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Det blev alligevel en hvid jul
Bedst som vi troede at julen blev grøn vågnede Grønbjerg op til dette senarie julemorgen,
men det holdt ikke længe - nogle få dage efter var det væk og temperaturen steg til omkring
ti grader.

RUNE
STENEN

lagt knap så mange postkasser næste nytårsaften.
Forældrene forventer …. af Friskolen osv.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Jo - der er forventninger til alle, og forventninger kan jo som nævnt gå begge veje.

Rigtig godt nytår!
Sidste år fik jeg i denne klumme hjælp af
kongehuset til teksten. Det kan jeg naturligvis også benytte mig af i år, idet Dronningens nytårstale indeholdt nogle sentenser
som vi godt kunne anvende i Grønbjerg.
Citat:
””Hvad du ønsker, skal du få” har mange af
os sunget med den gamle julesang; men vi
ved jo godt, at helt så nemt er det ikke. Vi
forventer os så meget. Måske skal vi snarere
huske at forvente noget af hinanden.
Vi skal virkelig forvente noget af vore medmennesker, ligesom vi ønsker, at nogen skal
forvente noget af os. Det er at have tillid til
hinanden, at tro på mulighederne for hinanden.
Derfor skal vi tale op i stedet for at tale
ned.”

Problemet kan måske komme dermed, at vi
måske ikke er i stand til at opfylde de forventninger, der bliver stillet. Så må man jo
sænke ”overlæggeren” en smule og håbe på,
at ”de andre” blot kan opfylde nogle af forventningerne. Ikke fordi vi ikke skal forvente noget af hinanden, men resurserne skal
trods alt være til stede.
For øvrigt forventer jeg ...
...at man skal tage forslag til vejføringen
Tim - Grønbjerg fra 1966 op til fornyet revision/vurdering - den fører den tidligere
amtsvej syd om Grønbjerg. 

Deadline for nr. 133 er
Lørdag d. 28. februar 2015

Måske er de forventninger, vi har eller bør
have til hinanden her i Grønbjerg af en anden karakter, end det som dronningen har i
tankerne, men det bliver forventningerne jo
ikke ringere af.
Hvilke forventninger kan vi så have. Det kan
der være masser af eksempler på.
Grønbjerg Aktiv forventer, at man betaler
sit kontingent i tide
Margrethes Døtre forventer, at man giver
respons på den forespørgsel, man kan finde i nærværende blad.
”Hold Grønbjerg ren” forventer måske, at
flere vil give en hånd med.
Runestenen forventer, at foreningerne
kommer med sidste nyt - hver gang ….
Grønbjerg-2000 forventer ….
Jo, der er masser af eksempler fra den kant
Andre forventer måske, at der bliver øde-

Bladet udkommer
onsdag d. 18. marts 2015

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32 - 25 47 05 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens
Ballegaard ©.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et
”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Det lykkedes dels ved driftsbesparelser på
alle driftsområder og en stigning i skat og
grundskyld at få skabt den ønskede robusthed i kommunens økonomi, ligesom det
også lykkedes at få afsat kr. 40 mio. årligt i
en vækstpulje til sikring af vækst og udvikling i RKSK.
Nytænkning af de kommunale kerne- og velfærdsydelser vil blive en vedvarende proces
gennem de kommende år.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Er nyt år er begyndt, og efter en god lang jule- og
nytårsferie er det politiske
arbejde genoptaget.
2014 har været et travlt politisk år med mange udfordringer. Tror 2015 bliver
knapt så hektisk, men der
er til stadighed nye udfordringer der skal løses.
I anledning af nytåret vil jeg indlede med et
vers fra ”Vær velkommen, Herrens år” med
tekst af A.P. Berggreen.
Vær velkommen, Herrens år
Og velkommen herhid!
Sandheds Gud! Lad dit hellige ord
Oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen nytår og velkommen her.

Strukturændringer:
Et af elementerne i budgettet var nedlæggelse af 77 plejehjemspladser, og det blev på
byrådets decembermøde besluttet at nedlægge plejecentrene i Troldhede, Hoven og Stadil samt nedlæggelse af 32 pladser i Centerbyerne. Der overflyttes 8 pladser fra Stadil
Plejehjem til plejehjemmet i Tim. Et parameter der vægtede højt var at der efter nedlæggelse af pladser skulle være det samme
serviceniveau i alle dele af Kommunen. For
at få dette opfyldt, og for at få et bredt forlig,
endte det med at de 77 pladser blev reduceret til 64 nedlagte plejehjemspladser.

Det politiske år 2014
Der har, som nævnt været mange store udfordringer i 2014, og mange nye skibe er sat
i søen. En af de største opgaver var uomtvistelig budgetlægningen for 2015-2018 og
herunder gennemførelsen af RKSK 3.0 –
Nye ressourcer i spil. Opgaven var at løse
følgende hovedudfordringer:

….fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse
Bevaringsværdige gravsten
Danmarksmester i Grønbjerg
Den Gamle Smedie
Den nye kirkeklokke
Det gode ved Danmark
Grønbjerghjemmets nye leder
Grønbjerghjemmets venner
Grønbjergpiger
Hvornår fik Grønbjerg navn
Kultur og Samvær
Mit liv på landevejen
Nyt fra Grønbjerg Aktiv
Redaktionen
Sundhed
Søren Iversen
Tour de Rynkeby
Vandkvaliteten i Grønbjerg

Skabe større robusthed i kommunens
økonomi
Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser med nye ressourcer
Skabe vækst og udvikling i RingkøbingSkjern Kommune, herunder stigende
befolkningstal.
Som mange nok er bekendte med indgik alle
byrådets 29 medlemmer på budgetkonferencen i Laugesens have forlig omkring budgettet, som indeholder besparelser på stort set
alle områder samt en forhøjelse af skat og
grundskylden.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen

Zoneterapeut:

Brugsen:

Politiet i Videbæk:

Manipulation
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
Tlf.: 97 38 40 50

Tina H. Kirk
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Åben alle dage
800 - 1900
Dog undtaget Juledag og
Nytårsdag

Åben efter aftale
Mob: 72 58 24 96
Eller 114

Postekspeditionen:
Vandværket:

Videbæk Taxi

Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til
Jesper Bagge
Tlf.: 97 38 44 14

Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg
Tlf.: 20 85 24 11

Den Gamle Smedie:
Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Vagtlægen i regionen:

Antik og Nostalgi
Algade 33
Åbningstider:
Fredag og lørdag:
10.00 - 15.30
Tlf.: 60 78 91 10

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

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48

Lægehuset i Spjald
Tlf.: 97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30

Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 8.00 - 9.00

Landsbymusen:
Brugskunst
Algade 65
Åbningstider:
Søndag: 10.00 - 19.00
Onsdag:16.00 – 19.00
Tlf.: 22 300 615

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
Gb Aktiv:
Malene C. Juelsgaard
Gb Aktiv - fodbold: Lars Troelsen
Gb Aktiv - gymnastik: Erik Øster
Gb Aktiv - klub:
Kaj Kviesgaard
Gb Aktiv - 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
23704066
Graver-kontor
21681965
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Carina Svanborg
30354805
Inger Kjeldgaard
97384335
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414

JANUAR
MA 12

8.-9. kl. ...

TI

...projektuge GF

13

Side

Side

3

LØ 14

Dagen er tiltaget med 0t 57m

SØ 15

ON 14

TI
Fremlæggelse

LØ 17
SØ 18

Kirke 9

MA 19
TI

20

Kirke ingen

MA 16

TO 15
FR 16

Fastelavn So.

8

17

ON 18

Åben-Skole-Dag

TO 19

Sex og Samfund GF

FR 20

4
Torben Nørregaard K&S

LØ 21
23 45

80-erfest - Friskolens Festudvalg

SØ 22

21

Kirke 10.30

ON 21

MA 23

Brobygning 8. kl. denne uge

TO 22

TI

Brunhildes flugt fra Østtyskland K&S

FR 23

ON 25

LØ 24

TO 26

SØ 25

Kirke 10.30

MA 26
TI

27

24

LØ 28

Deadline Runestenen

MARTS

54

Opstart på dramauge

TO 29

Jagtforeningen Generalforsamling

50

MA 2

FR 30

Fællesspisning Me-Døtre-KS

54

TI

3

SØ

ON

4

Musik små

TO

5

Åben-Skole-Dag

FR

6

LØ

7

LØ 31

FEBRUAR
1

Koret medvirker

23 45

9. kl. praktik denne uge

ON 28

SØ

9

FR 27

5
Tilm. Fællesspis.

43

Kirke 16.00
6

1

Kirke 9.00
10

29

MA 2

Dramauge GF

TI

3

Minikonfi - Musik for små

29

SØ

8

Kirke

ON

4

Generalfors. GBhj. Venner

35

MA 9

11

TO

5

Forestilling Dramauge GF

FR

6

Tilmelding 80-fest

LØ

7

SØ

8

TI
21

10

ON 11
TO 12

Kirke 10.30

FR 13

Gymnastikopvisning

7

MA 9

Sko-

LØ 14

Badmintonturnering

TI

10

lens

SØ 15

Badmintonturnering

ON 11

Vin-

MA 16

TO 12

Ter-

TI

FR 13

ferie

ON 18
5

17

35
35
Kirke

35

12
Pilgrimsfærd i Nordspanien

14. januar 2015

Dagen tiltaget med 5t 46m

23 45

….fortsættelse fra side 3

skal endelig vedtages af byrådet i foråret. Et
spændende arbejde som skal danne grundlag
for servicen i de kommende år.

Befolkningstallet:
Der var forventet en nedgang i befolkningstallet i 2014 på 365 borgere. Resultatet viser
at nedgangen er reduceret til ”kun” 80. En
rigtig positiv tendens som skal blive spændende at følge her i det nye år. Lad os håbe
at alle de nye tiltag der er igangsat, permanent vil vende udviklingen, og at vi igen må
komme til at se en positiv befolkningsudvikling.

Vækstpuljen:
I begyndelsen af indeværende år skal Byrådet arbejde med udmøntning af vækstpuljen
på 40 mio. kr. Der har været indledende
drøftelser om brugen af puljen, og der er lagt
op til at puljen skal geares med midler fra
andre parter. Følgende hovedemner har indtil videre været i spil: Vækstjydernes hjem –
Innovation og entreprenørskab – Uddannelse
– Digital infrastruktur – Sammenhængskraft
– Aktivt medborgerskab – Ildsjæle – Naturen som ressource – Markedsføring og bosætning.
Med håbet om et godt 2015 ønskes Runestenens læsere et godt nytår 2015. 

Politikker:
Fagudvalgene er p.t. i fuld gang med udarbejdelse af politikker. Politikkerne tager udgangspunkt i kommunens nye vision
”Naturens rige”. Der har i den forbindelse
været afholdt en række møder med inddragelse af relevante parter, og politikkerne

Sang og fortælling i præstegården
fredag d. 30. januar kl. 14 er det tid for vintersangene og en lun fortælling
Alle er velkomne! Bodil Toftdahl

GRØNBJERG
AUTO

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Holger Therkildsen
97 38 41 61

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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 Grønbjerg aktiv forening for alle
Ved: Bestyrelsen

vi nødt til at stramme op om betaling efter 3.
gang. Det håber vi, at alle vi bakke op om.
Sponsorer
Vores sponsorer betyder rigtig meget for vores forening. Det er dem, der gør det muligt
at investere i foreningens fremtid. Vores
sponsorudvalg er i øjeblikket ude for at få
nye sponsoraftaler til foreningen, samt at
forhandle tidligere sponsorater. Vi har udarbejdet en folder, som sponsorudvalget har
med rundt. Folderen kan ses i Runestenen.
Alle er meget velkommen til kontakte sponsorudvalget eller en fra bestyrelsen, hvis
man ønsker at sponsorere Grønbjerg aktiv
forening for alle. Det kan vær e sponsor ater af forskellig karakter – pengebeløb, tøj,
arbejdshjælp, trænerpleje, trænergavekort,
mm. Vi tager imod med kyshånd. Du kan se
vores sponsorer på hjemmesiden under
sponsorer.
Tak til sponsorudvalget, som består af Sten
Schmidt og Torben Sønderby. Klaus Tang er
sponsorudvalgets kontaktperson til Landbobanken.
Tak til vores sponsorer (redigeret 27.12.14)

Foreningens navn
Vores forening, Grønbjerg aktiv forening for
alle, har br ugt for kor telsen Gaffa siden
foreningens opstart i maj 2013. Vi er blevet
kontaktet af musikbladet Gaffa, hvilket betyder, at vi fremover benytter vores fulde navn
Grønbjerg aktiv forening for alle og ikke
forkortelsen Gaffa.
Vi har fået en ny webadresse til vores hjemmeside, som er :
www.groenbjerg-aktiv.dk.
Vi håber, at I alle hurtigt lærer vores nye
webadresse og image at kende.
Aktiviteter
Gymnastik, badminton og ungdomsklubben
er meget aktive i denne sæson. Vi glæder os
over, at se medlemmer og frivillige trænere i
aktion.
Vi håber, at mange vil komme forbi og se
gymnastikopvisningen:
fredag d. 13. marts.
Samt at mange badmintonspillere deltager i
badmintonturneringen
d. 14. og 15. marts
og mange vil kigge forbi og heppe.
Info om fodboldopstart kommer senere.

Hovedsponsor:

Ringkøbing Landbobank.
Sponsorer:

Ide Huse

Anneberg Transport

Biosteel

Grønbjerg IT

Grønbjerg Brugs

Landsbymusen

Krog Blomster

Madstedet.

Betaling
Betaling af kontingent sker via vores hjemmeside www.groenbjerg-aktiv.dk
(Vær opmærksom på, den nye adresse).
Det vil fremover blive muligt at betale med
MasterCard, da vi oplever at en del benytter
disse kort. Vi oplever enkelte, som ikke får
betalt til tiden. Da vi er afhængige af vores
kontingenter, samt at indberette vores medlemstal til kommunen for at få tilskud, bliver

Tak til alle der støtter vores forening. 
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 Ny butik i Grønbjerg
Den gamle smedje i midtbyen er kommet på
nye hænder.
Mads Madsen Algade 2 F (Vildbjerg Auto)
har købt Algade 33, og ville klargøre biler i
lokalerne, og hans kone Susanne, havde en
drøm om at åbne en antikvitets- nostalgiforretning i den anden ende af smedjen.
Lige pludselig blev der lavet om på rangordenen, så nu åbner Susanne føromtalte forretning i den gamle smedje.
Hvor Mads Madsen så vil klargøre biler
melder historien ikke noget om i øjeblikket.
Susanne Madsen havde dårlig nok tid til at
tale med Deres udsendte for at blive færdig
med adventskranse, kalenderlys og andre juleting op til jul, men en lille snak om indhold, hvorfor og lidt fremtid blev det til.
Og Susanne siger at julehandelen er gået
over al forventning. Hun er meget tilfreds
med den aktivitet der har været i den gamle
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Susanne håber naturligvis at der vil komme
nogle turister forbi og hun kunne også godt
tænke sig at udvide forretningen med lidt cafélignende forhold, men det skal der jo søges om og der skal være toilet og et sted
hvor man kan fremstille kaffe og lignende.
Susannes planer er at opkøbe antikviteter,
ting og sager. Shine det en smule op og videresælge varerne. Derudover har Susanne
mange hjemmefabrikerede jernting og hun
har endvidere en kollektion af Lene Bjerreting.
Derudover vil hun gerne opkøbe antikviteter
og gamle ting fra f.eks. dødsboer eller hvis
folk har noget liggende, der kan være egnet
til videresalg.
Fremover vil Susanne være at finde i ”Den
Gamle Smedie” hver fredag og lørdag fra 10
til 15.30. 

smedje, hvor der var lagt et par stykker
brænde i brændeovnen og hvor der blev serveret kaffe, gløgg og småkager.
Susanne håber så på at påskehandelen vil foregå på samme måde med masser af aktiviteter.
Folk kan bare komme forbi og se på herlighederne der er ingen købetvang, for man
skal vel lige orientere sig om indholdet i
smedien før man farer ud i ”storindkøb”.
Den stemning og nysgerrighed som folk
kommer med passer mig rigtig godt, siger
Susanne, der nyder at få en snak med de
mennesker der kommer forbi.
Nu har jeg gjort rent i mange år og kunne
godt tænke mig noget andet. Så det var fint
at vi kunne få fat i den gamle smedje og jeg
kunne komme i gang med det som jeg allerhelst vil, fortsætter Susanne, der også mener
at det måske kan skabe lidt liv i midtbyen.
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 Grønbjerg

Nr. Omme kirke menes at stamme fra 1100
tallet.

De higer og söger
i gamle Böger,
i oplukte Höie
med speidende Öie,
paa Sværd og Skjolde
i muldne Volde,
paa Runestene
blandt smuldnede Bene.

Navnet Nr. Omme Sogn.
Der har fundet udgravninger sted, som viser
at der har været bopladser i Grønbjerg i
Jernalderen og i Vikingetiden, og sandsynligvis har der også boet mennesker her på
egnen tidligere.
I den mellemliggende periode fra Vikingetiden til i dag, har jorden og gårdene tilhørt
forskellige godser, sygehuse, herremænd,
klostre m.v. Herfra er jorden efterhånden
skilt ud til de parceller vi kender i dag.
Man går ud fra, at navnet Nr. Omme stammer fra ordet "Omb" der menes at betyde
højtrislende vand (Pøl bæk). Omb kirke er
nævnt i 1325, og efter 1793 er det blevet til
Omsogn og igen i 17- 1800 tallet til Nørre
Omme Sogn.

Sådan skrev Adam Oehlenschläger (1779 1850) i 1802 i digtet Guldhornene.
En sådan sentens finder jeg betimelig i og
med, at jeg i mange år har grundet noget
over, hvornår Grønbjerg by egentlig kom til
at hedde Grønbjerg. Ikke at der var tvivl om
hvorfor, men snarere hvornår, idet stedet,
sognet, byen har haft flere navne i tidens
løb.
Der hersker ingen tvivl om, at stedet der kaldes Højris (Sally og Nicolai Vestergaard Algade 2A), er navnet på gården og knolden
derved vitterlig hedder Grønbjerg (76
m.o.h.), og det har den heddet, lige siden
man begyndte at optegne landet på kort i
slutningen af 1700 tallet, hvilket så også betyder at folkene i området har kaldt bakken
for Grønbjerg. Ligeledes har gården, hvor
Annebergs kontorbygning ligger i dag heddet Grønbjerggård også kort fra slutningen
af 1700 tallet. Så navnet Grønbjerg er ikke
et nyt navn i den sammenhæng, men på det
tidspunkt i slutningen af 1700-tallet, var der
ikke nogen by. Gårdene lå spredt rundt i
sognet.

Bøndernes forsyninger
Fra gammel tid har man på gårdene været
selvforsynende, men da der i løbet af 1700
til midten af 1800tallet skete en øgning i befolkningstallet, og der blev bygget flere gårde, var det nødvendig med håndværkere og
købmænd og handelsfolk til at omsætte den
øgede produktion.
Heden bliver opdyrket og dermed også mulighed for øget produktion af mælk, smør og
flæsk, men bønderne har altid haft brug for
at få formalet deres korn.
Til en start kørte man udensogns for at få
malet kornet, men i midten af 1860-erne fik
man mulighed for at få malet kornet hjemme
i sognet. I 1896 blev møllen revet ned og
genopført på Algade 4A (Tommy og Inger
Kjeldgaard).
Inden den tid var der flere, der havde fået
næringsbrev til detailhandel og brændevinshandel rundt om på gårdene, men en tendens
var der til, at samle bageri og købmandshandel mm. øst for den nuværende hovedvej
A11, i det vi kalder ”Gammel Grønbjerg”.

Vi skal tilbage i tiden:
Et sogn er betegnelsen for det område, hvis
beboere søgte samme kirke. Senest med tiendens indførelse i 1100-tallet blev sognenes grænser fastere, og sognets beboere fik i
fællesskab ansvaret for betalingen til kirkebygningens vedligeholdelse og præstens aflønning.
10

14. januar 2015

Nyborg

Gl. Grønbjerg
Gl. Grønbjerg

Kortet til venstre er fra 1928 - 1940 (1: 20.000) - Kortet til højre er fra 1980 - 2001 (1: 25.000)
Den røde ”nål” er på begge kort placeret i Grønbjergvej 45 - Den gamle skole - nu beboet af Else Nyborg og Per Anneberg
I 1940 gik A11 gennem Gl. Grønbjerg og på kortet fra 2001 kan man se at A11 er rykket lidt mod vest.

I 1907 kom Forsamlingshuset og i 1908 Afholdshotellet.
I 1910 kom teglværket til Grønbjerg sikkert
i forventning om det kommende jernbanebyggeri.
Med to købmænd, smed, afholdshotel forsamlingshus, to malere, snedker, tømrer og
murer samt skomager bageri og to små tøjforretninger mm. var dette rammen om
Grønbjerg Mejeriby som stedet hed fra 1899
og indtil 1911 og var dermed centrum for
Nr. Omme Sogn.

I Gammel Grønbjerg var der på det tidspunkt bebyggelser på alle fire hjørner af
krydset
I ”Nyborg” (se kortet herover) var der indtil
1900 købmandshandel. Også Bertel Christensen havde indløst næringsbrev og havde
smede og købmandshandel der.
I 1897 besluttede Bertel Christensen imidlertid at bygge selv, hvilket kom til at foregå
der hvor stenen på torvet mellem Algade 22
og Algade 26 befinder sig.
Samtidig med og sikkert under samtidig påvirkning, var møllen i fuld gang, i det der
skulle komme til at blive en by.
Dengang hed stedet stadig Nr. Omme og
man kan se af breve og brevkort at adressen
var Nr. Omme pr Tim.

Grønbjerg St. og dermed Grønbjerg
Med byggeriet af jernbanen først fra Ringkøbing til Ørnhøj og siden til Holstebro kom
der fornyet energi til byen. En station kom
til at ligge i Grønbjerg Mejeriby, og endestationen kom til at ligge i Ørnhøj, der dermed
udviklede sig.

Grønbjerg Mejeriby
En endnu vigtigere hændelse var etableringen af andelsmejeriet i 1899.
Med mejeriet var byens placering en realitet.
Nu gik det stærkt, og udstykningen af grunde tog fart og husene blev bygget i stor stil.
Alene i 1906 blev der bygget ti huse.

Stationen i Nr. Omme Mejeriby skulle have
et navn, og i 1911 gav man den navnet
Grønbjerg Station og efter det kom byen til
at hedde Grønbjerg. 
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Men mange almindelige mennesker har altid
ment, at man kan dø af sorg, og nu kan lægevidenskaben også bevise det. Der er et
samspil mellem hjernen og mange organer,
så man kan måske sige, at sjælen er til stede
i hele kroppen. Som noget ret nyt har man
fundet ud af, at hjertet kan komme til at
pumpe dårligere pga. sorg, endda i en grad
så man kan dø af det. Både på Rigshospitalet
og universiteterne i Aarhus og Odense forsker man i det. Når man i stedet for et almindeligt røntgenbillede optager en film, kan
man nogle gange se, at hjertet pumper alt for
dårligt hos en patient, der er blevet indlagt
for en blodprop i hjertet og ikke har det, men
i stedet er blevet ramt af en stor sorg. Sorg
kan give de samme smerter, som en blodprop i hjertet.
Der er stadig meget, man ikke ved, men
"sjælen" har stor betydning for kroppen. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Hjerte-smerte.
Den, der først fandt på at rime hjerte på
smerte, burde have været verdensberømt,
men det er sket for så længe siden, at ingen
kan sige, hvem det var. I et par tusinde år
opfattede man hjertet som sæde for sjælen,
men så kom danskeren Niels Steensen og
påviste, at hjertet simpelthen er en muskel.
Han (og flere andre anatomer) lavede mange
gode undersøgelser på organer og kirtler, og
han blev verdensberømt, men sjælen kunne
ingen finde. I den populære romantiske litteratur blev man ved med at forbinde hjertet
med følelser, men lægevidenskaben holdt op
med det og skelnede skarpt mellem det fysiske og sjælelige ( soma og psyke ).

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
12
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Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
LokalBrugsen Grønbjerg

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Torsdag den 19. marts kl. 20:00
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskab

4.
5.
6.
13

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
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Bestyrelsen

 Mette Larsen - ny leder på Grønbjerghjemmet
Ved: Grete Tange

Pr. 1. november kom der en ny leder på
Grønbjerghjemmet, og hendes navn er Mette
Søndergaard Larsen. Hun er 45 år og kommer fra Sdr. Omme, hvor hun bor sammen
med sin mand og to børn på 19 og 16 år.
Hun kører hver dag turen fra Sdr. Omme til
Grønbjerg.
Mettes baggrund
Mette kommer fra en stilling som daglig leder på ”Rosengården” i Skjern. Der var hun
i 4 år. ”Rosengården” er en institution for
sindslidende, hvor der er ca. ligeså mange
ansatte som på Grønbjerghjemmet.
Mette er uddannet på Rådhuset i Grindsted,
hvor hun var i lære og arbejdede i økonomisk forvaltning, på borgmesterkontoret og i
socialforvaltningen. Det gav kendskab til
sagsbehandlernes arbejde, som hun senere
har kunnet udnytte. Senere har hun arbejdet i
Give på et beskyttet værksted, hvor hun også
var på kontor. Mette har derfor erfaring med
mennesker med specielle behov og administrativ ekspertise.

Mette Søndergaard Larsen

Årsagen til, at Mette har søgt stillingen her,
når hun nu var i Skjern, der ligger tættere på
hendes hjem, er, at hun vældig godt kan lide
at arbejde med mennesker med svære handicaps, som det er tilfældet her. Mette har hele
tiden ønsket at vende tilbage til den brugergruppe, efter at hun havde været i Give. Årsagen til det er, at hun kan se glæden og den
positive ånd i øjnene på beboerne, og hun
nyder at opleve deres positive respons på
musik og sang, som hun ser her.
”Jeg kan rigtig godt lide at være her, og jeg
oplever, at beboerne vil mig gerne. Jeg gør
en stor dyd af at være meget sammen med
dem og deltage i de daglige gøremål, så jeg
lærer dem og personalet godt at kende”, siger Mette, og hun tilføjer, ”Det er vigtigt for
mig, at alle kan komme til mig, når man har
brug for det; og jeg synes også, det er vigtigt, at jeg ved, hvad der rører sig i huset.”

Mettes nuværende job
Hun sidder nu i ledergruppen for Center
Vest, hvor der er 3 andre med pædagogisk
og sygeplejemæssig baggrund, og dem mødes hun med hver uge, og hun kan der trække på deres kendskab til de forskellige grene
af arbejdet.
Mette er derfor ikke bange for at gå ind i
samtaler om beboerne og med deres pårørende, ligesom ledelse af en institution ikke
ligger fremmed for hende. Hun forklarer, at
årsagen til, at hun skiftede fra kontor til institution, var, at hun ønskede at være tæt på
de mennesker, som man arbejder for, så man
får et førstehånds kendskab til de ting, der
sker. Mette trives, når hun kan se en effekt
af det, hun laver.
14
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os, og jeg tror, at det er gensidigt. I det hele
taget er det vigtigt, at vi tager os af hinanden
i de mindre byer, og det ved jeg, fordi jeg
selv kommer fra en mindre by.
Jeg regner med at blive her i lang tid, og jeg
er ikke kommet for at revolutionere hele institutionen. Jeg vil følge levende med i,
hvordan man har gjort hidtil, og hen ad vejen er det da muligt, at der vil komme små
justeringer.
I det hele taget er jeg åben overfor alle, som
måtte have noget at spørge om, eller som har
noget at undre sig over angående vores forhold. Jeg glæder mig i det hele taget til arbejdet her.” 

At være i Grønbjerg
”Jeg har lagt mærke til det dejlige samfund,
der er herude, som kerer sig om os. Vennekredsen, som gør et stort arbejde for at arbejde for at forsøde opholdet her med aktiviteter og sommerferietur for beboerne. Det
betyder rigtig meget, for der er ikke så mange penge til den slags ting i vores budget.
Borgerne, der sørger for at få hentet varer
fra Brugsen, er jeg også glad for. Det fortæller, at vi ikke er helt ligegyldige i Grønbjerg,
og det er meget, meget rart. Det er ting, der
skal værnes om. Julestue, som der var arrangeret forleden, åbnede også vore døre, og
det sætter jeg stor pris på.
Samarbejdet med skolen er også vigtig for

Tak og Godt nytår
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 Samtale med Søren
Ved: Grete Tange

Samtale med Søren
Denne gang er jeg på besøg hos Søren Iversen, som har købt Birthe Kristiansens ejendom på Sønderkjærsvej 7. Han er så venlig
at tage imod mig midt i juletravlheden.
Skolegang
Søren er 23 år, født og opvokset i Ørnhøj,
hvor han også har gået i skole i de første tre
klasser. Herefter fortsatte han i Vildbjerg,
idet han havde svært ved at lære at læse og
skrive. Han gik i skole der til 9. klasse.
Uddannelse
Derefter gik Søren til hånde ved HV transport (tidligere Hover Transport) i Herning.
Han var værkstedsdreng der, indtil han blev
gammel nok til at tage kørekort. Han havde
nemlig planer om at blive uddannet som
chauffør. Søren begyndte netop der, fordi
hans far havde arbejde ved firmaet.

Foto: Mogens Ballegaard
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Da han var 18 år gik han i gang med uddannelsen til chauffør. Uddannelsen foregår i
Holstebro, hvor man går på transportskolen
og tager det store kørekort. Desuden skal
man tage forskellige kurser i kørsel af f.eks.
farligt gods, kemikalier etc. Disse kurser
fortsætter man med, fordi der hele tiden
kommer nye regler, som man skal sætte sig
ind i.

sted, hvor man kan stå og skrue på forskellige ting. Men også det dejlige område med
græs glæder han sig til at tage hånd om til
foråret.
Fritiden
I fritiden deltager Søren i landboungdommens arrangementer, for der finder han ting,
der interesserer ham. Han har ingen landbrugsuddannelse, selvom han arbejdede på
landet, da han gik i folkeskolen, men han befinder sig godt sammen med de mennesker,
der deltager der.

Arbejdet
Søren er vældig godt tilfreds med sit arbejde,
og han fortæller, at han kommer ud til mange forskellige mennesker, fordi lasten kan
være sand, grus, gylle og mange andre ting. I
nogle tilfælde starter Søren fra Herning, og i
andre tager han lastbilen med hjem og kører
næste dag ud her hjemmefra. Hvis det er tilfældet får han blot sin rute over telefonen,
hvorefter han selv kontakter de mennesker,
som han skal hen til bl.a. for at få at vide,
hvor han skal læsse af.

Relationer
Søren har faktisk en kæreste, men hun bor
ikke hos ham, da hun er på uddannelse i Aalborg, hvor hun læser til radiograf. Lige nu er
hun dog i praktik. Hende må vi derfor møde
på et senere tidspunkt.
Søren fortæller, at han faktisk har familie i
Grønbjerg, idet hans fars kusine er Inger
Kjeldgaard, og at han føler sig vel modtaget
her i byen.
Jeg skal ikke forstyrre mere, så jeg siger tak
for snakken. 

Hvorfor netop her?
Søren købte stedet her, fordi han syntes, at
det var dejligt med god plads både inde og
ude. Især nævner han værkstedet som et godt

Aktivitetskalender
MARGRETHES DØTRE 2014-2015
Planlagte arrangementer

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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tinatmathiasen@gmail.com
birthekamp@gmail.com
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den syvende gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er over Møller og Bager Søren M. D. Nielsen.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er glat og sluttes foroven med en
”bølge” hvorunder der så er plads til ordet
FRED der er omkranset af keltisklignende
ornamenter. Under navnene er skrevet ordene ”Tak for alt”.
Stenen er også forsynet med de karakteristiske tegn stjernen for fødselsdato og korset
for dødsdato. Stenen er ca. 57 cm bred og 74
cm over jorden.
Stenen er efter inskriptionen at dømme opsat
i 1926 og er dermed knap 100 år gammel.
Søren M. D. Nielsen
w I Søvind 30 · 9 · 1869
^ I Grønbjerg 10 · 5 · 1926
Søren M. D. Nielsen blev knap 57 år
gammel.

Foto: Mogens Ballegaard

ovennævnte Søren Marinus Degn Nielsen
fra Søvind. Søren Marinus Degn Nielsen
købte møllen og nedsatte sig som møller og
bager i Nr. Omme.
Året efter i 1897 købte Bertel Christensen
syv tdr. land i ”Grønbjerg” efter at have drevet købmandshandel fra ”Nyborg” som den
gamle skole i Gl. Grønbjerg hed (Grønbjergvej 45, Else Nyborg og Per Anneberg).
Sammen med møller Søren M. D. Nielsen
var de to medvirkende til at Grønbjerg udviklede sig.

Severine Nielsen
w I Nr. Omme 4 · 5 · 1880
^ I Grønbjerg 2 · 9 · 1963
Severine Nielsen blev godt 83 år gammel.
Søren Marinus Degn Nielsen blev gift med
Severine Madsen (den 1. april 1898) datter
af Mads Madsen og Mette Margrethe Thomsen, Holstebrovej 16, Grønbjerg også kaldet
”det lille teglværk”.
De fik børnene Olga Knudsine Nielsen og
Martin Møller Nielsen.

I 1905 brændte møllen, men blev genopført.
Søren M. D. Nielsen byggede ligeledes et
bageri ved møllen. I 1920 blev der stiftet et
EL-selskab i ”Grønbjerg” og man vedtog at
opføre et elværk, også ved møllen, i 1921.
Søren M. D. Nielsen der også var medlem af
bestyrelsen fik til opgave at bestyre elværket.

Den første mølle i ”Grønbjerg” blev opført
nær Grønbjerggård (Annebergs kontorbygning). Møllen blev i 1896 flyttet til bakken
mod nordøst (i dag Algade 4A, Tommy og
Inger Kjeldgaard).
Til hjælp ved opførelsen af møllen kom
18
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Møllen blev opført i 1896. I 1898 giftede Søren M. D. Nielsen sig med Severine og i 1897 opførte Søren stuehuset med bageri, beboelse, butik og stald. En anden kilde mener at det er Søren (28) og Severine (17) der står foran stuehuset. Det er også tydeligt at der mellem 1897 og 1921 er sket en ændring
med bebyggelsen. Hvorvidt huset i 1905 tog skade da møllen brændte vides ikke, men taget er udskiftet
ligesom de to skorstene har skiftet udseende og tilsyneladende også placering.

Møllen med stuehuset foran er fra tidsrummet 1921 - 1923. På det tidspunkt er der opsat elmaster for at
føre strømmen ud til husene i Grønbjerg. Personerne i forgrunden er sandsynligvis Søren Marinus
Degn Nielsen og han hustru Severine. Desuden kunne det formodes at tilbygningen bag hestene kunne
være elektricitetsværket eller bageriet.
19
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I 1923 brændte både møllen, bageri og elværket, medens stuehuset ikke tog skade.
Elværket blev herefter opført i Algade 19.
Søren M. D. Nielsens datter Olga Knudsine
Nielsen der var gift med Peder Tolsgaard
Pedersen fra Vejrum ved Struer overtog
stuehuset.
Søren Møller Degn Nielsen opførte imidlertid et nyt bageri i Algade 21.
I 1930 overtog Søren Marinus Degn Nielsens søn Martin Møller Nielsen bageriet og
tilhørende forretning og sammen med sin
kone Emma, der var fra Brejning, opbyggede de en stor og om-sig-gribende virksomhed med kaffebord ud af huset, og havde på
et tidspunkt indtil flere biler til at transportere kaffebord ud i mange sogne, når der skulle festes.
Emma og Martin Møller Nielsen fik tre
børn. Henning, der overtog bageriet efter sine forældre i 1965, samt Betty og Bodil.
Efterkommere herfra har ikke direkte tilknytning til Grønbjerg.

Øverst et par-tre af bager Møller Nielsens bilpark
til udbringning af ”kaffeborde” i det meste af
Vestjylland.
Midten: Emma, Martin og Henning Møller Nielsen på vej ud med kaffebord i en nyere udgave af
bilparken

Nuværende ejere af den forhenværende mølle er: Tommy Kjeldgaard og Inger Kirkegaard Kjeldgaard.

Herunder møllens fundament der står endnu,
knap 120 år efter opførelsen af den oprindelige
mølle. Møllens fundament danner rammen om
Tommy og Ingers hestebokse.

Kildematerialet er hentet fra bøgerne ”Grønbjerg
1897 - 1997”, ”Grønbjerg by og land - før og nu”
og fra kirkebøger samt Grønbjerg Lokalhistorisk
Arkiv. 
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80’er fest i Grønbjerg







Har du sovet uden babyalarm?
Cyklet uden cykelhjelm?
Lejet moviebox og set VHS film?
Haft maskinskrivning i skolen?
Inhaleret røgen fra grøn Cecil, mens du sad på bagsædet uden sele?
Rullet kassettebåndssalat op med en blyant for at redde yndlingssangene med New Kids On The Block, Duran Duran, Bananarama, Twisted Sister m.fl., som du møjsommeligt havde optaget fra radioen?

Så kom og få en fantastisk aften med ligesindede. Tag dine venner med.
Mød gamle klassekammerater. Mulighederne er mange.

Lørdag den 21. februar 2015 kl. 18.00
slår vi dørene op til Grønbjerg Friskoles Multisal, hvor en udsøgt 80’er
middag vil blive serveret.
Herefter er der dans til tonerne fra dine yndlings 80’er bands.
Du skal være over 18 år, medbringe eget bestik - og vi bliver ved til klokken 2
Prisen for alt dette inkl. natmad er 250 kr. pr person.
Drikkevarer sælges i baren til fornuftige priser (egne drikkevarer må ikke
medbringes).
Du tilmelder dig ved at overføre 250 kr. til
konto 7590 - 2159294 i Jyske Bank
eller via Mobile Pay til 51 37 41 66
Sidste frist for tilmelding er fredag den 6. februar
Ønsker du at reservere pladser til en samlet flok, kan du skrive til os på 80gb2015@gmail.com

Kom, som du så ud dengang. - Der vil være præmie til den bedst udklædte!
Aftenens overskud går til Grønbjerg Friskoles Støtteforening.
Med venlig hilsen Grønbjerg Friskoles Festudvalg:
Gitte Bune, Per Thomsen, Peder Juelsgaard, Claus Schjerlund, Heidi Kjær og Line Marleen Bundgaard
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
22
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Efterlysning
fra Margrethes Døtre!

Hvem har nogle smaddergode ideer
Vi vil gerne høre fra byens skønne kvinder (du behøver ikke
at være medlem af foreningen), hvad I har af forslag til kommende arrangementer - forslag kan senes på følgende mailadresse:
Tinatmathiasen@gmail.com
Vi glæder os til at se hvad I har lyst til af arrangementer.
Godt nytår
Hilsen Margrethes Døtre

Årsprogram for Kultur og Samvær 2014 - 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--23
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 Det gode ved Danmark
Ved: Beyhan Dogan Nielsen

Jeg er født og opvokset i Tyrkiet og kom til
Danmark som 24 årig for at studere. Jeg kan
se Danmark med andre øjne end almindelige
danskere, da jeg kan sammenligne Danmark
med Tyrkiet.
Tyrkiet og Danmark er meget forskellige på
mange punkter.
Det danske velfærdssamfund
Danskerne har formået at skabe et velfungerende velfærdssamfund, der er rigere end
mange andre lande, og som har en lav social
ulighed. Gratis skolegang hele vejen til universitet, gratis lægebehandling og gratis
tandlægebehandling for børn og unge er
langt fra en selvfølge i andre lande. I Danmark har vi et sundhedssystem, som tager
hånd om alle, uanset status og økonomi.

mb-foto

Tyrkiske forhold
I Tyrkiet er folkeskolen blevet meget svækket i de seneste år, så mange forældre er
nødt til at sende deres børn på private kurser
om aftenen og i weekender ud over deres
skoletid for at sikre, at deres børn lærer nok.
Universitetsstuderende skal betale en stor
sum penge hvert semester for at gå på universitet. De er økonomisk fuldstændig afhængige af deres forældre. I Danmark betaler studerende ikke noget til universitet, og
de får SU oveni. Så økonomien er ikke en
barriere for at tage en uddannelse. Alle har i
princippet de samme muligheder for at arbejde, uddanne sig og udleve deres drømme
i modsætning til i Tyrkiet, hvor man ingen
chance har, hvis man er født på samfundets
bund.

aften 6 dage om ugen. Hvis man har to ugers
ferie om året, er man meget heldig. I Danmark afleverer man sine børn trygt i institutionen samtidig med, at man passer sit arbejde. Institutioner er så dyre i Tyrkiet, at for
de fleste kvinders vedkommende kan det ikke betale sig at arbejde. Mange kvinder stopper med at arbejde, når de føder børn, da der
ikke er barselsorlov i den private sektor. De
37 timers ugentlig arbejde i Danmark giver
mulighed og tid til familien og fritidsaktiviteter. Så man arbejder alt for lidt i Danmark :)
Økonomisk støtte
Dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge,
flexjob, skånejob og kontanthjælp er uhørt i
Tyrkiet. Man er økonomisk afhængig af sin
familie, når man er arbejdsløs, når man er
syg, når man er på barsel, eller når man er
handicappet. I Danmark henvender man sig
til den offentlige sektor, hvis man har brug
for hjælp. Det giver muligheder for at vælge
og planlægge sit eget liv og at tage beslut-

Arbejde, ferie og barsel
De fleste danskere arbejder 37 timer om
ugen. Hvis man ikke er offentligt ansat i
Tyrkiet, er det meget almindeligt, at man arbejder fra kl. 8.00 om morgenen til kl. 22.00
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ninger på egen hånd uden at være økonomisk afhængig af andre mennesker. I Tyrkiet er de ældre og de handicappede familiernes ansvar og dermed en byrde for familien.
Mange fysisk handicappede er tvunget til at
blive indendørs, da de ikke har kørestol eller
hjælpemidler, så de kan komme ud. De har
ikke et værdigt liv.

behøver ikke rejse dig, hver gang din chef
går forbi. Det gør man nemlig i Tyrkiet!!!
Det sætter jeg pris på i Danmark
Der er mange gode ting i Danmark såsom:
demokrati, frihed, ytringsfrihed, stor politisk
stabilitet, tiltro til at der ikke er korruption
og nepotisme. I Danmark er der ligestilling,
religionsfrihed, retssikkerhed, tryghed, velstand, social retfærdighed og et aktivt foreningsliv.

Sociale normer
Danmark er et paradis for lønmodtagere. I
Tyrkiet kan du nemt risikere at blive fyret,
fordi du er uenig med din chef, eller du prøver at forhandle bedre arbejdsvilkår. Danskerne er afslappede ift. sociale normer. Du

Det danske velfærdssamfund giver frihed og
økonomisk sikkerhed. Det er betryggende, at
alle har ret til det. 

En stor tak til alle Runestenens sponsorer.
Redaktionen er overbevist om,
at Runestenens læsere sætter pris på jeres støtte.
Tak og Godt nytår

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
motorsave
minitraktorer
Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 20 48 58 38
Email: vildbjergauto@hotmail.dk
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 En mester mere i Grønbjerg - Danmarksmester
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen
Lund-Nielsen foto

Den korte forklaring
Det er jo ikke hver dag vi får en Danmarksmester i Grønbjerg, men det fik vi i oktober.
Hvordan det hænger sammen, har redaktøren opfordret mig til at skrive lidt om, så
hermed følger forklaringen.
Den helt korte forklaring er, at det startede
med en telefonopringning fra Harry Jensen
fra Vorgod i januar 2012 og det kulminerede
med et Danmarksmesterskab i ”Markprøve
for Engelske Stående Jagthunde 2014” den
8. oktober.
Den lidt længere forklaring følger her .
En ”stående hund”
Efter en del år med en labrador, som primært er avlet til at hente det vildt jægeren
skyder eller anskyder, fik jeg lyst til at prøve
en anden slags jagthund. Det skulle være en
stående hund. En stående jagthund afsøger
terrænet i et bredt zig-zag mønster. Når vildtet fornemmer der er fare på færde, vil dette
instinktivt trykke sig mod jorden. Idet hunden lugter vildtet – det får fært – reagerer
hunden ved at stoppe og stille sig i en karakteristisk stilling, med næsen i retning mod
vildtet - den tager stand.
Hunden holder på den måde vildtet til jægeren kommer frem. På kommando går hunden
frem og rejser vildtet og jægeren kan skyde.
Denne form for jagt er primært på fuglevildt,
men hunden reagerer på samme måde, hvis
f.eks. en hare eller et rådyr trykker sig.

Bretonnen Zilla
Vi valgte en race som kaldes Breton, som
stammer fra Bretagne i Frankrig, hvor den er
meget brugt til sneppejagt.
Det blev til Ritta, som blev omdøbt til Zilla
og hentet ved Brønderslev i januar 2011.
I forhold til en labrador, har den kun 1/3 så
meget hjerne, men til gengæld 3 x energi og
en jagtlyst ud over det sædvanlige, så jeg

Sommerbadminton
Har du lyst til at leje en bane og spille sommerbadminton fra uge 15 - 38,
er der tilmelding i
multirummet på friskolen den 23. marts kl. 18.30.
Hilsen Grønbjerg Aktiv Badminton.
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Lund-Nielsen foto

kom på arbejde, men det var både sjovt og
udfordrende.
Jeg allierede mig med en erfaren hundefører,
så jeg fik trænet søg og stand. Det er ikke
noget man træner med en labrador, så det
var nyt for mig, men det gik rigtig fint.

”Sparket”
”Hun går dælme godt!” kom det fra Harry –
vestjysk ros, af høj karat. Jeg kunne godt se,
at hun løb på en mere energisk måde og hun
fandt tit fugle, også der hvor andre hunde
havde afsøgt terrænet.
”Du er nødt til at tage til en markprøve med
hende.”
Jeg blev mæt af prøver, med mine labradors
og det var slet ikke med henblik på prøver
jeg havde anskaffet en Breton. Den skulle
”bare” være en jagthund. Harry kom flere
gange i løbet af foråret, men han fik mig ikke overtalt.

Træning med andre
Så kom det opkald, der startede det hele. Jeg
blev ringet op af Harry, som har haft Breton
i mange år. De var nogle breton-folk som
trænede sammen, så jeg var velkommen til
at træne med. Harry har ca. 1500 ha marker
han må træne og afholde prøver på, og han
bruger meget af sin pensionisttilværelse på
at fodre og udsætte agerhøns og fasaner, så
det var en helt ny verden der åbnede sig, da
jeg kom med ham.
I dag kan jeg bedre sætte mig ind i de gamle
jagtfortællinger, hvor f.eks. Kaj Munk beretter om dengang man jagede urfugle på hederne med en Herta Pointer eller agerhøns
på stubmarkerne med en tysk korthår. Eller
når Henry Pedersen drømte sig væk i fortællinger om masser af fasaner i mosen, som de
jagede med stående hunde.
Det var dengang der var mange fugle at jage. Nu oplevede jeg, at der faktisk findes
steder, hvor der er fugle. Ikke i hundredevis,
men så mange, at vi finder fugle hver gang
vi er ude og træne.

Hvad er en markprøve?
Meget kort fortalt, så er markprøver for stående hunde delt op i to former. En kvalitetsprøve, hvor den enkelte hund bedømmes,
dvs. i princippet kan alle hunde til en prøve
få 1. præmie. Det kaldes ”Åben Klasse” og
indtil hunden fylder 2 år, kan den stille i
”Ungdomsklasse”, hvor kravene er knap så
strenge. Så er der Vinderklasse, som jeg
vender tilbage til.
1. præmie i Ungdomsklassen
Til efteråret trænede jeg igen med Harry &
Co. og Zilla imponerede dem der så hende.
”Der er en prøve ved Vildbjerg i september
og hun kan stadig stille i Ungdomsklasse.
Du SKAL af sted!” Denne gang lykkedes
27
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Den 1. april 2014, stillede vi så op til vores
første Vinderklasse prøve. Det blev noget af
en oplevelse, for om formiddagen var der
masser af fasaner i rapsmarker, der grundet
det milde forår var så høje, at de var over
knæhøjde. Vi skulle ud som de sidste og
indtil videre var der ingen der havde haft en
perfekt situation, hvor hunden tager stand,
dommeren/skytten kommer frem, fuglene
lettes, hunden sætter sig og afventer hvad
den skal. Det skal lige siges, at vi konkurrerer med settere og pointere og en Breton er
meget lille i forhold til dem. Jeg slap hende,
men hun forsvandt ind i den høje raps. Pludselig så jeg hende i en lavning, hvor hun
snurrede rundt i stand. To minutter senere,
havde vi, som de eneste, haft den situation vi
alle håber på. Hun havde ”naglet fuglen” til
jeg og dommeren kom frem. Over middag
udvælges de hunde der er med i 2. heat. Vi
var med og da den endelige matchning skulle ske – de sidste 5-6 hunde testes mod hinanden – var vi stadig med og for at gøre en
lang historie kort, så endte vi øverst på podiet. Vi havde vundet vores første vinderklasse.

det ham at få mig overtalt og tre uger senere
havde hun 1. præmie. Det var da meget fedt,
som man siger nu om dags.
Åben Klasse
Det blev forår 2013 og Zilla var 2 år, så –
konkurrencemenneske er man vel lidt - nu
skulle vi se, om vi ikke også kunne få en 1.
præmie i Åben Klasse, hvor kravene er lidt
skrappere. Det blev til 3 prøver i foråret og 2
i efteråret, men det ville ikke lykkes. Alle
sagde hun gik fantastisk, men vi manglede
lige det sidste, så det blev kun til 2. præmier
og 0’er.
Nu var jeg blevet stædig og bidt af prøverne
og som den sidste chance i 2013 var der en
prøve ved Tinglev, tæt på grænsen til Tyskland midt i oktober. Jeg meldte mig til og
endelig lykkedes det, 1. præmien var i hus.
Vinderklassen
Når en hund har 1. præmie i Åben Klasse,
kan den stille i Vinderklasse og så er det en
konkurrence om at præstere bedst på dagen.
Der er typisk 20 hunde og de fem bedste
placeres som 1. vinder, 2. vinder, osv.
For alle prøver gælder, at de enten holdes
om foråret, hvor der ikke skydes fugle, men
blot et skud i luften når fuglene lettes. Ellers
holdes de om efteråret som rigtige jagter,
hvor fuglene skydes og skal hentes på kommando, af hunden der letter dem. Hundene
testes altid to og to, hvilket gælder alle klasser.

Kvalifikationen til DM - og Elgjagt
Resten er ren pral og kan gøres kort. Zilla
vandt også de næste tre vinderklasser, så
pludselig var vi kvalificeret til DM.
Der kommer så lige den lille krølle på historien, at jeg har gået på elgjagt i Sverige gennem mange år. Premieren ligger altid den

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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samme uge i oktober og i år havde jeg inviteret en jagtkammerat og min søn Thomas
med sin jagtkammerat med til Sverige. Det
faldt sammen med DM, så jeg måtte finde
en løsning.

Det gør man altså ikke!
Jeg mødte en meget passioneret hundesportsmand på en jagt kort tid efter DM som
sagde:. ”For det første, så er den dato der er
DM en helligdag med stort X i kalenderen
og havde min datter arrangeret bryllup den
dag, havde jeg bedt hende flytte det.
(Underforstået – man arrangerer ikke elgjagt
den søndag).
For det andet. Nu har jeg gået på markprøver siden 1970 og været kvalificeret til DM
nogle gange, men aldrig vundet. Så kommer
sådan en ”Young-Punk” og vinder 3 prøver
samt DM det samme år. Det er uhørt og skide uretfærdigt.” (Sagt med et smil på læben
og et klap på skulderen)

En stand in
En anden jagt/hunde kammerat, Jan Nielsen
fra Aulum havde også kvalificeret sig med
sin hund. Han kender Zilla og har haft hende
med på en anden prøve jeg ikke kunne komme med til og lånte hende også med på rypejagt i Nordsverige. Løsningen blev, at han
fik hende hjem torsdag aften, hvor der var
DM søndag, så de kunne nå at træne lidt
sammen.
Det blev en helt fantastisk dag. For mig, fordi min hund vandt DM. For Jan, som har
været med til DM en del gange, gået til prøver i over 25 år og selv har været dommer,
men aldrig vundet et DM og Zilla, hun elsker bare at komme ud og jage.

Et par ”links” hvis man vil se lidt billeder,
m.m. fra DM
http://www.pointerklub.dk/DM%202014%
20Fotos.htm
http://www.pointerklub.dk/Image/Et%
20fejende%20flot%20DM%20i%20det%
20nordjyske.pdf

Kyndelmisse slår sin knude…..
Søndag den 1. februar kl. 16 i Nr. Omme kirke
Gospelkoret og Bluesmusikere medvirker

Musik for de små

Minikonfirmander

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

Et nyt hold starter med
spaghettigudstjeneste i :
Nørre Omme kirke:

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.

onsdag d. 4. februar kl. 17.30
Forløbet slutter med en festlig gudstjeneste Palmesøndag .
Alle i skolens 3. klasse
får direkte besked
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Sponsoraftaler – ønsker du at blive sponsor

Grønbjerg aktiv forening for alle

Vil du være synlig sammen med os?
30

14. januar 2015

Sådan bliver du sponsor:


Du siger ja til en sponsoraftale, når vores sponsorudvalg eller en fra besty‐
relsen kontakter dig.



Du kan klikke på kolonnen ”sponsorer” på vores hjemmeside. Her kan du
under punktet, ”ønsker du at blive sponsorer”, udfylde en formular og tryk
send, herefter vil en fra bestyrelsen kontakte dig.



Du kontakter en fra bestyrelsen, som med glæde tager imod din henven‐
delse.

Sponsoratet kan omfatte:


Pengebeløb



Arbejdskraft



Gaveartikler

www.groenbjerg-aktiv.dk
Eksempler på visitkort på vores hjemmeside www.groenbjerg‐aktiv.dk

Vi glæder os til at få et sponsorsamarbejde med dig 
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Dit sponsorat støtter Grønbjerg aktiv forening for alle og giver dig omtale på flere niveauer:


Dit sponsorat giver os mulighed for at opretholde og udvikle fritidstilbud,
som gymnastik, badminton, fodbold og ungdomsklub i Grønbjerg.



Jo bedre økonomi vi har, desto bedre er rammerne for at skabe gode tilbud
og udvikling.



Når du støtte os, støtter du hele Grønbjerg Sogn. Et aktivt foreningsliv skaber
dynamik og trivsel og gør det interessant at bosætte sig i Grønbjerg.



Dynamik og trivsel i Grønbjerg, har ligeledes betydning for Friskolen, Brugsen
og andre virksomheder.



At drive en virksomhed i et sogn, der har dynamik og positiv omtale kan
medvirke positivt til virksomhedens drift.



Dit navn bliver synlig sammen med en aktiv forening, der har en stor berø‐
ringsflade i Grønbjerg.



Vi ønsker at skabe denne positive dynamik sammen med din virksomhed, så
støt Grønbjerg aktiv forening for alle og bliv synlig sammen med os. I fælles‐
skab kan vi ‐ derfor har vi brug for din støtte.



KONTAKTER TIL BESTYRELSEN

Se venligst vores hjemmeside:
www.groenbjerg-aktiv.dk
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Her bliver du synlig sammen med os







På vores hjemmeside groenbjerg‐aktiv.dk. Jeres logo kører løbende over
hjemmesidens forside. Derudover vil jeres logo altid være synlig under ko‐
lonnen sponsorer. Hvis man trykker på jeres logo på vores hjemmeside vil
man blive linket til jeres hjemmeside, hvis I har en.
Alle vores medlemmer ca. 300 stk. er inde på vores hjemmeside, hvor de
skal tilmelde sig aktiviteter. Derudover bliver vores hjemmeside besøgt af
andre, hvor jeres logo bliver set.
Jeres logo vil være synlig til vores gymnastikopvisning, hvor en stor del af
sognet og deres familier er samlet.
Jeres navn vil blive nævnt ved arrangementer og i nogle af vores skrivelser,
som sendes rundt med Runestenen, lokalbladet, der omdeles lokalt og til
abonnenter uden for sognet.
Vi er imødekommende for jeres ideer og tanker til hvordan I ønsker, at vi
skal synliggøre jeres virksomhed. Vi er parat til at tænke nyt og kreativt, så
lad os høre jeres side.

Eksempler på visitkort på vores hjemmeside:

Vi glæder os til at få et sponsorsamarbejde med dig 
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Adventskoncerten i Nr. Omme kirke med deltagels af Nr. Omme Kirkes Gospelkor iført behørigt påklædning til anledningen og som kan synge andet end gospel - og otte musikanter fra organist Helle
Majlunds elever på Grønbjerg Friskole.
Den opmærksomme har sikkert allerede bemærket, at der ikke var mange tilhørere - men, men, men…
de tomme pladser er optaget til det tyve personers store kor. Kirken var fyldt med tilhørere så de unge
medvirkende var henvist til siddepladserne på pulpituret.
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 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Bestyrelsen

Den 6. november var der novemberfest på
Hjemmet, og vi var nogle som hjalp til med
borddækning, servering, samt oprydning til
slut.
Der var mange pårørende på besøg, og vi fik
solgt mange medlemskort, så nu er der lidt
at gøre godt med igen.

Til julemarked på Friskolen havde vi en
stand, hvor vi solgte forskellige hjemmelavede ting.
Vennerne skiftedes til at passe boden. Om
formiddagen var der en del af beboerne nede
at kigge på de mange ting, som kunne købes.

Der var julehygge på hjemmet den 21, november. Vennerne havde bagt og lavet forskellige dekorationer, som var til salg.
Der blev også solgt vafler, gløgg, kaffe og
småkager.
Tombolaen blev hurtig udsolgt, og beboerne
havde en dejlig dag.

Den 10. december var der julefrokost i Forsamlingshuset for beboerne samt vennerne
med deres ægtefæller.
Vi fik en god frokost fra Madbutikken i
Spjald, så alle blev godt mætte.
Der blev sunget et par julesange, og Julemanden kom på besøg med en gave til beboerne, og det var en stor succes.
Alle havde en god formiddag,

HUSK
GYMNASTIKOPVISNING

N.B. Grønbjerghjemmets Venner holder generalforsamling onsdag den 4. februar kl.
14.30. på Grønbjerghjemmet. 

Grønbjerg Aktiv afholder
gymnastikopvisning
13. marts 2015 kl.
og
badmintonturnering
14. og 15. marts 2015

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

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

www.klinikforsundhed.dk
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 Nr. Omme Kirke har fået en ”aflastningsklokke”
I Runestenen nr. 57 fra den 15. juli 2002 kan
man læse følgende:

Stort set alle kirker havde i middelalderen to
eller flere klokker. En ny aflastningsklokke
kan derfor ses som en genskabelse af den
klokkebestand, kirkerne havde før den store
klokkekonfiskation i 1528, hvor 2/3 af landets klokker (omkring 470 t) blev omstøbt
til krigsformål.

Automatisk ringning?
I menighedsrådet har vi igennem lang tid
drøftet muligheden for at automatisere ringningen. Det kan vi godt gøre, men det vil
blive meget dyrt, idet der skal en ny kirkeklokke til. Pengene, som vi ville bruge til at
etablere ringningen for, har vi i stedet sat i
banken, og så har vi lagt planerne på hylden
indtil videre.
Formand for Menighedsrådet Hanne Kjærgaard

Hvorfor en aflastningsklokke?
En aflastningsklokke kommer som regel kun
på tale, hvor et menighedsråd ønsker en
klokke ældre end år 1450-1500 forsynet
med automatisk ringeanlæg.
Man mener at Nr. Omme kirkes gamle klokke er fra tiden før ca. 1400.

Hvornår talen om en aflastningsklokke egentlig kom op
vides ikke med bestemthed,
men ifølge ovenstående, noget
før 2002.
Klokkekonsulenten
Fra kirkeministeriets klokkekonsulent har vi lånt følgende:
En aflastningsklokke er en ny
automatiseret klokke, der anskaffes til supplering af en eksisterende gammel klokke, og
hvor den gamle klokke fortsat
ringes manuelt med reb. Det
bliver herefter den ny klokke,
der klarer de daglige ringninger, mens den gamle klokke
benyttes sammen med den nye
klokke ved sidste ringning om
søndagen og ved andre lejligheder, hvor der efter landets
skik ringes med to eller flere
klokker. Den nye aflastningsklokke afpasses tonemæssigt
efter den eksisterende klokke,
hvorved de to kommer til at
indgå i en harmonisk samklang.

Der er meget snævert i kirkens tårn og det krævede også nogen tilpasning at få klokkestolen til den nye aflastningsklokke placeret.
Ligeledes var det lidt af en udfordring at få taget et billede af hele
klokkestolen med klokke og den gamle klokke i baggrunden.
36
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Rundt på den øverste del af klokken står denne tekst:
TIL NØRRE OMME KIRKE STØBTES DENNE KLOKKE AF EIJSBOUTS HOLLAND ÅR 2014

Teksten på klokken herover er forfattet af sognepræst Bodil Toftdahl

”hjemmefra” så der var meget lidt tilpasning
på den front. Snedkerne fik opsat klokkestolen hvorefter smeden kunne komme i gang
med at montere klokke, drivmotorer, kæder
og trækwirer så alle mulighederne for ringning, bedeslag og kimning kunne udføres
automatisk.

En bemærkning fra arbejdstilsynet har også
været medvirkende til beslutningen om at
opføre en aflastningsklokke.
Den 15. december ankom så holdet der skulle opsætte den nye klokke. Menighedsrådet
havde bebudet at ringningen fra Nr. Omme
kirkes klokke i en periode var ophørt på
grund af opsætning af den nye aflastningsklokke. Inden da var der stillet et stillads op
og den gamle klokke var taget ned fra sine
lejer og ophængt inde i kirketårnet.
Egeplanker med en tykkelse på 17 x 17 cm
og længder på indtil flere meter, motorer og
øvrig materiale, samt, ikke at forglemme,
den nye klokke, skulle alt sammen hejses op
og fragtes ind ad glamhullet hvor den gamle
klokke havde hængt.
Hele klokkestolen havde været samlet

Det uforudsete
En lille, men uforudset detalje opstod den
sidste dag da den gamle klokke skulle hænges op igen. Det viste sig at egeplanken som
klokkelejet i vestsiden skulle hvile på var en
smule dårlig. Arkitekten blev kontaktet og
tømrer og smeden lagde hovederne i blød
for at finde ud af hvor man kunne få fat i en
lignende egeplanke. Den nærmeste tømmerhandel havde ikke lige en egeplanke på én
meter og ca. 10 x 10 cm i tykkelsen liggen37
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Herover hejses den nye klokke op og til højre er den gamle klokke - ikke sat i skammekrog, men anbragt således at den ikke var for meget i vejen for at sætte den nye op.

de. Den eneste mulighed man umiddelbart
kunne se var at kontakte firmaet der havde
fremstille klokkestolen, om de havde en lignende planke. Det havde de, så der blev sporenstregs skaffet et bud, der kunne køre til
Thisted, hvor virksomheden havde hjemme,
for at hente planken så tømreren kunne få
den skåret til og sat op og smeden kunne nå
at få klokken sat op inden søndag hvor begge klokker skulle tages i brug.

Arbejdet blev udført og søndag den 21. december, fjerde søndag i advent 2014, kunne
det hele så tages i brug og der blev ringet både med den nye klokke og med den nyopsatte gamle klokke.
Rygterne går nu på at der skal være et lille
indvielsesarrangement - men det er kun rygter - vi må se og høre nærmere. (-mb)

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Til venstre er det kimemodulet - og det er denne lille sag plus en motor, der erstatter kimelaugets otte
mennesker. Til højre er det bedeslagsmodulet set fra to vinkler. Motoren er placeret på fundamentet under modulet. Man kan lige ane kimemodulets motor på billedet længst til højre.
Selve ringningen med klokken foregår så med en tredje motor der sætter klokken i svingninger og
kneblen hænger frit og hamrer mod indersiden af klokken.

Den gamle klokke er blevet forsynet med ny
klokkebom, ophæng i rustfrit stål samt nye lejre.
Til højre på billedet ses den nyindsatte egeplanke.
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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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 Vi cykler til fordel for børn med kræft
Ved: Jesper og Susanne Bagge Pedersen

Hvem kan egentligt stå for den overskrift?
Ja det kunne hverken Susanne eller jeg og
hvorfor – fordi Team Rynkeby er en velgørenhedssucces. Sidste år blev der samlet
mere en 36 mio. kr. ind til børn med kræft,
deres familier og forskning i børnekræft.
Hele ideen bag Team Rynkeby er meget
tiltalende, for alle de donationer, der kommer til Team Rynkeby, går ubeskåret til
Børne Cancer Fonden. Det er fordi vi som
deltagere selv dækker vores egne udgifter
(cykler, tøj, hotel og fornødenheder), og
Rynkeby Foods dækker alle andre udgifter
gennem Rynkeby Fonden, så der går ikke
noget til administrationsomkostninger.
Team Rynkeby er startet i 2002 til en julefrokost hos juicevirksomheden Rynkeby,
hvor 11 motionscyklister blev enige om at
om at cykle til Paris for velgørenhed. Bare
den idé, om at motionsidé fødes ved en julefrokost, er jo lidt for godt kendt – jeg
kender for eksempel 4 ”løbetosser”, der fik
en ide om at løbe maraton til en julefrokost, og nu er det blevet til mere en 30 maraton løb for de 4 tilsammen.
Hele ideen bag Team Rynkeby er bygget
Næsten klar til Paris - der skal blot 3000 km i benepå 3 grundpiller:
ne på denne cykel og når Rynkebycyklen kommer i
1. Velgørenhedsarbejdet, hvor der som
sagt blev samlet 36 mio. kr. ind sidste
år.

marts måned skal der ekstra 2500 km i benene.

2. Sammenholdet, det er næsten som at få
en helt ny familie, hvor man kommer

A n t i kvi t e t e r o g n ost a lg i
Algade 33, Grønbjerg
Åbningstider: Fredag og Lørdag 10 - 15.30
Tlf. 60 78 91 10
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hun har rollen som koordinator for de 12
servicefolk, vi har med på turen fra Team
Rynkeby Midt-Vest. Og det er helt fantastisk! Tænk, at der er 12 frivillige, der gider bruge mindst en uges sommerferie på
at servicere 50 ryttere – det vil sige står
klar med mad ved depoterne, sørge for hoteller og forplejning osv. For at vi andre
kan have en fantastisk cykeltur til Paris.
Jeg deltager som rytter – det vil sige, at
sammen med 50 andre skal jeg cykle ca.
1400 km fra Herning til Paris over 7 dage,
og det kræver også lidt forberedelse.
Jeg skal gerne nå ca. 3000 km inden vi får
vores nye Rynkebycykler i slutningen af
marts, og derefter skal jeg gerne nå 2500
km på Rynkecyklen inden turen til Paris –
så det gælder bare om at få nogen kilometer i benene.

meget tæt på hinanden.
3. Motion, hele ideen er at kombinere motion med noget mere.
Og det er i virkeligheden det, der tiltaler os
det med at kunne kombinere tingene - motion med noget mere, det at man gør noget
for en selv, samtidig med at man gør noget
for andre, det er da en tanke værd.
Men det er også tanken om at gøre noget
sammen. Dels er det noget Susanne og jeg
har sammen, selvom vi har meget forskellige roller på holdet, og dels er tanken om at
gøre noget sammen med 65 helt fremmede
mennesker meget tiltalende.
Nu siger jeg godt nok 65, men det er kun
Team Rynkeby Midt-Vest – på hele Team
Rynkeby er vi 1450 mennesker fordelt på
32 lokale hold fra Danmark, Sverige, Norge og Finland og Færøerne. Vi var et stykke over 5000, der søgte om at komme med,
men altså kun 1450 der får lov at deltage.
Med hensyn til de forskellige roller, så deltager Susanne som Servicechef, det vil sige

Hvis I tænker ligesom os, det er da en sag
der er værd at støtte, så er I meget velkomne til at give et bidrag – der er sat en raslebøsse op i Brugsen i Grønbjerg. 

Gospel kor
Gospelkoret fortsætter også efter jul
19.30 - 21.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Vi øver følgende datoer:
Januar: ............ 8., 15., 22. og 29.

Februar: ..........19. og 26.

Marts: ............... 5., 12., 19. og 26.
Deltager ved : 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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FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG
Søndag d. 15. februar kl. 14
i Multisalen
hvor der vil være mulighed for
at slå katten af tønden
og nyde kaffen!
Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er
25 kr. pr. person.
For denne pris får man en fastelavnsbolle, slik til tøndeslagerne, kaffe,
te og saftevand.

Der er præmier til Konger, Dronninger og Bedst udklædte.
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening
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 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2013
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Force Technology, der står for prøvetagning
af vandet i Grønbjerg, har igen i år udtaget
prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker er forpligtigede til at offentliggøre resultatet af prøverne. Oversigten over vandkvaliteten er også tilgængelig på Grønbjergs hjemmeside (www.groenbjerg.dk).

Det gør de ikke, fordi de kun ved, hvad deres måleudstyr fortæller dem, og udstyret
siger mindre end 1. Der er med andre ord
ingen fare på færde.
Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. Som det kan læses af tabellen, så blev
der fundet coliforme bakterier i én prøve.
Prøven blev gentaget dagen efter, og her
var der ingen bakterier. Der er uvist hvorfor
der blev fundet bakterier. Måske beskidt
prøvningsudstyr? Måske bakterier på vandhanen? Måske …

Heldigvis er det ingen skam at offentliggøre
tallene for Grønbjerg Vandværk. Først dog
lidt læsevejledning: Når Force skriver <1
og kvalitetskravet er <1, så betyder det, at
måleudstyret ikke kunne måle noget som
helst. Hvorfor skriver de så ikke bare 0?
Der er i 2014 udtaget følgende prøver:
Ordinære

Opfølgning

Andet

4
3
0
0

0
1
0
0

0
2
0
0

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Enhed

Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat

3,4
7,92
<0,4

3,4
7,75
<0,4

3,4
8,18
<0,4

°dH

Jern

0,06

0,06

0,09

mg/l

< 0,2

F+V

Mangan

<0,005

<0,005

<0,005

mg/l

< 0,02

F+V

Nikkel
Flourid

0,26
<0,1

0,26
<0,1

0,26
<0,1

µg/l
mg/l

< 20
< 1,5

F+L
V

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet
Analyseresultater 2014
Parameter

mg/l

Kvalitetskrav

Sted

7 - 8,5
< 50

V
F
V

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier

<1

<1

1

antal/100 ml

<1

F+V

Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

<1
1
<1

<1
<1
<1

<1
2
<1

antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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< = mindre end
> = større end

 Kultur og Samvær

Sædvanligvis går turen Ud i det Blå med
Bus engang midt i juni - med dejligt kaffebord og herlig middag og endnu en god oplevelse undervejs. (Endnu ikke tilrettelagt).
Alle er meget velkommen til disse arrangementer!

Ved: Formand Ingrid Kirk

Nytårshilsen...
….med fine tilbud på kulturelle arrangementer i det nye år, - men se i øvrigt foreningens program på anden
side i bladet.

Og så lige et tilbageblik på allerede afviklede Events:
Rigtig mange TAK til Minna, Leo, Hanne
og Ivan for turen, hvor I viste os lidt af Vietnam indefra. Fortalte om nogle af de mange
oplevelser, som I havde i det fjerne land,
som nok de færreste af os får lejlighed til at
opleve. Ivan havde sat sig godt ind i historien om den forfærdelige krig, hvis følger landet vel ikke helt har forvundet, men alligevel
- det smukke land er godt på vej fremad
igen. Det var dette indtryk vi fik denne fortræffelige aften.
Og så var der Før-jule-hygge-aftenen, hvor
det for alvor er hyggen - sangen og musikken - lytteren - spille- og smowselysten samt flere grader af begærlighed, som dog
kun formår at kalde en bragende latter frem herligt!
Vi ønsker alle grønbjergensere et godt og
givtigt nyt år! 

Vi starter med tir sdag den 20. januar at
tage imod Torben Nørregaard i Konfirmandstuen.
Derefter spiser vi aftensmad - fredag den
30. januar - fælles med Menighedsrådet og
Margrethes Døtre i Grønbjerg forsamlingshus.
Tirsdag den 24. februar kommer Brunhilde
Sørensen fr a Spjald og for tæller om minder fra flugten fra sit hjem i Østprøjsen til
Danmark i 1944.
Og endelig er det tirsdag den 17. marts Bente Boutrups tur til at tage os med til
Nordspanien, hvor hun gentagne gange, helt
alene gik pilgrimsvandring.

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 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

Mere end 25 års erfaring
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40 10 48 92
97 38 40 84

 Mit liv på landevejen fra 1947 - 2010
Ved: Johannes Mikkelsen i samarbejde med Grete Tange

Johannes Mikkelsen tog udfordringen op, da
jeg spurgte, om han ikke havde lyst til at fortælle om sit chaufførliv. Det fortæller han
om her:
Johannes Mikkelsen Algade 16, Grønbjerg
født i 1928
De første år:
I 1947 tog jeg kørekort til motorcykel, almindelig bil samt stort kørekort og påhængsvogn, og samme år startede jeg som chauffør
hos W. T. Transport i Billund. Kørslen var
lidt blandet:
Skidtfisk fra Skagen og Hirtshals til dambrug omkring Grinsted,
Kørsel med formbrændsel bl.a. andet til
flygtningelejren i Oksbøl, hvor flygtninge i
tusindvis var stuvet sammen bag høje pigtrådshegn.

Formbrændslet skulle smides ind af luger i
nogle træbarakker, og her fandt jeg hurtigt
ud af, at hvis tre mand fik hver en pibe tobak, så kunne jeg nyde min frokost, imens
der blev læsset af. Ellers måtte vi ikke komme i berøring med flygtningene, og der var
bevæbnede vagter til at beskytte mig, så
længe jeg var i lejren (sådan er det ikke at
være flygtninge i dag).
Jeg kørte også en del med træ til Lego. Den
gang var det trælegetøj, der blev fremstillet.
Den ene af Christiansen-sønnerne (Johannes) var handikappet, og han var af og til
med mig ude på tur. På den måde blev jeg
ind imellem inviteret til et besøg hos Senior
Christiansen, og det var et skønt sted at være
gæst.

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93
Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.

Soldatertiden
1949 blev jeg soldat i Haderslev, hvor der
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hurtig efter indkaldesen blev efterlyst nogen, der havde
stort kørekort. Vi var kun 5 mand i de tre kompagnier
der havde det store kørekort. Vi blev overført til motorkompagniet, hvor vi kom på kursus og fik militærkørekort til alt det, der kunne erhverves kørekort til. Efter
endt kursus skulle der udvælges en chauffør, der skulle
køre for obersten. Jeg var den heldige.
Obersten var en meget behagelig person at køre for. Når
vi kom uden for bygrænsen, holdt vi stille, og han flyttede om på forsædet til mig. Inden vi kørte ind på f. eks.
Sønderborg kaserne, flyttede han om på bagsædet igen,
og de hvide handsker kom på, og så var med at knalde
hælene sammen.
Jeg var også heldig i min soldatertid at finde en dejlig
kæreste, Lene. Vi blev gift og opnåede at fejre Diamantbryllup sammen (60 år).
Tiden hos Anneberg
Kort efter endt soldatertid blev jeg chauffør hos Anneberg Transport, som på det tidspunkt havde 3 lastbiler:
Én ny stor Lastbil med hænger til langturstransport
Én forvogn til kreaturtransport & svin og
Én ældre Volvo, som kun blev brugt til lettere transport.
Den store med anhænger kørte Gutte og jeg med på
skift, eller vi kørte sammen, for dengang foregik af- og
pålæsning jo mest med håndkraft. Vi kørte meget med
brunkul til Ålborg og cement med retur, og da vi kørte
med store læs og nogle elendige efterkrigsdæk…. så
blev hjulskift næsten hverdagskost. Vi havde altid tre reservehjul ombord, og om aftenen, når vi rullede i garage,
kom Georg Anneberg (senior) altid ilende og spurgte,
om der var dæk, der skulle skiftes. Hvis der var det,
hjalp han altid, og han var meget snild på fingrene i den
retning, og god til at lære fra sig. Han var heller ikke
bange for at fortælle os, hvis vi havde for mange tommelfingre.
Vi kørte også brunkul til Randers - Thisted - Vejle og
Åbenrå.
Snedriven
Den 11. februar 1952 kørte jeg fast mellem Filskov og
Bredsten i en forrygende snestorm med et læs brunkul til
Vejle havn.
Jeg startede hjemmefra kl. 5.00 i måneskin og havde
min gravide kone og min mor med. De to damer ville
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Her holder Johannes ved varmeværket i Herning, hvortil der blev kørt fuelolie til opvarmning.
Fuelolie bliver meget lidt flydende når det køler af, derfor var olien meget varm, når den blev pumpet i
tankbilen - en Volvo - som var den anden tankvogn, der blev indkøbt hos Anneberg.
Den første tankvogn kørte Johannes også med.
Når der skulle andet i tankvognen, skulle den renses først. Det foregik hos Shell i Fredericia, hvor også
fuelolien blev tanket. Først blev tanken renset med dieselolie, der blev skyllet igennem tankene, hvorefter tankene blev damprenset og til sidst måtte chaufførerne ind i tankene for at se om al olien nu var
fjernet.

handsker og halstørklæde til gårdmanden i
de par dage, og det syntes han var rigelig betaling for kost og logi. (vi var på julekort
sammen flere år efter)
Jeg holdt midt på vejen i 2½ døgn i en mægtig snedrive, og da en flok snekastere fik
mig fri, sad der en sneplov fast i samme drive sne, men fra modsatte side. Derfor var det
måske godt nok, vi blev bremset. Jeg kunne
ikke ringe hjem, for telefontrådene var faldet
ned, og dengang hængte trådene jo som luftledninger (og mobiltelefonen var ikke opfundet endnu).

gerne med på en formiddagstur til Vejle når
det var godt vejr. Ved Tarm trak det imidlertid op, og da vi kom ind mod Hoven var det
en voldsom snestorm, og ved Gadbjerg lidt
før Bredsten blev vi så stoppet i et bjerg af
sne. Vi fik tændt for radioen, og hørte nu at
al udkørsel frarådes. Da det blev lyst kunne
vi skimte en gård tæt ved. Jeg kom ud og fik
skovlet en dør fri så jeg kunne hive damerne
ud, og med en pige under hver arm stred vi
os hen til gården. Her sov vi i to nætter og
fik en formidabel behandling. Min mor, der
var eminent til håndarbejde, strikkede hue,
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Johannes foran rutebilen der holder i Holstebro årstallet er 1987 og TRA har overtaget.

Rønland ved Harboøre Tange. Min opgave
var at fragte klor i tankbil fra Måløv til Harboøre Tange. Klor er jo noget farligt skidt,
så jeg fik at vide, at det skulle jeg holde mig
lang væk fra, og ikke komme i berøring
med. På lastbilen som jeg kørte med, var der
monteret tre tanke på hængeren og to på forvognen. Tankene var monteret på tværs af
ladet og boltet fast til undervognen. Transporten skulle jo igennem København, fragtes
over Storebælt med færge og køres gennem
Odense, Vejle og Herning. Det var ret far-

Der var snevejr over hele Danmark så Anneberg var sikkert klar over, at jeg sad fast et
eller andet sted. De fik i hvert fald først forklaringen da jeg kom hjem, efter at jeg havde fået læsset brunkullene af i Vejle.
Klor til Cheminova
En anden opgave jeg var på, var kørsel af
klor fra København til Cheminova på Harboøre tange.
Cheminova blev grundlagt i Måløv ved København i 1938, og i 1953 blev den flyttet til

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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begyndte den 1. april 1951 og stoppede den
1. august 1966.
Og hva’ så ?????

ligt, og i dag tænker jeg på, hvilken katastrofe det ville have været, hvis jeg væltede med
lastbilen, eller jeg blev involveret i en ulykke.

Buschauffør
August 1966 startede jeg som buschauffør
ved Spjald rutebiler. Jeg begyndte som afløser, og lørdag-søndag kørte jeg ”Lyn bil” eller gennemgående bus Skjern - Holstebro,
(det var dengang der var folk med busserne).
Søndag aften var der altid to busser fyldte
fra Skjern kl. 20.30 mod Holstebro, og den
tredje stod klar i Spjald om nødvendigt. Fra
ca. november 1966 var der en chauffør, der
stoppede på ruten Skjern - Holstebro, og den
faste stilling fik jeg og kørte den i 28 år.
Det var noget helt andet end at køre lastbil
som langturschauffør, men jeg befandt mig
godt med jobbet, for det var meget afvekslende, og der var mange mennesker med
bussen. Desuden var der et hav af pakker,
post, og der var halve grise til slagterne. Om
formiddagen fra Skjern kl. 10.00 havde vi
lange længder jern på taget af bussen fra Hugo Holmstol til smedene, og måske et par
køleskabe på bagagebæreren. Den gang var
de fleste forsendelser på efterkrav, så vi gik
tit rundt med en formue i tasken.
Der kunne stå en taburet ved en gård med en
besked f. eks: ”Vil du tage mit ur med til urmageren”? ”ok”. Og det kom vi så med igen,
når det var repareret. Det kostede et par kroner, og så fik vi lidt procenter ved urmageren.

Vejmaterialer og Tyskland
Så kom der en periode på 2-3 år, hvor vi
kørte vejmaterialer til bygning af den nye
vej fra Søndervig til Hvide Sande. Det startede med et stort problem, for man kunne ikke tromle bundstenene fast, da de forsvandt
ned i det rene havsand. Så fik Georg Anneberg en genial ide (cementstykker). Han hyrede et sprængningshold på 3 mand til at
sprænge tyskernes startbaner ved Rom flyveplads i passende stykker, for så kunne de
bruges. Det var en super ide.
Herefter havde jeg en periode på 4-5 år med
kørsel med bygningsmaterialer til Tyskland:
mursten, tagsten, tømmer, elementer og garager.
Det var, da man byggede Tyskland op efter
krigen. Det var hovedsagelig Hamborg, der
var målet for min kørsel, men jeg kørte også
et par læs mursten fra Grønbjerg Teglværk
til Heide.
Da fidusen gik lidt af Tysklandskørslen, fik
jeg den første tankvogn Anneberg stablede
på benene, og senere også den næste, som
var en rigtig flot tankvogn. Det var Shell i
Fredericia, jeg kørte for, og om vinteren var
det olie til fjernvarmeværker og om sommeren benzin og dieselolie.
Det blev til 15 år ved Anneberg-Transport,
og i den periode fik jeg 5 nye lastbiler. Jeg

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 29. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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minutters forsinkelse, så ventede de busser,
der skulle være kørt, selvfølgelig på os.

Pengene på Taburetten
Da jeg lige var begyndt, havde man glemt at
sige til mig, at der om tirsdagen hos en handelsmand stod en taburet noget tilbagetrukket med en sten på og under stenen lå der en
stak penge i en kuvert, som jeg skulle tage
med til Ringkøbing, hvor en bankmand skulle komme og hente den ved bussen. Jeg havde ikke set taburetten og bankmanden så noget forskrækket ud, da jeg ikke havde pengene med. Det var en aftale at pengene var
med hver tirsdag, men heldigvis var pengene
der endnu, da jeg kom tilbage. Det var jo rede penge der bare lå der i en kuvert under en
sten på taburetten.

I 1980 kom vi i trafikselskabet TRA og hermed kom der helt andre boller på suppen.
TRA lavede køreplaner til alle Amtets busruter uden at rådføre sig med rutebilejerne,
og det medførte, at de fleste gode forbindelser var pist væk, og hvad der hed pakker og
gods blev omgående ødelagt. Postbefordring
sagde TRA nej tak til. TRA lavede timedrift,
og når vi ankom til en Rutebilstation, skulle
vi returnere 5 min efter, så det var noget
stressende. Vi havde heller ikke tid til at tage pakker med, hvilket medførte, at Rutebildrift blev mere og mere urentabelt. Nu kunne vi jo være ligeglade, for nu var det TRA,
der betalte underskuddet - altså mere kommercielt.
Da jeg blev pensionist, trappede jeg ned, afløste her og der samt kørte turistture; blandt
andet kørte jeg en del med Soldater f. eks.
fra Antvorskov kaserne til Oksbøl, Holstebro kaserne til Oksbøl, Nr. Sundby kaserne
til Borislejren. Jeg kørte også udflugtsture
med foreninger og en del med efterskoler.
Det var dejligt afvekslende.
Da jeg rundede de 80 år, meddelte jeg
”Bossen” at nu sluttede jeg med at køre bus,
men så blev han syg en periode, så jeg fik
først stoppet helt i juli 2010. Da bad jeg om
at få slettet mit kørekort til bus, og dermed
var det definitivt slut.
Jeg har hvert år noteret ca. kørte kilometer
og det lyder måske lidt meget, men det er
omkring 5 millioner kilometer. Men det har
jo også taget 63 år.
Slut - Finale. 

Post
Vi havde post med til og fra 6 postkontorer
3 gange daglig, og sidste posttur var med til
Holstebro ankomst kl. 19.00, hvor pengene
fra dagens indbetalinger var med fra alle 6
kontorer. De var lagt i små værdisække, og
dem kørte vi frejdigt af sted med liggende
under førersædet. Det var nok ikke klogt i
dag.
Den afslappede buskørsel og TRA
Rutebilkørsel dengang var jo meget anderledes end i dag. Dengang var der ingen tilskud
til kørslen, og rutebilejerne var gode til at
holde forbindelserne med hinanden i orden.
For eksempel havde vi hver dag rejsende til
DSB. Ved Brejning Kro kunne vi se, at det
var kniberi, at vi kunne nå det, derfor fik vi i
Spjald, Charles til at ringe til Stinne på kroen, som så hang et viskestykke op i vinduet,
og så ventede DSB til vi ankom.
Det samme var tilfældet, når vi kom ind på
rutebilstationerne. Måske kom vi med 5 - 10

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Grønbjergpiger - Connie Brun Schmidt
Her, januar 2015, byder vi så et nyt år og en
ny "Grønbjergpige" velkommen.
Connie Brun Schmidt, som bød ind for snart
mange år siden med samme åbne sind, som
hun og familien, efter det følgende at dømme, blev budt velkommen her til Grønbjerg
med... ik
En hyldest
Skriv om noget du holder af, noget der betyder noget for dig, var ordene jeg fik med, da
jeg sagde ja til at skrive et lille stykke til Runestenen.
Der er meget jeg holder og der er meget der
betyder noget for mig.
Grønbjerg betyder noget for mig, Grønbjerg
holder jeg af. Her er mange mennesker jeg
holder af og som betyder noget for mig, meget mere, end de nok ved.

mb-foto

Det første indtryk
Mit indtryk af Grønbjerg har været godt helt
fra starten. Små ting skete, såsom første
gang Jeppe og jeg handlede ind i den gamle
brugs, jeg gik og bugserede vognen rundt
mellem hylderne og tænkte på, at jeg var
landet et sted, der i min optik lignede Danmark i 70érne. Da jeg kom til kassen blev
jeg spurgt om det var mig der var flyttet ind
i ”Sinkjærs”, hvilket jeg jo kun kunne bekræfte. Over kassen kom en fremstrakt
hånd, Hans Jørgen præsenterede sig og ønskede os velkommen til Grønbjerg. Sikken
en uventet og skøn gestus, den gjorde mig så
glad.
Naboer, var forbi med en lille hilsen og kiggede helt naturligt ind og tilbød gerne deres
hjælp. En dag kom ikke mindre end fem nabofamilier og hilste på. De havde selv taget
rundstykker med, vi sad på gulvet og spiste,
drak kaffe og skålede i gammel dansk.

let min mand Sten og jeg med vores valg af
Grønbjerg. I mange år vidste min bror, hvornår han skulle dreje til højre ind af Kodalsvej, fordi det var lige efter en gammel rusten
mejetærsker der holdt forladt lidt nede af
Sandbækvej.
Støvede grusveje, fluer og langt til butikker
– kunne de overhovedet bytte gaver de fik
fra os?
Emil og Jeppes fascination af rulletrapper og
oplyste gader, da de var små, har også givet
anledning til mange sjove bemærkninger.
Men de må gerne drille med vores valg af
bosted – for vi bor godt her.
Livsglæde
Alle tre drenge er blevet passet af Erna, hun
fortjener en medalje :0) Der er liv og glade
dage. Scootervæddeløb og tilladt at tisse op
af træet i haven – det er noget, der kan få
drenge af med bleen. Alle tre er fyldt op
med gode tider hos Erna. Tak for det.
Jeppe startede ved Linda, men da Linda blev
gravid og ventede Karoline. Kom han i dag-

Langt ude
Min familie er bymennesker. De har tit dril52
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pleje ved Erna. Men kimen var lagt til et
godt venskab med Linda. Vi vender jævnligt
diverse ”familieissues” mens vi er ude og
lufte vores hunde, de gåture holder jeg meget af, vi får grinet af mange ting.

mig var det helt naturligt.
I december var det helt naturligt, at stoppe
op og give knus til Torben ”Trubadur” da
jeg mødte ham uden for Nørreportcenteret,
hvor han solgte ”Hus forbi”. Jeg synes det er
så godt, at høre ham fortælle om at han har
fundet fodfæste i næste livskapitel, hvor han
har valgt alkoholen fra. Jeg ville aldrig have
lært en mand som Trubaduren at kende, hvis
det ikke var for den måde vi lever sammen i
Grønbjerg.

Stoltheden
Der er stolthed i Grønbjerg. Det kan jeg lide,
jeg elsker vores gymnastikopvisninger, ceremonien med fanen sangene og talen. Det bliver gjort ordenligt.
Jeg er stolt over vores friskole, både at vi besluttede os for at starte den og ikke mindst
for den skole den er i dag.
Jeg holder af vores Sankt Hans aftener og
båltalerne. Der står man midt i en samling af
gode mennesker og kan kun stå og glædes
over, at være en del af flokken.
Jeg kan lide at hente vores Juletræ ved
Nilausen eller Højmose, de inviterer gerne
ind til julehygge, herunder Kirsebærvin og
hjemmelavet snaps til både store og små.
Opstemte og i julehumør og indehaver af et
smukt juletræ kan vi drage hjem igen.

Passionen
Jeg kan lide når folk går op i noget, har en
passion. Forskellen på at kende et emne perifert, til virkelig at dyrke interessen, det gør
personen spændende og jeg beundrer dem
deres lidenskab. Sådanne mennesker kan
man finde mange af i vores lille samfund.
Vi bor nabo til Lars Holm, der er stor fuglekender, når vi tilfældigt møder ham, kan han
altid fortælle nyt om fuglelivet, der foregår
lige rundt om ørene på os.
Naboen til den anden side har en lidenskab
for Limousinekvæg, de drager gerne til
Frankrig for at vælge nye individer til besætningen. De har havestole stående, så de kan
sidde i ro og mag og nyde synet af deres dyr.
”Saabmanden” bor lidt længere oppe af vejen…
Og i den forholdsvis korte tid vi har boet i
Grønbjerg er der både blevet kåret en Verdensmester i mursten og en Danmarksmester
i hund.
Andre har valgt at skifte spor midtvejs og

Det lille samfund
Jeg er glad for at mine børn vokser op i et
overskueligt lille samfund, hvor de lærer at
begå sig. Jeppe gik vel i tredje klasse første
gang han fulgte sine brødre fra skolen og
børnehaven op og blive klippet oppe ved Ilse. Jeg kunne så støde til lidt senere. Da jeg
fra mit arbejde aftalte det med Ilse, overhørte min kollega samtalen. Det ville vist ikke
havde fundet sted hjemme ved hende, for
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begyndt på en ny uddannelse eller valgt en
ny karriere - hatten af for jer, der tør følge
mavefornemmelsen.
Ja, vi er beriget med mange spændende
mennesker. Når jeg af og til kommer til at
snakke med personer jeg ikke tidligere har
”mødt”, synes jeg kun at jeg bliver bekræftet
i, at vi er en uendelig god samling herude.
Samtidig er vi ikke flere end, at det føles naturligt og overskueligt at løfte blikket fra egne gøremål og se på hvad vi kan gøre i et
”Grønbjergperspektiv”.

vores samfund blive til lige det modsatte af
hvad vi er så stolte af. Hellere tilgivende og
beskyttende end fordømmende og udstillende.
Jeg elsker livet i Grønbjerg, menneskene der
bor her og vores dejlige natur. Jeg glæder
mig til at fortsætte livet sammen med jer!
"... der findes en lovmæssighed
der knytter gensidigheden og generøsiteten
sammen
ved at fortælle,
at jo mere man giver,
des mere får man igen.
Ikke lige med det samme,
ikke altid af den samme,
ikke altid overhovedet.
men alligevel,
dybest set
når det store regnebræt engang gøres op:
Du får, hvad du giver.
En lov vi kan kalde for kærlighedens lov."

At være sammen på godt og ondt
Der er en lyst til at være sammen i Grønbjerg vi er omkring hinanden i mange sammenhænge og det forpligter. Jeg vil sige at
vi lever med hinanden i medgang og modgang. En fejltagelse kan blive så meget sværere at få rettet op på og komme videre fra,
hvis den skal være til uendelig debat og underholdning i alle små cirkler. Vi skal huske
at viske tavlen ren en gang i mellem og mane sladder til jorden. Interessesnak er en
ting, det hører til når vi alle kender hinanden, men sladder gavner ingen. Ellers kan

Tor Nørretranders, Det generøse menneske,
People'sPress, 2002 

Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
fællesspisning fredag den 30. januar kl. 18.30
i Grønbjerg Forsamlingshus
Menu: Flæskesteg sovs og kartofler, rødkål og grøn salat og med det
”velkendte” store dessertbord med kaffe/te til.
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 tirsdag den 27. januar
eller på mail til elsekpedersen@hotmail.com
Vi glæder os til at se jer – med venlig hilsen Kultur og Samvær, Margrethes Døtre, Menighedsrådet og Madstedet Spjald
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Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2015
Priser (inkl. moms):
Fast afgift .......................................................................... 800,00 kr.
Kubikmeterpris .......................................................................4,25 kr.
Statsafgift pr. m3 ....................................................................8,16 kr.
Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone .............................................. 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ............................................... 43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september.
Betaling skal ske den 15. i samme måned som opkrævningen fremsendes.
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Rykker, selvaflæsningskort: .................................................... 81,25 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort): ................................... 337,50 kr.
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ........................ 125,00 kr.
Lukkegebyr: ....................................................................... 375,00 kr.
Oplukkegebyr: .................................................................... 468,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ................................... 81,50 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted):
Efter regning
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det foregående år.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæsningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning.
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
Alle priser er inkl. moms

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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GRØNBJERG

- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

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

