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Skibet Martha
Nr. Omme kirkes skib blev indviet samtidig med klokkeindvielsen søndag den 22. februar.
Nr. Omme kirke har så vidt vides ikke før haft et skib hængende i kirkerummet.
Man kan læse om skibet og dets tilblivelse inde i bladet.

RUNE
STENEN

Det kan også være svært at se, om de store
projekter med Kraft i Ringkøbing og det
enorme badeland i Søndervig vil give en afsmittende effekt ”helt herude” i Grønbjerg.
Skal der gøres noget, må vi selv i gang, og
det skal være på alle fronter. Det der bekymrer i første ombæring, er naturligvis Sogneforeningens bekymring for medlemmer til
en ny bestyrelse, ligesom Grønbjerg Aktiv
Forening også står for en kraftig fornyelse til
flere poster i deres system.
Det er naturligvis bekymrende, hvis ikke de
poster kan besættes med entusiastiske medlemmer. Det vil også smitte af på Grønbjergs samlende institution Grønbjerg-2000.
Sygner vores foreningsliv, er der stor risiko
for, at tilflytningen også vil lide den samme
skæbne, og det vil være ikke mindre end katastrofalt.
Så min opfordring vil være, at man bør engagere sig i lokalområdets beståen, og det
kan naturligvis realiseres på forskellig vis. 

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Hold Grønbjerg i gang!
Det har i de sidste mange år ligget i luften,
at skal Grønbjerg som samfund blive ved
med at bestå, skal der ti børn til området
hvert år. Det gælder både for foreningslivet i
Grønbjerg, Grønbjerg Friskole, og ikke
mindst vores Brugs. Grønbjerg Friskole har
erkendt dette forhold og ser nu udad for at
vedblive med at få elever til skolen. Det er
ikke mindst oprettelsen af 9. klasse et tegn
på, men også oprettelsen af en vuggestue der
ikke er magen til i miles omkreds, er tegn på
viljen og erkendelsen af, at beboerne ikke er
i stand til at forsyne sognet med så mange
børn, som det er nødvendigt for at opretholde nævnte faciliteter. Det er oplagt at det ikke kun er skolen, der er interesseret i en højere tilflytning til sognet. Foreningslivet må
jo absolut trække i samme retning, ligesom
Brugsen også kan have store interesser i den
retning. Og så er husprisernes fald ikke engang taget med i betragtning hvis det går
galt.
Inde i bladet kan man læse om, at 50% af tilflytningen i år allerede er sket, idet der er
kommet en familie til området med fem
børn.
Det vigende børnetal kan naturligvis opvejes
af tilflyttere. I den retning kan man jo håbe
på, at der er medarbejdere fra det store nye
regionshospital i Skødstrup, der vil slå sig
ned her ude på landet, hvor husene er billigere end i de større byer. Mange viser også
viborgområdet interesse med Apples investeringer på 6,3 mia. kr., men der er røster
fremme om, at en sådan investering vil kaste
50 faste medarbejdere af sig, hvilket sikket
ikke kan få effekt så langt væk som i Grønbjerg.
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strationen med udgangspunkt i bæredygtighed, pladsforhold og anlægsøkonomi udarbejder en prioriteret liste over de institutioner, hvor der kan oprettes en vuggestueafdeling.
Jeg håber, og forventer at udfaldet bliver at
der i en række børnehaver vil kunne oprettes
vuggestueafdeling, og at institutionen dermed kan sikres.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

I anledning af at vinteren,
ifølge kalenderen, lakker
mod enden, og foråret venter, vil jeg denne gang starte med et vers af ”når vinteren rinder i grøft og i
grav”

Nedlægning af valgsteder.
Oplægget til budgettet for 2015-2018 indeholdt, dels justering af antallet af byrådsmedlemmer, og dels antallet af valgsteder. I
det indgåede budgetforlig lykkes det at fastholde antallet af byrådsmedlemmer, men
forliget indeholdt en reduktion af antallet af
valgsteder.

Når vinteren rinder i grøft og i grav,
og rugens krøllede blade
sig ranker i solen, som spejles i hav,
jeg griber med længsel, jeg ved knap deraf
min hakke, min skovl og min spade.

….fortsættes side 6

Børnehaver/vuggestuer
På grund af det faldende fødselstal de senere
år er der en del daginstitutioner i landsbyerne der er udfordret på børnetallet. I den anledning har udvalget de sidste par måneder
været på besøg hos de børnehaver hvor børnetallet bliver så lavt, at det bliver et problem at drifte de pågældende institutioner.
Ud over problemet med for få børn i børnehaverne giver faldet i børnetallet også problemer i dagplejen. Når der i et område kun
er 1 eller 2 dagplejere tilbage bliver der
langt til gæstedagplejen, og det kan til tider
være svært at få et tilfredsstillende tilbud.
Endvidere bliver dagplejen i disse områder
dyrere for kommunen, da det kan være svært
at holde normtallet på børn pr. dagplejer.
For at sikre bæredygtige dagtilbud i ovennævnte lokalsamfund arbejdes der i udvalget
med 0-6 års institutioner. Det betyder at det
kan blive nødvendigt at nedlægge dagplejen
i disse områder, og i stedet oprette vuggestuepladser til pasning af de mindste.
Som følge af ovenstående er der på nuværende tidspunkt ca. 10 lokalområder der har
søgt kommunen om oprettelse af 0-6 års institutioner. På det sidste møde i Børne og
Familieudvalget blev det besluttet at admini-
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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:
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Algade 33
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Fredag og lørdag:
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Lørdag og søndag lukket
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bliver sendt efterfølgende
hverdag.
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Ringkøbing Politi
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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
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GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
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Sten Schmidt
Gb Aktiv:
Malene C. Juelsgaard
Gb Aktiv - fodbold: Lars Troelsen
Gb Aktiv - gymnastik: Erik Øster
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Kaj Kviesgaard
Gb Aktiv - badminton: Henrik Mortensen
Jagtforeningen:
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Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen

Kultur og Samvær:
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Menighedsrådet:
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Posthuset:
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Runestenen:
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4

18. marts 2015

Ingrid Kirk
97384020
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
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MARTS
MA 16

Dagen tiltaget med 4t 21m

TI

Bente Boutrup K&S

17

Side

Side

12

LØ 18
SØ 19

ON 18

MA 20

TO 19

Vandværk. Generalfors

FR 20

Sang og fortælling i præstegården

ON 22

LØ 21

Jagtfor. Træning

TO 23

8

TI

Kirke ingen

FR 24

MA 23

13

LØ 25

24

ON 25

Generalforsamling Brugsen

8

MA 27

18

FR 27

ON 29

SØ 29

Palmesøndag Kirke 10.30

MA 30

Påskeferie GF

TI

28

TO 30

Jagtfor. Træning
MAJ

Sommertid beg.

14

31
APRIL

ON

Runestenen Deadline
Jagtforen. Feltskydning Kirke 9.00

TI

Jagtfor. Åben præmieskydning

Jagtfor. Træning

SØ 26

TO 26

LØ 28

17

21

SØ 22

TI

Kirke ingen

1

FR

1

LØ

2

SØ

3

Bededag

Konfirmation kl. 10.00

Kirke ingen

MA 4

Befrielsen Skr. Prøver GB-fri

TO

2 Skærtorsdag - Jagt Træn Kirke 10.30

TI

5

Generalforsamling Arkivet

FR

3

ON

6

Musik for de små

LØ

4

TO

7

Jagtfor. træning

SØ

5

Kirke 10.30

FR

8

Kirke ingen 15

LØ

9

Langfredag

Påskedag

ingen

19
49

MA 6

2. Påskedag

TI

7

Musik for de små

SØ 10

ON

8

Friskole generalforsamling

MA 11

Skr. Prøver GB-fri

TO

9

Jagtfor. Træning

TI

Jagtforen Skydning i Grusgrav

Åben skole

ON 13

Jagtfor. træning

TO 14

Kr. Himmelfart Kirke kl. 9.00 (AH)

FR 10
LØ 11
SØ 12

Living Kursus

MA 13
TI

Kirke 10.30

20

12

Arbejdslørdag Friskolen
Kirke 14 (AH)
20

FR 15

16

LØ 16

14

SØ 17

ON 15

MA 18

Åben Skoledag

TI

Fælles Generalforsamling

TO 16

6

Jagtfor. træning

FR 17

19

Kirke ingen

ON 20
5

18. marts 2015

21

Dagen tiltaget med 9t 21m

44

….fortsættelse fra side 3

at give køb på holdninger og synspunkter.
Selv om det for nogen kan synes at være af
mindre betydning om der er 36 eller 25 afstemningssteder, vil jeg ikke her ligge skjul
på min store betænkelighed. Jeg er ked af at
vi i fællesskab har fundet det nødvendigt at
nedlægge en række valgsteder. Vi lever i et
demokratisk samfund, og valghandlingerne
er demokratiets festdage.
Det er uhyre vigtigt for demokratiet at indrette sig på en måde som gør at så mange
som overhovedet muligt kommer til stemmeboksen og gør deres indflydelse gældende. Jeg er desværre bange for at en beslutning om at nedlægge valgsteder vil koste lavere valgdeltagelse.
Jeg vil slutte mit indlæg med en opfordring
til alle om, på trods af eventuel lukning af
Jeres lokale valgsted, alligevel at gøre Jeres
indflydelse gældende ved kommende valg.
Jeg håber, hvis indstillingen fra Økonomi og
Erhvervsudvalget godkendes af Byrådet, at
se Jer alle til kommende valghandlinger i
Spjald Kulturhus.
Runestenens læsere ønskes et godt forår. 

Siden oprettelsen af Ringkøbing-Skjern
Kommune har der været 36 valgsteder, og
oplægget til byrådsmødet i marts er at der
lukkes 11 valgsteder. Det mindste valgsted
bliver Hoven med 492 stemmeberettigede.
Følgende valgsteder bliver ifølge forslaget
nedlagt:
Hover lukkes og flyttes til Ølstrup. - Vedersø lukkes og flyttes til Stadil. - Sdr. Vium
lukkes og flyttes til Lyne. Hemmet lukkes
og flyttes til Lønborg-Vostrup. - No lukkes
og flyttes til Hee. - Torsted lukkes og flyttes
til Tim. - Fjelstervang lukkes og flyttes til
Vorgod-Barde. - Grønbjerg lukkes og flyttes
til Spjald. - Herborg lukkes og flyttes til Videbæk. - Ådum lukkes og flyttes til TarmFoersum. - Ringkøbing lukkes og flyttes til
Rindom.
Budgetlægningen for 2015-2018 har indeholdt en lang række af større og mindre besparelser, og personligt er jeg ikke lige stolt
af alle elementerne i det forlig der blev indgået. Politik er det muliges kunst, og det er til
tider nødvendigt for at nå frem til et resultat

Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 1. maj kl. 10:
Emil Bilgrav
Ebbe Brinch Johansen
Julie Alkærsig Juelsgaard
Asbjørn Bank Kirk
Sara Bank Kirk
Clara McEvoy Kjær
Mia Tang Meiner
Nicolai Nielsen
Tobias Gert Dhejne Olesen
Freja Elizabeth Sandal
Emil Brun Schmidt
Mathilde Husted Sønderby

Konfirmeres i Vind kirke

Jacob Birkmose Hopff
Laura Birkmose Hopff
Johanne Arlyng Plougmann
Marius Skovgaard Rasmussen
Benjamin Frydendal Vestergaard

Skolevænget 2
Grønbjergvej 43
Algade 7
Rundingen 3A
Rundingen 3A
Ommegårdvej 3
Kjærgårdsvej 2
Sønderkjærsvej 4
Lokegården 2
Algade 10
Kodalsvej 2
Algade 1
Vind Kirkevej 7
Vind Kirkevej 7
Præstevejen 23
Præstevejen 30
Tranebærvej 101
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Vind
Vind
Vind
Vind
Vind

 Vuggestue i Grønbjerg

tet, nogle rigtig gode rammer og en stærk ledelse, der danner et stærkt fundament for at
starte en ny aktivitet som vuggestuen bliver.
I arbejdet med de mindste børn vægtes i dag
højt natur, musik og bevægelse, hvor der
blandt andet arbejdes med yoga, gymnastik
og mindfullness. Disse aktiviteter vil også
blive dagligdag for vuggestuebørnene, og vil
fint understøtte udviklingen også af de 0 - 3
årige. Det i forvejen gode tilbud optimeres
således nu med et sammenhængende forløb
fra 0-16 år.
Vuggestuen forventes at åbne i sensommeren 2015.

Ved: Friskoleledelsen

Vuggestueplaner
Som tidligere omtalt i den lokale presse har
Grønbjerg Friskole og NaturMusen planer
om at starte en vuggestuegruppe op!
Grønbjerg Friskole åbner vuggestue i 2015
På Grønbjerg Friskole arbejdes der efter
overskriften; "Her vækkes lysten til at lære".
Det udvides nu til, at de allermindste også
får mulighed for at blive del i fællesskabet,
hvor fokus er at danne og uddanne unge
mennesker til at blive dygtige til at leve et
godt liv.

Det Praktiske
Den gamle børnehave eller, som nogle måske vil huske den, den gamle lærerbolig eller
en del af den, skal danne rammen om vuggestuen.
Der skal etableres puslepladser, gulvvarme
og et ”vinkevindue” så de små kan vinke til
deres forældre. Som den eneste udvidelse
der skal finde sted er et barnevognsrum.

Fødekæden
Der har længe været et ønske om at skabe et
sammenhængende, pasnings- og undervisningstilbud til familier på Grønbjerg Friskole, hvor alle familiens pasnings- og skoleaktiviteter sker på en adresse. Lovgivningen
har nu åbnet mulighed for, at friskoler kan
drive vuggestue. Bestyrelse og ledelse har
derfor vurderet perspektiverne og mulighederne i at udvide tilbuddet, og har på den
baggrund besluttet at arbejde målrettet mod
oprettelsen af en vuggestue.
Grønbjerg Friskole har en pædagogisk kvali-

Vuggestuen vil blive en servicefunktion der
ikke er tilgængelig i den nærmeste omegn.
Tim er den nærmeste her i kommunen og efter sigende, Vildbjerg i Herning kommune.

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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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.
8

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

18. marts 2015

Bestyrelsen

 Få budskabet om Grønbjerg ud
Ved: Sogneforeningen - Runestenen

Sogneforeningen har fået en henvendelse fra
Ringkøbing-Skjern Kommune - Ekstern udvikling angående synlighed af kommunens
foreninger / foreningsliv

hjemmesiden oprette forening, oprette arrangement, oprette et sted.
Kommunen vil tilbyde et par undervisningsaftner som annonceres herunder. Jane og Bo
fra Sogneforeningen er tovholder over for
Ekstern udvikling i Ringkøbing-Skjern kommune og tager til mødet i Barde-Vorgod

Det handler om formidlingssiden Kultunaut
Her kan alle arrangementer annonceres.
Det vil være en fordel hvis alle foreninger
vil ”ansætte” en hovedansvarlig til at lægge
foreningens arrangementer ind og ligeledes
få oprettet foreningen, stedet, arrangementet.
Man kan google kultunaut og derfra via

onsdag d. 25. marts fra
kl. 19:00 - 21:00
Kontakt Jane for at komme med til undervisningen 
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friskolens elever, så det skulle tilfalde Grønbjerg Friskoles Støtteforening. Støtteforeningen deler sine midler ud til fordel for
skolens elever og ikke til selve driften af
skolen.
Tiltagende nervøsitet
Der blev planlagt og annonceret, og dagen
for tilmeldingen nærmede sig. Nervøsiteten
steg. Er det det rigtige vi gør, kommer der
nogen? Nogle få havde tilmeldt sig, så de
”udenbys” deltagere af planlægningssjakket
var ved at blive klamme om fødderne, medens den grønbjergske del er kendt med de
lokale forhold og sagde, at det skulle nok
komme. Grønbjergborgerne tilmelder sig i
sidste øjeblik eller måske dagen efter.
Nervøsiteten var så stor, at man ændrede
strategi og kundgjorde, at man kunne komme ind for en mindre pris efter middagen.
Da man endelig talte op var der , og hold nu
fast, et hundrede og ti deltagere til middagen, og så kom der nogle få stykker senere
på aftenen.

 80-er fest - en succes!
Fra ”fjollet” tanke til reel handling
”Det kunne være skægt at lave en 80-erfest”.
Sådan lød snakken rundt om bordet i en frokostpause på Grønbjerg Friskole. Det var
Gitte og Line fra kontoret og NaturMusen,
der sad og pjattede med tanken, men lige
pludselig blev det alvor, og en flok forældre
(Per, Claus, Peder og Heidi) blev inddraget i
”pjatteriet”.
Stedet - stilen - støtten
Og naturligvis skulle den fest afvikles i skolens bedste selskabslokale, Multisalen, med
højt til loftet og god akustik, så man både
kan høre musik, men også tale sammen.
Der blev talt om middag, dans og natmad.
Udklædning i 80-erstil og en ægte DJ til at
styre musikken næsten alt inklusive.
Et eventuel overskud skulle naturligvis gå til

De forstår det i
Grønbjerg
Det blev bemærket,
at flere havde hygget sig til for-fest
nogle steder i byen,
så stemningen var
slået an, inden man
gik til bords og nød
den delvis hjemmegjorte menu bestående af hønsesalat
på
ananasskiver,
culottesteg og bagte
kartofler med tilhørende salatbar og
endelig frugtsalat
med råcreme.
Pladevenderen fik
gang i sit DJarbejde og var ganske forundret, da
man allerede under
10
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planlægnings-sjakket udtaler at med den opbakning og fantastiske tilbagemelding fra
deltagerne får 80-erfesten ikke lov til at stå
alene. Hvad den næste event skal bygges
over ligger af gode grunde ikke fast, men
opbakningen og tilbagemeldingerne betyder
at man får lyst til at fortsætte med nye ideer
kommer det fra kilden der ønsker at være
anonym, men navnet er redaktionen bekendt.

forretten begyndte at danse. Det havde han
da aldrig været ude for før. Jo, jo de grønbjergfolk forstår at feste.
Og festet blev der på flere fronter og i en sådan grad, at da planlægningssjakket skulle
gøre resultatet af aftenens fornøjelser op,
kunne man overrække Grønbjerg Friskoles
Støtteforening den nette sum af knap 17.000
gode danske kroner. (Man var endvidere
meget tilfredse med, at brugsuddeleren var
med til festen, for på et tidspunkt gik man
tør for de varer, som brugsen plejer at låse
inde bag et aluminiumsgitter, og så skulle
han af sted for at hente nye forsyninger).
Så hvorfor i alverden skal man egentlig gå
rundt og samle penge ind, når man lige så
godt kan holde en fest. Nå men formålet helliger vel midlet.

Tak til alle og….
Festen var endvidere hjulpet godt på vej af
Krogs Blomster - blomster
McDonald's, Ringkøbing - isterninger
Grønbjerg Friskolen - leje af sal
Brugsen - hjælp fra Jens Peder
Runestenen - hjælp til annoncering
Carsten Pedel - hjælp til arrangementet
Annette - hjælp med blomsteropsætning
Personale - i baren
Rengøringshjælp - efterfølgende (-mb)

Fremadrettet
Et efterfølgende evalueringsmøde i planlægningssjakket skal så afgøre om der er basis
for at fortsætte, men kilder meget tæt på
11
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 Gutte Anneberg runder de halvfems
Ved: Ingrid Kirk

En kommende 90 års fødselar
Jeg har sat mig for at besøge Gutte Anneberg, som jo fylder 90 i denne ”runestensperiode”. Helt præcis den syvogtyvende
april!
Så det må vi have gjort noget ved!
Træffer Gutte her ved indkørslen til hans
skønne villa og er straks i dialog:
Nå, der er du. Jeg tænkte ellers, at du måske
ikke var stået op endnu!
Jo da, man skal da ikke ligge i sengen den
hele dag, jeg fejler jo ikke noget. Hvad var
et, du ville? Hvad var et, du snakked´ om?
Jo, det var jo det, at du snart har en rund
fødselsdag, så jeg er ude at fiske efter en lille historie om dig til Runestenen.
Nåé det! Nej, det kan vist ikke nytte noget.
Jeg kan ikke huske noget, og jeg er ikke så

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93

Gutte Anneberg i sit museum omgivet af en gammel Ford V8 med faderens første bils nummerplade og faderens første lastbil i baggrunden.

Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.

god til at fortælle. Og så er jeg slet ikke særlig interessant!
Og det siger du, som er en af de kendteste
personer på vores egn!
Men kom indenfor, lad os gå ind i garagen,
det er da voldsom, som det blæser i dag.
Og det er nu rigtig nok, det er én af disse
urolige februardage, hvor hidsige vestenvinde stryger os om næse og ører, og som får
12
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du mig stå oppe på læsset, der er jeg blevet
lidt ældre.

os til at føle det koldere, end termometret
fortæller os, at det egentlig er.
Og det gør vi så, går indenfor i læ.

Barndom og ungdom
Som enebarn af vognmandsparret Alma og
Georg Anneberg er det her i hjemmet (det
vestlige hjørne af Algade og Ørnhøjvej), Peder August, som han blev døbt, blev født,
har haft sin barndom og sin lege- og læreplads.
Her fik han sin lyst til biler og lastvognsfragt
podet ind, lige fra han var en bitte knægt.

Garage og Museum
Du skal lige hen og se den ældste bil, som vi
har her i garagen, det er Chevrolet og den er
fra 1927.
”Du godeste” den er jo næsten på alder
med dig selv!
Herinde på endevæggen i garagen kan man
virkelig godt komme til at føle sig kommet
på museumsbesøg. Her er masser af gamle
billeder på væggen, det ene mere interessant
end det andet for ejeren, og tilskueren. Og
selvfølgelig er det biler, der dominerer. Tydeligt gi´r Gutte udtryk for, at det er bilerbiler i alle størrelser og modeller, som har
hans store interesse.
Se lige den der, det er mig, den bitte knægt,
der ved rattet, og lidt længere henne der ser

Der er ikke ret meget overdrevet ved at fortælle, at du blev født i et lastbilsførerhus
Nej, det kan der nok være noget om! Du skal
nu også lige vide lidt om mit ophav. Min far
kom fra Bækmarksbro, hvor mine bedsteforældre havde en købmandsforretning med tilhørende lidt vognmandskørsel, som jo vel
min far, Georg Anneberg, naturligt nok, var
ret involveret i. Det er for øvrigt fra min far-

Landsbymusen.dk
Nu forhandler af Jeanne d'Arc Living
Det betyder at man nu kan købe kalkmaling hos Landsbymusen.
Kalkmaling kan bruges på næsten alle overflader uden forbehandling.
For nærmere info - kik ind i butikken.

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

12.00 - 19.00
16.00 – 19.00

Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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far, jeg har arvet mit mellemnavn August.
Her til Grønbjerg kom min far, hos Bertel
Kristensen (min morfar, købmanden og
vognmanden), og snuppede den ene af hans
tre døtre, Alma, og så kan du selv regne resten ud.
Med interessen for fragtkørsel rullende i sine årer varede det nok ikke længe, før dette
par, mine forældre, havde gang i lidt erhvervskørsel, blandt andet en busrute til
Holstebro.
Og senere har det jo bare eskaleret, og eskaleret. Du ved det sikkert, da du jo også er
oppe i årene!
Jo, jeg har såmænd gået (eller kørt) herhjemme hele mit liv, bortset fra soldatertiden i 1946 - 47, hvor jeg var med i Tyskland
og hjælpe til med at rydde op efter 2. verdenskrig, hvor næsten alt jo var ødelagt.
Kom lige med, du skal lige prøve at sidde i
en af mine nye stole, ja sæt dig bare i den
der. Er den ikke god? Og hvor tror du, jeg
har købt den?
Den er ikke købt, men hentet på en genbrugsplads, men den kunne jo ikke være
bedre, om den var købt i dyre domme. Det
er da utroligt, hvad folk smider væk!
Vi kappes lidt om at prise disse behagelige
læderstole, lige indtil yngstesønnen, Sven,
gør sin entre.

forstået, fordrev jeg megen tid med biler.
Jeg var kun en lille fyr, da jeg sad på min
bedstefars knæ og styrede lastbilen helt til
Esbjerg. Det havde ikke gået an i dag, men
nu er der jo også en helt anderledes trafik.
Og det er vel også for sent med tilbagevirkende kraft at få en bøde (-ik.).

"Jo, selvfølgelig skal du da i Runestenen,
far"!
Det var lige, hvad jeg havde ventet på, havde ikke været for sikker hidtil, men nu var
han overtalt, den beskedne Guttermand...
Men for øvrigt, far, kunne du ikke lige gi´ en
hånd med ved at få den gamle bil her skubbet udenfor (den fra før), så jeg kan få taget
et billede af den?

Vi fik vore tre børn, Georg, Sven og Lone,
så nu var arvefølgen sikret, hvad så også siden har vist sig rent praktisk!
Jeg savner Rigmor hver dag, men har vel fået vænnet mig til, at sådan er hverdagen blevet for mig. Og sådan bli´r det vel for de fleste ægtepar?

Rigmor
Rigmor Tang, Henrikke og Sarinus Tangs
ældste datter, var blevet husholderske for
min morbror, købmand Halfdan Christensen,
som nu var ejer af Grønbjergs store købmandshandel i nuværende Algade.
Denne dejlige, skønne pige faldt jeg pladask
for, blev forlovet med hende, og var det i
fem år. En dag blev det for meget for Rigmor med denne lange forlovelsestid, og så
udbrød hun: "Nu har jeg fået nok af det her”,
og så blev jeg betænkelig og måtte ned på
knæ, for miste hende ville jeg jo heller ikke.
Vi blev gift, da vi var 25 og 27 år og nåede
at fejre diamantbryllup (60 år) for nogle år
siden.
Dette ægteskab kom til at betyde meget for
forretningen her og for Gutte. I rigtig mange
år var Rigmor hende, der stod bag Gutte i
alt, hvad han havde med at gøre, især på
kontoret var hun et jern af en arbejdskraft.

Rigmor døde den 20. februar 2013 på Spjald
Plejehjem.
Rigmor var en kapacitet, var guld værd for
Gutte, for Anneberg Transport og for den lille landsby, Grønbjerg, som transportfirmaet
nok har sat på danmarkskortet!

Jeg havde min skolegang i den vestre skole
(Sønderkjærsvej 1), der hørte vi til fordi, vi
boede på nordsiden af det, der nu er Algade.
Men der foregik nu meget andet end skolegang i min barndomstid, som du jo nok har
14
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mer mange vegne fra. Der er styr på det hele, tror jeg, så derfor er jeg optimist!

Otiumstilværelsen
Det ser rigtignok ryddeligt og pænt ud her i
dit hjem, Gutte Anneberg!
Jeg har jo Sonja, hun er dygtig, kan du tro,
hun er god til at holde det hele. Ikke havearbejde, men her indenfor forestår hun det hele, og det er jeg godt tjent med.
Min morgenkaffe går jeg op på kontoret og
indtager, der er man meget omsorgsfulde. Er
jeg der ikke, når klokken er 11.00, ringer
man til mig, jeg skal ikke ligge og omkomme helt alene. Også mine børn og børnebørn
tænker meget på mig, jeg bli´r tit inviteret
ud hos dem eller til andre til aftensmad, så
der sørges skam godt for mit vel, og mit
huld!
Jo, jeg har det godt, og får jeg lige min halve
time på sofaen over middag, så har jeg ingen
grund til at forvente flere goder af tilværelsen.

Jeg bli´r fulgt udenfor, Gutte er utålmodig
efter at komme på kontoret til formiddagskaffe, for Frederik har købt fastelavnsboller.
Men før afsked og tak for i dag, tager han
mig med hen til stengrusbedet, for han er
stadig et geni til også at få øje på "det små i
det store".
Se lige der, der er to små gule blomster
(Erantis -ik) brudt igennem et tykt lag sten,
og nu står de lissom og hælder djer hoveder
til hinanden. Er de ikke fantastiske?
Jo Gutte, det er da vist li´ Rigmor og dig!
Det er også lige det, som jeg har gået og
tænkt på!
Kære Gutte! Der er stadig en månedstid til
fødselsdagen, men når den kommer, vil Runestenen gerne ønske dig et stort tillykke! 

Fremtidssnak
Der er gennem tiderne blevet flyttet megen
gods rundt med Annebergbiler, Gutte, hvordan med fremtiden?
Om den kan man jo aldrig vide noget helt
sikkert, men jeg er da optimist på området.
Jeg ser med fortrøstning på fremtiden, jeg
tror, det går godt!
Frederik, mit barnebarn, er lige startet på
kontoret. Der er rigtig meget, at blive sat ind
i. Men her går han til den med "krum hals".
Han viser megen interesse for hele foretagendet Anneberg Transport. Firmaet har en
god stab af trofaste medarbejdere, som kom-

Kultur og Samvær
Vi har bestilt bus - tirsdag den 2. juni
stævner vi ud på tur!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen selvom
turen ikke er endelig fastlagt!
Hilsen Udflugts-udvalget!
Med venlig hilsen Kultur og Samvær
Vi ses
15
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 Kirkeskibet Martha
Ved: David Thomas

Martha er bygget af et sæt træ og andre specielle smådele, som er givet mig af vore kære venner Inge og Preben som bor i Canada.
Preben er en dygtig kunstmaler og har bygget en dele modelskibe. Han havde ikke tid
til at bygge modellen af Scottish Maid fra
1839 færdig. Inge synes at det ville være en
god beskæftigelse for mig.
Da vi kom til Nørre Omme, konstaterede
jeg, at kirken manglede et skib, og så tænkte
jeg, at Inge og Prebens gave skulle bygges
færdigt og tilbydes menigheden.
Fra internettet:
The schooner SCOTTISH MAID, built by the
Hall shipyard in 1839, was the first vessel
with the raked stem known as the 'Aberdeen
bow'. SCOTTISH MAID was intended for
the Aberdeen-London trade, where speed
was crucial to compete with steamships.
The Hall brothers tested various hulls in a
water tank and found the clipper design
most effective. The design was influenced by
tonnage regulations. Tonnage measured a
ship's cargo capacity and was used to calculate tax and harbour dues.
Captain: John Smith

Aberdeen til London, hvor høj fart var afgørende
i konkurrencen med dampskibene. Brødrene Hall
afprøvede forskellige skrog-udformninger i et
vandbassin og fandt, at skonnert-udformningen
var bedst egnet. Udformning bære præg af hensyntagen til tonnagebestemmelserne, som anvendtes til beregning af et fragtskibs kapacitet og
dermed til beregning af skat og havneudgifter.
Kaptajn John Smith

Martha tog 2 år at bygge af de mange stumper træ, som alle skulle skæres til, slibes, bøjes i damp for at lave skibsskroget. Derefter
skulle alle dele til bommene og rigning spidses og slibes til, og til sidst skulle snørerne
til reb m.v. monteres.

Skonnerten “Scottish Maid” blev bygget på Halls
skibsværft i 1839 og var det første skib, der var
udstyret med kilet forstavn, kendt som “Aberdeen
Forstavn”. Scottish Maid blev bygget til ruten fra

Eksklusive

Southern Comfort Serien
er eksklusive amerikansk inspirerede huse i luksusudgaver.
Komfort og kvalitet samt minimal vedligeholdelse er nøgleordene.
Pris eks. Model Orlando 170 m2 + dobbeltgarage 40 m2.
Samt ca. 20 m2 bonusrum over garage.
Færdigbyg fra kr. 1.885.000

og
Smukke

Valhalla Bjælkehuse
Valhalla Bjælkehuse leveres til selvbyg, medbyg og som færdigbyg.
Kan leveres i bjælker op til 20x30 cm i white Pine og Cedertræ.

huse...
Se mere på
komfort-huse.dk

Komfort Huse
Højrisvej 1-3, Grønbjerg, 6971 Spjald - Telefon 23 26 58 90
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Det vil glæde mig, hvis menighedsrådet tager imod modellen som min gave. Ønsket er
begrundet med mit længe nærede ønske om
at takke for livet. Efter en livstruende forgiftning i 1987 fik jeg en nær-døds oplevelse. Jeg har altid været troende, og udviklingen fra uvidende ung til en voksens kristent
indsigt er som en skibsrejse igennem tilværelsen og eksistensen.
“I østen stiger solen op”! kirkeskibet sejler
til “Paradisets Kyst”, og menigheden kan
muligvis betragtes som besætningen og passagerer, der sejler med. I løbet af rejsen får
vi indsigt i betydningen og fortolkningen af
Biblens ord.
I Lucas 10.38ff hører vi om Jesus hos søstrene Maria og Martha i Marthas hus. Martha
havde travlt med husligt arbejde, og hun beder Jesus om at sørge for, at hun ikke er alene om arbejdet. Martha gør sig mange bekymringer, men et er nødvendigt. Maria
havde valgt den gode del med at høre på Jesus, og det skulle ikke tages fra hende.
Meget senere hører vi om Martha fra Betania. Søstrene sender bud til Jesus, at hans
kære ven Lazarus er dødeligt syg og Jesus
vender sig for at vække Lazarus, som er sovet ind i døden. I Johannesevangeliet 11.21ff
læser vi:

Johannes Vermeers billede fra midten af 1600
tallet hvor Jesus er hos søstrene i Betania.

bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad
du beder Gud om, vil Gud give dig.
Jesus sagde til hende: »Din bror skal opstå.« Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at
han skal opstå ved opstandelsen på den
yderste dag.« Jesus sagde til hende: »Jeg er
opstandelsen og livet; den, der tror på mig,
skal leve, om han end dør. Og enhver, som
lever og tror på mig, skal aldrig i evighed
dø. Tror du det?«
Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er
Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.«

Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik
hun ud for at møde ham; men Maria blev
siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk

17

18. marts 2015

Skibet repræsenterer da menighedens rejse.
Det er derfor at jeg har døbt skibet
“Martha”.
Med hjertelig tak til alle for fælleskab og
kirkeliv beder jeg om at menighedens repræsentanter tager imod min hjertegave.

Udviklingen i Marthas tro og indsigt i de to
situationer er påfaldende. Det spænder over
perioden fra begyndelsen og til denne afsluttende fase af Menneskesønnens vandring på
Jorden.

Tak til Inge og Preben Pedersen.
Tak til Anker Kyndesen for hans trofast støtte og opmuntring, især når tingene gik i stå!
Hermed ønsket om god vind og lykkelig
togt. 

Medens vi rejser igennem livet, kan vi sammen som menighed rejse videre i troen.

18

18. marts 2015

 Sundhed

sen over svinebesætningerne. Når man ikke
er opmærksom på det problem, kan smitten
stille og roligt sprede sig mellem dyr og
mennesker. Et andet spørgsmål i den forbindelse er, om der er resistente bakterier i hunde- og kattefoder. Foderet er ikke sterilt og
kan sagtens indeholde bakterier, som er
modstandsdygtige for antibiotika. Det er
desuden meget almindeligt, at dyrlæger behandler hunde og katte med bredspektret
antibiotika, og det må man ikke, når det drejer sig om køer og svin, så alt i alt er der nok
større risiko for at blive smittet af naboens
eller ens egen kat, end ved at sige goddag til
en svineavler. Har man glemt det, eller vil
man ikke indse, at kæledyr også er dyr.
Det er ikke Disney Show alt sammen. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Dyre bakterier.
Jeg har før skrevet om MRSA bakterier fra
svinestalde, og hvordan hele landet gik i
panik, men vi glemte noget. Hele landet
glemte det: Kæledyr.
Der er ca. 800.000 kæledyr i Danmark, mest
hunde og katte, men heste og fugle tæller
også med. Meget ofte lever kæledyrene tæt
sammen med hele familien og børnenes legetøj og slikker børnene i hovedet eller omvendt, børnene kysser dyrene. Der er fundet
resistente E - coli bakterier og MRSA hos
både hunde og heste, som kan smitte mennesker, og det er blevet helt glemt i ophidsel-

 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Bestyrelsen

Genvalg til bestyrelsen
Siden sidst har vi holdt generalforsamling
den 4. februar.
Det foregik i ro og orden og i al gemytlighed.
Bodil Jensen og Grethe Lauridsen blev genvalgt, så alt fortsætter som vanlig.

Medlemsskab
Hvis man ønsker at være medlem og ikke
har betalt endnu, kan man indbetale på konto:
7670 4464256 ellers kommer vi rundt i nær
fremtid, så denne mulighed er der også.

Aktiviteterne
Torsdag den 5. februar var tre af vennerne
med til at køre beboerne ned på skolen, hvor
der var teater, så det blev en god oplevelse
for alle.
Onsdag den 18. februar var der nogle skolebørn, som kom på hjemmet for at hjælpe
med at slå katten af tønden. Et par af vennerne havde lavet slik poser til at komme i tønden, og det var til stor fornøjelse. Børnene
fik en fastelavnsbolle før de gik igen.

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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 Living program til Grønbjerg
Små ændringer kan fryde!
Man ser det i alle living-programmer på TV.
Næsten alle ønsker en gang i mellem at få en
smule forandring i hjemmet. Ikke sådan at
forstå at manden eller konen skal skiftes ud nej en anden farve på et møbel, hylde eller
skuffedarium eller lignende, eller også skal
de antikke/genbrugsting lige have en farve
der skal passe ind i hjemmets øvrige farver
og stil.
Livingkursus
Det har Landsbymusen ved Jane Jensen nu
taget konsekvensen af og indbyder til et kursus med dette emne for øje. Med få midler
både økonomisk, men også arbejdsmæssigt
at få foretaget de små ændringer der kan gøre en stor forskel i et hjem.
Vintage Kalkmaling
Landsbymusen er blevet forhandler af Jeanne d´Arc Livings Vintage kalkmalingserie.
En serie der er populær inden for fransk og
nordisk landstil. Landsbymusen har formået
at få en supervisor fra firmaet Jeanne d´Arc
Living til at komme og fortælle om hvordan
man gør, give tips og ideer og ikke nok med
det, alle deltagere kan tage en effekt med,
som han/hun ønsker skal have en gang maling med ”Vintage Kalkmaling”. Alle på

Jane står her i sin lille Landsbymusen-butik i Algade i Grønbjerg ved en ”før-og-nu-stol” set fra
højre.

Fakta:
Kurset afholdes søndag den 12. april fra 9.30 til ca. 12.30
Algade 65, Grønbjerg, 6971 Spjald
Pris kr. 125,- Inkl. morgenkaffe / buffet og en lille bøtte maling
Tilmelding på - Mobil : 22 300 615 - Mail: info@landsbymusen.dk I butikken, Algade 65, Grønbjerg
Betaling ved tilmelding
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kan tørre dem af med en våd klud. Men alt
dette bliver deltagerne også orienteret om på
kurset.

kurset får udleveret en lille bøtte maling af
selvvalgt farve til at øve sig med på sit eget
møbel/skuffe/hylde/stol, eller hvad man nu
ønsker, der skal hav en anden farve.
Kalkmalingen er af en sådan beskaffenhed,
at de effekter der skal males ikke behøver
nogen forudgående grunding eller anden forarbejde, man skal bare gå i gang. Malingen
er også godkendt til børnemøbler og skal
være miljøvenligt og er vandbaseret.

Det praktiske
Landsbymusen stiller et telt med en varmekanon op i haven og lægger gulv derind, så
der kan blive plads til alle, og så begynder
hele seancen med rundstykker, kaffe og
morgenbuffet. Man kan jo ikke arbejde på
tom mave.

Maling for den lidt utålmodige
Malingen er en her og nu-maling forstået på
den måde, at man ikke skal spekulere på om
effekterne først skal grundes, rengøres, slibes og al forarbejdningen mellem påføringerne. Det er for dem, der helst skulle have
gjort arbejdet ”i går”.

Salget er i gang
Landsbymusen har allerede salg af Livingserien. Kunderne kommer langvejsfra for at
købe maling, og det har naturligvis givet stødet til, at afholde et kursus inden for området, og tilmeldingerne er begyndt at løbe ind
gennem Facebook og på landsbymusen.dk
og gennem Landsbymusens nyhedsbreve.
(-mb)

Lidt efterbehandling
Dog kræver de malede effekter en vis efterbehandling så de ikke smitter af, og så man

 Nyt fra Brugsen
Ved: Bestyrelsen

Mød Brugsen på Facebook.
Søg efter LokalBrugsen Grønbjerg. Der er i
skrivende stund allerede 108, der ”synes
godt om”.
Hvad skal vi spise?
På opfordring fra kunderne vil Brugsen hen
over foråret prøve at komme med inspiration
til aftensmaden rundt om i hjemmene. Der
vil blive små udstillinger i butikken med varer og opskrifter, som kan give ideer til aftensmaden. Hvis DU har lyst til at udstille
din livret, er du meget velkommen til at kontakte personalet i Brugsen eller en fra bestyrelsen, så finder vi en ledig plads og tid til
netop dit forslag.

HUSK Br ugsens gener alfor samling den
25. marts kl. 19.30 i Grønbjerg Forsamlingshus.
Til generalforsamlingen i Brugsen kommer
der en beboer fra Møltrup Optagelseshjem
ved Timring. Han kommer og fortæller om
sit liv og lidt om Møltrup.
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 Nr. Omme sogn og andre navne - samt Grønbjerg
Fortsættelse
I sidste nummer skrev jeg om hvornår Grønbjerg by egentlig kom til at hedde Grønbjerg.
Det skete efter at Grønbjerg Station i 1911
skulle have et navn og som følge deraf kom
byen også til at hedde Grønbjerg.
Jeg refererede i stykket til et officielt kort fra
1797 (VSKOrig) Videnskabernes Selskabs
originalkort (konceptkort) hvor navnet på
bakken ved Højris forekommer og som hedder Grønbjerg lige så vel som Grønbjerggård
og andre gårde, steder og bakker er nævnt
ved navn. Se kortet herunder.
Pastor Janus
Men allerede i 1638 mere præcis den 22.
september kan vi læse fra en indberetning af
præsten Jens Lauritsen Handberg (Janus
Laurintii Handbergius) i Brejning og Omme

1517 var året hvor Luther opslog sine 95 teser på
kirkedøren i Wittenberg, og det blev indledningen til reformationen.
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fra Lærer Anders Chr. Vestergaards erindringer fra 1894, som blev bragt i Runestenen i årene 2008 til slutningen af 2011. Og
endelig et uddrag fra Acton Friis´ beskrivelse ”De Jyders Land” 1932.

pastorat om gårde, bakker, åer og lignende.
Pastor Janus Laurentii Handbergius er den
syvende præst i Brejning og Omme pastorat
siden den Luterske reformation i 1517.
Hvornår har er ansat ved kirkerne kan ikke
ses af tavlen i tårnrummets nordvæg i Nr.
Omme Kirke, men han er død i påsken
1659.
Den 7. november 1915 blev Nr. Omme et
selvstændig pastorat.

Indberetningen 1638
Indberetningen fra Pastor Janus er en beskrivelse af Brejning og Omme pastorater og
skrevet på latin. Heldigvis er indberetningen
oversat til forståeligt dansk i slutningen af
indberetningen.
Det er interessant læsning hvordan Pastor
Janus Laurentii Handbergius (oversat til
dansk Jens Lauritsen Handberg) har set på
pastoratet.
Jeg vil her gengive nogle træk fra indberetningen samt nævne forskellige gårde og bakker ved navn. Ligeledes vil jeg bringe en optegnelse af gårdnavne fra J.P. Traps Danmark.

Hjælp fra en anden kant
I sognet har vi arkæologer der har mere begreb om at ”hige og søge” end redaktøren,
så med hjælp fra Palle Eriksen er ovenstående indberetning til Ole Worm (13.5.1588 31.8.1654, læge, runeforsker, samler) nu
kommet til læsernes kendskab.
Mere kom til
Da jeg havde læst indberetningen fra Pastor
Janus, synes jeg, at det kunne være morsomt
af få forskellige menneskers og forskellige
tiders syn på vort sogn.
Så vi kan begynde med Pastor Janus fra
1638, herefter har jeg valgt et lille uddrag

Den danske oversættelse der er skrevet og
udgivet af Landbohistorisk Selskab ved
Frank Jørgensen og under tilsyn af John
Kousgård Sørensen lyder i uddrag således:

Kort over en lille del af Nr. Omme sogn fra 1797 med nogle gård- og stednavne
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også deri hyppige vejslyngninger, som indfanger de vejfarende indtil kedsomhed og
narrer dem i alle retninger, og det ikke blot
på grund af de stadige småbække, der løber
gennem mange moser, ved hvis sider der ofte, på grund af det meget dybe dynd næppe
findes fast og solid bund, men også på grund
af bjergenes herværende hyppige ufremkommelighed og dalenes betydelige slugter, som
i lige grad nægter gående og kørende overgang.
Thi her er nemlig temmelig mange bjerge af
forbavsende højde, ved hvilke vi på alle sider ved naturens hjælp er indhegnede og forskansede.
Omkring bjergene ses utilgængelige moser,
men på steder, hvor de er tilgængelige, er de
græsklædte, hvilket er skyld i, at vi glæder
os ved en stor mængde okser, får og geder.
Størstedelen af denne jord er vild og udyrket
og ikke tilberedt til brug for såning, men
hvad der egner sig til dyrkning er gjort til
frodige agerstrækninger og skønne ejendomme, som på forskellig vis skaffer indbyggerne korn, efter som vejret og året er. Jeg vil

Navnene i parentes er den latinske betegnelse som pastoren har noteret.
Længden af dette sogn er den samme som
bredden, det strækker sig nemlig en dansk
mil i begge retninger. Mod nord har det
Vind kirke (aquilonem templum habet Vindense), mod nord nordøst Vildbjerg
(Vilbergense). Mod øst grænser Timring
(Timmering) og Vorgod (Wordgod) op dertil. Mod syd vender det mod annexet Brejning (Bredning). Mod sydvest er Ølstrup
sogn (Ølstrup). Mod vest Hover (Hour). Jeg
mener, at det ligger på ligeså mange graders
polhøjde som Ringkøbing (Rincopia), idet vi
ser den mod sydvest; men skomageren skal
blive ved sin læst.
Vi har (i Nørre Omme -red) intet, som kan
fortjene skribentens beundring, da dette
sogn ikke udmærker sig ved støvet af nogen
berømtheder eller ved nogen statuer, billedfremstillinger, skove eller indsøer, men på
grund af bjerge og sumpe er mere uanseligt
end iøjefaldende. Og ligesom det jo også på
dansk kaldes Omme, således træffer man

Pastor Janus Laurintii Handbergius kort/rids over Nr. Omme sogn i 1638
Om Kjiergaard,

Lowmose

Klink

Om Kirke

Grønbierg

Klidzberg
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Pøll beck

Prag

Pøll,

Sognets afgrænsning ridses op, og der fortsættes:
Bakkeølandskabet får sin særlige karakter
gennem tilstedeværelsen af en række dominerende rygge (Ørnhøj 92 m) og især de
egenartede Omme Bakker (Trindhøj 75 m,
højeste punkt 90 m) hvor der er gjort adskillige fund af oldtidssager. Her ligger også
Kiddal plantage. Sognets højeste punkt er
Kyndelhøj 95 m (ligger øst for Ørnhøj -red).

ikke her omtale billeder og statuer, ikke skove og floder, da der ikke her er nogen ting,
som kan regnes til stedets storslåethed og
pryd.
Stednavne
Af stednavne der benyttedes omkring 1638
skal jeg her give nogle eksempler på:
 Paroeciæ Ommensis - Omme sogn
 Low mose - Langmose
 Den store Low mose steen - Langmosestenen
 Hesthoye - Hestehøje
 Om Kiergaard - (sandsynligvis Kjærgård)
 Skrubstrup - Skråstrup
 Lille Spaabeck - Lille Spåbæk
 Klink
 Holmgaard
 Omgaard - Ommegård
 Om Kierke - Nr. Omme Kirke
 Nørgaard
 Prestgaarden - Præstegården
 Kedal - Kiddal
 Klidzberg - Klidsbjerg
 Pøllbeck - Pøl bæk
 Pøll - Pøl
 Grønbierg - Grønbjerg (Mons excelsus Højt bjerg)
 Kodall
 Prag
 Sinkier
 Prestbierre - Præstbjerg

I Sognet Nr. Omme (1330 - 48 Oom)
Med bl.a. kirke og præstegård og byerne
Grønbjerg (1610 Grønnbiergh)
(og herefter kommer der en opremsning af
forholdene i 1960)
(Af gårde og huse nævnes:)
 Kodal (1547 Kudal);
 Pøl (1610 Pøl);
 Kærgård (1500-tallet Kierngaard, 1610
Omb Kierggaard);
 Holmgård (1610 Hollmgaard);
 Klink (1626 Paa Klinch);
 Nørrekær;
 Nørgård (1610 Nørgaard);
 Omgård (1610 Ombgaard);
 Sønderkær;
 Brunsgård (1664 Bruns Wigh);
 Kiddal (1664 Kiddahl);
 Klidsbjerg (1623 Klisberg);
 St. og Lille Sinkær (1610 Sind kier);
 Grøntoft; Dragsdal; Hedegård; Sig;
 Prag (1664 Prag).
Lærer Vestergaard 1894
Uddrag af Vestergaards erindringer bragt i
Runestenen nr. 91 (året er 1894)
Jeg læste og tænkte, ja hvad kan det nytte,
jeg får vist ikke noget ud af det, selvom jeg
anstrænger mig, og hvor mon Nr. Omme i
grunden er. Så vidt jeg har kunnet forstå, så
er det vist forfærdelig afsides og bare ørken.

Traps Danmark med navne fra før 1638
Fra J.P. Trap Danmark femte udgave redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen, Ringkøbing Amt, Bind IX,
G.E.C. Gads Forlag 1965 kan læses følgende uddrag fra Nørre Omme Sogn.
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og Jørgen havde været gammelkendte, og de
fik derfor en ordentlig passiar med hinanden. Da vi kom på Præstbjerg med udsigt
over den vældige dal mod syd, var det en
skuffelse, at Nr. Omme Kirke endnu ikke
kom til syne, og først længe efter nåede vi
toppen af Overgård bakkerne (Knurrebjerg),
og så viste Kirken sig endelig. Far var meget
bange for de vældige bakker, for hestene var
ikke trænet i at holde på vognen. Vi spurgte
om Vej og holdt snart uden for den gl. Skole.

Og så lod jeg det blive ved disse betragtninger. Men så fik jeg brevkort om at møde hos
Købmand Bøgget næste dag, og da jeg kom
der, fandt jeg far og mor og Lovise, og jeg
fik straks spørgsmålet: søger du Nr. Omme.
- Nej, hvad kan det nytte! Men så fik de
munden i gang, den gl. degn i Nr. Omme var
Sognerådsformand, og han var vist en slags
Sognekonge, han var gift med en fra Vestergaard i Vind, og hun og mor havde kendt
hinanden i deres unge dage, og de havde været til gilde sammen med Falkesgaard i Nr.
Felding, og han havde danset med mor. Desuden var der en søn af Falkesgaard, der var
gift med et søskendebarn af min svoger
Knud. Knuds mor Else Margrethe havde
nemlig en søster, der var gift og boede i
Pøhl i Nr. Omme, Kirsten Pøhl kaldte man
hende, og det var så hendes datter mor kendte desuden også konen i St. Halkjær i Nr.
Omme, Karen Halkjær, der også var fra Nr.
Felding. Ja, der skulde jeg prøve det. Nå, ja
la så gå da, og der blev bestemt en dag, da
far og jeg skulde køre til Nr. Omme. - Længe før det blev lyst, kørte vi så, og da vi kom
til Nr. Felding Præstegård og Kirken, havde
jeg aldrig været længere ude ad den Vej. For
første gang kom jeg forbi Ølgrydegårdene,
og langt længere frem kom vi til Agerfeldt
Kro. Nu var far også på fuldstændig ukendt
grund. Vi kørte ind i Kroen, men der var ingen krokarl, far gik så ind i Krostuen og
kom oprømt tilbage med Kromanden, Jørgen Damtoft. Sagen var den, at Jørgen engang havde haft en lille Gård i Tvis, og far

Acton Friis 1932
Uddrag af Acton Friis´ beskrivelse ”De Jyders Land” 1932

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Grønbjerg AFFA - Fodbold
Ved: Søren Nilausen

Vi vil gerne opfordrer til, at der er forældre,
som vil melde sig på banen til en spændende
gerning. Der er gratis muligheder for træneruddannelse.
Kontakt os straks herom.
Der efterlyses også nye medlemmer til Fodbold udvalget, da flere at udvalgets medlemmer stopper til maj af naturlige årsager.
Lars Troelsen (22 51 71 61) & Søren Nilausen (40 10 75 10) 

Desværre bliver der ikke seniorfodbold
(serie 6) i foråret 2015, da tilslutningen er
for lille.
Der er på oldboys-siden indledt et samarbejde med Ørnhøj. Oldboys 32+ spiller i Ørnhøj, og Oldboys 40+ spiller i Grønbjerg.
Lars Troelsen er kontaktperson.
Vi mangler trænere og assistenter til vores 3
børnehold:
U-5 (3 mands), U-7 (3-mands) & U-11 (5
mands).

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
27

18. marts 2015

 Family where life begins and love never ends
Ved: Grete Tange

Ovenstående er det motto, der
står på bordet hos de nye beboere, der er flyttet ind på Kodalsvej
6. Det betyder: Familie hvor livet
begynder og kærlighed aldrig
slutter.
Det er en dejlig programerklæring, som fortæller noget om familien.
Hvem er de så:
Moderen i hjemmet fortæller:
”Jeg hedder Malene Nedergaard,
og jeg er 37 år. Jeg er født i Hvide Sande, hvor jeg også gik i skole. Der bor mine forældre stadigvæk. Jeg er faktisk udlært tjener,
men jeg har aldrig brugt min uddannelse, selvom jeg i mange år
var bartender derude. Jeg fik
nemlig børn, og så er tjenerfaget
en umulighed.
Jeg arbejder nu 6 timer om ugen
på handicap rideskolen i Hee
hvor jeg bl.a. hjælper med at lære
de handicappede at klare sig bedre med deres handicaps ved at riFoto: Mogens Ballegaard
de på de heste, de har. Jeg har
dette arbejde for at komme lidt
Pigerne fra venstre Johanne, Malene og Anna.
hjemmefra, for der er faktisk nok
Drengene fra venstre Sebastian, Enes og Andreas
at tage sig til her.
Jeg har boet i Ringkøbing i 5 år i et mindre
hus, hvor de nærmeste naboer var ældre
mennesker, som ikke var så vilde med min
børneflok. Jeg har nemlig 5 børn, så der er
gang i den det meste af tiden.

Flagallé

Børnene:
Jeg har en søn på snart 11, som har
ADHD, og derfor brug for at bevæge sig
meget, og så har jeg en datter, der har haft
en hjerneblødning som spæd, som hun er
blevet opereret for flere gange. Begge dele
kræver en mor, der er meget nærværende,

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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og godt med plads til at røre sig på. Det har vi fået her,
og det nyder vi i fulde drag. Vi har lejet huset her med
forkøbsret, så nu ser vi, hvordan det går. Foruden børnene har vi to hunde og to heste, og hestene satser jeg på at
bruge til træning med min søn, da det jo er vanskeligt for
ham at komme til anden form for ridning. Min erfaring
er nemlig at ridning giver ro og balance i sindet.
Mine børn fortæller jeg gerne lidt om, og jeg starter fra
oven med Johanne og A nna. De er tvillinger og Anna
har haft en hjerneblødning, da hun var baby. De går begge i 8. klasse i Grønbjerg Friskole, og det er de meget
glade for. De kommer jo fra Ringkøbing skole, hvor der
alene på deres klassetrin var ligeså mange børn, som der
er i hele Grønbjerg Friskole.
Sebastian er snart 11, og det ham, der har ADHD. Han
går i skole på Rindum Kjærgård, og bliver derfor hentet
hver dag, da der jo er lang vej derud. Vi var allerede klar
over hans handicap, da han var lille, for han var kun 7
måneder, da han kunne gå, og undervejs i hans barndom
havde han meget svært ved at koncentrere sig i længere
tid. Det kan han godt nu, når det er noget, der fanger
ham. Han har svært ved at acceptere uretfærdighed af
forskellig slags, og når han oplever det, går han helt
amok, og det kan være svært at integrere i en almindelig
skole.
Andreas er 8 år, og han går i 2 klasse på Friskolen i
Grønbjerg. Han har de samme syge gener, som sin lillebror, der er beskrevet nedenfor, men han har endnu ikke
udviklet sygdommen. Det kan dog ske når som helst, så
ham må vi også være meget opmærksomme på. Dog er
det sådan, at han om vinteren sidder op og sover, fordi
han tidligere har været lungesyg.
Endelig er der Enes på 5 år, som starter i børnehaven på
Friskolen den 16. marts. Han er meget hjemme hos sin
mor, fordi han har en organsygdom, som gør at hans organer ikke vokser, som de skal. Det forårsager, at han tit
er ramt af sygdom, fordi hans immunforsvar på grund af
det ikke fungerer, som det skal. Sygdommen kaldes Alfa
1, og den gør, at han er syg 60 – 70% af tiden om vinteren, fordi alle slags sygdomme angriber ham, og de varer
altid længere, end de gør på andre børn. Gennem hele
sin barndom havde han konstant sidestik, og det tror vi
gør, at han i dag har en meget høj smertetærskel. Han
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vokser ikke, som han skal, fordi hans krop
hele tiden bearbejder sygdomme, så der ikke
rigtig er overskud til at gro. Af den grund får
han ernæringsdrik hver dag, inden han skal i
seng. Han går til kontrol hvert halve år på
sygehuset, så man der kan følge hans udvikling. (Man kan læse mere om sygdommen
ved at gå ind på Alfa-1 på Google.)

Fritiden
Fritidsinteresser har hun ingen af, for hun
har nok at gøre med at holde dagligdagen
kørende. Hun nyder dog at gå i haven og forestiller sig, at den på længere sigt vil komme til at se lidt bedre ud.
Fremtiden
Hun fortæller videre, at hun aldrig har boet
på landet før, men at hun nyder roen og at
der er mulighed for at sende børnene udenfor, hvor de kan råbe og skrige uden at der er
nogen, der bliver forstyrret. De kunne godt
tænke os at blive boende her, for de er alle
så glade for det, og hun ønsker heller ikke, at
børnene skal skifte skole igen.
Med tak for venlig modtagelse tager jeg afsked og håber, at familien vil falde godt til i
Grønbjerg. 

Weekends
Hver anden weekend er de to store drenge i
Hvide Sande, hvor de har et par aflastningsbedsteforældre, som de er meget glade for.
Det gør, at jeg ind imellem kan slappe lidt
af. Pigerne har også to kontaktpersoner, fordi de ikke ser deres far så meget.
Malene fortæller nemlig videre, at hun er
fraskilt 2 gange, så pigerne har en far, som
de ser en gang imellem, mens drengenes far
er helt ude af billedet.
Hver weekend får familien besøg af Malenes
kæreste, Mikael, der er elektriker og kommer fra Thyholm. Han arbejder i Holstebro,
og han ville gerne sælge sit hus i Hvidbjerg.
Det har hidtil været umuligt, selvom han har
gået og pyntet på det i flere år, så derfor må
deres venskab nøjes med weekenderne. Indtil videre har de kendt hinanden i to år. Han
har en søn, Filip på 11 år, som er med i
Grønbjerg hver anden weekend, mens han er
hos sin mor de andre. Når Michael er på besøg, oplever han ofte, at Malene falder om af
træthed efter en lang uge med meget lidt
søvn.

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

Ant 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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 Varmestuestrikkerne
Ved: Inge Kjær

Varmestuestrikkerne i Danmark mangler
depotlokale her i området.
Vi er en organisation af frivillige, der laver
varmt tøj til hjemløse og andre udsatte i hele
landet. Vi har depoter, hvor vi opbevarer
garn og modtager færdigstrik og hvorfra vi
pakker til de væresteder, varmestuer m.m.
som søger om det.
Organisationen vokser støt og roligt og nu
har vi brug for et depot her i området
(Ringkøbing-Skjern kommune eller nærmeste omegn).
Der er brug for et tørt lokale som kan låses
af. Vi skal have plads til en god stor reol, et
bord og evt. et par stole.
Der vil være aktivitet på stedet 10 - 13 lørdage om året - 10 gange, hvor der er åbent
for strikkere, som henter garn og afleverer
færdige ting samt nogle gange i efteråret,
hvor vi pakker til udlevering.
Vi har haft kontakt til kommunen, som indtil videre - ikke har kunnet hjælpe os.
Derfor henvender jeg mig til Runestenens

Her er Inge Kjær til venstre fra et arrangement i
Grønbjerg i 2013 hvor Varmestuestrikkerne viste deres kreationer frem.

læsere i håb om at nogen kender et sted og
som vil hjælpe mig med tlf. nr./mailadresser
til nogen, som evt. har plads.
Jeg kan kontaktes på mobil 61 34 38 63 og
på ingekjaer@gmail.com
På http://varmestuestrik-vest.dk/ kan man
læse mere om varmestuestrikkerne. 

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

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

Mandag - fredag

Tlf:

værksted
privat

Mere end 25 års erfaring
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

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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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den ottende gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er over Henrik Christian
Henriksen og han to hustruer, der boede på
gården Sig, Nylandsvej 16, Grønbjerg.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen eller måske rettere pladen, er én af de
bredeste sten i rækken af bevaringsværdige
gravsten og måske også én af årsagerne til at
den er bevaringsværdig. Pladen er rektangulær uden nogen former for buer eller andet.
Pladen er støttet bagpå af en sten for at stå
oprejst, hvilket kan formodes skyldes at pladen har ligget og dækket gravstedet, som er
det, der forstås ved en gravplade.
Pladen måler 78,5 cm i bredden, 47 cm over
jorden og har en tykkelse på 3,5 cm. Pladen
er helt hvid og formodes at være udført i
marmor.
Pladen er forsynet med de karakteristiske
tegn, stjernen for fødselsdato og korset for
dødsdato.

Foto: Mogens Ballegaard

Henrik Christian Henriksen der var født i
Vesterbæk lige vest for Spjald by, blev 57 år
gammel og overlevede to hustruer.
Ifølge kirkebogen er han døbt Henrik Kristian Henriksen den 10-04-1864 og dødsfaldet
er ifølge samme kilde den 29-03-1922.
Dette ikke stemmer overens med inskriptionen på gravpladen, der siger 1921. Henrik
Chr. Henriksen blev dermed knap 58 år.
Hvor fejlene er opstået, er det jo svært at afgøre, men enhver kan gisne om det.

Stenen er efter inskriptionen at dømme opsat
i 1907 og er dermed knap 110 år gammel.

Henrik Chr. Henriksens første hustru:
Karen Marie Henriksen født Larsen
w I Aulum
1865
^ I Grønbjerg
1907
Karen Marie Henriksen blev 42 år gammel.

Hvis vi begynder fra neden er det:
Henrik Christian Henriksen
w I Vesterbæk
1864
^ I Grønbjerg
1921

Henrik Chr. Henriksens anden hustru:
Ane Jensine Kristine Henriksen
w I Brejning
1886
^ I Grønbjerg
1914
Ane Jensine Kristine Henriksen blev 28 år
gammel.
For Karen Marie Henriksens vedkommende
er der også en lille uoverensstemmelse mellem gravpladen og optegnelserne i kirkebogen, der skriver, at hun er født den 27-051865 og død den 17-05-1908, hvilket bety-

Salon: 69 14 81 18
Mobil: 24 43 12 14
Tidsbestilling:
Mandag - fredag 8.00 - 16.00
Højrisvej 1-3, Grønbjerg
6971 Spjald
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der at hun blev knap 43 år gammel.

I det nye ægteskab kom der fire børn:
1. Mathilde Henriksen f. 21-04-1895
2. Karen Vestergaard Henriksen f. 19-061897
3. Mads Henriksen f. 27-04-1900 døde 3 år
gammel 19-09-1903
4. Kristiane Margrethe Henriksen f. 22-121905

For Henrik Chr. Henriksens anden kones
vedkommende stemmer inskriptionen overens med kirkebogen, der siger, at hun er født
den 24-04-1886 og død den 17-09-1914,
hvilket betyder at hun blev omkring 28 og et
halvt år gammel.
Gården Sig, Nylandsvej 16 blev udskilt fra
Ommegård i 1797. De første ejere som vi
umiddelbart har kendskab til, ejede gården
fra 1860.
Der var to ejere inden Lars Chr. Andersen
købte gården i 1875. Lars Chr. Andersen var
gift med Kirstine Nielsdatter. De fik to børn
hvoraf ovennævnte Karen Marie Henriksen
f. Larsen var én af dem og var ovennævnte
Henrik Chr. Henriksens første hustru.

I 1907 døde Karen Marie som nu hed Henriksen, 42 år gammel, og efterlod de umyndige børn til faderen.
Henrik Chr. Henriksen førte gården videre
og den 4. april 1913, hvor han var 49 år
gammel, blev han viet til Ane Jensine Kristine Henriksen f. Lauridsen der var 27 år
gammel.
Ane Jensine døde den 17. september 1914
godt 28 år gammel. Parret var gift i knap
halvandet år.

Karen Marie Larsen blev imidlertid gift første gang med Lars Jensen og de overtog gården i 1885 efter hendes forældre.
Parret fik to børn.
1. Lavra Kristine Jensen f. 1884
2. Jens Peder Jensen f. 13-02-1885

Henrik Chr. Henriksen drev gården, Sig, videre, og i 1919 blev Sig overtaget af den næste ejer.
Henrik Chr. Henriksen døde, ifølge gravpladen, i 1921, 57 år gammel.

I 1890 eller 1891 (to forskellige oplysninger) døde Karen Maries mand Lars Jensen,
hvorefter Karen Marie, som enke førte gården videre.

Det har ikke været muligt på kort tid at spore slægtninge til familien, der i øvrigt ikke
har speciel tilknytning til Grønbjerg.

På et tidspunkt i 1890 (ifølge folkeoptællingen) er Henrik Chr. Henriksen karl på gården (tjenestetyende, som der står i folkeoptællingen, og Karen Marie er enke, husmoder og gårdbestyrerinde).

Fra 1919 og indtil i 1993 havde gården Sig
seks ejere, og i 1993 købte Grethe og Gravers Sønderby gården og byggede nyt hus på
grunden.

Karen Marie drev gården videre i fire år, og
i 1894 overtog Henrik Chr. Henriksen (30)
gården, hvor han sandsynligvis var blevet
gift med Karen Marie (29). De to var jævnaldrende.

Se billeder fra gården på næste side.
Kildematerialet er hentet fra bøgerne ”Grønbjerg
by og land - før og nu” og fra kirkebøger samt
Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv. 
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Sig omkring 1966

Sig omkring 2009
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 Grønbjerg bliver et hår bedre
Salon 4U
Bettina Drest Nielsen (43) hedder hun, den
kommende salonindehaver i Grønbjerg.
Bettina har god erfaring med frisørfaget, 21
år er det blevet til indtil nu, og nu vil hun
prøve kræfter med faget igen.
Lidt baggrund
Efter en tur rundt i Vestjylland er Bettina
flyttet til sin barndomsby Ringkøbing, for
øvrigt i den by hvor hun også har stået i lære
ved Lone Anneberg (tidligere Grønbjerg).
Da hun flyttede til Ringkøbing, fik hun en
lejlighed i én af Jens Kristian Christensens
(Komfort-Huse, Grønbjerg) komplekser. De
kom i snak, og Jens Kristian stod egentlig og
manglede en kontorhjælp. Bettina slog til,
og er nu på kontoret på Højrisvej 3 hos
Komfort Huse.
Bettina fortalte Jens Kristian om sin baggrund med egen salon i Hee gennem en årrække. Tilbud om at bestyre en salon i Søndervig og en overgang også i Bækmarksbro.
Skuldrene protesterede på et tidspunkt over
arbejdet, og Bettina tog en pause fra faget.
Hun ville prøve noget andet, men dog også
med kontakt til mennesker. Blandt andet
som sælger i en radioforretning.

Bettina Drest Nielsen

til at modtage de første kunder.
Hvordan kombinerer man så kontorjob og
frisørsalon? Det er nemt nok, mener Bettina.
Der er telefontid fra 8 – 16 hver dag, hvor
kunderne kan ringe og bestille en tid. Så
Bettina bestemmer jo sådan set selv, hvornår
der skal arbejdes i salon, og hvornår det er
kontorarbejde.

Ideen opstod
Hos Jens Kristian arbejder hun på deltid,
men vil gerne lidt op i tid. Jens Kristian foreslog hende, at de udvidede kontorfaciliteterne på Højrisvej og opførte en pavillon,
hvor Bettina kunne have salon (vi mangler
en frisør her i Grønbjerg, mente han) og med
en dør ind til kontoret, kunne Bettina passe
kontor, telefon mv., når der ikke var kunder
i salonen.

Specialiteterne
Bettina vil i specielle tilfælde også være til
rådighed i salonen på lørdage ved specielle
lejligheder (f.eks. Bryllup).
Derudover er Bettina positiv over for at holde event-aftner med minimum fire deltagere,
hvor man så kan hygge sammen med nogle
veninder og samtidig få ordnet håret eller
make up, som Bettina også kan.

Hvornår og hvordan
Sådan blev det. Håndværkerne er i fuld gang
med at indrette pavillonen, og i uge syv
(vinterferien) stod Bettina og byggeriet klar
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Derudover vil Bettina give familierabat til familier med minimum fire deltagere. Dog skal bestilling af en sådan ordning
foregå samlet.
Tilgodeser Friskolen
Som et ekstra arrangement til gavn for Grønbjerg Friskole vil Bettina
klippe eleverne fra Friskolen, hvor 10 % af omsætningen går til Friskolen.
Bettina glæder sig til at
åbne ”Salon 4U” på Højrisvej 3 og møde blandt
andet Grønbjergs befolkning i salonen både nye
som tidligere kunder.
Og så lige det praktiske
Til at begynde med modtager Bettina gerne kontanter eller betaling på
mobilpay, indtil der bli- Der var både blomster og flasker til den nyetablerede frisør i Grønbjerg,
ver installeret en dankorts Bettina Drest Nielsen, i Salon 4U.
-terminal.
Reception
Mandag den 16. februar havde Salon 4U åbningsreception, hvor Bettina stod klar til at modtage gæster, der kunne se de nye lokaliteter og hilse på. Og naturligvis var der noget mundgodt til alle gæsterne. (-mb)

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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 ”Flugten” - Brunhilde Sørensen i Grønbjerg
Ved: Ingrid Kirk

"De (min mor og min storesøster) pakkede
mig ind i min dyne og bandt mig sammen
med de bylter med det mest uundværlige. De
snørede mig godt fast til det øvrige habengut, som man i hast måtte flygte bort fra vort
hjem med. Lidt madvarer for eksempel."
" Og så må I ellers se at komme af sted vestpå i en fart, for de russiske tropper er kun ca.
30 kilometer herfra og i hurtig fremmarch",
blev der meddelt os af sendebud.
Først måtte man da have kreaturerne sluppet
løs, dørene lod man stå åbne, så køer og kalve selv kunne gå ud og ind. Og så var det
bare afsted!
Afsted som flygtning fra krigens gru. Anden
Verdenskrig var i sit næstsidste år, og vi
havde vist haft det så nogenlunde, ikke mærket så meget til krigshandlinger på den egn,

hvor vi boede her i Østprøjsen. Bortset altså
fra bekymringerne for min far og min storebror, som var indkaldt til krigstjeneste ved
østfronten. Så min mor og min storesøster
måtte passe gården derhjemme.
Mine forældre havde fået mine to store søskende, mens de var ganske unge. Jeg, bitte
efternøler, var kommet til, da de 2 store var
næsten 20 år. Jeg var 4-5 år det år, hvor vores flugt stod på.
I dette år og videre frem måtte vi udstå en
forfærdelig masse lidelser, kulde, sult, angst
og også angst for, hvordan det var gået vore
kære. For eksempel vores gamle bedstemor,
som vi måtte efterlade i selskab med de
mennesker, der blev hjemme for at passe på
dyrene.

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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Omtrent således lød Brunhilde Sørensens
indledning til sit foredrag forleden, da hun
var i Grønbjerg i Kultur og Samvær og fortælle om sin og sin families næroplevelser af
2. Verdenskrigs rædsler. Rædsler, som for
hende her i aften fremkaldte så traumatiske
minder, at hun lige måtte stoppe ordstrømmen et øjeblik og skjule ansigtet i sine hænder. For så atter at se op og genoptage beretningen om oplevelserne på den årelange
vandring, som, for familien her, endte i
Hamburg.

- om en barndom uden skolegang, så man
må forstå, hvorfor jeg er så dum, som jeg
er, for her i Hamburg var der intet, der
fungerede.
Brunhilde er aldeles ikke dum eller ubegavet, hvad hun egentlig nok forstår ved udtrykket "dum". Nej, tvært imod er hun en
klog og bomstærk kvinde, der som femårigt
barn overlevede nætter i grøfter i 20 graders
frost og fik sulten stillet ved at få serveret
frosne roer og bark fra træer, som man passerede undervejs. For maven skal have noget
at arbejde med, ellers dør du, sagde moderen.
Og Brunhilde ville nu altså leve, så hun
gumlede sulten den primitive føde i sig.

For eksempel:
- som da barnet Brunhilde reddede sit og
familiens liv ved at miste en af sine sko,
som måtte findes igen, hvorfor man ikke
nåede det skib i Gdynia som skulle føre
familien her og 1500 andre flygtninge til
København. Skibet blev nemlig skudt i
sænk og 1.000 mennesker nåede ikke at
blive reddet.

Brunhilde mødte i ungdommens år sin kommende mand under det lange ophold i Hamburg, blev gift og flyttede med ham til
Spjald, hvor han kom fra. Senere kom der to
børn til, og det er næppe nødvendigt at fortælle her, at Brunhilde blev en respekteret
livredder ved Spjaldhallens svømmebad.
Hvor hun, med sine 75 år, stadig springer i
vandet flere gange om ugen.

- om da moderen beordrede storesøsteren
til at smøre sig ind i aske og snavs, så ingen soldat skulle få lyst til hende. Mange
piger og kvinder måtte nemlig lide voldtægtens nedværdigelser under flugten og
få deres liv ødelagt.

Efterskrift
Nu som dengang Brunhilde var barn, flygter
mennesker stadig fra krige og rædsler.
Som jo bare genta´r og genta´r sig!
Og som Brunhilde siger:
Hver aften takker jeg min Gud for, at jeg
kan sove i min dejlige seng!

- om, da moderen pludseligt og heftigt omfavnede en for Brunhilde ukendt mand
hvem var han, såmænd storebroderen,
som havde genfundet sin familie.
- om, hvor forfærdeligt det var, når moderen var ved at opgive og sagde: gå I videre alene, jeg kan ikke mere.

Stor TAK til Brunhilde for en stærk oplevelse! 

- om, at nå til sønderskudte Hamburg, som
lusede, utroligt snavsede andenrangs
mennesker i det samme tøj, som vi drog
hjemmefra i.
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at gøre en indsats, både i bestyrelsen, underudvalgene, men også som trænere og instruktører, for at sikre at vi har nogle gode
tilbud i Grønbjerg.
Vi glæder os til at du bliver en del af teamet.

 Grønbjerg Aktiv
Ved: Bestyrelsen

En tak fra gymnastikudvalget
Nytårsdag 2015 ar r anger ede menighedsrådet og gymnastikudvalget en gåtur dagen
derpå. Der var et rigtig fint fremmøde - selv
dagbladet fandt interesse og kom forbi! Vi
vil gerne takke alle, der mødte frem for deres deltagelse i årets første arrangement.

Fælles tur for ...
Til jer der har været instruktører i vintersæsonen og jer der har siddet i bestyrelsen/
underudvalgene i året der er gået, samt nye
medlemmer i bestyrelsen/underudvalgene er
der fælles tur med dejlige udfordringer d. 6.
juni.

Mens vi venter
Tidligere i børnenes juleferie havde ungerne
i Grønbjerg mulighed for at komme til en
formiddag i multisalen, hvor krudtet kunne
blive brændt lidt af!! Det drejer sig om arrangementet ’Mens vi venter’ d. 24. december. Også her var der mange, der kom forbi 46 betalende. Derudover var der 15 hjælpere. En stor tak skal lyde til alle hjælpere og
ledere, der havde lyst til at bruge formiddagen d. 24. december på at lege med byens
børn! Og en tak til alle friske unger!

Arbejde og glæder
Der er arbejde i foreningslivet, men også
mange glæder og et socialt netværk.
Du er også meget velkommen til kontakte en
fra bestyrelsen eller formanden Malene Juelsgaard 21 28 12 33, hvis du sidde og tænker, ja det er lige mig.
Husk - der er ikke andre, der gør det, så vi
skal selv gør det. 

Gymnastikholdene
Endelig skal der her i marts måned lyde en
kæmpe tak til alle ledere og hjælpeledere,
som denne vinter har gjort det muligt her i
Grønbjerg igen at have mange gymnastikhold og til sidst afholde en gymnastikopvisning i multisalen d. 13. marts. Uden jer og
jeres indsats var der ikke mulighed for gymnastik i Grønbjerg! Tak! 
Bliv en del af bestyrelsen eller et underudvalg.
Vi håber, at I er mange, der er friske til at sige ja tak til en post i bestyrelsen, eller i et af
vores fire underudvalg, når vi kontakter jer.
Der er fælles generalforsamling tirsdag d.
19. maj og vi har brug for dig, så vi har en
bestyrelse og nogle gode underudvalg, som
danner rammerne om et godt foreningsliv i
Grønbjerg.
Det er os, der skal være aktive og skiftes til
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 Landsomfattende nyt fra Arkivet
Ved: Bestyrelsen

Et landsdækkende arkivsamarbejde har nu
resulteret i at Danmark har fået et stort arkiv
hvor alle kan søge om alt - næsten. Samarbejdet omfatter ca. 550 ud af ca. 600 arkiver
i Danmark og som en følge deraf er alt og
alle ikke med i Arkiv.dk, men der er meget
f.eks. er der uploadet knap 3.000.000 originalpapirer og billedmateriale elektronisk. Af
dem er knap 2 mio. nu tilgængelige på nettet.
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har bidraget med omkring 3000 billeder og de dermed forbundne oplysninger.

med at søge sine aner eller steder overalt i
landet.
En del materiale er digitaliseret, så man
umiddelbart kan se det på arkiv.dk. Men der
er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i
mange tilfælde skal man henvende sig direkte til et arkiv, for at se materialet.

Arkiv.dk har nu været i luften siden fredag
den 20. februar og Grønbjerg lokalhistoriske
Arkiv har indtil nu fået nogle henvendelser
om rettelser på siderne. Det er rart at få disse
rettelser så materialet bliver korrekt og fyldestgørende.
Der er mange fejlkilder undervejs og de kilder som Arkivet benytter sig af kan også være fejlbehæftet.
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv respekterer
gældende regler for publicering af billeder
på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel
har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os venligst.

Oplysninger på Arkiv.dk er leveret af de deltagende arkiver. Har man spørgsmål eller
yderligere oplysninger til materialet, skal
man henvende sig til det arkiv, som opbevarer det.
Send en mail til det pågældende arkiv ved at
klikke på mailikonet i de konkrete registreringer.
Arkiv.dk er blevet til med støtte fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 1,8 mio. kr. er
doneret til formålet.

Billederne i Arkiv.dk er vandmærkede, men
af en væsentlig bedre kvalitet end de billeder
der har været vist i det tidligere tilgængelige
Arkibas 4.
På Grønbjerg lokalhistoriske Arkivs hjemmeside www.gronbjerg-arkiv.dk er der et direkte link til arkiv.dk.
Arkiv.dk har en omfattende vejledning liggende på siden – så man kan blot gå i gang

Sammenslutningen af Lokalarkiver vurderer,
at de danske arkiver ligger inde med omtrent
50 millioner billeder og langt over 100 hyldekilometer originalpapirer.
Det ældste materiale i det digitale arkiv daterer sig tilbage til 1600-tallet. 
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 Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2015
Opdelingen af årets fastelavnsdeltagere skete efter følgende kategorisering.
 Dagplejebørn
 Børnehave - 2. kl.
 3. til 5. kl.
 6. kl. til måske gymnasiet
De fleste optrådte i diverse udklædninger og der var naturligvis præmier til kongen, en selvvalgt dronning og så til bedst udklædte valgt af den skrappe dommerkomite. Det er naturligvis kongen med den største krone.

Dagplejebørnene:
Konge:
Liva Vestergaard
Dronning:
Oliver Kollerup Pedersen
Bedste udklædte:
Freya Eskildsen

Børnehave til 2 kl:
Konge:
Mie Juelsgaard
Dronning:
Alberte Trabjerg Thomsen
Bedst udklædte:
Laura Kjerulff (dommerkomiteen
fandt Holger)
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3. til 5. kl.:
Konge:
Bertil Brinch Johansen
Dronning:
Lucas Schjerlund
Bedst udklædte:
Marcus Schjerlund

6. kl. til måske gymnasiet
Konge:
Johanne Plougmann
Dronning:
Mathilde Sønderby
Bedst udklædte:
Rasmus K. Jensen

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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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Sten Schmidt
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Birthe Kamp
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Inger Kjeldgaard
Generalforsamling
GAF / Malene Cadovius
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Lidt til ganen ved (indtil nu en overraskelse)
Underholdende indslag ved (indtil nu en overraskelse)
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Total - sponsor

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i de kulinariske og
kulturelle indslag
44

18. marts 2015

De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt en uge inden
generalforsamlingen.
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde:

Beretning fra foreningen

Regnskab fra foreningen

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg

Angivelse af om man modtager genvalg - (suppleanter)

Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen

Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg
Beretningerne:
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra foreningerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål.
Regnskaberne:
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfordringer
til at stille spørgsmål forinden godkendelse.
Stemmesedler:
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemmesedler
i forskellige farver til den pågældende forening
Valg:
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskellig farvede stemmesedler
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer,
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse.
Men hvad medlemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til.
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op til
denne femte fælles generalforsamling i Grønbjerg.
Er man ikke medlem af én af de deltagende foreninger, kan man blot komme alligevel for at nyde begivenhederne og høre om alle de gode aktiviteter i Grønbjerg….

….og få en fantastisk oplevelse med
vores kunstneriske overraskelse
….og ditto til ganen
Total - sponsor
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 En lidt sen nytårshilsen fra Grønbjerg Friskole
Ved: Formand for Grønbjerg Friskole Bo Larsen

Dronningen opfordrede videre til, at vi skal
hjælpe hinanden med at snakke tingene op –
og ikke det modsatte. Det matcher også en
af de fokusområder vi har arbejdet med i
forhold til kommunikationen omkring skolens virke. Vi sender alle sammen signaler
til vores omgivelser, til vores børn og påvirker dermed deres attitude, når de møder i
skolen. Når vi fortæller de gode historier,
hvor vi færdes, sår vi små frø, der er med til
at give skolen det bedste omdømme. Et omdømme, der bidrager til, at Grønbjerg Friskole/NaturMusen bliver et stærkt alternativ,
når forældre skal tage stilling til, hvor deres
børn skal uddannes og dannes til at få et
godt liv. Et godt omdømme bidrager også
til, at der er mange andre ting, der nemmere
lykkes, når vi skal drive skole.

Nytårshilsen fra bestyrelsen
2015 er i gang. Det er skolens dagligdag også og det gælder ligeledes bestyrelsen. Et nyt
kalenderår markerer også indgangen til sidste halvdel af skoleåret. Skoleåret 2014/15
har indtil nu været præget af en skole med
fortsat fuld momentum. 9. klasse er kommet
fra land, en udlandstur er nu i årsplanen og
senest er yoga snart på vej til at blive integreret i hele butikken. En god håndfuld helt
friske nye elever (med forældre) er, i løbet
af skoleåret, blevet en velfungerende del af
deres klasser og skolen. At nye elever kommer til og hurtigt bliver velfungerende, tager
vi som et udtryk for, at alle på Grønbjerg
Friskole hver dag gør sig umage for at bidrage til at skabe den bedste skole – og det gælder primært personale og elever, men også
forældre og alle andre omkring skolen bidrager stærkt til dette. Tak for det til alle.

I bestyrelsen vil vi i hvert fald – royalister
eller ej – tage dronningens opfordringer til
os – fortsat gøre os umage, bidrage til at tale
tingene op og fokusere på ting, der giver
værdi.

Den indsats der hver dag udleves af personale og elever flugter rigtig fint med en af de
pointer vores dronning lagde vægt på i nytårstalen. Dronningen opfordrede til, at vi alle skal gøre os umage hver eneste dag. Det
er jeg helt enig i og det er dejligt at konstatere, at lige netop denne adfærd er en central
del af dagligdagen på vores skole.

Vi er klar til en sæson mere og ser frem til at
fortsætte, konsolidere og udvikle alt det
stærke vi har. Vi kan nok også blive klar til
et enkelt nyt initiativ.
Godt nytår. 
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 Vær med til at gøre Grønbjerg bedre
Ved: Bestyrelsen

Kan du lide at stable gode fester på benene?
Vil du være med til sætte Grønbjerg på
Danmarkskortet?
Kan du lide bestyrelsesarbejde?
Vil du have indflydelse på arrangementer
og gøremål i Grønbjerg?
Har du tid til 6-8 bestyrelsesmøder om
året?
Har du gode idéer til sogneforeningen?

lige interesser og det er styrken i Grønbjerg
sogneforening. Nogle brænder for at lave
gode fester. Andre brænder for at gøre os
mere synlige, men fælles for alle er at vi sidder i bestyrelsen fordi vi gerne vil gøre en
forskel for os alle i Grønbjerg og vi har brug
for flere!!!






Hvis du går og overvejer om sogneforeningens bestyrelse er noget for dig, så giv os et
kald eller mød op til generalforsamlingen.
Vi mangler kandidater til bestyrelsen og vi
vil opfordre alle, uanset alder, køn, politiske
og religiøse overbevisninger om at stille op
til vores bestyrelse.
Sogneforeningen skal afspejle det lokalsamfund vi bor og lever i. Vi sidder med forskel-

Ja, vi holder bestyrelsesmøder.
Vi arrangerer fastelavnsfest, julebal o.l.
og ja der er arbejde i det.
Til gengæld har vi det godt socialt.
Vi møder mennesker vi måske ikke har
talt så meget med før.

henv: Bo Mølgård 61 66 15 56
baloo1977@hotmail.com
Jane Jensen 22 300 615
janehjensen@gmail.com 
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 Mindeord

Foruden var hun meget gavmild og forærede
mange af sine ting væk, om det var porcelæn, smykker eller kort.
I 1969 overdrog parret Langmose til Birthe
og Anton og byggede hus i Grønbjerg. Gerda fik arbejde på Alderdomshjemmet og senere på Spjald Plejehjem og sidst på Højttalerfabrikken i Videbæk. Men så blev Gerda
syg og kunne ikke arbejde mere.
I 2008 flyttede Gerda og Kristian til Stadionvej i Spjald og fik her, ved hjælp af datteren Birthe, en mere overskuelig hverdag.
Gerda fik et ben amputeret, og da Kristian
måtte på plejehjem, flyttede hun til Skovbrynet.
Kristian døde i 2012, men trods sorg og sygdom beklagede Gerda sig ikke. Hun ville
hellere fortælle om de gode ting, hun oplevede.
Hendes grundholdning var taknemmelighed.
Gerda blev indlagt på sygehuset i nytåret,
hun sagde nej tak til operation, men kaldte i
stedet sine børn til Herning Sygehus. Sammen bad de fadervor og sang "Her kommer
Jesus dine små". Hun døde ganske stille og
fredfyldt.
Gerda Nielsen efterlader sig sine børn. Zita i
Aulum, Niels Georg i Rindum, Birthe i
Spjald, Margit i Lindknud og Jonna i Haderup, samt svigerbørn, 17 børnebørn og 31 oldebørn.
Æret være Gerda Kirstine Nielsens minde!


Ved: Ingrid Kirk

Gerda Kirstine Nielsen, Skovbr ynet 10,
Spjald, tidligere Langmose, (Kjærgårdsvej
8) og Grønnegade 4, Grønbjerg, fik fred d.
9. januar 2015, 88 år gammel, og blev den
13. 9. begravet fra Nørre Omme kirke.
Gerda Nielsen blev født i Finderup i en søskendeflok på syv. Hun fik som stor skolepige plads i nabolaget, hvor hun blev, indtil
hun var 18 år og blev gift og flyttede hjemmefra. Gerda giftede sig med Kristian Nielsen fra Langmose i Grønbjerg, og fik nu en
landhusholdning at forestå med alt, hvad der
var at gøre med hus, have, folkehold og tørvegravning. I hjemmet kom fem børn, som
hun blev en god og kærlig mor for. Hun havde en sund indstilling til, hvad der var rigtigt
og forkert, og hendes sans derfor smittede af
på børnene.
Gerda var en meget kreativ kvinde, som selv
forarbejdede meget af sine børns tøj, foruden, at hun lavede mange slags håndarbejder. Især var Gerda meget dygtig til porcelænsmaling, og utallige er de smukke ting,
som hun har dekoreret, både for sig selv,
men også for andre. Man kunne bestille Gerda til at male sine børnetallerkner, og hvad,
man ellers kunne ønske sig. Gerda købte sig
sin egen ovn til at brænde tingene i og var
også villig til at gøre dette for andre porcelænsmalere. Noget, som vi er mange, der har
benyttet os af.

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Tirsdag d. 5. maj kl. 19.30 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
tlf. 97 38 40 20 eller 97 38 43 32 - mail adr.: johanneskirk@gmail.com
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 Grønbjergpiger - Alma Kovacevic
Mellem to hjem
Min familie kommer fra en by som hedder
Trebinje. Vi er alle født der, og har boet der
indtil krigen brød ud i 1990-erne. Jeg har aldrig ønsket at forlade Trebinje. Der var alt,
som jeg ønskede mig: familie, venner, arbejde, min blå himmel og solskinsdage eller
duften af jord, når de første regndråber ramte en sjælden gang. Jeg tror, at mit hjerte har
et ar, hvor alle disse minder bag er gemt.
Det er et ar, som jeg ikke vil glemme. Man
kan ikke glemme al den kærlighed.
Vi kom til Danmark i april 1993. Det var en
pragtful dag med solskin, tulipaner, og smilende mennesker. Vi fik en ny chance for et
nyt liv væk fra krigen. Den chance kan man
ikke lade passere, når man har en familie
med børn. Vi fik nye danske venner. Venner
for livet, og smilet kommer frem hver gang
Petar (min mand) og jeg taler om dem.
Natasa og Sasa kom i skole, og vi fik arbejde. Og så løb dagene og årene, og om lidt er
det 23 år siden vi kom til Danmark og 20 siden vi kom til Grønbjerg.

mb-foto

er den sydøstligste by i Bosnien og Hercegovina. Gennem byen strømer floden Trebisnjica, og enhver fra byen vil sværge med
livet, at Trebisnjica også strømmer gennem
blodet af enhver, som er født i Trebinje.
Befolkningen i Trebinje kan beskrives som
stolte, gæstefrie, imødekommende, og her
kan man godt lide at holde sine traditioner.
Om sommeren kommer mange turister til
byen, som med sine 50+ cafeer sørger for at
sætte gang i livet. Musikken spiller og kan
høres fra mange restauranter og cafeer, og
folk nyder en kold øl sammen med noget
godt mad. Trebinje ligger kun 15 km fra
Kroatien og ca. 25 km fra Dubrovnik, hvor
sidst nævnte kaldes middelhavets perle.

I mange år plejede jeg at sige, at jeg ikke vil
tilbage til Trebinje. Min kære by som blev
fyldt med krig og had. Men man skal aldrig
sige aldrig. Den lektie har jeg lært. Efter fire
år var krigen over, men der skulle gå syv år
før jeg selv kunne indse, at der i Trebinje
boede rigtig mange mennesker, som også
var kede af krigen. Disse mennesker, som
boede i Trebinje, var selv kede af, at deres
venner og familie måtte forlade byen på
grund af krigen. Med tiden er vi blevet dem,
som bor i Trebinje og os, som eksempelvis
bor i Danmark. Vi taler om fortiden før krigen og om fremtiden. Ingen af os kan lide at
tale om krigen. Ikke fordi vi er bange, men
fordi vi alle helst vil se frem og ikke tilbage.

Grønbjerg
Vi kom til Grønbjerg d. 12. april 1995, og vi
følte os velkomne. Det var en dejlig følelse,
da et normalt liv kunne begynde igen, efter
at det hele stoppede i 1992. Jeg håber, at vi
kan tillade os at sige, at vi har og har haft et

Om Trebinje
Trebinje er en by med 40.000 beboere. Det
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Trebinje med floden Trebisnjica som slynger sig gennem byen

skrive stor tak til Jørn og Karen og Søren og
Jytte for at have taget så godt imod os lige
siden, vi kom til Grønbjerg. Vi har haft mange gode timer sammen, og dem kommer vi
forhåbentlig til at have mange af endnu!

godt liv, og at vi lever livet i dag. Vi bor i
vores lille hus, som vi holder rigtig meget af.
Især vores have hvori Petar, børnene og jeg
griller meget om sommeren. På Facebook
skriver Natasa, at hun kommer fra Grønbjerg, og for Sasa er Grønbjerg det rigtige
hjem, han fejrer jul i.
Petar og jeg, vi er i Grønbjerg indtil vi om sommeren
tager hjem til Trebinje. Og
efter en dejlig sommerferie
med sol, god mad og gamle
venner, tager vi efter fire
uger hjem til Grønbjerg igen.
En rejse på ca. 4.800 km
frem og tilbage. Hvad vil
man ikke gøre for sin gamle
kærlighed.
Med disse ord sender jeg
mange hilsner til alle mennesker i Grønbjerg. Jeg vil især
gerne sende en hilsen og
51

18. marts 2015

GRØNBJERG

- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

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

