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Efterårets farver samlet i et træ
Et tulipantræ kan se sådan ud, når efterårssolen får lov til at skinne igennem.

RUNE
STENEN

landsbyer som tidligere nævnt, idet der er
mange mindre lokalsamfund, der er vant til
den tankegang og gør en enorm indsats for
at få deres samfund til at fungere og holde
næsen oven vande.
Tendensen er ikke ny, for der har i mange år
hersket den holdning, at så snart en landsby
bliver over ca. 1000 indbyggere, har man
lænet sig til bage og ment, at de problemer
der er, må kommunen tage sig af.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Efteråret er over os!
Med forsidebilledet indikeres at efteråret er
over os, selvom dette billede godt kunne have været taget til septembernummeret. Det
er lige som om, at alt er af lave i dette efterår. Sytten grader om morgenen her i begyndelsen af november hvor der skulle have været frostgrader, i hvert fald et par nætter eller
tre.
Men er det eneste der er af lave?
Globalt set er der russernes forsøg på indtrængen over andre landes luftrum, unge
mennesker fra Danmark der drager i krig i
Syrien, og hvis vi skal se på vores egen lille
andegård, så står spørgsmålet om hvor mange plejehjemspladser der skal nedlægges.
Det berører ikke Grønbjerg direkte, men det
bekymrer måske, at det er svært at få øje på
den overordnede plan for vor kommune.
Med den ene hånd skal der spares og med
den anden bruges 40 mio. på vækst. Nogle
af tiltagene kan måske godt fremme en tilflytning eller i det mindste en fastholdelse af
befolkningen, men det er svært at gennemskue hele planen - hvis der er sådan én - specielt når man tænker på, at det måske ikke er
særligt attraktivt at flytte til en kommune der
hverken har tilstrækkelige plejehjemspladser, eller der er mulighed for at få en bogbus
ud i yderområderne. De yderområder hvor
man skulle tro at der var chance for en tilflytning fra øst. Men måske er den overordnede plan at de små samfund må sejle deres
egen sø, bare der kan komme tilflyttere til de
store landsbyer som Skjern, Tarm, Ringkøbing, Hvide Sande og Videbæk.
Hans Østergaard skriver i Nyt fra byrådet at
”Vi skal have ændret vores holdning fra ”det er synd for” til ”der er brug for”. En
holdning der måske skal rettes mod de større

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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Det er mit håb, og min forventning at det
vedtagne budget er så robust at der ikke vil
komme yderligere krav om besparelser i de
kommende år.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Nyt fra Byrådet
Budget 2015-2018.
På byrådets møde i oktober
blev budgettet for 20152018 endeligt vedtaget.
Som jeg beskrev i sidste
udgave af Runestenen støttede alle Byrådets medlemmer op omkring et budgetforlig som blev
indgået under budgetkonferencen i august
måned. Som en naturlig følge heraf blev
budgettet stemt igennem, dog ikke af hele
forligskredsen, idet Dansk Folkeparti beklageligvis valgte at løbe fra aftalen i allersidste
øjeblik.
Som nævnt tidligere indebærer budgetvedtagelsen besparelser bredt på alle serviceområder, herunder nedlæggelse af plejehjemspladser. Arbejdet med kvalificering af beslutningen om hvilke pladser der skal nedlægges pågår stadig, og skal efter planen
være afsluttet så beslutningen kan endeligt
vedtages på byrådets december møde.
Forslaget om en skattestigning på 0,3 prc. og
en stigning på grundskylden på 1,44 promille blev ligeledes vedtaget.
En af de store udfordringer har været det faldende befolkningstal. I sidste nummer fortalte jeg om at kommunen, modsat forventning om et yderligere fald, i 1. halvår havde
en stigning på 98 borgere, og at fødselstallet
igen er svagt stigende. Vi håber naturligvis
alle at denne tendens vil forsætte, og jeg ser
med spænding frem til at se resultatet af næste opgørelse.
Budgettet for de kommende 4 år indeholder
en årlig vækstpulje på 40 millioner kr. og
der arbejdes pt. med retningslinjer for anvendelse af puljen. Byrådet er dog enige om,
at en del af puljen skal anvendes til fremme
af IT højhastighedsforbindelser og mobildækning i hele kommunen.

Nyt borgersyn – Aktivt medborgerskab.
Jeg vil gerne i det efterfølgende referere fra
en tekst jeg anvendte ved Frivilligdag i
Tarm tidligere på året.
Kommunernes økonomi vil i de kommende
år være under pres, og for at nå i mål, og
klare de udfordringer der kommer, 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
Kommunerne nødvendigvis fokusere mere
på de primære opgaver.
….fortsættes side 6
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Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Ved Brugsen:

Postkasserne tømmes:
Offentlig transport:

Mandag - fredag kl. 17
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Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
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Lars Troelsen
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Gaffa - klub:
Kaj Kviesgaard
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Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
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21723040
97384211
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97384161
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97384112
50969663
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97384848
21281233
22517161
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50747799
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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
23704066
Graver-kontor
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Brugsen
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97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Carina Svanborg
30354805
Inger Kjeldgaard
97384335
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Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414
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Dagen tiltaget med 0t 48m

35

….fortsættelse fra side 3

Han klippede heller ikke sine fire børn, og
hans brændehugst indskrænkede sig til en
kubikmeter, fordi han var begyndt at fyre
med kul.
Husgeråd var noget man købte.

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.
Der 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.
Kommunen er den tryghed vi har i baghånden, når alt andet er prøvet.
Der bliver gjort en kæmpe indsats overalt i
kommunen på det frivillige område, og det
er der rigtig god brug for, og ingen tvivl om
at der i fremtiden bliver endnu større efterspørgsel efter frivillige der gerne vil gøre en
indsats.

Min bedstefar
Min bedstefar arbejdede 48 timer om ugen!
Også han var havemand og medlem af skyttelauget. Men han havde ikke tid til sangforeningen og brandmandspjat.
Hans to børn gik til frisøren.
Brændehugst til vinteren? Nej, men han syslede med lidt husflid.
Min far
Min far var traditionstro og derfor medlem
af skyttelauget, men han kom der aldrig.
Han havde opgivet familiehaven. Den betaler sig ikke længere, og han har ingen børn
hjemme.
Brændsel og kul til vinteren? Næh, han har
fået elvarme. Hvordan skulle han ellers få
tid til noget som helst i vor forjagede tid.
Han arbejder trods alt 45 timer i ugen!

I det følgende vil jeg gengive et citat om
frivilligt arbejde gennem tiderne
Om frivilligt arbejde:
Hvor meget kan JEG nå!
Min tipoldefar
Min tipoldefar arbejdede 12 timer dagligt også lørdag. Det var en arbejdsuge på 72 timer!
Ved siden af passede han en have med et lille hus, var kasserer i skyttelauget, strålefører
ved det lokale brandværn, tenor og nodeskriver i sangforeningen.
Han klippede selv sine seks børn, forsålede
familiens fodtøj, kløvede otte kubikmeter
brænde til vinteren samt lavede det meste
husgeråd selv.

Og jeg?
Og jeg? Jeg har overhovedet ikke tid til noget.
Ikke tid til at synge, højst lidt brummen under bruseren, og slet ikke noget med frivillig
tjeneste.
Hvordan skulle det dog kunne gå med så opslidende og lang arbejdstid som 37 timer i
ugen!
Hvad mon mine stakkels børn får tid til??
Ja, det kan vel godt give lidt til eftertanke,
og anledning til at spørge sig selv om hvad
det da er vi har så travlt med.

Min oldefar
Min oldefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer!
Han overtog haven og var også strålefører.
Ligeledes var han medlem af skytteforeningen, og i sangforeningen var han baryton.
Desværre havde han ikke tid til at være kasserer og nodeskriver.

Runestenens læsere ønskes en rigtig god jul,
og et godt og lykkebringende nytår 2016 
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 Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den sjette gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Andreas Iversen og hustruers gravsted.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er karakteristisk på den måde stenen
er forarbejdet på.
Selve inskriptionen, korset over inskriptionen og den omkransende ornament er poleret medens den øvrige flade er forsænket og
efterladt med mejselmærker.
Af stenen fremgår det ikke hvornår stenen er
opsat. Det må kirkeprotokollen så måske gøre rede for.
Ydermere er stenen karakteristisk for hele
sin inskription idet der er anført at det er
gravsted for Andreas Iversen og dennes hustruer. Ikke fordi Andreas Iversen var bigamist, for en nærmere undersøgelse viser at
han var gift tre gange.
Derudover er der skrevet nederst på stenen
at: ”Börnene ærer Forældrenes Minde”
At forældrene og minde skrives med stort
skyldes at man på det tidspunkt skrev navneord med stort. (det blev ophævet i 1948).

Foto: Mogens Ballegaard

Ud over disse oplysninger fremgår der også
et citat:

Stenen med måler 71 cm i højden (over jorden) og bredden er 44 cm.

Skilles i Livet og mødes hist.
Tag os til Nåde o Herre Krist.

Andreas Iversen der stammer fra Staby kom
til Fejsøhus, Nørhede, Ørnhøj omkring
1870.
At han og hans hustruer er begravet i Nr.
Omme skyldes igen det forhold, at der på
tidspunktet for det første og det andet dødsfald ikke var en kirke i Ørnhøj (den kom til i
1915) og at området hører til Nr. Omme
sogn, og blev derfor begravet i kirken her.

Det minder om linjer fra et vers fra salmebogen, men på nuværende har det ikke været
muligt at finde frem til den eventuelle salme.
Det nærmeste vi (i samarbejde med Bodil
Toftdahl) kan komme sentensen er, at det
ligger tæt op ad Grundtvigs salme ”Helgen
her og helgen hisset” (DDS 573) og Jens
Schjørring salme ”Herrens venner ingen sinde” (DDS 546), og dermed Romerbrevet
kap. 8 vers 38 og deromkring.
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Efter Andreas Iversens første kone Marianes
død i 1882, giftede Andreas Iversen sig med
Cecilie Kjerstine Iversen, der var i tjeneste
ved sin familie i Øster Holmgård (i dag ejet
af Jens og Tina Kirk).
Sammen fik de den 7. august 1887 sønnen
Marinus Iversen.

Personerne der er begravet her er:
Andreas Iversen - født 1848 død 1932
Hans første hustru
Mariane Knudsen
født 1855 død 1882
Hans anden hustru
Cecilie Kjerstine Iversen.
Født 1845 og død i 1905

I 1906 var Andreas Iversen igen enkemand
og boede stadig i Fejsøhus, Torsted. Herefter
giftede han sig med Inger Andersen fra Nørremosebjerg, Galtmosevej i Ørnhøj. Fejsøgård blev solgt i 1912 hvor parret flyttede
til Naur lidt vest for Holstebro. Her døde
Andreas Iversen i 1932

Og hans tredje hustru
Inger Andersen
født 31. august 1863 død 7. januar 1943
Andreas Iversen og hans første hustru Mariane Knudsen fik sammen seks børn.
Iver Kristian født 1871.
Knud født 1872.
Ellen Katrine født 1874.
Kirsten født 1876.
Niels Marinus født 1878.
Hans Peder født 1881.

Inger Andersen flyttede efter Andreas Iversens død til Vorgod og levede her til 1943
hvor hun døde. Inger Andersen blev også
begravet i Nr. Omme.
Med familiens ringe tilknytning til Grønbjerg har det ikke for nuværende været muligt at føre slægten hertil. 

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:


Lægge kontanter i den medfølgende kuvert og aflevere den i
Brugsen



Overføre et beløb på anførte kontonr. via netbank (se kuverten)



Benytte anførte indbetalingskortnr. via netbank (se kuverten)



Eller blot indbetale et beløb på: 7650 - 2686793

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme - måske i farver!
På alle beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!
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 Nyt fra Friskolen

rigtig god energi, i vort arbejde på Grønbjerg friskole.
Efter efterårsferien fik alle elever indbetalingssedler med hjem. En meget stor tak skal
der også lyde til vores erhvervssponsorer
som også følger os.
Grønbjerg friskole løb i år, på 2 timer, 1496
kilometer. Glæde var der også da vi offentliggjorde resultatet af sponsorløbet på skolernes motionsløb. Elever og voksne løb,
72.284,- kroner ind. Et fantastisk r esultat
der vidner om elevernes stålsatte indsats i 2
timers løbet samt alle I forældre, bedsteforældre, familiemedlemmer, indbyggere, venner, sponsorer m.m., store velvilje til at give
økonomisk støtte til Grønbjerg Friskole og
elevernes hverdag. Vi er dybt taknemmelige.
Eleverne er stolte over opbakningen og resultatet. Tusind tak 

Ved: Niels Henrik Larsen

Skolernes motionsdag, fredag før efterårsferien, var i Grønbjerg omdannet til et sponsorløb hvor de indløbne sponsorkroner går
til Grønbjerg Friskoles Støtteforening, der så
på et tidspunkt donerer midlerne til Friskolens elever (ikke til driften).
Vi havde nogle fantastiske timer. Byen var
pyntet med flag og løberne fik mange vink
og opmuntrende kommentarer i løbet af de 2
timer løbet varede. Vores elever var fokuserede og målrettede og alle bidrog til det flotte resultat. Mange forældre havde valgt at
løbe med og andre blev trukket ind i løbet af
deres børn. Der skal lyde en kæmpe stor tak
for jeres opbakning til skolen, for alle de
penge som i støtter os med samt de mange
positive tilkendegivelser vi får. Det giver

Så er starten gået til de 1496 km’ løb i Grønbjergs gader
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 8. - 9. klasse på Grønbjerg Friskole i Berlin
Ved: Skrevet af 8. – 9. klasse på Grønbjerg Friskole

Kære læsere af Runestenen!

til at tage ind i centrum, nærmere bestemt
Alexanderplatz.
Da vi ankom til Alexanderplatz, så vi terrænet lidt an. Noget af det første vi så, var en
gammel Trabant, som var udsmykket med
Tysklands flag og mange forskellige farver.
Til jer, som ikke ved, hvad en Trabant er, så
er det den bil, man kørte rundt i Østtyskland,
dengang muren stod.
Vi aftalte hvor og hvornår, vi skulle mødes
igen, og således begyndte friheden den første aften. Vi delte os op i små grupper og begyndte at se på alle de mange butikker.
Vi gik en flok drenge rundt. Vi startede med
at gå ind i en tøjbutik. Vi gik på jagt efter
nye butikker, men fandt i stedet Niels og Irene, der sad og spiste is. Det var ved at være
sent, og tidspunktet, hvor vi skulle mødes,
nærmede sig, så vi valgte at slå os ned og
holde de gamle lærere ved selskab.
Lidt efter lidt kom resten. På Alexanderplatz
kan man også finde Fjernsynstårnet, som er
en af de største turistattraktioner i Berlin.
Det er et 368 meter højt tårn, hvor der er restaurant og vinduer hele vejen rundt, så der
er en rigtig god udsigt over Berlin.
Om tirsdagen var vi på ”Topographie des
Terrors”, som både er et udendørs og indendørs museum. Der kunne man læse en masse
om Adolf Hitler samt 2. Verdenskrig (19391945). Eftersom vi havde arbejdet meget

For første gang nogensinde i Grønbjerg Friskoles historie har en gruppe elever været på
en udlandsrejse.
Det skete i uge 37, hvor vi, 8. – 9. klasse,
tog på studietur til Berlin. Vi havde en fantastisk tur, som vi gerne vil dele med jer, så
derfor vil vi glæde os til at fortælle jer om
vores tur.
Turen til Berlin startede i Vildbjerg mandag
morgen klokken 06:45. Klokken 07:18 skulle vi med tog til Vejle. Vi kørte i tog i en
god time. Da vi kom til Vejle, skulle vi med
den bus, som kørte os til Berlin. På vej derned holdte vi to pauser. Vi ankom til Berlin
cirka klokken 17:00, hvorefter vi kørte med
S-Bahn til vores hotel.
Vi boede på Hostel Generator Prenzlauer
Berg, det var et kæmpestort moderne ungdomshotel beliggende i det tidligere Østberlin. Da vi ankom til hotellet, fik vi vores værelser og noget at spise. Vi spiste nemlig både morgen- og aftensmad på hotellet. Spisesalen mindede mest af alt om en kantine på
en stor skole. Morgenmaden mindede om
den, vi får hjemme, og aftensmaden bestod
af alt muligt lige fra pasta med kødsovs til
pizza.
Under aftensmaden aftalte vi en tid, hvor vi
skulle mødes, da vi allerede da havde energi

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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mørk. Man kunne bl.a. komme ind i et rum,
som symboliserede en koncentrationslejr.
Det var en meget forfærdelig og ubehagelig
følelse.
Om tirsdagen var vi også på Checkpoint
Charlie, som er en tidligere grænseovergang
mellem Øst- og Vestberlin. Checkpoint
Charlie er lavet om til et museum, og der
kan man bl.a. se, hvordan mange østberlinere flygtede fra Øst- til Vestberlin, mens muren stadig stod. Muren blev bygget i 1961,
og en af grundene var netop at forhindre
denne flugt fra øst til vest. I tysk havde vi
inden rejsen arbejdet med netop disse flugtforsøg, så derfor var det utrolig spændende
at se det ”live”. Vi havde eksempelvis læst
om en familie, som flygtede i en luftballon.
På museet var luftballonen udstillet, og sådan var der flere ting, vi havde læst om.
Efter aftensmaden tirsdag aften var vi igen

med emnet, inden vi tog til Berlin, havde vi
et godt kendskab til Hitler og hans ønske om
”Et Tredje Rige”. I det rige var der ikke
plads til jøder, handicappede og uhelbredelige syge samt homoseksuelle.
Efter vi havde været på ”Topographie des
Terrors” var vi på Det Jødiske Museum. Det
Jødiske Museum er kæmpestort, og består af
to bygninger. Uden for museet var der vagter for at beskytte bygningen for terror og
sabotage, og de var der døgnet rundt hele
ugen. Inden man måtte gå ind i selve museet, skulle vi igennem en scanner, vi skulle
lægge vores tasker og ting op på et bånd, så
de kunne se, at vi ikke medbragte våben eller andet. Det foregik på samme måde som i
en lufthavn. Museet var delt op i ”arme”, og
man kunne gå i mange forskellige retninger.
Over alt kunne man se, læse og røre en masse. Stemningen derinde var meget tung og

Hele holdet foran Bernauer Strasse - muren - omtalt på næste side
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er yderst velfungerende og nemt at komme
rundt i, når man får taget på det. Der er både
busser, S-Bahn, U-Bahn og sporvogne. De
kører konstant døgnet rundt.
Vi havde et kæmpe ønske om selv at prøve
kræfter med netværket. Derfor blev vi sendt
på et stjerne løb rundt i Berlin. Det foregik
på den måde, at vi blev delt i fire grupper.
Alle grupper fik et kort med fem seværdigheder, som vi skulle finde ud til og derefter
tage et billede af. Vores ”endestation” var
Potsdamer Platz, og alle grupper kom frem!
Vi var ellevilde og stolte over, at det var lykkedes os at løse opgaven. Vi var mestre i at
finde rundt i Berlin!
Torsdag var vores sidste dag i Berlin. Første
punkt på dagsordenen var Det Olympiske
Stadion. Det blev bygget, fordi det lykkedes
Hitler at få tilkendt Legene i 1936. Det
Olympiske Stadion er enorm stort, og der
skal ikke herske tvivl om, at Hitler med Det
Olympiske Stadion ønskede at vise omver-

friske på at tage ind i centrum. Destinationen var denne gang Brandenburger Tor.
Før vi kom til Brandenburger Tor, tog vi et
smut forbi Reichstagsgebäude, som er Berlins Rigsdagsbygning. Brandenburger Tor er
Berlins vartegn. Det er den eneste byport,
der står tilbage i Berlin. Før 2. Verdenskrig
var der flere, men de blev bombet under krigen.
Om onsdagen var vi på et museumsbesøg.
Det var et udendørs museum, som ligger på
Bernauer Strasse. Her kan man se store murrester af Berlin muren samt vagttårne. Der
var masser af information om perioden 1961
-1989, og det var en underlig fornemmelse
at gå der, hvor Berlin muren rent faktisk
havde stået. Når vi gik rundt i byen, tænkte
vi ikke på, at byen en gang havde været adskilt af en mur, men på Bernauer Strasse fik
vi syn for sagen. Vi kunne gå helt hen til
muren og røre ved den.
Berlin har et ret stort offentligt netværk, som

På vej mod Brandenburger Tor
13

12. november 2014

hotellet klokken 08:00, bussen kørte fra Berlin klokken 09:00. Vi var i Vejle cirka klokken 17:10, hvor vi skulle vente en time på
det tog, vi skulle med til Vildbjerg. Vi var i
Vildbjerg klokken 19:15 fredag aften, hvor
vi blev modtaget af noget af en velkomstkomite bestående af forældre og søskende.
Vi var trætte, glade og fyldt op af gode oplevelser. Vi havde en fantastisk tur, hvor vi fik
set rigtig mange ting samt nydt hinandens
selskab. Det var en tur med et højt fagligt
indhold, men så sandelig også en tur, der har
været med til at styrke kammerat- og fællesskabet i klassen. 

denen, hvor stor og mægtig Tyskland var.
I dag er det et rigtig flot og velholdt stadion.
Til dagligt spiller Hertha BSC Berlin på Det
Olympiske Stadion, og der er plads til
74.244 tilskuere. Da Tyskland var vært for
VM i fodbold i 2006, blev der spillet mange
kampe på Det Olympiske Stadion, ligesom
den tyske cup finale hvert år spilles der.
Vi var alle dybt betaget af besøget på Det
Olympiske Stadion. Det var et imponerende
og gigantisk bygningsværk.
Det sidste, der skete torsdag, var endnu et
besøg på Alexanderplatz. Denne gang for at
ose og brænde de sidste penge af. Så der
blev handlet ind både til eget forbrug samt
gaver til familien derhjemme. Og der blev
handlet ind, alt lige fra tøj, sko, make-up,
højtalere, skateboards til en sodavandsmaskine. Kufferterne vejede klart mere på
hjemturen end turen derned!
Fredag gik turen hjem fra Berlin. Vi forlod

Fotos: Friskolens Kamera

14

12. november 2014

 Nybyggersamtale

Jeg har gået i skole i Silkeborg og taget 8.
klasse med. Derefter var jeg på ungdomsskole, hvor jeg tog 9. klasse. Jeg var ikke
særlig glad for at gå i skole, så derfor fik jeg
ikke så meget ud af det, men 9. klasse var
god. Jeg har derefter arbejdet i en børnehave
i et halvt år, har været i praktik i en vuggestue og arbejdet som tjener, idet jeg har taget
grundforløb som tjener, og jeg har gjort rent.
Senest er jeg blevet uddannet hos Aldi som
salgsassistent. Jeg tog først 2 årig HG på
handelsskole og har siden stået i lære i 2 år i
Holstebro og i Herning. Jeg har været på
barsel siden, for i juli fik vi vores lille datter.
Når jeg igen skal i gang med arbejde, vil jeg
dog søge noget andet end butiksarbejde, for
arbejdstiderne der er ikke nemme at få til at
hænge sammen med at skulle have et barn
passet i dagpleje”.

Ved: Grete Tange

Et ungt par har købt Sandbækvej 22, og dem
har jeg besøgt.
Husstanden består af Mor Camilla, Far Kim,
lillepigen Michela og en hund. Det er den,
der tager imod, da jeg kommer, men efter
lidt løben rundt falder den til ro, og vi får en
hyggelig snak.
Camillas livshistorie:
Camilla Thor fortæller om sig selv:
”Jeg er 22 år, og lige nu er jeg på barsel. Jeg
er født og opvokset i Silkeborg, hvor mine
forældre stadig bor. Jeg har stadig et par
bedsteforældre, og min bedstemor er kun 66
år, så i min familie har vi været tidlige til at
få børn.

Foto: Mogens Ballegaard
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Fritidsinteresser
”Af fritidsinteresser vil jeg gerne nævne alt kreativt. Jeg
maler, arbejder med ler, filtrer, syning og fremstilling af
ringe og armbånd. Desuden har jeg i 10 år spillet i orkester i Silkeborg. Jeg har været meget glad for disse timer
i selskab med folk i alle aldre, der som jeg holder meget
af musik. Det kunne jeg godt tænke mig at genoptage
her på en eller anden måde. Jeg spiller euphonium, som
er et meget stort instrument (et nummer mindre end en
tuba), men herhjemme er mit instrument en trompet. Jeg
har også sunget i kor. Jeg kunne måske også tænke mig
at undervise i trompet, hvis der er nogen, der kunne have
lyst til det. ”
Camilla fortæller videre, at hun fandt Kim på internettet,
så derfor kom hun til Vestjylland, hvor hun nu har boet i
3 år.
Kims livshistorie:
Kim Andersen fortæller:
”Jeg er 26 år, og jeg er født og opvokset i Ørnhøj, hvor
jeg har gået i skole de første 7 år. Derefter gik jeg i 8. og
9. i Sørvad. Mine bedsteforældre bor endnu i Ørnhøj, så
der er ikke så langt, når vi skal besøge dem.
Efter at jeg var færdig med skolen, flyttede jeg til Tvis,
hvor jeg boede i 4 år.
Så kom Camilla til, og sammen flyttede vi så til Vind,
hvor vi boede i et gammelt skrammel af et hus. Da vi
imidlertid ventede barn, blev vi enige om, at vi skulle
have noget bedre at bo i, hvorfor vi købte dette hus, som
vi regner med at blive boende i.
Efter skolen fik jeg arbejde på Herning Varmeforzinkning i Vildbjerg, og der var jeg i 2½ år.
Så var jeg blevet 18 år, og nu gik jeg i gang med uddannelsen til lastbilchauffør på Holstebro Tekniske Skole.
Jeg var i praktik hos Danske Fragtmænd i Skjern, og efter endt uddannelse fik jeg arbejde hos Marius Pedersen,
hvor jeg kørte affald og containerkørsel. Det blev jeg
dog lidt træt af, så derfor søgte jeg til CC transport i
Spjald, hvor jeg stadig arbejder. Vi kører fortrinsvis med
asfalt for NCC, og det foregår i hele Midt- og Vestjylland. Når man arbejder som chauffør, ved man aldrig,
hvor lange dage man får, for vi skal jo hjem fra de ture,
som vi er på. Derfor kan jeg ikke hente og bringe i dagplejen.
Det er selvfølgelig lidt ensomt at sidde bag rattet hele
dagen, men jeg har været vant til det lige fra barnsben,
16
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tære ting i bilen selv. Desuden har jeg en
stor samling af små lastbiler, som jeg har
samlet gennem årene. Vi har en campingvogn, som vi af og til tager ud med. Det er
dejligt at komme ud på en campingplads,
hvor man kan få en snak med de andre campister. ”

for da jeg havde smidt bleen, kunne jeg
komme med min far, som også er chauffør,
på ture rundt i landet. Det blev jeg ved med,
også efter at jeg var kommet i skole, så mine
sommerferier foregik i førerhuset sammen
med min far. Nu er vi faktisk kolleger, for
han er nemlig også chauffør hos CC.
Arbejdet er lidt sæsonbetonet, for når der er
sne og is, kan man jo ikke lægge asfalt.
I lastbilerne nu om stunder er der naturligvis
GPS, så vi behøver ikke at være særlig gode
til kortlæsning. Bilerne er meget moderne
indrettet, så vi har mange bekvemmeligheder
med i bilen. Vi kan også ringe til hinanden i
bilerne, og kan derved komme i kontakt med
de andre ansatte. Vi mødes af og til, når vi er
hjemme i garagen.
Jeg er glad for mit arbejde, men jeg nyder
også, når jeg har fri og kan dyrke mine andre
interesser.
Jeg går på jagt sammen med 19 andre i
Abildå, hvor vi har lejet et område. Jeg kan
godt lide at pusle med biler i alle afskygninger, og jeg kan godt ordne de mest elemen-

Modtagelse:
Camilla og Kim oplever, at der er et godt
sammenhold i deres nabolag, og de sætter
pris på, at der har været flere af naboerne for
at byde velkommen. I det hele taget er de interesseret i at møde de mennesker, der bor
her.
Efter en hyggelig snak er det tid til kaffe og
the, og til det har Camilla bagt en glutenfri
kage. Hun har nemlig lidt af glutenallergi i
flere år, men først for 4 år siden blev det endelig konstateret, og det er hun rigtig glad
for, for hun har fået det meget bedre.
Med tak for venlig modtagelse tager jeg afsked. 

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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 Grønbjerg-2000

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv:
Mogens Ballegaard

Ved: Bestyrelsen

Menighedsrådet:
Else Pedersen

Den 2. september afholdt Grønbjerg-2000,
det samlende foreningsorgan i Grønbjerg,
ordinær repræsentantskabsmøde.
Det var, efter sammensmeltningen af Gymnastikforeningen, Idrætsforeningen og
Ungdomsklubben til foreningen GAFFA,
en reduceret skare medlemmer, der var
mødt op, idet GAFFA havde valgt at lade
sig repræsentere med to medlemmer, hvor
man i de tre foreninger tidligere, kunne være repræsenteret med fem medlemmer.
Formandsberetningen kan læses andet sted
i Runestenen.
Grønbjerg-2000 er med på den fælles generalforsamling, men på grund af den lidt
specielle valg til bestyrelsen og formandsskabet, holdes et repræsentantskabsmøde
hvor bestyrelsen og formanden vælges, og
hvor der fremlægges regnskab for det forgangne år.
Repræsentantskabet består af følgende foreninger og personer:

Friskolens Støtteforening:
Grete Tange
Kultur og Samvær:
Ingrid Kirk
Grønbjerghjemmets Venner:
Grethe Lauridsen

Følgende blev valgt:
Formand Sten Schmidt
Øvrige valgte eller siddende:
Inger Kjeldgaard, Malene Cadovius, Heidi
Kjær, Henrik Thomsen, Mogens Ballegaard og Grete Tange.
Formand for repræsentantskabet blev:
Lissi Dyrberg.
Konstitueringen med Kasserer, næstformand og sekretær sker på et kommende
bestyrelsesmøde.

Grønbjerg Sogneforening:
Inger Kjeldgaard
Ulrik Sinkjær
GAFFA:
Malene Cadovius
Lissi Dyrberg
Grønbjerg Friskole:
Heidi Kjær
Dorthe Trabjerg Hansen
Bestyrelsen for Grønbjerg Brugs:
Sten Schmidt
Grønbjerg Billardklub:
Niels Erik Jakobsen
Margrethes Døtre:
Henriette Qvist
Grønbjerg Jagtforening:
Henrik Thomsen
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 Formandsberetning Grønbjerg-2000
Ved: Formand Sten Schmidt
kan give anledning til at finde den efterhånden
aldrende (1996) ”helhedsoriente- ret Byplanlægning for Grønbjerg” frem igen. I den plan er der
nogle ganske gode ideer til forskønnelse af Algade. Ideer så gode, at de er værd at kikke ind i igen
og det tror jeg på vil ske.

”Alle mand af huse”
At bo i Grønbjerg
Når jeg tænker tilbage på året 2013, er min første
tanke ”sikke et fantastisk vejr og godt vi valgte at
holde sommerferie i Grønbjerg”
Og netop det at bo i Grønbjerg med kort distance
til Vesterhavet og ligeledes kort distance til MCH
i Herning med Boxen, gør at adgangen til både
natur og byliv er unik. Mange dejlige ture på
mountainbike i Kiddal, Stråsø og ved fjorden
gjorde bare året endnu bedre. Jeg tænker ofte at
det er underligt, at ikke flere får øje på værdierne
ved at bo et så fantastisk sted, men i stedet vælger
at klumpe sig sammen i de større byer.

Landsbypedeller
Vores kommune arbejder med tanken om at ansætte 4 landsbypedeller, som skal stå til rådighed
for småbyer i nord, syd, øst og vest. Kommunen
læner sig op af erfaringer fra Tønder. Landsbypedellen må ikke udføre opgaver som kan konkurrere med udlært arbejdskraft, men kan vedligeholde arealer som tidligere er passet af frivillig
arbejdskraft. Jeg er ikke ovenud begejstret for
løsningen, mest fordi kommunen har en anstrengt
økonomi og jeg tror vi som samfund kan få mere
ud af en ordning hvor vi får et beløb stillet til rådighed og bruger frivillig arbejdskraft til det
praktiske. Men bliver det en realitet, skal vi selvfølgelig søge at udnytte ordningen maksimalt.

GAFFA
I 2013 fik vi efter en del års tilløb vores nye foreningsflagskib ”Gaffa af 2013” sat i vandet. Jeg
er ganske fornøjet over at se den idelyst foreningen udstråler og den struktur den har sat på sine
aktiviteter. Ofte oplever man at tingene ikke fungerer i den første tid efter at en ny organisation er
etableret, det kan man ikke sige er sket her.

Hvad er det der trækker
”Alle mand af huse”. Hvordan lykkedes man med
at lave en aktivitet, hvor alt og alle hopper af sofaen eller glemmer sine Facebookvenner for en
stund? Jo, man lukker bare sine køer på græs og
rister en pølse ved samme lejlighed så er succesen hjemme.
Jeg overraskes bare over hvor lidt der nogen gange skal til, men tænk sig at vi nu har så få landbrug i Danmark at det kan trække hundredevis af
mennesker, når stalddøren slås op en dejlig forårsdag og køerne danser, og overskuddet af pølsesalget på dagen går til et fornuftigt formål.

Hjertestarter
Vi søgte endnu engang om at få en hjertestarter
til området og denne gang ”handlede” vi lokalt og
spurgte Vestjylland Forsikring i stedet for Tryg
Fonden. Det gav så pote i første forsøg og apparatet hænger nu til offentlig skue på muren ved
Grønbjerghjemmet. Lidt underligt at få en gave
som man ikke ønsker nogensinde at få brug for.
Mange tak til Vestjylland Forsikring og her fra
min opfordring til at støtte dem der støtter os.
Helhedsorienteret byplanlægning
Trafikken gennem Algade bliver oftere og oftere
nævnt som et problem og flere har ønsket at vi
kan lede den tunge trafik udenom bykernen. Det

Adr.:
Formand:

Kan vi ikke bruge den erfaring til at lave andre
aktiviteter, som vi bare skal deltage i? 

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Else Østergaard - ”ud af Grønbjerg Skole”
Ved: Formand Ingrid Kirk

Kultur og Samvær har igen engang været
vært for en gammel Grønbjerg-skole-elev i
serien:
"Ud af Grønbjerg Skole- og hwa så?"

jeg er én ud af fem mennesker - en dommer
- en advokat - to personer, henholdsvis fra
Justits- og Udenrigsministeriet - og så mig.
Som er udvalgt som den, der har kendskab
til tilstandene i udviklingslande.
Her er en del at lave, men jeg er glad for mit
arbejde og nyder min tilværelse."
Else Østergaard er fornylig stoppet med at
rejse kloden rundt og har slået sig ned i sin
dejlige lejlighed på Amager. Men har så
sandelig ikke tænkt sig at ligge på den flade
side.

Torsdag den 23. november havde vi besøg
af Else Østergaard, født i Kjærgaard (Algade
75, i dag ejet af Familien Kamp Jensen),
som havde lyst til og mod på at smutte hjem
til Grønbjerg fra København, for at fortælle
om, hvad hun har oplevet siden Grønbjergskoletiden!
Det store spring
Der har så sandelig været noget af et spring
at tage fra hjemmet i Kjærgaard - over Grønbjerg skole - til det job, som Else så levende
fortalte om, havde været hendes i 30 - 40 år.
Stærke oplevelser i Liberia – Sudan – Bangladesh - Shi Lanka - Kosovo og flere steder.
Lande, hvor hun har været hjælpeorganisations repræsentant.

Privat og spørgsmål
Selv er hun temmelig nygift, har faktisk ikke
haft tid til at tænke på familie før nu, hvor
hun er blevet sidst halvtresserne.
Vi undgik ikke, fra de billeder vi så på skærmen, at opleve, hvor afholdt og respekteret
Else har været, hvor i verden hun kom frem.
Efter kaffen og "bryllupssangen" var der
spørgetid.
"Bliver du ved at snakke så jysk", ville én
vide?
"Ja, men kun når a er herhjem, ejsen snakker
a da ligesom de gjør i Kjøvenhavn. Når a er
uddenlands, så snakker a engelsk, å så må a
tit ha hjælp af en tolk te å øversætt"!

Udviklingslandene
Else er koordinator for et netværk af organisationer, som støtter udviklingslande rundt i
verden - og for uddannelse af kommende
danske undervisere - af samme.
Alt sammen hørende under organisationen
Ibis, som er lønnet med penge fra Danida.

Nej, Else har ikke glemt sit barndomsmål,
skønt at høre. Og hvor genkender vi da hendes brave afdøde mor, Grethe, i datteren her!
En anden spurgte, om Else da aldrig pådrog
sig nogen sygdomme i disse fremmede lande.
"Nej faktisk ikke, men jeg prøver også på at
leve så sundt, som det nu kan lade sig gøre.
Tænker på, hvad jeg spiser og drikker - altid
rent vand fra flasker!!!
Stor tak til Else og held og lykke fremover!


(IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk udviklingsorganisation, der arbejder globalt, nationalt og lokalt for at sikre mennesker i Afrika og Latinamerika lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.www.ibis.dk)

"På dette arbejde bruger jeg ca. 20 timer
ugentligt.
Dansk Flygtningenævn
Resten af min arbejdstid går til det, som jeg
har at gøre i Dansk Flygtningenævn, hvor
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Årsprogram for Kultur og Samvær 2014 - 2015
2014
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---

Grønbjerg VVS

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

Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
Store brændekløvere sælges og udlejes
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Vejviseren 2015
Flere og flere får sløjfet deres fastnetnummer
Vær venlig at opdatere dine oplysninger i vejviseren, så man kan finde den korteste vej til dig...
...både med hensyn til telefon og e-mail
Vær med til at gøre vejviseren til et brugbart instrument
Gør det med det samme - til:

runestenen@runestenen.dk
På alle de andres vegne - MANGE TAK

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

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Bestyrelsen

Onsdag den 16. juli var nogle af os på
Hjemmet til en grill dag.
Vi hjalp til med at dække bord, rette an og
servere.
Der blev startet med en sang, før der blev
serveret kyllingspyd og pølser med tilbehør.
Til kaffen var der is med jordbær, så det
blev en god stund for alle.

Fredag den 21. november holder vi julehygge på Grønbjerghjemmet. Der kan købes
gløgg, vafler og kaffe.
Der vil være tombola med sponsorerede gevinster, og der er forskellige ting at købe,
som er til gavn for beboerne.
Vi håber at mange vil kigge ind, så det bliver en god dag.

Søndag den 20. juli var et par fr ivillige på
Hjemmet, hvor der blev bagt pandekager, og
selvfølgelig også serveret is til.

Igen i år har vi en stand på Friskolen til julemarked, og også lidt forskellig som kan købes.

Onsdag den 13. august var der tur til
Haunstrup.
Alle beboerne var med på nær to, som valgte
at blive hjemme.
Der blev kikket på dyr og fugle, og vi så søløverne blive fodret.
Vi var inde på cafeteriet at spise pølser og
pomet frites, og vi sluttede med kaffe og kage.
Vejret var vi heldige med, for da bilerne var
læsset til hjemturen, begyndte det at styrtregne.
En dejlig tur for alle.

For beboerne holder vi igen i år en julefrokost i Forsamlingshuset, det var med stor
succes sidste år. 

Sommerhus i Grenå i Dr onningens Fer ieby.
Beboerne var på skift af sted fra mandag til
torsdag i 3 uger.
Vennerne delte sig op og skiftedes til at køre
på besøg om mandagen.
Da havde vi kage med til kaffen, og aftensmaden var også bragt med hjemmefra.
Det var dejligt at se beboernes glæde ved at
være af sted. Vi gik tur til stranden, og senere hyggede med kaffe inden døre.
Vi tror at alle havde nogle gode dage.
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Aktivitetskalender
MARGRETHES DØTRE 2014-2015
Planlagte arrangementer

Tirsdag d. 25. november: Juledekorationsaften hos Krogh Blomster, Spjald
Lørdag d. 29. november: Julemarked - se annoncen side 31
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:

tinatmathiasen@gmail.com
birthekamp@gmail.com

Alle borgere i Grønbjerg
ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Tak for god opbakning i 2014.
Venlig hilsen
Grønbjerg Sogneforeningen.

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
24
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Program for ungdomsklubben 2014
Torsdag

d.

13. november

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

Festival of Carols and Lessons i Nr. Omme Kirke
Engelske Christmas Carols er efterhånden kendt over hele verden.
Kom og vær med til en aften i Nørre Omme kirke, hvor der er mulighed for at synge
med og lytte til julens budskab på engelsk:
Onsdag d. 17. december kl. 19.30
Tag engelsktalende venner og naboer med - alle er velkommen
Come and enjoy a traditional Christmas service in English in Nørre Omme:
Wedensday, December 17th at 7.30 pm
Bring a friend. If you would like to read one of the lessons, please contact the pastor
at bodil.toftdahl@gmail.com
Bodil Toftdahl

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

MENS VI VENTER
Julen nærmer sig og igen i år holder
GAFFA ”MENS VI VENTER” d. 24. december
Vi mødes til fælles opvarmning i multisalen kl. 10.00
og ønsker hinanden glædelig jul kl. 12.00.
I multi- og gymnastiksalen vil der være mulighed for at lege, springe, spille
forskellige spil og få sved på panden.
Der vil være aktiviteter målrettet til både børn og voksne.
Kom og vær med til et par hyggelige timer, en god start på juledagene for
børn, voksne, bedsteforældre, fætre/
kusiner og Moster Ruth fra Køge.
Husk godt humør, nissehue og
20 kr. som betaling for denne formiddag.
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Juleballet 2014
Gå ikke glip af festen !!!
Lørdag den 27. december kl. 18.30.

Traditionen tro er der pyntet op med juletræ og lys i Forsamlingshuset.
Levende musik – der spilles op til dans kl. 21.00.
Tilmelding og betaling foregår i Brugsen.
Entrépris 100 kr. pr. person.
Medbring din egen julemad eller bestil hos Madstedet (der kan bestilles smørrebrød ligesom sidste år)

Glade julehilsener
Sogneforeningen
(Alle drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset).
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Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 125,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå en tur i skoven og
samle
mos
og
kogler
samt købe gran til adventskrans og juledekorationer
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
Tlf:
97 38 43 32
40 29 10 73
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 Giftblanderen Thomas David
Ved: Formand Ingrid Kirk

Udpluk fra en formandindes dagbog
24. 9. 2014
Vi, bestyrelsen i Kultur og Samvær, var ret
bekymrede for de fåtalligt tilmeldte til mødet i aftes med David Thomas i konfirmandstuen. Men denne bekymring blev nu godt
og grundigt gjort til skamme, da her alligevel mødte 32 personer op til et fantastisk foredrag med David (præstekone m/k).
Da vi tre fra bestyrelsen ankom travede hovedpersonen uroligt, hændervridende rundt,
godt nervøs, "hvordan skulle det da gå"?
Kære David Morgan Thomas! Således har
vist selv de største kunstnere det. Du var bare så sej. Så helt eminent god!
Tænk, at være så ærlig, og kunne fortælle så
intenst om et job, eller jobs med daglig om-

gang med så farlige ingredienser, som du
har arbejdet med og levet med, indtil det nær
havde kostet dig livet!
Være så afklaret, efter at have været omme
på den anden side, og efter dette set og fundet ud af, hvad der er det allervigtigste i et
menneskeliv.
Vi har en ypperlig præst i Bodil, og at vi også har en "ypperstepræst", fik vi bevis for
ved mødet i aftes med ham i konfirmandstuen. Google "ypperstepræst" og læs videre!
Almindelig omgangstale efter mødet var:
"Han gjorde det nu rigtig godt"!
(For mig foranledigede beretningen om
dødsoplevelsen, at jeg mange gange i løbet
af dagen derpå, måtte stoppe op og lade tankerne gå tilbage til i aftes. Igen og igen kom
billederne frem af Gudfaders ledende hånd i
Davids stærkt talende maleri).

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
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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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Julemarked
i Grønbjerg
Lørdag d. 29. november kl. 10 - 16
På Grønbjerg Friskole
Kom og oplev det nye julemarked
Der er fyldt op med stande - der er lukket for tilgang
Grønbjerg Friskole har stadeplads
Småkager, syltetøj, julehistorier, julemusik, hjemmebiograf m.m.
Brugsen er en naturlig del af Julemarkedet med alt godt til julebordet
Der vil være underholdning, konkurrencer og lidt godt til ganen
Foreningen Margrethes Døtre arrangerer julemarkedet
I et samarbejde med Grønbjerg Friskole

Næste arrangement i Kultur og Samvær...
...foregår tirsdag den 18. november kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Minna og Leo Kjeldgaard og eventuelt flere vil tage os med på deres tur til Vietnam i foråret.
I kaffepausen vil vi afvikle foreningens generalforsamling.
Husk også vor es førjul- hyggeaften, hvor det er Bodil Toftdahl, der tager sig af julefortællingen. Derud over vil vi nyde juleknaset og pakkespillet. Husk, at der er gratis adgang mod, at man har en bitte pakke med. Jo, her er næsten alt, som det plejer at være. Vi
mødes 19.30 i konfirmandstuen, og alle er meget velkomne!!!
Kultur og Samvær ønsker alle Grønbjerg-indvånere en god og glædelig jul og et
godt og rart NYT ÅR !!!
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ne sætte en omdrejningsbegrænser på til
10.500 o/min mod den tidligere på 9.500 o/
min. Den stigning i omdrejningstallet har
motorerne ikke kunne holde til, og er derfor
blevet splittet ad. Det har naturligvis været
hård ved budgettet. Men forhåbentligt er
problemet løst til næste sæson, hvor vi forventer en ændring i reglementet, der gør motoren mere holdbar.
Ved en konkurrence om flotteste bil, fik
vi også en pokal og sender en tak til Ringkøbing skilte, for den flotte udsmykning.
Næste sæson er allerede ved at blive planlagt og jeg påtænker at købe en helt ny bil,
så vi kan følge med de andre og mon ikke
også vinde over dem. Og til at hjælpe mig,
har jeg fundet et par mekanikkere som vil
være med på banen hele sæsonen.
Derudover vil min nye skønne kæreste Lone
være med og sørge for, at der er kaffe og
måske en hjemmebagt kage til dem af jer
der kommer forbi og ser løbene.
Vi har rigtig meget brug for sponsor er ,
hvis vi skal vinde næste år, og det ville være
en stor hjælp hvis I vil viderebringe budskabet i jeres netværk.
Jeg vil sige tak for i år, tak for støtten, tak
for interessen, og så vil jeg om ikke så længe sende vores sponsoroplæg for næste år
ud, hvor der bliver plads til både små og store investeringer.

 Næste år bliver vi nr. 1
Ved: Carsten Nielsen & Team UUUH

Ja, så sluttede sæsonen for DM i Legend car
cuppen. Og som overskriften antyder, så
blev det kun til en andenplads i år.
Det har været en begivenhedsrig sæson med
alt lige fra de skønne kysse piger i Århus til
eksploderede motorer og grove afkørsler,
hvoraf mindst en blev udødeliggjort på
Dansk TV.
Det har været en sæson hvor motoren ikke kunne holde pga. af nogen ændringer i
reglementet. Reglementet siger at man kun-

Carsten Nielsen bor på Grønnegade 7 og han
og hans Legend-Car er portrætteret i Runestenen nr. 121. 

Privat foto

På podiet med en andenplads sammen med pigerne fra Classic race i Århus. Og da overskriften er
Classic race. Så har man lavet et samarbejde med
Design skolen i Århus, hvor pigerne selv skulle
sy kjoler i 50ér stil og have dem på den weekend.
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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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til en forståelse af hele kroppen, psyken og
den måde, man lever på. I dag dør de fleste
af livsstilsygdomme, som f.eks. fedme, sukkersyge ( type 2 ) åreforkalkning og KOL.
og man kan ikke ud fra generne eller apparatfejlsmodellen give en eentydig løsning på
disse sygdomme.
Den nyeste forskning har fokus på den menneskelige krop som et helt økosystem, hvor
der er et sammenspil mellem kroppens mange forskellige celler og alle de mange bakterier, vi har på og i os. Det hele hænger sammen på en måde, vi ikke kan gennemskue,
og når helseblade skriver om, at det og det
giver balance, er der tale om tro og ikke
viden. Der kan ikke gives en sikker anvisning på at opretholde den RIGTIGE balance.


 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Balance
I ca. 30 år har man forsket meget i gener
med stor begejstring, og en forsker mente, at
vi en dag alle sammen kunne have en CD i
lommen med fuldstændige oplysninger om,
hvad man var fysisk og psykisk, men det
viste sig, at være mere indviklet. Der er flere
forhold, som har indflydelse på, hvilke gener, der kommer til udtryk.
I hen ved 150 år har lægevidenskaben haft
fokus på apparatfejlsmodellen, hvor man gik
efter at finde fejlen i maskineriet og rette
den, men det viser sig, at det nogle gange
ikke kan lade sig gøre. Man er derfor på vej

Næste deadline er den 27. december 2014
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Første søndag i advent

Juleaften

I år prøver vi noget nyt.

Søndag d. 30. november kl 16
Nørre Omme Kirke

Der er gudstjeneste i
Nørre Omme kirke

Vi starter julemåneden på festlig vis
ved at synge en masse af de kendte
julesalmer og sange denne dag.
Traditionen tro serveres der lidt godt
til ganen før gudstjenesten.

om formiddagen kl. 10.00
og igen kl. 14.15.

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Jule/adventskoncert i Nr. Omme Kirke
Torsdag den 4. december kl. 19.30
Til koncerten i år kommer Kirkens eget kor og synger
Vi får besøg af et par lokale solister
Og så kommer elever fra Grønbjerg friskole og viser, hvad de kan.
Menighedsrådet

Nytårsgudstjeneste 1. januar 2015
Vi starter med en gåtur fra Nr. Omme Kirke kl. 13.00
Vi ender ved kirken igen kl. 14.00, hvor menighedsrådet serverer varm suppe.
Vi afslutter med en kort gudstjeneste.
Menighedsrådet

Kyndelmisse slår sin knude
Søndag d. 1. februar kl 16.00 i Nørre Omme kirke…
... markerer vi en gammel kirkelig festdag
med ekstra musik i den sene eftermiddag.
Kyndelmisse er en fest for lyset, som vender tilbage efter den mørke vinter.
Bluesmusik og gospelsang leveres af vort lokale gospelkor og en gruppe unge
mennesker, som nogle måske husker fra sidste års vinterkoncert.

Menighedsrådet
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Sang og fortælling i præstegården
Der er julestemning med æbleskiver og vaniljekranse i præstegården
fredag d. 12. december kl. 14
I januar er det tid for vintersangene og en lun fortælling
fredag d. 30. januar kl. 14

Alle er velkomne! Bodil Toftdahl

Musik for de små

Jul for børn

Vi holder stadig musik for de små.
Alle er velkomne med børn fra 0-3 år.

Børnehaven, dagplejere og dem, der
er hjemme på barsel:
Nørre Omme kirke:
onsdag d. 17. december kl. 9

Kom glad fra 9.30-10.15
d. 4. februar
d. 4. marts
og d. 8. april
i konfirmandstuen.
Vi serverer lidt frugt og kaffe/te/saft.

Grønbjerghjemmet
Julegudstjeneste i
Nørre Omme kirke
onsdag d. 17. december kl. 11.00

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Gospel kor
Gospelkoret fortsætter også efter jul
19.30 - 21.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Vi øver følgende datoer:
November: ....... 6., 13., 20. og 27. Januar: . 8., 15., 22. og 29.
Februar: ........... 19. og 26.

Marts: .... 5., 12., 19. og 26.

Deltager ved : advent den 30. november
julekoncerten d. 4. december
Gudstjenesten d. 1. februar - Kyndelmisse
Gudstjenesten d. 5. april
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
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 Grønbjergpiger - Hanne Kjærgaard
Ingrid har givet os muligheden, fortæl pige,
fortæl, lød hendes opfordring. Da jeg er interesseret i at læse, hvad andre har at fortælle,
ønsker jeg at tilslutte mig rækken af grønbjergpiger, som skriver til Runestenen.
Tør vi gribe chancen. Tør vi fortælle vores historie.
Alle har en historie, det er jeg bekendt med,
det gælder bare om, at der er nogen, som vil
spørge og lytte, så vi kan få lov at fortælle
vores historie.
Når du fortæller din historie, giver du et lille
stykke af dig selv til den, som lytter. Omvendt får du også et indblik i et andet menneskes liv, når du er den, som lytter.
Problemet er bare, at de fleste hellere vil fortælle, og ikke så mange giver sig tid til at
lytte, og hvor bliver historierne så af...........
Jahh jeg spør' bare.
I mit arbejde på hospice bliver jeg daglig
opmærksom på, hvor vigtigt det er, at historier bliver fortalt. Bliver historien ikke fortalt, dør den med det menneske, som kunne
have fortalt. Derfor er det vigtigt at vise interesse for vores medmennesker.

mb-foto

dent satte sig selv i centrum, fortalte de ikke
af sig selv. Jeg er derfor rigtig glad for, at
Karens hørelse ikke er god. Efter hvert besøg hos moster Karen føler jeg mig altid lidt
rigere. Det fik jeg heldigvis sagt til hende.
Moster Karen er Gravers' moster, skylder
jeg at sige.
I Karens historie blev det sidste punktum sat
i februar, hun døde en måned før sin 99 års
fødselsdag.
De bedste historier er måske i virkeligheden
dem, der ligger allernærmest, og som vi måske ofte er allerdårligst til at spørge ind til
eller at fortælle.

En ganske almindelig dag i september er jeg
et ærinde i Spjald, som så mange gange før
går turen til plejehjemmet for at aflægge
moster Karen et besøg. Moster Karen er 98
år, og hun synes livet efterhånden er lidt besværligt. Karen hører ikke så godt. Hukommelsen er heller ikke så god, når hun selv
skal sige det. For snart længe siden erfarede
jeg, at dialogen er bedst, når Karen kom til
at fortælle, og det er hun rigtig god til. Hun
fortæller sin historie i småbidder, hun fortæller om sin barndom, om sin skolegang,
om sit arbejde og om sin familie.
Dengang mine svigerforældre Else og Ole
Kjærgaard levede, forsømte jeg at spørge,
og da de var beskedne mennesker, som sjæl-

Der er så mange tanker at gøre sig.
I mit frivillige arbejde i Kræftens Bekæmpelse har jeg mødt mange børn, unge og
voksne, som har mistet forælder, søskende
eller ægtefælle.
Hvordan støttes de bedst i den svære situati37
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on de er i, og som de fra nu af og altid skal
lære at leve med. Det er noget af det, som
optager mig meget. Og jeg vil gerne dele
nogle tanker med jer.
I alle sammenhænge er min filosofi, at:

nemlig over at være den, som er blevet betroet, den der har fået indsigt, den der har
været vidne til, hvordan de har hjulpet hinanden.
Det er STORT at være i et rum ”fyldt med
historier”, og være vidne til, at der bliver
”givet og taget med rund hånd.” Med det
mener jeg, at der bliver fortalt, og der bliver
lyttet. Der bliver udvist stor respekt mennesker imellem. Tilfældige mennesker mødes,
der opstår relationer, som for nogen udvikler
sig til gode venskaber. Perioder i livet kan
være svære at gennemleve, og for nogen kan
det være svært at se ”lyset for enden af tunellen”. Når du viser tillid og tør fortælle din
historie, viser det sig oftest, at du bliver hjulpet videre i livet, hvis du samtidig lytter til
andres erfaring.

Alle har ret, alle har pligt og ingen skal
være offer.
I en given situation har alle ret til at blive set
og hørt, som det menneske, det nu er. Når et
menneske, som er en del af en familie, dør,
lades resten af familien tilbage i en ny og
uvant situation. Ingenting er, som det plejer
at være, og måske er alting kaos. Midt i alt
dette er det vigtigt, at hver især giver hinanden rum til at kommer til orde, og at alle har
øje for, hvordan hinanden har det.
I en given situation har alle pligt til at bidrage til at tingene fungerer, eller sagt på en anden måde alle må yde til samarbejdet. Det
gælder i familien, på arbejdspladsen, i venneflokken, i bestyrelsesarbejdet.
”Jeg forpligter mig til at hjælpe dig, og jeg
forventer, at du hjælper mig.”

Filosof K. E. Løgstrup har engang sagt:
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets
liv i sin hånd.” Tænk engang på det store
ansvar, vi har overfor hinanden.
Nu hvor jeg har delt nogle af de tanker, som
optager mig, med jer, skylder jeg måske at
fortælle, hvem jeg er.
Jeg er opvokset ”bag disken” i mine forældres købmandsbutik i Lem ved Ringkøbing.
I 1979 efter at være blevet uddannet sygeplejerske, flyttede jeg til Grønbjerg og blev
gift med Gravers. Vi bor på Olesminde, som
vi har valgt at kalde vores gård
(Kjærgårdsvej 10). Gravers' bedsteforældre
byggede gården omkring år 1900, og han har
levet mange år af sit liv på den fædrene
gård.
Vi har fire børn, tre svigerbørn og to børnebørn. Vores piger bor i Aarhus, Inge er journalist, Lone er socialrådgiver og Helle er
pædagogisk assistent. Uffe er VVS- og energitekniker, og han bor hjemme.
I mere end 40 år har Gravers været landmand, og han mener tiden er inde til at sælge
gården. Vi har altid været glade for livet på
landet, og mit ønske er, at de der kommer til

I en given situation skal ingen være offer.
Du skal, efter min bedste overbevisning, ikke gøre dig selv til offer eller lade andre sætte dig i en offerrolle. Sagt på en anden måde,
ethvert menneske har givne vilkår i livet, og
det er vigtigt, at få det bedste ud af livet,
som det ser ud for netop dig.
Afhængig af hvilken situation den enkelte er
i, hvad kan da tænkes at være hjælpsomt.
For nogen er det at skrive, det der hjælper.
For andre er det at male, det der gør godt.
Nogen bliver hjulpet af at motionere. For
mange er hjælpen at fortælle sin historie og
dele den med andre, som er i samme situation.
Når jeg tænker tilbage på 10 år som frivillig
i Kræftens Bekæmpelse, tænker jeg på alle
de mennesker jeg har mødt, og alle historierne de har fortalt, bliver jeg taknemlig. Tak38
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at bo på ”vores gård”, vil finde den samme
glæde.
De seneste år har jeg arbejdet på Anker
Fjord i Hvide Sande. Et arbejde, som jeg også er meget optaget af, og kan fortælle meget om.
Hver gang vi tager et valg, vælger vi andet
fra.
I afrundingen af min lille fortælling falder
valget derfor på et udpluk af en sang, som
jeg netop har hørt:

Når jeg sidder for mig selv
kan jeg mærke, hvor du er
Det' som om din stemme hvisker
”jeg vil altid være her.”
”Jeg kan se mig selv i spejlet
se et ansigt, der er mit
hvis jeg smiler helt til øjnene
kan jeg se, det ligner dit.” 

Vejviseren 2015
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Kommer til januar
Ændringer med:

telefonnummer

medlemmer i husstanden

e-mails

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

Adr.:
Formand:

Modtages med glæde på
runestenen@runestenen.dk

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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