsklubben

Torsdag

d.

27. november

klubaften

Torsdag

d.

4. december

Torsdag

d.

11. december

Go-cart-tur med ungdomsklubben
klubaften

Torsdag d. 18. december - juleafslutning i ungdomsklubben
Vi glæder os til at se dig.
Kontingent er 250 kr. som betales på hjemmesiden www.gaffa2013.dk

Mandags-kaffestuen
Kaffestuen er åben igen

GRØNBJERG
AUTO

Alle er meget velkommen i

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

hvor vi hygger os med kaffe, snak, forskellige spil m.m.

efter sommerferien
Konfirmandstuen
Frydendalsvej
mandage 14.00 - 16.00

Anne-Kirsten Gammelgaard
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 Besøg på Ørnhøjvej 14
Ved: Grete Tange

Der er flyttet nye folk ind på
Ørnhøjvej 14, og dem har jeg
haft fornøjelsen af at besøge.
De flyttede ind den 1. maj, så de
har allerede boet her i byen nogen tid.
Familien:
Familien består af Far, Kim
Rasmussen, 27 år - Mor, Rikke
Eskildsen, 26 år og pigen Freya
på 4 år.

Foto: Mogens Ballegaard

Rikke fortæller:
Rikke fortæller om sig selv, at
hun kommer fra Skjern, hvor
hun er født, har gået i skole og
taget studentereksamen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm. Efter
eksamen tog hun et års sabbat,
hvor hun arbejdede ved Skjern
Fysioterapi som sekretærmedhjælper, på Enghave plejehjem
og på Shell for at tjene penge til
det videre studium. Rikke har
boet i Skjern hele sit liv på nær
et år, hvor hun og Kim boede i
Nr. Vium. Rikke har læst til fysioterapeut i Holstebro, men boede i Skjern mens hun læste.
Hun startede på studiet i 2009,
og blev færdig i juni 2013, efter
at have holdt ½ års barselsorlov,
da hun fik Freya. Nu er Rikke
beskæftiget på en klinik i Videbæk samtidig med, at hun arbejder i varmbade med folk, der har gigtproblemer eller andre problemer med bevægeapparatet. Det foregår tre forskellige steder: Lem, Tarm og
Skjern. Rikke synes selv, at hun har været
heldig med at finde arbejde så hurtigt, for
det er ikke så nemt mere. I Videbæk arbejder hun ca. 25 timer, og resten foregår ved
bassinerne. Rikke fortæller desuden, at hun

ikke alene er på klinikken i Videbæk men
også tager ud til folk i deres eget hjem, når
de ikke kan komme på klinikken.
Hvorfor fysioterapeut?
Rikke beretter videre, at hun har vidst siden
hun var 8 år, at det var det, hun skulle være,
for dengang havde hendes mors tante haft
hold i nakken, og det kunne Rikke fikse, og
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derfor mente tanten, at hun skulle gå den vej.
Rikke tror, at hun har haft det i fingrene, siden hun var
barn. Hun fortæller derom, at hun har haft en patient på
100 år, som ikke kunne forstå, hvad sådan en ung pige
kunne gøre for ham, men da hun havde haft ham under
behandling, fik han det meget bedre, så han var overbevist. Rikke er meget glad for sit arbejde, og hun finder
det meget afvekslende med de 2 forskellige arbejdspladser. Desuden føler hun, at hun har et stort ansvar, fordi
hun selv må tage beslutninger, når hun står i forskellige
situationer.
Udfordringer i arbejdet:
Der er et problem, som Rikke ikke ved, hvordan hun
skal håndtere: Hun fik en diskusprolaps i nakken, og den
blev hun opereret for, så nu har hun det godt, men hun
ved jo ikke, om den kommer igen, og hvad hun så skal
gøre. Det har dog forårsaget, at hun nu ved, hvad patienterne snakker om, når de kommer og siger, at de har
frygtelig ondt. Rikke har ind imellem oplevet, at hun har
skullet fungere som psykolog, fordi folk har brug for at
læsse problemer, som de har i hjemmet, af. Hun finder
energi i at være på arbejde, når hun oplever, at det, hun
har gjort, har hjulpet, så patienten kommer glad tilbage.
Udfordringer er der naturligvis også, og her nævner Rikke, hvor svært det er, når meget tunge patienter ikke kan
blive hjulpet, fordi de vejer for meget.
Kim fortæller:
”Jeg kommer fra Fiskbæk, hvor vi boede på en nedlagt
gård, hvor der var en masse plads, for min far går meget
op biler, og det gør jeg også. Jeg har gået i Nr. Vium
skole. I 8. og 9. klasse var jeg på Brejninggård Efterskole og i 10. klasse gik jeg på Spjald Skole, for da var min
familie flyttet dertil.
Først KP Komponenter i Spjald:
Efter skolen ville jeg være elektriker, og jeg tog grundforløbet men fandt ud af, at det nok alligevel ikke rigtig
var mig. På KP komponenter søgte man på den tid en industritekniker, så det lagde jeg billet ind på. Jeg kom ikke på industritekniker linjen, men i stedet på automatiktekniker linjen. Den uddannelse tog jeg, og den indebærer, at man lærer at reparere de store maskiner, som KP
har. Uddannelsen er meget forskelligartet, for man skal
kunne reparere både hydraulik og andre ting, der bliver i
vejen. Jeg var ansat der i nogen tid, men så kom krisen,
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dre.
Vi har sælgere, som ringer ud til forskellige
firmaer for at høre, om de kan bruge det, vi
fremstiller. F. eks, laver vi meget hydraulik
til lastbiler og leverer også til vindmølleindustrien. Det er alt sammen mindre komponenter, som andre anvender i deres produktion, så vi er altid underleverandører.
Jeg er ligesom Rikke meget glad for det arbejde, som jeg nu har.

og så blev jeg afskediget.
Efter fyringen gik jeg ellers arbejdsløs i ca. 2
år, selvom jeg havde et par småjobs. Jeg var
også ansat en tid på cementstøberi i Skjern,
men det var slavearbejde, så det var jeg ikke
særlig glad for, men der skulle penge i kassen, så det var jeg nødt til.
I dag er jeg igen ansat på KP, men nu er jeg
blevet omskolet til industritekniker men har
jo baggrunden som automatiktekniker, for
der opstår jo af og til problemer, som jeg så
kan ordne. Netop nu står jeg med et projekt,
som går ud på at fremstille bolte til at holde
møllevingerne fast med, og det er meget
spændende. Mit arbejde består i at sætte de
forskellige maskiner, der skal bruges til den
fremstilling, sammen, så produktet bliver
optimalt. Desuden skal jeg uddanne de folk,
der skal køre med disse maskiner. Når det er
klaret, regner jeg med at skulle videre til et
nyt projekt. Jeg er blevet shanghajet til sådanne opgaver, så dem har jeg arbejdet med
i det sidste ½ år.

Fritid:
Min fritid bruger jeg på fitness, og jeg har
nogle redskaber herhjemme. Måske kunne
det udvides på et senere tidspunkt, så alle i
byen kunne bruge det. Først og fremmest er
det dog mine 3 biler, der tager tid. De er af
mærket BMW G30, og dem går jeg og pusler med, når jeg har tid. Jeg hjælper også andre, når jeg har tid. Man køber dem på nettet. Der findes også en klub for ejere, som
jeg dog ikke er medlem af. ”
Nu kommer vi til det tredje medlem af familien, Freya.
Om hende fortæller Rikke:
”Freya er mit barn. Hendes far bor i Skjern,
og ham har hun god kontakt med, idet hun er
hos ham hver anden weekend, og så henter
han hende om onsdagen i børnehaven. Freya
går i specialbørnehave i Skjern, for hun er
autist, en diagnose, som vi fik stillet sidste år
i april, så hun har brug for pædagoger, der
ved noget om det handicap. I det daglige har

Og så KP igen:
Efter ledighedsperioden kom jeg tilbage til
KP, for de manglede folk. Der var jeg så i
1½ år, men så skulle der ske noget nyt. Jeg
søgte ind hos Vestas, og der var jeg i 3 måneder, hvorefter KP headhuntede mig. Jeg
kom tilbage som projektleder, og det er jeg
rigtig glad for.
Vi bygger selv robotterne, som udfører arbejdet, men selve maskinerne får vi fra an-
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samspil i almindelige dagligdags situationer gør
det muligt at få øje på barnets ressourcer, og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og
samspil. -red) og har gået til mange undersø-

hun brug for megen forudsigelighed, så vi
har brugt et ur, som skal fortælle hende, at
nu skal der ske noget nyt. Hvis der stilles for
store krav, bliver hun meget udadrettet reagerende, men hun kan sagtens sidde og lege,
når alt er roligt. Freya kan faktisk være i sin
egen verden, så hun kan være svær at råbe
op. Før har vi ført skema over, hvad hun
skulle hver dag, men den har vi kunnet undvære i løbet af denne sommer.
Jeg har fået det råd fra specialister, at jeg
skulle trække mig lidt væk og lade Kim
komme til, for ellers ville jeg være blevet
slidt op, for jeg har hidtil følt, at Freya var
noget, som jeg skulle klare. Kim har været i
hendes liv, siden hun var 1½ år, så hun husker ikke en tid med biologisk far.
Allerede da Freya var 2 år, var jeg klar over,
at der var noget galt med mit barn, så vi har
haft støttepædagog på i dagplejen, haft en
sundhedsplejerske ude at undervise i brugen
af Marte Meo (Videooptagelse og analyse af

gelser, indtil diagnosen endelig blev stillet.
Hun er mild og selvhjulpen, så oddsene for
hende er gode. Hendes sprog er ved at udvikle sig, så hun nu taler i abrupte sætninger,
som jeg nogenlunde forstår. Desuden går
hun til talepædagog. Vi har også arbejdet
med tegn til tale.
Det kræver meget af forældre til handicappede børn, men vi har jo ikke kendt andet, så
vores situation har vi lært at leve med, desuden har hun sin far, som kan aflaste os, hvis
det bliver for svært. Freya giver også mange
glæder, som vi sætter pris på. ”
Med disse ord takker jeg for modtagelsen,
og da jeg går, takker Rikke og Kim for velkomstkurven, som de positivt har omtalt til
andre. 

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
Vi glæder os til byde VELKOMMEN til en ny gymnastik– og badmintonsæson.

Vi starter i uge 39

Kom og vær med fra sæsonstart, og efter de første 2 gange betales
kontingent.

Har du spørgsmål, så kontakt en fra udvalgene.

På forenings hjemmeside www.gaﬀa2013.dk har gymnastik og badminton hver en
blok, hvor invitationer, meddelelser og andet nyttigt info vil være at finde i løbet
af sæsonen.
Betaling af kontingent – www.gaﬀa2013.dk
Information, tilmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest efter 2 træninger
Gå ind på hjemmesiden www.gaﬀa2013.dk
1. Klik på knappen tilmeld øverst på siden.
2. Klik på det hold du ønsker at tilmelde dig.
3. Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton,
fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis
du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt adgangskode
og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en ny kode.
4. Hvis du er nyt medlem, skal du indtaste deltagerens oplysninger. Det er meget
vigtigt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse. Melder du dit barn til er
det meget vigtig, at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail
adresse.
5. Klik "Tilmeld" og følg vejledningen. Mht. betaling.
6. Du modtager nu en mail som bekræftelse, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved tilmeldinger.
Kan du ikke få det til at fungere, er det vigtigt at du kontakter en i bestyrelsen.
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Vigtige datoer:
Opvisning i Grønbjerg
fredag d. 13. marts 2015
Badminton turnering
lørdag-søndag d. 14. - 15. marts 2015
Forårsopvisning Ringkøbing d. 21. - 22. marts 2015
Glæd jer til en aktiv sæson
Med venlige hilsner
Badminton og Gymnastik-udvalgene

Gymnastikudvalget

Beyhan D. Nielsen

Ejnar Vendelbo

Erik Øster

Elsebeth Kirk

Mikkel Hessellund

Heidi Brinch

Badmintonudvalget

Henrik Mortensen

Camilla Boesen
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Mor - far - barn
Mandag kl. 16.30 - 17.30 i gymnastiksalen
Trænere: Anja Kynde Berger

22 38 86 63

Holdet er tiltænkt børn, der så småt er begyndt at gå/kravle og op
til 3 år. På dette hold vil vi lege med redskaber, balloner, bolde, rulle, trille og hvad vi nu ellers finder på. Vi vil prøve kræfter med redskabs-baner,
for at styrke motorikken og blive mere sikker på hvad vores krop kan. På holdet er
der mulighed for at tage større søskende med, de leger selvfølgelig med, hvis de
vil (dog på de smås præmisser).
Kontaktperson: Beyhan D. Nielsen

Sæson pris 350,-

Puslinge
Onsdag kl. 15.15 - 16.10 i Multisalen
Træner:

Malene Bondesgaard

23 72 22 21

Hjælpetrænere:
Laura Hopﬀ, Johanne Plougmann,
Anne Juelsgaard, Julie Juelsgaard
Ninna Kirk, Emil Bilgrav
Myrer og frøer er I klar til leg, spring, sjov og hygge?
Så er puslinge lige noget for jer.
Her får du brændt en masse krudt af.
Vi glæder os til at se Jer.
Husk gymnastiktøj!

Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 400,38
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Rytmeholdet
Torsdag kl. 16.30 - 17.30 i gymnastiksalen
Trænere: Emma Mc Evoy
Katrine Hansen

24 45 90 02

Rytmeholdet er et hold for de piger mellem 5. og 9. klasse, som
gerne vil have lidt ekstra og gerne udvide sine gymnastiske evner.
Det vil både blive sjovt og udfordrende, og så håber vi på, at vi
sammen kan lave en rigtig god opvisning! Under forløbet vil vi
komme gennem en masse teknik, spring over gulv, smidighed og
forskellige genre som street og moderne.
Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 450,-

Bi - 0. - 1. kl.
Onsdag kl. 16.15 - 17.15 i Multisalen
Trænere: Mikkel Hessellund
Jonas Hjorthus

61 26 97 38

Hjælpetrænere:
Sara Kirk, Kirstine Hjorthus,
Nicolai Vendelbo, Mia Tang
Det er et hold med masser af gang i!
Træningen består af spring på bane og trampolin, med
fokus på vejrmøller, koldbøtter, bukspring, op-hop,
split, saltoer og motorisk træning.
Der vil også være tid til lege, der både skal være sjove,
men også træne kroppens motorik.
Vi glæder os til at se en masse glade gymnastikpiger og
–drenge.

Kontaktperson: Ejner Vendelbo

Sæson pris 400,39
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2. - 4. kl.
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 i multi– og gymnastiksalen
Trænere:

Ejnar Vendelbo

28 10 31 16

Hjælpetrænere:
Lotte Birkebæk, Kristian Sønderby
Morten Hessellund

Er et hold hvor vi vil gøre hvad vi kan for du bliver bedre til gymnastik, men det er også et hold hvor der skal
være tid til at have det sjovt og lege. Så vil du gerne
springe, lave lidt rytmisk og lege så er det helt sikkert
noget for dig.
Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 450,-

5.-7. kl.
Onsdag kl. 18.30 - 20.00 i multisalen
Trænere:

Jeppe Hessellund
Carina Refsgaard

29 87 44 86

Dette hold er for drenge og piger i alderen 5.-7.kl.. Vi vil udfordre jer indenfor både spring og rytme. Indenfor spring vil vi fokusere på grundspring såsom: araber, kraftspring, flik-flak, forlæns salto og skruer! På rytmesiden vil vi fokusere på grundøvelserne, samt lege lidt med anderledes stilarter som hiphop
og funk. Derudover vil der selvfølgelig være plads til spas og
løjer.

Kontaktperson: Ejnar Vendelbo

Sæson pris 450,40
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Teknik
Torsdag kl. 17.30 - 19.00 i Multisalen
Trænere:

Thomas Dyrberg
Kasper Jakobsen
Ronni Tipsmark

51 51 02 06
22 23 99 29
20 87 64 67

Er holdet for DIG der ”elsker” at springe, både i trampolin og måttespring, og som gerne vil lære nye og
anderledes måder at springe på.
Vi kører opstarten på en ny måde, da vi ikke længere
kræver, at man skal gå på to hold.
Derfor vil vi udtage 18 gymnaster til holdet ved den
første træning. (håber da at der kommer så mange)
I kontingentet er der indlagt at vi skal til Brejninggård
2 gange i sæsonen.
Kontaktperson: Elsebeth Kirk

Sæson pris 450,-

Multihold
Onsdag kl. 20.00 - 21.30 i Multisalen
Trænere:

Dan Jensen
Louise Kristensen

25 33 95 29
29 27 79 16

Et hold for 8. klasse og opefter med opvarmning af forskellige karakterer, spring, rytme og masser af leg. Vi vil lægge meget vægt
på det sociale, men stadig stræbe efter en god opvisning.
Så er du frisk på nogle hyggelige, sjove og fantastiske timer med os,
så mød op med godt humør!

Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 500,41
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Herre
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i Multisalen
Træner:

Ejnar Vendelbo

28 10 31 16

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen op, lege, spille forskellige spil og styrke musklerne i arme og ben, og vigtigst af alt
lattermusklerne.
På dette hold dukker man op når man har tid og overskud, og ingen er tvunget til
opvisningen (men det er sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej, så mød op mandag aften
og se om det er noget for dig.
Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 450,-

PDK-holdet! (piger, damer, kvinder!)
Torsdag kl. 19.00 - 20.00 gymnastiksalen
Træner:

Else Marie Kokholm
Charlotte Dyrberg
Ejnar Vendelbo

50 98 15 08
28 10 31 16

Else-Marie:
Jeg vil lave en blanding af zumba-inspireret dans og step. Vi får
rørt alle muskler (uden en masse hop!!). Alle kan være med – vi
skal røre os til noget godt musik og bare blive i godt humør. Garanti for sved på panden.
Charlotte:
Jeg vil lave Tabata, som er styrketræning, som laves i intervaller.
Ligeledes konditionstræning og man er med i det omfang man
kan. Vi vil afslutte med konkurrencepræget leg.
Ejnar:
Vi skal lege som på herreholdet!!!
Kontaktperson: Elsebeth Kirk

Pris 200,- for en halv sæson (uge 39 - jul)
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BADMINTON
Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren:
fra uge 39 - 2014 til uge 14 i år 2015.
Tilmelding i multirummet på Grønbjerg friskole mandag d. 15/9 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 15 til uge 38
Tilmelding i multirummet på Grønbjerg friskole mandag d. 23/3 – 2015 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,-

Miniton (ca. 3-6 årige med forældre)
Miniton er for nybegyndere der gerne vil introduceres til badminton igennem leg.

Mandag kl. 17.15 - 18.15 i Multisalen
Træner:

Tina Mathiasen
Nikolai Kviesgaard
Hjælpetræner:
Clara Mc Evoy

61 75 12 32
50 41 71 66

Sæson pris 350,-
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Badminton niveau 2 Børn fra ca. 7 år møder op tirsdag kl. 18 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.

Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 i Multisalen
Trænere:

Jørgen Demant
97 38 41 87
Jane Bartholin
60 15 78 44
Hjælpetræner:
Frederik Kviesgaard

Sæson pris 400,-

Badminton niveau 3 Onsdag kl. 18.00 - 19.00 og 19.00 - 20.00
i Multisalen
Træner:

Per Lauritsen

97 38 44 86
Sæson pris 400,-

Turnerings badminton
Torsdag kl. 19.00 - 21.00 i Multisalen
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
Sæson pris 650,-
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Sponsorer 2014-2015

Tak til alle som sponsorer
GAFFA

 Mindeord

Leo Tvistholm, Gr ønbjer gvej 30, døde
den 17. juli 2014 efter et halvt års tiltagende
sygdom, 64 år gammel, og blev bisat torsdag
den 24. juli fra Nørre Omme Kirke.
Leo Tvistholm blev født den 7. april 1950 i
Bur som nummer to ud af en søskendeflok
på seks. Han gik i Bur skole og blev konfirmeret i Bur Kirke.
Leo startede som ganske ung et musikerliv, har
spillet i flere orkestre som professionel musiker, bl.a. i bandet Laredo. Som musiker var det
udelukkende slagtøjet, som han tog sig af.
Søsteren Inga fortæller, at Leo var en rigtig
træmand. På et tidspunkt kørte han ud med
et mobilt savværk.
Senere har han flere gange været på Grønland for at arbejde på Thulebasen. Har også
været på et savværk i Rusland for at hjælpe
til med at stille maskiner op. Ligesom han
flere gange har arbejdet med træ i Norge.
Som yngre ville han egentlig gerne være
emigreret til Canada, hvor vores onkel ville
skaffe ham arbejde. Da dette glippede, tog
han returbilletten og slog sig ned i Nørre
Snede, hvor han boede, indtil han for 17 år
siden var at finde på Grønbjergvej nr. 30.
Det blev hans sidste hjem, og her måtte han
stoppe med sin interesse for at arbejde med
træ, da han blev syg. Til sidst måtte Leo også tage afsked med sin elskede hund, Trine,
som blev adopteret af datteren, Bianca, som
bor i Klejtrup.
Leo Tvistholm efterlader sig sin datter og sine fem søskende.
Efter eget ønske vil hans aske blive strøet ud
over Storåen nær barndomshjemmet i Bur.
Æret være Leo Tvistholms Minde! 

Ved: Ingrid Kirk

Bo Sanggaard, Holstebr ovej 30, afgik den
8. juli 2014 ved døden, dræbt i en meningsløs færdselsulykke på hovedvej 11 nord for
Ørnhøj. Og blev den 15. juli begravet fra
Ørnhøj Kirke.
Bo Sanggaard blev 36 år.
Han blev født og voksede op i Holstebro og
fik sin skolegang på Holstebro Friskole.
Bo blev uddannet som kleinsmed hos smedefirmaet Koldkjær i Holstebro og arbejdede
her indtil 2004, hvor han skiftede til Søgaard
Staldbyg i Skive, hvorfra han returnerede til
Koldkjær i 2013. Bo har også forsøgt sig
med, på svigerforældrenes minkfarm, om
dette at arbejde med mink, var noget for
ham. Det viste sig ikke være tilfældet, det
var for ensom en arbejdsplads, når man nu
var vant til at have kolleger omkring sig.
Så her i foråret startede Bo på ASME A/S i
Bur, et smede/elektronikfirma, som mest
fremstiller udstyr til boreplatforme. Et arbejde, som han blev meget glad for, og hvorom
han forestillede sig, at her var hans fremtidige arbejdsplads.
Bo Sanggaard efterlader sig sin kone Vinni
og deres to børn Jannik (4 år) og Venja (2
år)
Æret være Bo Sanggaards minde!
(Efterfølgende samtale med Vinni Sanggaard på side 47)

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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 Samtale med Vinni Sanggaard
Ved: Ingrid Kirk

Efter overvejelser tog jeg beslutningen om at
køre ud og besøge og tale med Vinni Sanggaard på Holstebrovej 30.
Havde tænkt, måske hun ikke havde lyst til
at tale om det, der var hændt familien - om
hendes store sorg. Men tænkte også, måske
man kan være hende en støtte, så jeg ringede Vinni op, og vi fik aftalt et tidspunkt for
en samtale. - Og fortrød det ikke.
Jeg var meget velkommen, og over en tår
kaffe fik vi et par små gode formiddagstimer
sammen.

En slags forhør kom jeg nu i. Om han havde
nogen med. Var der børn med som eventuelt
kunne være kastet ud under kollisionen? Har
du dine børn hos dig, osv. - osv.
Nu fulgte nogle uforklarlige minutter. Jeg
havde mine børn hos mig og forstod, at nu
gjaldt det for mig om at være stærk! Det lykkedes for mig, indtil jeg fik børnene afleveret og fik fortalt vores nærmeste familie om
vores forfærdelige situation.
Så faldt det hele også sammen om mig!
Fremtiden
Jeg aner ikke, hvilken fremtid jeg og mine
børn på knap 2 og 4 år vil få.
Jannik, det ældste, spørger tit til sin far.
Hvor er far nu?
Er far nu blevet til en stjerne på himlen ligesom vores oldemor?
Får vi så en ny far?
Store spørgsmål, der er svære at svare på,
men her, halvanden måned efter den tunge
begivenhed, føler jeg mig sikker på én ting:
Jeg må videre, jeg tror på fremtiden, også
for mine børns skyld!
Hvordan klarer jeg det økonomiske? Kan jeg
sælge ejendommen?" (Som er til salg og er
et skønt sted! -ik.)

Vinni fortæller
"Man havde haft rigtig travlt på fabrikken i
lang tid, og var nogle uger startet arbejdet
allerede kl. 5 morgen for at "nå med". Nu
lysnede det imidlertid, og lige præcis denne
her tirsdag morgen havde de ansatte fået lov
at sove et par timer længere. Af selv samme
grund var Bo så først taget af sted på arbejde
til kl. 7. Og det var så her, nord for Ørnhøj,
at han ikke undgik at blive frontalt påkørt af
en indbrudstyv, som også var på vej - men i
modsat retning - flygtende i høj fart.
Også jeg havde været tidligt på færde denne
morgen, da vi havde en aftale med RAH. En
indtil nu dejlig stille morgen, hvor jeg jo også skulle have vore to små børn gjort klar til
børnehave og dagpleje.

Og hjælpen kom
Vinni understreger kraftigt, at hun har mødt
en uvurderlig støtte fra venner og familie i
denne svære tid. En støtte, som hun skønner
meget på!

Så pludselig stod de der, de to betjente. "I
kan godt gå igen! Der er ikke noget for jer at
gøre her"!
Det var uden for døren, jeg mødte dem, og
først da lyset faldt på, så jeg alvoren i deres
blikke og ramtes af rædsel!
Bo var jo lige kørt hjemmefra!
Og så kom beskeden, at de måtte underrette
mig om, at min mand var død. Dræbt på stedet i en ulykke.”

Vi er mange, der tænker på Vinni, Jannik og
lille Venja og ønsker jer en god fremtid. 
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 Årsberetning Nr. Omme menighedsråd
Ved: Menighedsrådet - Bodil Toftdahl

Årsberetningen er kommet lidt senere end
beregnet, hvorfor nogle af kirkens begivenheder er refereret andet steds i bladet, og at
der i mellemtiden er sket udskiftning i graverembedet (-red.)

gementer som sigter på særlige grupper, f.
eks. børnefamilier eller noget med musik. Vi
kan til gengæld se en stigende tilslutning til
de almindelige gudstjenester.
Det er en stadig balancegang at lave nogen
events, som flere synes, er spændende at
komme til, og samtidig at gøre de almindelige gudstjenester relevante og interessante
for så mange som muligt. Vi har af og til lidt
ekstra musik til almindelige gudstjenester,
så det ikke bliver det samme hver eneste
gang. Og så har vi indført kirkekaffe til alle
gudstjenester, og det er en succes. De fleste
bliver lige hængende 10 minutter, og så går
snakken. I sommertiden vil vi nok også gøre
som vi gjorde en enkelt gang sidste år og
spontant rykke gudstjenesten udendørs, hvis
vejret tillader det.

Gudstjenester
Fra 1. maj 2013 til 1. maj i år, er der afholdt
i alt 46 gudstjenester i Nørre Omme kirke.
Dertil kommer 1 vielse og 8 begravelser/
bisættelser.
Gudstjenesterne fordeler sig med:
13 kl. 9.00, 21 kl. 10.30 og resten på forskellige andre tidspunkter.
Til gudstjenesterne kl. 9 kom der i gennemsnit 15,3. Laveste deltagelse var søndag, d.
5. januar med 9 og højeste var d. 15. juni
med 42.
Til de 21 gudstjenester kl. 10.30 kom der i
gennemsnit 28,8 kirkegængere, lavest d. 12.
maj med 11 og højest påskedag med 80. Højeste tal til en “normal” 10.30 gudstjeneste
var 53 d. 16. marts.
Til de øvrige gudstjenester var gennemsnittet på 35,8 kirkegængere, lavest d. 1. januar
med 11, og højest d. 24. december med 80.

Kirkegangsprocenten her i sognet er, når alt
regnes sammen og sammenholdes med medlemstallet, som er 618 personer, 4,4 % - og
det er en stigning på 0,2 % i forhold til sidste år. Landgennemsnittet er, til sammenligning, lidt under 2 %, så dér ligger vi helt
pænt. Det er klart, at med 618 medlemmer,
er det små tal, vi har med at gøre, men vi
kan konstatere, at der har været 1261 mennesker over dørtrinnet i kirken til gudstjeneste det forløbne år, mange af dem selvfølge-

Vi kan se på tallene, at der er rigtig god,
men alligevel lidt faldende tilslutning til de
gudstjenester, hvor der er noget “særligt” på
programmet, enten til højtiderne eller arran-

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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lig gengangere, men det er stadig en meget
bred berøringsflade, især, når man også
medtager de kirkelige handlinger, altså vielser og begravelser, hvor der stort set er fuldt
hus hver gang og ofte med dem, der ellers
aldrig kommer. Mange sogne andre steder i
Danmark, med samme befolkningstal som
her, kæmper med messefald og meget få kirkegængere. Dér er vi slet ikke - vi kan glæde
os over, at vores kirke bliver brugt, og vi er
fast besluttet på at blive ved med at finde på
noget, som kan inspirere sognets beboere til
at slutte op om vores kirke. Vi bestræber os
på at være fleksible og lydhøre over for hvad
der rører sig i tiden og hvilke nye behov, der
opstår. Frem for alt, så insisterer vi på selv
at have forstået det, vi formidler, og det må
være det bedste udgangspunkt for at være
relevant i vores tid og samfund.

I halvandet års tid har vi haft en gruppe ældre som mødes i konfirmandstuen mandag
eftermiddag til hyggeligt samvær. Det er er
en uformel gruppe, og møderne tilrettelægges af en lille styregruppe. Der kommer ganske mange hver gang, og de lyder til at have
det rigtig hyggeligt.
Events:
Sang og fortælling i præstegården:
3 møder før jul og 3 efter jul samlede i gennemsnit 21,3 deltagere i præstegårdens stuer.
Alle Helgen:
En særlig musikgudstjeneste i kirken, hvortil
pårørende til årets døde og begravede var
specielt indbudt. Deltagelse: 24
Festival of Carols and Lessons:
Engelsk julegudstjeneste i kirken samlede
46 deltagere, mange udefra. Det var lidt færre end første gang vi prøvede det, men vi
gør det nok igen i år alligevel, måske med
lidt mere PR.

Aktiviteter i sognet maj 13 til april 14:
Konfirmander: 14 til undervisning, 8 konfirmeres i Nr. Omme og 6 i Vind
28 dobbelttimer og en heldagstur til København
Minikonfirmander: 11 børn, 2 gudstjenester
i kirken og en heldagstur til Ribe Domkirke
og Ribes Vikinger
Nørre Sommerskole: 11 deltagere 16 timer
fordelt på 3 dage

Julenat var der midnatsgudstjeneste i kirken,
med et par unge musikere som tog sig af den
musikalske side. Der var 60 deltagere til
den, også lidt færre end sidste år. Det er ikke
nødvendigvis noget, vi udbyder hvert år.

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.
Resterende datoer er onsdagene: 1. oktober og 5. november
Samt onsdagene: 4. februar, 4. marts og 8. april.
Med venlig hilsen Menighedsrådet
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2. juledag Musikgudstjeneste i kirken, med
dejlige unge mennesker.

været i kirken ved flere lejligheder i det forløbne år, og der har været påskeudstilling på
kirkestien og jeg har også været på skolen i
forskellige sammenhænge for at fortælle noget om nogle emner, der har med bibel og
kristendom at gøre.

Nytårsdag var der den traditionelle nytårsgåtur og gudstjeneste bagefter. Der var 18,
der havde mod på det.
I februar havde vi igen en gruppe unge i kirken, til en Blues gudstjeneste. Det var 4 fra
Vostrup Efterskole, der spillede, og Mette
sang, fordi deres egen forsanger var blevet
syg. Det var en eftermiddag med nye toner i
Nørre Omme kirke.

Nørre Sommerskole og Sommereftermiddagsjazz - se andet sted i bladet.
Høstgudstjenesten i år bliver en friluftsting,
noget med halmballer og sådan lidt countrystemning. Det bliver arrangeret sammen
med Ørnhøj. Se annoncen side ??????

Skærtorsdag havde vi også et par unge mennesker, Rikke og Sofie, som spillede og sang
skønt.
Vi har også haft en sammenkomst i kirken
for dagplejere og småbørn, også dem, der
går hjemme på barsel med små børn var inviteret. Det vil vi også gentage i efteråret og
selvfølgelig til jul.

Sidste år bebudede vi, at vi ville tage initiativ til et gospelkor. Det er lykkedes. Koret
debuterede i Nørre Omme kirke påskedag,
med et rigtig flot program, og der er omkring 30 sangere. Helle Majlund Jensen, vores nye organist, er en rigtig inspirerende
drivkraft for sangen, og det er bare en fornøjelse, at så mange vil være med til det.

Vi glæder os over et rigtig godt samarbejde
med Friskolen og NaturMusen. Børnene har

Vi føler, at det, vi går og sætter i gang i kirken, er med til at gøre vores lokalsamfund

Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
fællesspisning fredag den 3. oktober kl. 18.30
i Grønbjerg Forsamlingshus
Menu: Skinke med flødekartofler og salat og med det ”velkendte” store dessertbord med kaffe/te til.
Maden vil få følgeskab af nogle svenske visesange som David Thomas vil spille
for os.
Pris for voksne 75 kr. og børn under konfirmationsalder 30 kr., (under 3 år gratis), der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til meget rimelige priser
Medbring selv service og bestik.
Tilmelding i Brugsen senest mandag den 29. september
Vi glæder os til at se jer – med venlig hilsen
Kultur og Samvær, Margrethes Døtre, Menighedsrådet og Madstedet Spjald
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sjovt og inspirerende at være med i. Vi må
jo nok siges at være byens største forening,
og vi gør vores bedste for at komme op med
noget, som virkelig er for alle. Kirken har jo
en traditionel plads ved livets overgange,
dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, og
det er en vigtig opgave at være i topform til
det. Og gudstjenesterne tæller jo ligesom tiden for os alle sammen, især ved højtiderne.
Så kan vi, udover det, lave nogle sjove og
spændende tiltag, der sætter krydderi på det
hele, og som måske kan være med til at give
det mening at holde sammen her i vores lille
samfund, på trods af alle de tendenser, der
går i retning af fraflytning og nedprioritering
af livet på landet.

vet og døden og hvad der er noget værd.
Kirkeklokken ringer solen op og ned for at
minde os om, at tiden aldrig vender tilbage.
Når dagen er gået, så er den gået, og når en
ny dag kommer, så er den virkelig ny. Så det
er måske lige så meget os, der ringes op og
ned, som det er solen.
Der er fire medarbejdere ved vores kirke:
vores graver Iver og gravermedhjælper Holger, kirkesanger Karen Margrethe og vores
nye organist Helle, foruden mig selv. Det er
en lille arbejdsplads, og vi er jo ikke samlet i
hverdagen, som man er på en almindelig arbejdsplads. Så vi er altid glade for dem, der
kommer forbi og får en snak, enten på kirkegården eller i præstegården. I er altid velkomne.
Det er opmuntrende, både for os ansatte og
for menighedsrådet, at den gennemsnitlige
kirkegang her i vores sogn er steget en lille
smule. Vi vil gerne sige tak for den gode opbakning bag Nørre Omme kirke fra lokalsamfundet her. 

Vores gamle kirkeklokke ringer hver eneste
dag solen op og ned - og man kan jo spørge:
går den ikke op og ned alligevel, selv om
Iver ikke står og trækker i snoren? Jo, det
gør den nok - men den høres måske en gang
imellem og vækker eftertanke, når den ringer solen op og ned. Eftertanke omkring li-

ALGADEPROJEKTET KALDER
Algadeprojektet har holdt en lang sommerferie og ukrudtet er desværre ligeglad
med sommerferie.
Har du lyst til at være med til at gøre Grønbjerg lidt sjovere og pænere at bo i ?
"Algadeudvalget" har tidligere i år afholdt en arbejdsdag hvor vi bl.a. fjernede
ukrudt og udlagde granitskærver.
Algadeudvalget er et udvalg der består af lidt "tilfældige" medlemmer :-)
Hvis du har lyst til at være med, eller hjælpe med en konkret ting/opgave, kontakt
en af følgende personer. Tak for hjælpen.
Bo Mølgaard tlf.: ......................... 97 38 44 13
Henrik Thomsen tlf.: .................... 97 38 41 33
Conrad Jensen tlf.: ....................... 96 10 00 95
Poul Erik Nielsen tlf.: ................... 40 27 80 99
Tommy og Inger Kjeldgaard tlf.: ... 97 38 43 35
Trevor Mc Evoy tlf.: .................... 32 55 95 55
Hvis du hellere vil sende en mail, kan du altid finde en mailadresse, i vores lokale
vejviser :-)
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- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

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

