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Konfirmander 2015
I år falder udgivelsen og konfirmationen på en måde så forsidebilledet skal præges af disse
unge mennesker der er på vej ind i en voksentilværelse. Navne på konfirmanderne kan findes
på side 6 inde i bladet.

RUNE
STENEN

fra Brugsen med ovennævnte varer. Bevares
det skal da tælles med, og de ekspeditioner
er også med til at holde omsætningen oppe,
men der skal virkelig mange igennem Brugsen af den slags køb for at hæve den gennemsnitlige ekspedition med tyve kroner.
Et led i en progressiv markedsføring må vel
også være, at umiddelbart efter en generalforsamling med så mange gode input, skal
der ske noget. Dagligdagen skal og kan ikke
bare fortsætte på samme måde som før generalforsamlingen, så føler den talrige skare,
der kom med alle de gode forslag sig vel
godt og grundig til grin og måske endda for
deres egne penge.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Hold Grønbjerg i gang!
I den mellemliggende periode har der været
generalforsamling i Brugsen. I tråd med
skriveriet i sidste nummer på dette sted kan
tilføjes, at nu må der gøres en indsats for at
få vores brugs til at bestå. Vi har været igennem den proces før - hvert tredje eller fjerde
år skal der tilsyneladende en lille opsang til.
Og den lille opsang virker naturligt nok på
dem, der er med til generalforsamlingen,
men hvad med alle de andre? Den indsats
der nu skal ydes, skal jo ikke blot lægges
over på kunderne, som naturligvis er dem,
der skal lægge så meget handel som muligt i
Brugsen. Men der ligger sandelig også en
stor byrde på både bestyrelse og de ansatte.
Som det blev nævnt til generalforsamlingen
var et af punkterne en ”progressiv markedsføring” - progressiv betyder fremadskridende, stigende. Den byrde må bestyrelsen og
de ansatte tage sig af.
Selvom der blev slået til lyd for, at hver ekspedition blot skal hæves med 20 kroner, må
det vel være bedre, at få de der ikke almindeligvis kommer i Brugsen til at lægge blot
nogle af deres køb der. Og da vi sikkert nok
er kommet til den erkendelse, at vi ikke kan
bibringe lokalsamfundet med ti nye børn
hvert år, skal der andre boller på suppen.
Ved generalforsamlingen så vi nogle fine
kurver, der viser noget om det gennemsnitlige beløb, der blev brugt ved hver ekspedition. Noget af det der er med til at trække det
tal nedad, er alle de der kommer ind og går
med f.eks. en pakke cigaretter, to øl, en pose
med en snegl eller lignende småspiseri.
Det blev bl.a. observeret hin torsdag ved
boguddelingen i Brugsens forgang, hvor den
ene efter den anden blev ekspederet og gik

Og som nævnt i sidste nummer:
”Så min opfordring vil være, at man bør engagere sig i lokalområdets beståen, og det
kan naturligvis realiseres på forskellig vis.”


Deadline for nr. 135 er
Lørdag d. 27. juni 2015
Bladet udkommer
onsdag d. 15. juli 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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-2018 afsat en årlig vækstpulje på 40 mio.
kr. Målet med vækstpuljen er at øge antallet
af arbejdspladser i kommunen samt tiltrække nye borgere til området.
Byrådet, de politiske gruppeformænd og de
politiske udvalg har siden vedtagelsen af
budgettet arbejdet med forslag til udmøntning af puljen. Udgangspunktet har været
kommunens nye vision: Naturens Rige, og
på Byrådsmødet i april blev følgende temaer
for anvendelse af puljen besluttet.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenes læsere.
Foråret er over os, og jeg
vil i anledning heraf starte
med at citere et vers af Johannes Jørgensen:

1. De fire styrkepositioner (Turisme, Energi, Produktionserhverv samt Landbrug
og Fødevarer)
2. Innovation og entrepenørskab
3. Uddannelse
4. Digital infrastruktur
5. Sammenhængskraft
6. Aktivt medborgerskab
7. Ildsjæle
8. Naturen som ressource
9. Markedsføring og bosætning

Nu lyser løv i lunde,
grønt ligger Danmarks land
Imellem blanke sunde,
et skjold med sølverrand.
Frugtblomstens hvide pletter
Det rige, grønne felt,
mens højt de lyse nætter
slår ud sit sommertelt.
Årsrapport 2014
På Byrådsmødet i april godkendtes Årsrapporten for 2014.
I forbindelse med budgetlægningen for perioden 2015-2018 er der med baggrund i
RKSK 3.0 indarbejdet besparelser på driften
med 75,7 mio. kr. i 2015 stigende til 151,5
mio. kr. i 2018.
En betydelig del af besparelserne er allerede
gennemført i 2014, hvilket har medført et
væsentligt mindre forbrug på driften i 2014
end budgetteret.
Mindreforbruget på driften betyder, at der er
opnået et meget tilfredsstillende resultat i
2014 med et overskud på 157,5 mio. kr.,
hvoraf de 85 mio. kr. dog kommer fra en udlodning fra RKSK Forsyning A/S.
Samlet set har resultatet for 2014, og det
vedtagne budget for 2015-2018 betydet en
væsentlig stabilisering af Kommunens økonomi.
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Vækstpulje:
Som tidligere beskrevet her i bladet blev der
i forbindelse med budgetlægningen for 2015
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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:

Postkassen 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:
Susanne Madsen
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
60789110
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

MAJ 2015
MA 11
TI

Side
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Temauge GB-Fri
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Dimission 8. kl. Grønbjerg Friskole
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TI
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Børne og dåbsgudstj. Kirke 10
Tilmelding Kultur
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Dagen aftaget med 1t 4m

….fortsættelse fra side 3

Naturens rigsdag
Byrådet har besluttet at der i dagene fra den
9.-11. juni afholdes møder med temaet Naturens Rige. Der vil blive afholdt møder på 29
destinationer rundt i Kommunen og med et
Byrådsmedlem som Rigsformand. Der vil ligeledes være repræsentation af en kommunal medarbejder ved møderne. Vi håber at
man i hele Kommunen vil tage godt imod
initiativet og møde talstærkt op til møderne.
Møderne vil blive annonceret i dagspressen.
Runestenens læsere ønskes en god sommer.

Vækstmidlerne vil bl.a. blive anvendt til en
professionalisering af markedsførings- og
bosætningsindsatsen. Der etableres et nyt
Erhvervsvækstforum, hvor erhvervsrepræsentanter får mulighed for at igangsætte ny
vækstfremmende initiativer. Som et led i
væksttiltagene arbejderes der, som før nævnt
i bladet, på etablering af fibernet til alle borgere og virksomheder i Kommunen.

Nr. sOMMErskole
Så er der Nr. sOMMErskole igen i år, den 29. og 30. juni.
Det er for den kommende 3. klasse og op.
Tema: Hvordan passer jeg min cykel?
Cykelmekaniker Mads Erik Meldgaard vil vise og undervise os i,
hvordan vi laver vedligehold og små-reparationer på vores cykel.
Og vi skal ud på 1 eller 2 mindre cykelture.
Der vil også blive mulighed for at være kreativ indendørs.
Der kommer yderligere information via skolen.
Tilmelding senest mandag den 15. juni til
elsekpedersen@hotmail.com
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

På forsidefotoet er konfirmanderne bagerst fra venstre:
1. række: Clara Mc Evoy Kjær, Mia Tang Meiner, Julie Alkærsig Juelsgaard og Ebbe
Brinch Johansen
2. række: Mathilde Husted Sønderby, Emil Brun Schmidt, Freja Elizabeth Sandal og Sara
Bank Kirk
3. række: Asbjørn Bank Kirk, Nicolai Nielsen og Emil Bilgrav
Pastor Bodil Toftdahl
6

13. maj 2015

I anledning af:

Byggefirmaet
Ivan V. Mortensen A/S – ide-huses

40 års jubilæum
Indbydes
medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, venner og bekendte til en
let anretning

Fredag den 22. maj 2015
kl 13:00 – 17:00
i
Spjald Kulturhus
Nørre Søndergårdsvej 1
6971 Spjald
7
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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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 Grønbjerg Friskole - bestyrelsesberetning
Bestyrelsesformand Bo Larsen

(Forkortet af red.)
Skolens drift og udvikling
er de bærende elementer i
bestyrelses- og ledelsesarbejdet. Begge elementer er
blevet styrket gennem
2014 og det er vurderingen
og samtidigt glædeligt, at
hele skolen er absolut styrket i året der er
gået.

Musen har været i stærk udvikling og drifter
på et højere niveau.
I skoledelen er 9. klasse kommet fra land og
der har været bruttotilgang af 9 nye elever
ind i de bestående klasser. Begge opgaver
har krævet en ekstra indsats fra personalet,
som har arbejdet hårdt og professionelt med
at lykkes med disse opgaver. 9. klasse og
nye elever var de store fokusområder for
året og det er glædeligt at konstatere, at begge dele er kommet godt fra land.

Skolens drift
På driftssiden er ledelseskapaciteten blevet
styrket og den kontinuitet vi var udfordret af
i 2013 er blevet løst. Niels Henrik overtog
formelt lederposten 1. oktober 2013 og styrkes hver dag i at løse denne opgave. I forlængelse af dette kan vi også konstatere, at
skolens administrationsafdeling og Natur-

Skolens udvikling
Samarbejdet med skolens væsentlige interesseparter er et stort fokusområde. I det
daglige fungerer skole-hjem samarbejdet og
der afholdes fælles forældremøder, generalforsamling mv. I 2014 har der været fokus
på at samle hele huset - og derfor blev der
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Kommer vi i mål med disse planer giver det
basis for konsolidering af økonomien og
mulighed for udvikling.

afholdt fælles værdidebataften med hele personalet og bestyrelsen. Formålet var at styrke fællesskabsfølelsen og ikke mindst at
drøfte perspektiver og præmisser for at drive
og udvikle institutionen. Det var en værdifuld drøftelse og det er vurderingen, at det
har været befordrende for det daglige samarbejde, og det har givet inspiration til, at alle
løfter den fælles opgave endnu stærkere.
Som tidligere kommunikeret prioriteter vi, at
skolen som minimum bevarer sin nuværende
størrelse og også gerne vokser lidt. På den
baggrund har der været iværksat en række
aktiviteter omhandlende mere synlighed.
Det har medført, at skolen har deltaget i forskellige eksterne aktiviteter, at facebooksiderne er blevet mere aktive og der er produceret og omdelt forskelligt præsentationsmateriale. Det er alt sammen aktiviteter, der
sammen med et solidt dagligt arbejde styrker
grundlaget for at sikre en fortsat udvikling.
Den positive omtale af vores aktiviteter - både eksternt og internt - blandt os selv og til
vores børn, som vi opfordrede til sidste år, er
også medvirkende til at fastholde en fortsat
interesse for skolen. Der er nu i bestyrelsen
og ledelsen et udtalt mål om et elevtal på
120-128 elever, med et max antal på 18 i
hver klasse. Formålet er at sikre faglig og
social sparring for såvel voksne som børn, +
fornuftig økonomi.
Fokusområderne for den kommende periode
bliver opstart og konsolidering af vuggestuen. Det er også et fokusområde, at sikre flere
elever i yngstegruppen.

Skolens økonomi
Årets resultat havner på et overskud på 62
tkr. Det er på niveau med det budgetterede
og et niveau vi gerne ser hævet. Pr. 5. september 2014 var der 110 elever og det er 2
færre end året før. Opstart af 9. klasse og
mange nye elever, der startede efter skæringsdagen for statstilskud har været belastende for den samlede økonomi på den korte bane. Det er dog vurderingen, at begge
elementer er en styrke på den lange bane.
Soliditeten er steget fra 25 pct. til 29 pct. og
de rentebærende gældsposter udgør ved
regnskabsårets afslutning 937 tkr til LR Realkredit og der en nettogæld til Vestjysk
bank på 257 tkr. Lånet til Grønbjerg -2000
og ungdomsklubben på 170 tkr er påbegyndt
afvikling som er aftalt til en 5-årig periode.
Driftsfinansiering sker via samarbejde med
Vestjysk Bank.
Budgetterne for de kommende år ser fornuftige ud. Flere elever og en bedre udnyttelse
af faciliteter og mandetimer i NaturMusen,
inkl. oprettelse af vuggestue gør, at vi forventer stigende resultater, hvilket også er en
forudsætning for at udvikle skolen.
Afrunding
Fra bestyrelsens side er vi glade og stolte
over det arbejde og de resultater, der skabes
på skolen. Vi har et meget engageret og

A n t i kvi t e t e r o g n ost algi
Algade 33, Grønbjerg
Åbningstider: Fredag og Lørdag 10 - 15.30
Tlf. 60 78 91 10
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kompetent personale, der dagligt kaster deres energi ind at levere. Som forældre oplever vi, at børnene er glade, energiske, videbegærlige og godt på vej til at få et rigtig
stærkt fundament for at leve et godt liv. Med
baggrund i såvel de økonomiske rammevilkår som de pædagogiske muligheder er det
som nævnt vores ambition, at skolen som

minimum skal oppebære sin nuværende
størrelse. Det er en fortsat ambition for de
kommende år som vi også håber på, at alle
skolens interesseparter vil tage del i at få til
at lykkes.
Apropos interesseparter har bestyrelsen taget
initiativ til møde med byens foreninger,
Grønbjerg Aktiv, Grønbjerg-2000 og sogne-

Fra venstre er det Jacob Kjerulff (gf), Brita Bay Pedersen (gf), Bo Larsen (gf), Heidi Frydendahl (gf), Trine Sønderby (gf), Tom Thorup Kristensen (nm) og Mette Højgaard Mortensen
(nm) - (gf=Grønbjerg Friskole (nm=NaturMusen)
Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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grundlaget for at drive friskole - formentligt
med indspark udefra, lidt work-shops mv. - i
tråd med arrangementer som vi tidligere har
haft succes med.

foreningen for at kommunikere hvad der
sker og hvorfor vi gør som vi gør. Baggrunden var, at vi var blevet spurgt om deltagelse
i et par investeringsprojekter. Vi meldte fra
til begge dele. Ikke fordi det er dårlige projekter, men fordi vi med aktuel økonomi, et
spinkelt overskud og meget begrænsede muligheder for at skaffe kapital, værner om vores midler til egne projekter, der får skolen
op på et niveau, hvor vi kan være sikkert
selvfinansierende og også kan tåle en regnvejrsdag. Det ligger os væsentligt på sinde at
styre skolens økonomi ind i sikker gænge.
Skrækscenariet er, at der ikke er penge til at
betale løn ved månedens udgang - står vi der
- kan det blive fatalt - og det vil vi ikke. Når
vi har en mere komfortabel økonomi deltager vi gerne i projekter der kan være til gavn
for såvel skolen som det omgivende samfund.
I relation til jer forældre planlægger vi en efterårsaktivitet med brush-up på hvad der er

Til bestyrelsen blev der valgt: Jacob Kjerulff
og Brita Bay. Ud gik Heidi Kjær og Dorthe
Trabjerg Hansen.
Til forældrerådet blev valgt Christina Madsen og Tom Kristensen og ud gik Helle Vendelbo og Heidi Bonde.
Ved et bestyrelsesmøde kom konstitueringen
til at se således ud:
Formand Bo Larsen
Næstformand Heidi Frydendahl
Kasserer Jacob Kjerullf
Sekretær Trine Sønderby
Øvrige i bestyrelsen: Britta Bay, Tom Christensen og Mette Mortensen. 

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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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den niende gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er over Ane Kirstine Kjærgaard, der boede på gården Granlund, Sønderkjærsvej 26, Grønbjerg.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er 90 cm over jordhøjde og måler 35
cm i bredden for oven og 31 cm i bredden
forneden og er 13 cm dyb.
Teksten nederst er fra salmen ”Helgen her
og helgen hisset nr. 537 i salmebogen
Af bl.a. N.F.S. Grundtvig i 1837
Sammen bo vi i Guds Haven
Skilt kun ved et lille Bælt
Til at flyve over Graven
Vinge låner os vor Helt
Stenen er graveret med de karakteristiske
tegn, stjernen for fødselsdato og korset for
dødsdato.
Derudover er stenens kant tilhugget ligesom
korset for oven på stenen er fremhævet ved
at det udvendige og indvendige er hugget til
på en måde så korset fremstår tydeligt og
poleret sammen med den øvrige sten. Korset
er det centrale symbol på den kristne tro.

Foto: Mogens Ballegaard

Ane Kirstine Kjærgaard blev godt 53 år
gammel.
I 1888 blev hun gift med Gravers Kjærgaard
(1857 - 1907) der var ældste barn af Villads
Graversen Kjærgaard og Karen Kjærgaard
og som boede Algade 72 (i dag beboet af
Anders og Karen Højmose).
Om Villads og Karen Kjærgaard og dennes
slægt kan man læse om i Runestenen 128.

Stenen er efter inskriptionen at dømme opsat
i 1916 og er dermed knap 100 år gammel.
Inskriptionen og den specielt tilhuggede sten
kan være med til at gøre stenen bevaringsværdig.
Ane Kirstine Kjærgaard (f. Andersen)
w I Vesterbæk
22. 2. 1863
^ I Granlund
25. 10. 1916
Ane Kirstine Kjærgaard blev født i Vesterbæk lige vest for Spjald by som datter af
Mariane Henriksen og Anders Kristensen.
13
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Henriette Kjærgaard (1899 - ??) blev uddannet lærer og bosat i Aarhus.
Marie Kjærgaard (1902 - ??) blev uddannet
lærer og var ansat ved flere skoler. Hun fik
fire børn
I 1916 efter moderen Ane Kirstines død
overtog sønnen Anders gården og førte den
videre indtil sin død i 1929.
Anders Vesterbæk Kjærgaard blev aldrig
gift og havde ikke registrerede børn.
I 1933 tog broderen Villads hjem fra lærerseminarium og overtog gården som han førte
videre til 1950.
Villads Kjærgaard blev gift med Kirstine
Steiner (1890 - 1947) fra No i 1932 og de fik
ingen børn.
I 1950 solgte Villads gården til Henry Halkjær.
I 1987 købte naboen, Kristian Knudsen, gården og solgte huset fra, der efter et par andre
ejere blev solgt til Ulla og Hans Chr. Birkebæk.
Se billeder fra gården på næste side.

Ane Kirstine og Gravers Kjærgaard

Ane Kirstine og Gravers Kjærgaard opførte i
1888 Sønderkjærsvej 26. De kaldte stedet
Granlund.
De fik seks børn:
Villads Kjærgaard (1889 - 1950)
Anders Vesterbæk Kjærgaard (1891 - 1929)
Mariane Vesterbæk Kjærgaard (1893 1903)
Karen Kjærgaard (1896 - ??)
Karen Kjærgaard blev uddannet lærer og var
en overgang lærer i Nr. Omme. Flyttede i
1922 til Kyse på Sjælland hvor hun blev gift
og fik tre børn.

Kildematerialet er hentet fra ”Grønbjerg by og
land - før og nu” Slægtsbog, kirkebøger samt
Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv. 

Villads Kjærgaard

Anders Vesterbæk Kjærgaard
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Granlund omkring 1905 Granlund, Sønderkjærsvej 26 (opført 1888). Personerne på billedet er ikke verificeret, men kan være, fra venstre: Mariane, Marie, moderen, Ane Kirstine Kjærgaard (Andersen),
Henriette, Gravers Kjærgaard og muligvis en bedstefar.

Granlund omkring 1950
15
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 LokalBrugsen

somhed på, at der hele tiden er fyldt op med
friske varer. Der vil også komme flere SMS
tilbud på frugt og grønt. Du kan hjælpe til
ved at gøre personalet opmærksom på varer,
der ikke lever op til forventningerne, og du
er også velkommen til at nævne det, hvis du
hæfter dig ved, at noget gøres bedre end før.

Ved: Bestyrelsen

Tak for fremmødet
Brugsens personale og bestyrelse vil gerne
sige tusind tak for den store opbakning til
generalforsamlingen den 20. april 2015.
Det var rigtig godt at mærke kundernes engagement og vilje til at bevare og udvikle
vores butik.
I bestyrelsen tror vi på, at Brugsen lever, og
kundernes opbakning giver fornyet energi til
såvel personale som bestyrelsen. Tak for det!

Weekendposer
Vi vil prøve at pakke poser med kød og tilbehør til et godt og nemt måltid. Du vil høre
nærmere på Runestenen, SMS og Facebook,
når vi er klar til at lancere denne nyhed.
Køb for 20 kr. mere
På generalforsamlingen gjorde COOP konsulent Kjeld Kirkedal opmærksom på, at
hvis vi alle køber for 20 kr. mere, når vi
handler i vores butik, så kører det for Brugsen.
Der vil være skiftende udstillinger af varer,
som kan fås for 20 kr. I den forgangne
weekend var der forskellige blomsterbuketter og chokoladeæsker, fordi det blev aftalt
på generalforsamlingen, at mændene skulle
købe blomster til konerne, som til gengæld
skulle købe chokolade til mændene.
Se billeder på Brugsens facebookside - eller
se og køb i vores butik.

Konstitueringen
Ivan Mortensen blev formand
Jørgen Bank blev næstformand
Else Nyborg blev sekretær
Øvrige:
Torben Sønderby
Malene Bondesgaard
Gule og Røde sedler
På det første bestyrelsesmøde har vi studeret
alle de mange spændende forslag, der kom
frem fra jer, kunderne, på generalforsamlingen.
Vi har i første omgang udvalgt 3 fokuspunkter, som vi handler på med det samme. Derefter vender vi tilbage og plukker fra listen
af forslag.

Se invitation til den årlige grillaften andetsteds i bladet.
Husk, at personalet og bestyrelsen altid gerne tager imod ros, ris og ideer. 

Frisk frugt og grønt
Der leveres frisk frugt og grønt 3 gange om
ugen, og personalet vil have ekstra opmærk-

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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 NaturMusen - forældrerådet 2015
Medlem af forældrerådet Helle Vendelbo

(Forkortet af red.)
I forældrerådet sidder
Mette Mortensen, Heidi
Bonde og Helle Vendelbo. Heidi og Helle er på
valg i år og modtager ikke genvalg, da vores piger er på vej i skole til
sommer.

tagelse, engagement og ansvar for vores fælles hus og fælles børn.
Arbejdslørdag er d. 9. maj, meld jer til noget
hvor i kan have børnene med og gerne nede
i børnehaven så I er i kendte omgivelser, det
er en super hyggelig dag, hvor vi får lavet en
masse som kommer vores børn til gode i
hverdagen.
Parkering
Flere og flere bruger p-pladsen, det er godt.
Der er stadig plads til flere. Det er mest sikkert for vores børn hvis vi alle parkerer på ppladsen, så vi undgår farlige situationer ude
ved vejen og inde ved cykelskuret.

Vuggestuen
Det der har fyldt mest det sidste halve år er
tankerne om at etablere vuggestue i en del af
børnehaven.
Det er nu blevet muligt at friskolerne må have vuggestue og derved børn under tre år, så
bestyrelsen og personalet på friskolen og i
NaturMusen slog hurtigt til. Siden efteråret
har vi snakket om muligheder, ønsker og
drømme for vores hus. Og ønsket er nu gået
i opfyldelse og vuggestuen åbner 17. august.
Der gøres klar til 10 børn og pt. er der tilmeldt seks.

Forældresamtaler
Vi har drøftet mulighederne for en årlig forældresamtale frem for som nu, hvor det er
efter behov, ved opstart og inden skolestart.
At udvikle og opdrage vores børn er et samarbejde mellem NaturMusen og hjemmet.
Hverdagsting drøftes når børnene afleveres
og hentes, medens den overordnede udvikling og opfølgning på forskellige ting omkring barnet vil kunne drøftes til samtalen en
gang årligt.

Markedsføring er også noget for ældr er ådet har arbejdet med. Hvordan finder vi nye
børn og familier til vores børnehave og nu
også til vuggestuen. Der er trykt postkort,
der skrives på Facebook om gode oplevelser
i hverdagen i børnehaven og ting der kommer til at ske i fremtiden og der har været artikler i avisen.

Tavshedspligt
Alt hvad der drøftes på forældrerådsmøderne har vi tavshedspligt omkring, der nævnes
ikke navne/familier. Vi tre valgte forældre
repræsenterer alle forældrene i NaturMusen
og giver vores mening tilkende om de forskellige emner der drøftes. Vi kan have ønsker for hverdagen i børnehaven, som Klaus
tager med tilbage og drøfter med personalet
eller der kan opstå punkter til dagsordenen
for det kommende bestyrelsesmøde på friskolen og derved er det friskolens bestyrelse
der vedtager, hvis der skal ske ændringer i
NaturMusen. 

Fællesskabet
Noget andet som er drøftet på vores møder
er fællesskabet i hele huset, fra lille i NaturMusen og til stor i skolen. Vi ønsker at vores
børn skal være en del af fællesskabet. Det er
os som forældre der skal vise vej ved at deltage, sammen med vores børn, i arbejdslørdage, sommerfest, lygtefest og juleafslutning
og hvad der ellers sker i huset. Det her er
vores allesammens hus, hvor vi ønsker del17
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 Brugsen lukker - måske ikke
 Undersøgelse af muligheder for fusion
 Optimering af omsætning og likviditet

Skal Brugsen lukke?
…..var det spørgsmål som driftskonsulent
Kjeld Kirkedal fra Coop stillede de knap et
hundrede mennesker der var mødt op til
Brugsens udsatte generalforsamling.
Og svaret var ret tydelig - et rungende NEJ!
Men det kunne 100 voksne mennesker der
kommer til Brugsens generalforsamling sikker sagtens blive enige om.
Problemet er og sikkert vedbliver at være,
hvad siger de 600 øvrige sjæle i vor lille
landsby (heri er børnene også medregnet)?

Det første punkt blev som tidligere nævnt
hurtig skudt i sænk. Det andet punkt handlede om fusion og det havde bestyrelsen allerede får afklaret med et ”ingen interesse fra
andre parter”.
Så var der kun det tredje punkt tilbage. Til
den ende havde man forberedt sig med gule
og røde posters. Hvert bord fik udleveret en
stak af hver slags og over bordene blev mulighederne for de røde sedler drøftet - hvad
kan vi gøre fremover og på de gule skulle
noteres hvad er godt i Brugsen i dag.

Generalforsamlingen blev afholdt på næsten
almindelig vis, og der kom to nye medlemmer til idet Lone Holdesen og Heidi Mouridsen ikke ønskede genopstilling og de nye
i bestyrelsen blev Torben Sønderby og Malene Bondesgaard.
Et andet af bestyrelsens punkter omhandlede
tre mulige senarier for Brugsens fremtid:
 Lukning af Brugsen

Blandt de røde sedler kunne man høre:
Sig det til din nabo
Medlemskort til kunderne - så medlemstilbuddene kan udnyttes
Billigere blomsterbuketter
Brød på hylderne

Fra venstre: Else Nyborg, Ivan Mortensen, Malene Bondesgaard, Torben Sønderby og Jørgen Bank
18
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Udsalg af grønt
Progressiv markedsføring af Brugsen
Planlægning af generationsskifte
Salg af frosne Rundstykker
Og de gule sedler indeholdt bl.a.
God betjening
Smilende personale
Apotekervarer
Postekspedition
Bestyrelsen fik sedlerne med hjem og en
stor opgave venter forude med at sortere og
tage fat i de opgaver der kan udføres lige nu,
dem der tager lidt længere tid og endelig opgaverne på længere sigt.

Efter en kort præsentation fra tre udvalgte borde
blev alle sedlerne hængt op til sortering og almen
læsning og beundring.

Alle kan som det blev nævnt som et af de
sidste punkter tilmelde sig sms tilbud, ugemail fra brugsen med tilbudsavisen eller gå
ind på følgende adresse for at se tilbudsavisen:

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Grønbjerg Forsamlingshus

http://tilbudsavis.lokalbrugsen.dk

Onsdag d. 27. maj 2015 kl. 19.30

Og så blev det endelig nævnt at hvis man
har til hensigt at købe varer på nettorvet kan
Brugsen nyde godt af den omsætning og
avance det giver, hvis man får uddeler Jens
Peder Mikkelsen til at bestille for sig.

Vi mødes til skovvandring
kl. 18.30 i Omme Bakker
Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
Direktionen: Ejgild Skytte – Per Kamp – Helle Engestoft

En mulighed mere for at støtte Brugsen med
noget som man ”skal have alligevel”.
(-mb)

Grønbjerg Jagtforening meddeler:

Aktionærer kan købe sig med på drivjagter i Kiddal
Plantage
Henv. Jørgen Bank 97 32 45 95 / 31 34 44 98

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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 Beboerne på Vinkelvej 7
Ved: Grete Tange

De unge mennesker, der er flyttet ind
på ovenstående adresse, var så venlige at tage imod mig og stille sig til rådighed med et interview, så her følger
det:
Manden i huset hedder Br ian
Kamp Jensen; han er 27 år og kommer fra Ringkøbing. Han er uddannet
mekaniker og arbejder nu ved KP
komponenter i Spjald.
Han fortæller:
Familie
Jeg er født og opvokset i Ringkøbing,
og jeg har gået på Rindum skole, og
derefter var jeg på Lomborg Efterskole i to år i 8. og 9. klasse. Mine forældre er skilt, og jeg har en lillebror på
min mors side og både en lillebror og
en lillesøster på min fars. Min mor
døde af kræft i 2009, efter at hun havde kæmpet imod det i 8 år. Det var
tidligt at miste sin mor, men det bestemmer man jo ikke selv. Jeg må
dog indrømme, at jeg indtil da havde
været med på byture og den slags,
men det gjorde, at jeg pludselig blev voksen.
Da jeg var mest tilknyttet min mor, selvom
jeg flyttede hjemmefra som 16 årig, gjorde
det også, at jeg fik mere at gøre med min far.
Min lillebror hos min mor mistede kort efter

Foto: Mogens Ballegaard

sin far, så han kom til en plejefamilie i
Tarm. Jeg var nemlig ikke gammel nok til
at tage mig af ham, for jeg var kun 22 på
det tidspunkt, og så kan man ikke få lov til
det. Hans plejefamilie var imidlertid også
rigtig god, og de inviterede til fødselsdag
og hjalp ham på alle måder, så vi fik faktisk en ekstra familie der.
Uddannelse
Jeg er uddannet mekaniker ved Vejgaard i
Ringkøbing, men jeg flyttede derfra, da jeg
var udlært, fordi det kun var folkevogne,
som kom til reparation der, og jeg ville
gerne lære nogle andre biler at kende. Derfor rejste jeg til Hvide Sande ved Seat, og

Salon: 69 14 81 18
Mobil: 24 43 12 14
Tidsbestilling:
Mandag - fredag 8.00 - 16.00
Højrisvej 1-3, Grønbjerg
6971 Spjald

20

13. maj 2015

der var jeg ca.½ år, tog tilbage til Ringkøbing i 1½ år,
derefter til Staby Auto, hvor jeg var 1 års tid, videre til
Tarm til autoudlejningen som fragtmand i 2 år, hvorefter
jeg blev ansat hos KP. Der kan jeg sagtens bruge min
metalkundskaber, og da jeg nyder at få sorte fingre, var
det lige noget for mig. Jeg har været forskellige steder på
fabrikken, hvor jeg hjælper nogen, hvis der er problemer. Nu arbejder jeg 12 timers, så min uge er mandag,
tirsdag, onsdag, og derefter er det weekend.
Nu vendes samtalen mod den kvindelige del af parret, og
hun fortæller, at hun hedder Debbie Kamp Christensen,
har taget Kamp og beholdt sit efternavn, da de blev gift
den 8. november 2014. Debbie er 23 år og fortæller:
Familie
Jeg er født og opvokset i Staby, men boede i Thorsted
det meste af mit liv, så jeg er vant til små byer. Jeg har
gået i Hover - Thorsted Friskole, en lille skole, hvor der
bliver taget hånd om hvert barn. Det var fint, for der var
jeg hos min mor og hendes kæreste, da mine forældre
var blevet skilt. Efter 6. klasse kom jeg til Staby hos min
far, hvor jeg gik i 7., men der opstod nogle problemer, så
jeg kom til noget familie i Løgstør, hvor jeg boede i et
års tid, før jeg igen vendte hjem til min mor. Jeg har en
storesøster, og så har mine forældre hver fået to børn
med deres nye partnere, så jeg har faktisk 5 søskende.
Det er dyrt, når det er ved julegavetid, men det har fungeret ganske udmærket. Min storesøster har jeg megen
glæde af, selvom hun bor i Aulum. Allerede som 16 årig
flyttede jeg sammen med Brian, og derved oplevede vi
begge at få en stor tryghed.
Uddannelse og interesser
Jeg fik ingen 8. klasse, men efterfølgende tog jeg handelseksamen, og blev derefter udlært hos Buddy Legetøj
i Ringkøbing, men nu arbejder jeg som salgsassistent
hos Slots Brugskunst og Interiør, der er en underafdeling
af Slots møbler i Lem. Forretningen ligger i Ringkøbing,
så der kører jeg ud hver dag. Der er nok at se til, for vi er
den eneste forretning langs Vestkysten, der sælger den
slags ting. Jeg synes, det er meget spændende med de
forskellige brands i boligindretning, og jeg vil gerne have dem indført her hjemme, men Brian mener, at det går
ud over hans pengepung.
Jeg arbejder 30 timer om ugen, og jeg arbejder hver lørdag. Det gør, at vore weekends er ret korte, og derfor
21
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kan det være lidt svært at træffe os hjemme.
Min oldemor har faktisk boet ovenpå på
Vinkelvej i Lis og Palles hus, da jeg var lille, og jeg kan godt huske, at jeg har været på
besøg hos hende.
Jeg kan godt lide dyr, og vi har en lille hund,
men Brian mener ikke, at vi skal have noget
større, for det skal jo passes. En kanin kan
måske sniges ind i huset.

boet i et hus i Ringkøbing, som de havde lejet af Brians far, så derfor havde de ikke noget, de skulle have solgt, inden de købte huset her. Ferie er ikke noget, de bruger deres
tid til, men Brian og Debbie vil gerne deltage i bestyrelser af en eller anden slags.
Samstemmende siger de, at de regner med at
blive boende her og sætte nogen børn i verden, så der bliver noget for Friskolen at arbejde med. Allerede nu er der en lille en undervejs, som kommer til verden i oktober.
Brian mener også, at vi bør lave en grisefest,
hvor der serveres øl, hvorefter overskuddet
skal gå til Brugsen.
Efter en hyggelig snak siger jeg tak og på
gensyn i bybilledet. 

Brians interesser
Brian fortæller, at han nyder at fiske, og han
tager gerne ud til Hover å på fisketur, men
ellers er fritidsinteressen biler, som han elsker at skille ad og sætte sammen.
Fortid og fremtid
Inden Debbie og Brian kom her, havde de

Vuggestue i Grønbjerg
Grønbjerg Friskole - NaturMusen
Den nye vuggestue i Grønbjerg åbner
Mandag den 17. august
Officiel indvielse
Lørdag den 15. august
Her kan alle interesserede komme og få det første kig på de nye lokaler.



Prisen for en vuggestueplads bliver 2950,kr. inkl. frugtordning.
Barnevogn, bleer og madpakke skal medbringes hjemmefra!

Kontakt os i NaturMusen på tlf. 23 70 40 66 for
nærmere information.
22
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 Grønbjerg Friskole - lederberetning
Skoleleder Niels Henrik Larsen

(Forkortet af red.)

tendenser med alle kræfter for at bevare byens liv. Foreningslivet slår sig sammen,
Brugsen kæmper for sin eksistens og sidste
skud på stammen er, at foreninger og skole
snakker sammen om nye udviklingsmuligheder. Vi er dybt afhængige af at alle bidrager til fællesskabet. Det er helt enkelt,- ingen by uden skole og uden skolen ingen by.
Medarbejderne er med i værdidebatten og
kommer med bud på fremtidens planer.
Samarbejdet og støtten fra støtteforeningen,
foreningslivet, sponsorer og frivillige er alt
afgørende for vores eksistens. I fællesskab
får det vores skole til at udvikle sig og bestå.

Grønbjerg friskole er en
friskole i udvikling. En
skole der står på et solidt
fundament, inspireret af
Grundtvig og Kolds tanker. Ideen om det forpligtigende fællesskab,
der skaber værdi for os alle.
Vi, Grønbjerg Friskole anser fællesskabet
for livsnerven i vores hverdag. Det ses i måden vi indretter vores hverdag på og måden
vi forsøger at danne og uddanne vores unge
mennesker på, men også måden hvorpå vi
voksne er sammen.
Vi, Grønbjerg Friskole er en del af et lokalsamfund som i mange år har knoklet med at
fastholde byen som et attraktivt sted at leve
sit liv. Der kæmpes trods mindre positive

Og udviklingen er til at føle på.
 Renoveringen af dele af børnehaven er sat
i gang, og en ny vuggestue skal åbne.
 Vi skal for første gang have elever til folkeskolens afgangseksamen.

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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 Sponsorløbet, blev afholdt som et motionsløb over 2 timer. Det blev til 72.000 kr.
til støtteforeningen.
 De yngste omdannede kirkestien til planetstien for nogle dage.
 I efteråret og frem mod jul stod den også
på Projekt Arla og julemarked i Grønbjerg
i samarbejde med foreningerne i Grønbjerg.
 Værdidebat i personalegruppen og bestyrelsen.
 Der er afholdt forældresamtaler - Åben
skole blev afholdt for 2. gang.
 Grundskolernes dag. En dag hvor vi slår
dørene op for interesserede.
 Terminsprøver i december for at forberede
9. kl. bedst muligt til eksamen.
 Vi runder året af med fællessang og fællesdans ved juleafslutningen.
 I januar er der indskrivning af nye elever
til 0. klasse. Pt. er 7 elever indskrevet.
 ”sex og samfund” med seksualundervisningen.
 8. klasse med brobygning i ungdomsuddannelserne og 9. klasse i praktik.
 Pt. er vi 119 elever. I løbet af året har vi
modtaget 9 nye elever.

 ”Orla Frøsnapper” var dramaforestillingen
i 2014
 Spjald løbet, maj måned 2014 - I en frivillig tilmelding stillede Grønbjerg friskole
med 73 elever, lærere og forældre.
 Vi optrådte i Vind til deres sportsuge/ byfest med en gymnastikserie.
 Vi drog alle til Humlumlejren. Ifølge eleverne er det største ønske vi kan opfylde,en ekstra fælles lejrskoletur.
 Sommerafslutningen er en tradition og afslutning på skoleåret.
 Det nye skoleår 2014/15 begyndte med
110 elever og for første gang skulle 5 elever tage hul på 9.klasse.
 I september drog klasserne på lejrskole. 0.
-7.klasse var på overnatningsture i naturen
8.-9. klasse drog for første gang udenlands. Berlinturen var en stor oplevelse.
 Plys town, en temauge hvor vi alle levede
i en selv opfunden by. De producerede
produkter gav et overskud på godt 10.000
kr. der efter et elevønske blev skænket til
Unicef.

Personale:
På personalefronten tog vi afsked med Olav
Lisby, der sagde op i april måned. Organist
Helle Majlund kom til i stedet. Vi er glade
for samarbejdet og har aftalt at fortsætte til
næste skoleår.
Vi har taget afsked med Jannie i januar måned efter knap 4 år. Af helbredsmæssige
grunde måtte hun stoppe med sit glade, positive, engagerede og nærværende input.
Lone, på kontoret, er blevet fastansat i 8 timer ugentlig. Hun står for bogholderiet og
inden længe også for lønadministrationen.
Tak
Tak til Finn for arbejde med hjemmesiden
og maillister.
Tak til Hans Jørn som chaufførvikar.
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tænkning.
Vi er i gang med det 1. år efter indførelsen
af folkeskolereformen og lærernes arbejdstidsaftale og generelt sporer jeg en tilfredshed med måden vi har indrettet os på. Ved
skoleårets afslutning skal vi igennem en
større evaluering, da det ikke kun drejer sig
om reform og arbejdstidsaftaler men også
om det første år med afgangsprøver.

Tak til støtteforeningen for samarbejdet og
den økonomiske støtte til Berlinturen, materialer i 9.kl, til NaturMusen m.m., og ikke
mindst madafhentning i Spjald.
Lærerkollegiet er for tsat intakt. Efter
MUS (medarbejdersamtaler) og gennem
dagligdagen oplever jeg mennesker der
brænder for deres arbejde. De lyser af lyst
og vilje til at indgå i børnenes liv. De holder
den faglige overligger højt og stiller store
krav til sig selv og kollegaerne. De er velforberedte, opfindsomme og tydelige. Eleverne
ved hvor de har de voksne.
Lærerne bruger meget tid på forberedelse.
Vi har planlagt forberedelse og tid til egen
forberedelse. Det sker ofte i grupper hvor
mange ideer udspringer fra. Især fortælling,
fagdage, Opdage og udeskole, som er hjørnestene i vores hverdag, stiller store krav til
lærerne.

Specialundervisning og inklusion
Der er stort fokus på specialundervisning og
inklusion fra undervisningsministeriet og
mediernes side. Løfter de frie skole deres del
af det sociale arbejde?
På Grønbjerg Friskole gør vi os umage for at
alle børn får så gode muligheder for at lære
som muligt. Vores hverdag er fyldet med
fælles aktiviteter, specialundervisning i små
grupper (dagligt), skub kurser, It rygsække,
støttelærer i yngste gruppen og en personalegruppe med stort fokus på opdragelse og
trivsel. Der er ingen tvivl om at de vigtigste
personer i børnenes liv er os forældre. Børnene, de unge spejler sig i os og langt hen ad
vejen gør de som vi gør. Jeres uvurderlige
indsats gennem årerne for vores skole er mere end blot: ny pudsede vinduer, flotte og
velholdte udenoms arealer og vel renoverede
bygninger. Ved jeres indsats giver I værdien
ved den fælles indsats, for fællesskabet videre til de unge mennesker.
Tak for samarbejdet og jeres opbakning. 

På kurser bliver vore lærere opgraderet med
de nyeste tanker og tiltag i undervisningen
og tanket op på det personlige plan. Det er
med til at sørge for et dynamisk og nuanceret undervisningstilbud på skolen.
Evaluering er en vigtig og fast forankret del
af vores hverdag. Hver uge bliver fortælling,
fagdage, udeskole og elevmøde vendt og
analyseret. På vores læremøder og pædagogiske døgn bliver der evalueret på de større
sammenhænge og efter skoleafslutningen i
juni har vi afsat 3 dage til evaluering og ny-

Flagallé

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Tina Hammelsvang Kirk
Klinik for sundhed og velvære

Susanne Madsen
60 78 91 10

Grønbjerg - Vildbjerg - Tlf.: 22 37 72 33

www.klinikforsundhed.dk
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 NaturMusen - lederberetning 2015
Afdelingsleder Klaus Wolff

(Forkortet af red.)
Vi vil være bedre end det kommunale
pasningstilbud!
Med det for øje, har NaturMusen gennem
det sidste år arbejdet hårdt på at give børn
og forældre en tryg og tillidsskabende hverdag. Vi vil ikke bare gøre det godt nok. Vi
anstrenger os hver dag på at have fagligheden i orden og samtidig udvise et stort engagement i arbejdet. Det kan tydelig mærkes
på personalet, hvor meget de brænder for sagen og ønsker at gøre NaturMusen til et levende og dynamisk sted.
Natur og Musik er stadigvæk det, der skal
være kendetegnende for NaturMusen. Men
det skal ikke bare være hurraord som hives
frem når nye familier er på besøg. Der skal
være substans bag, og i årets løb, har personalet vist, hvor forskelligartet de to temaer
kan være.

meste hold, og børn ser
pelsningen som noget
helt naturligt.
Endelig har børnene på
nært hold set pelsningen
af dyr i børnehaven. Både en ilder, en brud og
en ræv har mistet frakken i år.
Vi har med emnet forsøgt at give børnene en
forståelse af naturens gang: man bliver født,
man lever og man dør!
Musik
Musikdelen er særlig aktiv i vinterhalvåret
hvor torsdagsmusik for de yngste og musik
sammen med 0. - 1. klasse efterfulgt af morgensamling for Humlebier er faste punkter
på ugeplanen.
Men musik er meget mere end at synge og
danse. Yoga og mindfulness har været en integreret del af NaturMusen i efterhånden et
stykke tid, men er med Bodil og Lines uddannelse til yogalære rykket et niveau op.
De kan nu qua deres uddannelse lave yogaaktiviteter fra børnehavealderen og op til 9.
klasse. Efter at yoga er blevet et fast punkt
til ugeplanen, oplever vi hvordan børnene
finder en ro i en ellers så travl hverdag. Efterhånden som de er blevet fortrolige med
øvelserne, har vi oplevet hvordan børnene
tager det lærte med sig i legen. Blandt andet
er vejrtrækningsøvelserne blevet en helt naturlig del af børnehavelivet.

Natur
De to ugentlige skovdage i sommerhalvåret
værner vi meget om, og ser stadig stor værdi
i at give børnene en oplevelse af naturen på
nærmeste hold. Vi har taget naturen indendørs i form af et terrarium med vandrende
pinde, nye fisk er kommet i akvariet og redekassen med kamera, viser fugle der lægger æg, udklækkes og ungerne flyver fra
kassen.
”Undreskabet” i glassalen er i konstant udvikling. Underlige objekter fra naturen fylder skabet. Noget er let genkendelig mens
andet skaber forundring og skærper nysgerrigheden.
Dette år har vi haft et naturemnet: Mink!
Vi har besøgt Ørnhøj museum, hvor der var
en udstilling om mink. Der blev et besøg på
en minkfarm, hvor de små hvalpe blev studeret på nært hold.
Under pelsningssæsonen fik børnene mulighed for at opleve dele af minkavlen på nær-

Fælleskab på tværs
Brobygning til skoledelen har fyldt rigtig
meget i løbet af det sidste år. Det er efterhånden blevet helt naturligt for børnehaven
og skolen at bruge hinanden.
Et tydeligt eksempel er, da Ringkøbing i
september fik besøg af Dronningen og prinsen. Børnehaven havde bestemt sig for at ta26
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Vi vil fremadrette fortsætte dette samarbejde
ikke mindst fordi det giver børnene indsigt i
hvad det vil sige at være gammel og have
forskellige handicaps, men også fordi der
ligger stor værdi i, at være med til at give
Grønbjerghjemmets beboere og NaturMusens børn en fælles oplevelse.

ge til Ringkøbing, 0. og 6. kl. koblede sig
på, så bussen var godt fyldt af store og små.
Hvor var det fantastisk at opleve, hvordan
store børn tog sig af de små. Der var på intet
tidspunkt fare for at nogen skulle blive væk i
menneskemængden.
Også aktiviteter som sponsorløb, temaugen
”Plys Town” og dramaugen er tydlige eksempler på, at vi i Grønbjerg Friskole og
NaturMusen mener det, når vi siger, at vi her
på stedet værner om fællesskabet.

De fysiske rammer
I september kunne vi endelig klippe snoren
til de nye låger, der forbinder børnehavens
gamle legeplads til skolens legeplads og derved gøre det til én stor legeplads.
Lige nu sker der mange ting i forbindelse
med oprettelsen af vuggestue under Grønbjerg Friskole - NaturMusen.

En del af Grønbjerg
At være en del af Grønbjerg by, er ikke nogen ligegyldighed.
Vi har i det forgangne år systematiseret det
gode samarbejde vi har med byens dagplejere. Vi forsøger også at lave deciderede dagplejedage, hvor dagplejebørnene har en formiddag i NaturMusen.
Grønbjerghjemmet er også en samarbejdspartner vi har stor glæde af at besøge.

Personale
Der sker hele tiden nyt på personalefronten.
Faldende børnetal, vuggestuen skal bemandes så sammensætningen af personalegruppen er en udfordring vi så småt er begyndt at
tage hul på. 
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 Årsberetning fra Grønbjerg Vandværk 2014
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Medlemmer og vandforbrug
Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290 målere. De 276 medlemmer har i løbet af året
brugt 63.570 m3 vand, hvilket er et mindre
fald i forhold til 2013.

Statsafgiften på vandet er igen i år steget, så
afgiften nu er på 8,16 kr. inklusive moms.
Der er heldigvis ikke varslet yderligere
stigninger på statsafgiften - ikke så vidt vi
ved. Vandet fra vandværket koster det
samme, men vi skal selvfølgelig opkræve
den øgede statsafgift.

Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand
til at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi
har siden 2009 ligget på et svind på under
2,3 %, hvilket er flot og meget glædeligt.
Igen i 2014 har svindet været minimalt og
mindre end 1 % - dejligt.

God hygiejne og ledelsessystem
Vandsektoren blev i 2014 pålagt at sikre, at
vandværkernes medarbejdere er uddannede i
god hygiejne og at der skal være
ledelsessystemer for alle vandværker.
Sådanne regler overholder vi naturligvis
også i Grønbjerg. Johannes har været på et
kursus i hygiejne og i ledelsessystemer.
Kurset var arrangeret a RKSK Vandrådet og
kommunen. Sammen med kurset blev der
udarbejdet et ledelsessystem. Johannes og
kursuskumpanerne
besøgte
hinandens
vandværker sammen med konsulenten fra
DVN, som havde ansvaret for kurset. Der
var kun ros til vores vandværk. Det kan og
skal Johannes og vi være stolte af. Det er
ikke en selvfølgelighed, at et vandværk
bliver holdt så flot, som vores.
En UPS erstatter en traktor
I 2014 har vi fået installeret en UPS
(Uninterruptible
Power
Supply)
på
vandværket. Vores nye UPS er en
dieselgenerator, der automatisk starter op,
hvis strømmen forsvinder. Det betyder, at vi
konstant vil have tryk på vores ledningsnet.
Tidligere skulle vi ringe efter en traktor, der
trak vores generator hvilket betød, at trykket
kunne falde markant i ledningsnettet.
Trykfald i ledningsnettet kan betyde, at der
kommer urenheder ind i det rene vand.
Dette undgås med vores UPS.
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ledelsessystem og gennemføre den årlige
opdatering af beredskabsplanen, hvilket
involverer vandværkets bestyrelse og Johannes.
Gulvet i vandværket er et råt betongulv. Vi
har igennem flere år haft et ønske om at få
et gulv, der er lettere at rengøre. Det kunne
være fliser eller en epoxy top coat.
Vandregulativet for vores vandværk kræver,
at der er parallelle proceslinjer. Det betyder,
at hvis en boring bliver forurenet, så kan vi
fortsat levere rent vand. Med lidt hurtig ombygning kan vi godt gøre dette. Alternativt
skal vi kobles på et nabovandværk, der så
kan levere vandet indtil vi har fået styr på
vandkvaliteten. Vi har igangsat en undersøgelse af, hvordan dette kunne lade sig gøre.
Interessant er det naturligvis også, hvad det
koster. 2015 vil også blive brugt til at planlægge og, måske, træffe en beslutning om at
koble Grønbjerg Vandværk sammen med
Spjald Vandværk.

Måleraflæsning
De forbrugere, som har lækageovervågning,
behøver ikke selv at aflæse vandforbruget.
Dette gøres automatisk pr. 1. december. Hvis
man selv holder regnskab med forbruget, så
er det altså 1. december, der er skæringsdato.
Datoen er valgt af kommunen, der har brug
for forbruget for at kunne sende en regning
på vandafledningsafgiften.
Økonomi
Økonomisk set har vi i 2014 haft et underskud. Underskuddet skyldes udelukkende
indkøbet af UPS’en. Driften gav i 2014 det
forventede overskud.
Økonomisk set ser det derfor fornuftigt ud,
hvorfor bestyrelsen har besluttet, at udgiften
til vand til Grønbjerg Vandværk ikke stiger i
2015. Som tidligere fortalt, så stiger statsafgiften - igen, hvilket ikke påvirker vandværkets regnskab. Fastafgiften holdes også uændret.

Tak
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
gode samarbejde, vi igen i 2014 havde. Også en tak til revisorerne. 

Vandkvalitet
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er
heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs
hjemmeside, så ligger alle målinger i 2014
fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket
bekræftes af Force, som udtager og analyserer vores vand i henhold til
gældende regler.
Hvad skal der så ske i årets
løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske
om, at det kommende år bliver
et stille år for Grønbjerg
Vandværk. Det lykkes ikke
altid; faktisk sjældent. Det
lykkes heller ikke i 2015.
Vi skal have færdiggjort vores
Der var genvalg over hele linjen.
Fra venstre er det:
Driftsleder Johannes Mikkelsen,
Per Hessellund Lauritsen, Peder
Juelsgaard og Jesper Bagge.
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Specialbyggeri i Grønbjerg
Er det een af vore dygtige gymnaster eller
en parkourudøver, der skal bo i dette hus?
Man kan da godt forestille sig, at et
kraftspring fra den modsatte side af gaden
kunne resulterer I, at foden ramte håndtaget
så døren gik op, og så var man inde.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Nr. Omme Kirke og klokke(r)
Nr. Omme Kirkes klokker og tårn
I forbindelse med indvielsen og opsætningen
af Nr. Omme kirkes nye klokke, opstod der
nogle forhold som kunne være morsomt at
få belyst.
Nogle forhold som vi ikke ved ret meget om
og derfor må vi gætte lidt.
I forbindelse med klokkefesten i Nr. Omme
kirke hvor en ny klokke blev ophængt i tårnrummets øverste del, blev det nævnt at det
var ca. syvhundrede år siden vi sidst fik en
klokke i Nr. Omme kirke. Altså omkring
1350. Lad os grave lidt i denne oplysning.

Efter bedste overbevisning så den første kirke i
Nr. Omme ud som vist. Billedet er naturligvis
gennemgået en ”fotoshopkur”.
Tårnet var ikke påbegyndt og der var væsentlig
mindre vinduer i sydsiden ligesom der var et vindue mindre. Indgangsdøren for mændene er muret til og så fint at man ikke kan se hvor den har
været.

Tidligere optegnelser
Om Nr. Omme kirkes tårn kan man i Thorkild Munks (ThM) optegnelser af Nr. Omme
kirke læse følgende (Grønbjerg by og Land
– før og nu):
”I den sene middelalder, sikkert lige før re-

Selvom skibet står som da det blev bygget, - opført af kvadre med blytag og bjælkeloft, så er der
alligevel gennem årene sket en del forandringer.
Som før nævnt har der oprindelig været to små
rundbuede vinduer i hver side. På nordsiden findes den ene af disse oprindelige vinduer endnu,
hvorimod de to på sydsiden er skiftet ud med meget større vinduer. Desuden er der i sydsiden indsat et tredie, "pulpiturvindue". Mændenes dør i
sydsiden er muret efter så man ikke engang kan
se hvor det har været.

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93

formationen, (1536) er der til skibets vestre
ende bygget et højt, firkantet tårn i sengotisk
stil. Først har man fjernet det meste af skibets vestgavl og brugt dens tilhugne kvadre
forneden på tårnet, da disse sten ikke rakte
længere blev resten af tårnet opført af munkesten.”

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

Kan det nu passe?
Men kan det nu passe, selvom der i stykket
er mulighed for at variere på årstallene.
Vi ved at kirken er opført omkring 1150
hvor der blev opført mange kirker i Danmark. Man havde endnu ikke lært at brænde
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ler til tegl her i Danmark. Det lærte man
først omkring 1160, og kirkerne fra 1150, er
da også opført i granitkvadre.
Man kan ved selvsyn konstatere at tårnets
øverste del er opført af munkesten altså
brændt ler, hvilket indikerer at tårnet er opført efter 1160.
Men hvorfor bygger man et tårn til kirken?
Er det for at ophænge en klokke i tårnet, eller er det til forsvar i forbindelse med krige,
eller er det tiden hvor man vil vise kirkebygningerne som himmelstræbende?
I den forbindelse har vi ikke hørt om, eller
der er ikke gjort kendte optegnelser over, at
der er opført en klokkestabel i forbindelse
med kirken.

dekanonen, der var opfundet nogle år tidligere. Støbte man kanonerne af datidens jernstøbegods, eksploderede de ofte i stedet for
at drive kuglen frem. Støbte man derimod
kanonerne af kobber iblandet tin, som kirkeklokkerne er fremstillet af, holdt de. I alt
blev der beslaglagt omkring 375 tons klokkemalm svarende til 2/3 af landets klokkebestand. Vi ved, at klokkeskatten heller ikke
gik Nr. Omme kirke forbi. Kirkens nuværende klokke er uden tvivl den ene tilbageværende af de to klokker, kirken havde i middelalderen. Den tilbageblevne klokke i Nr.
Omme kirke hænger i kirketårnets nordre
glughul. Og der bliver den ifølge menighedsrådet hængende.”

Klokken i tårnet?
Hvis man ville opføre et tårn hvori der kunne hænge en klokke der skulle benyttes til
det som datidens klokker blev benyttet til,
varsle krig, brand, samling til gudstjeneste,
bøn osv. osv. er tårnet opført omkring den
tid hvor klokken er fremstillet.
Efter en registrant af Kirkeklokker i Danmark optegnet af Hans Nyholm er klokken i
Nr. Omme kirke fra det 14. århundrede altså
1300 - 1399.
Her bliver et af ThM antagelser skudt lidt i
sænk idet ThM antager at tårnet er opført i
”den sene middelalder” (1200 – 1450) hvilket godt kan passe, men lige før reformationen i 1536 skal nok tages med et gran salt.

Antagelserne
Igen må det konstateres, hvis ovennævnte
antagelse er rigtig, at tårnet er opført noget
før 1528, og hvis antagelsen om at klokken
er fra 1300 - 1399 er korrekt, skal vi helt tilbage til 13-hundredetallet for tårnets opførelse. Vi ved dog ikke noget om den anden
eller tredje klokkes tilblivelse og ophængning. Vi ved jo heller ikke om der kunne være tale om en klokkestabel til ophængning af
klokken(erne).
Hvis ovenstående antagelser er rigtige, vil
det sige, at fra 13-hundredetallet og frem til
1528 har der fra Nr. Omme kirkes tårn lydt
klokkeklang fra minimum to klokker. Nu
kan vi så sige at de gamle forhold er genoprettet med opførelse af aflastningsklokken.
Hvilken begivenhed vi her i 2015 er vidne
til!!

Klokkekonsulenten
Fra Runestenen nr. 128 er noteret følgende
som Kirkeministeriets klokkekonsulent Per
R. Møller har skrevet:
”At mange af kirkerne i Midt- og Nordjylland i dag kun har én klokke, skyldes en
klokkeskat, der blev udskrevet i 1528. Skatten indebar, at kirker, der havde to klokker
skulle aflevere den største, og kirker, der
havde tre, den største og den mindste. Klokkerne skulle omstøbes til kanoner. Når det
blev klokkerne, der kom til at stå for skud,
var det først og fremmest på grund af forla-

Hvor har klokkerne evt. været ophængt?
Hvor i tårnet har den større klokke, som blev
afleveret i forbindelse med klokkeskatten, så
været placeret. Går man op i tårnet, kan man
se, at det sydlige glamhul er væsentlig mindre end det nordlige, hvor vores gamle klokke nu hænger. Den store klokke har altså ikke været placeret i det sydlige glamhul. Det
østre og det vestre glamhul er af cirka sam32
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en vogn kunne bakkes ind på siden af klokken når den var færdigstøbt og på ruller kunne klokken så skubbes over på vognen,
hvorefter den kunne fragtes til kirken.

me størrelse som det nordre. Disse glamhuller er dog muret til, men således at man udefra kan ane deres eksistens. Inde i klokketårnet er glamhullerne ikke muret fuldstændig
ud og størrelsen og dybden af glamhullerne
kan tydelig ses og måles. Så man må antage,
at den store klokke har været placeret i det
østre eller vestre glamhul.
Uden dog at have undersøgt sagen til bunds
kan der måske have været en tredje og mindre klokke, der måske har været placeret i
det sydlige glamhul. Hvis kirken havde tre
klokker, skulle man i forbindelse med klokkeskatten i 1528 aflevere den største og den
mindste klokke.

Bakkerne ved kirken
Det kunne man godt forestille sig var sket
her i Nr. Omme, da der tæt på kirken er flere
bakker, der kunne tjene til formålet, og hvor
der også er ler i jorden, der kunne benyttes
til formen.
I nærheden af Nr. Omme kirke finder vi
Tovbjerg der er 53 m høj (Sønderkjærsvej 7)
Klidsbjerg der er 62 m høj (Sandbækvej 15)
og Dingelbjerg der er 62 m høj (mellem
Sandbækvej 28 og 30).
Mindre sandsynligt er det, at man har benyttet Fandens Slot, der mest består af sand og
grus.
Så vidt vides er der ikke ved de store renoveringer af kirken fundet tegn på støbning af
klokker, ligesom vi heller ikke har hørt, at
der i forbindelse med gravkastninger er fundet spor af støberiarbejdet.
Hvor klokken eller klokkerne så er støbt,
kan en person med en metaldetektor måske
finde ud af, idet vi heller ikke har hørt om at
man ved markpløjning er stødt på spor af
støberiarbejdet.
En interessant opgave er tilsyneladende forestående for nogle friske folk. (-mb) 

Hvor og hvordan støbtes klokkerne?
Så kan man spørge sig selv, hvor og hvordan
har man støbt den/de gamle klokke(r).
Man regner med, at de store kirkeklokker er
fremstillet på stedet, da man ikke var interesseret i den lange transport af klokken, der
jo er meget tung. Det var omrejsende håndværkere der udførte det vanskelige støbearbejde.
Støbeformene skulle graves ned i et hul, så
den smeltede legering kunne løbe ned i formen. Det kunne naturligvis være praktisk at
grave klokkeformen ned i en bakke eller høj
i nærheden af kirken.
På siden af højen kunne man så grave ud, så

Grønbjerg Station 1911 - 1960 Lokalhistoriske Arkiv
Har du/I billeder liggende fra Grønbjerg Station??
Arkivet har nærmest ingen billeder
fra 1911 - 1960 af Grønbjerg Station.
Det være sig bygningerne, skinnebussen, lokomotiver, motorvogne både godsvogne
og personvogne
Arbejde med losning og læsning af togvogne, fra tørvetransport osv. osv. dagligdags
forekommende handlinger og virke.
Har du nogle af disse billeder liggende, er vi meget interesserede i at skanne billederne.
Vi kan skanne billederne på stedet, så de ikke skal fjernes fra eventuelle albums.
Henvendelse:
Johannes Kirk 97 38 40 20 eller Mogens Ballegaard 97 38 43 32
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 Nekrolog over Børge Kamp
Ved: Grete Tange

Børge Kamp født den 2. oktober 1931,
død den 23. april 2015
Børge er død, og med ham er en stovt og betydningsfuld skikkelse i Grønbjerg gået bort.
Børge har i de senere år lidt af kræft, og efter både operation og kemobehandling bukkede han under for sygdommen i ugen op til
den 23. april.
Børge var den næstyngste af en drengeflok
på seks. Han var under konfirmationsalder,
da hans far døde, og hans mor stod alene tilbage. Alligevel hjalp hun med til, at alle
drengene fik en uddannelse; og Børge blev
tømrer - en meget dygtig en af slagsen.
Han stod i lære i Sørvad efter at have været
karl på landet i et par år. Hans barndomsår
under krigen har han fortalt levende om i
Grønbjergbogen. Efter endt læretid, var han
ved Civilforsvaret i Thisted et år, og efter at
have været ude at tjene penge til videreuddannelse, tog han på Hadsten Håndværkerskole, hvor han uddannede sig til mester.
Da han havde bestået eksamen med meget
flot resultat, søgte han tilbage til hjemegnen
og blev ansat i Herning, hvor Iris, som han
havde kendt siden Sørvadtiden, også arbejdede. Efter nogen tid blev de enige om at
gifte sig, og derfor byggede de hus i Abildå,
hvor de slog sig ned. Senere vendte han tilbage til sin hjemby og fortsatte her med alle
mulige opgaver inden for tømrerfaget. Som

Foto: Mogens Ballegaard

han selv sagde, var han med til at føre tømrerfaget fra middelalderen til nutiden.
Han var en meget dygtig håndværker, som
udførte de arbejder, han påtog sig, med omhu og stort overblik. Han havde god indlevelsesevne i, hvad hans kunder ønskede af
ham og stod altid bi med gode råd, når man
spurgte. Foruden selv at stå i spidsen uddannede han gennem årene mange dygtige

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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svende, som ved hans vejledning fik fin indsigt i fagets muligheder. Han var meget vellidt som mester.
Det var han også i øvrigt, for han var en klog
mand med nogle principper, som han ikke
gik på kompromis med. Var der noget, som
han ikke kunne acceptere, sagde han fra, og
hjalp det ikke, skrev han et læserbrev i avisen.
Han byggede alle slags bygninger i Grønbjerg om omegn. Huset, som han og Iris boede i, købte han dog, men senere solgte de
det for at komme på landet, hvor de væltede
stuehuset og af de gamle sten genopførte
”Kjærgaard”, som de beboede, indtil Iris
blev syg og døde. Mens de boede der, begyndte Børge at arbejde på Grønbjerg Møbelindustri, og det nød han meget, for så var
han fri for at tænke på, hvad der skulle laves
næste dag, og han skulle heller ikke føre
regnskab og indkræve betaling. Efter Iris’
dødsfald overgav han gården til Birthe og
hendes familie og flyttede ind i et rækkehus i
Grønbjerg by.
Her befandt han sig godt og dyrkede sin store passion - nemlig at læse bøger. Han fik
også tiden til at gå med at spille kroket og
kort, men desforuden havde han altid tid til

en indholdsrig samtale. Han var en humoristisk mand, som altid kunne komme med en
forløsende replik. Han havde flere fritidsinteresser, idet han og Iris gennem flere år
dyrkede badminton, og han var også medlem af Borgerforeningens bestyrelse på et
tidspunkt. Desuden havde de gennem mange
år et sommerhus i Fjand, som de nød at
komme ud i. Her var der nemlig mulighed
for at hente friske fisk i Thyborøn, og det
benyttede de sig af, ligesom han også i de
senere år - efter afståelsen af sommerhuset af og til tog en tur derop for at få fisk. Også
det frie udsyn satte han pris på, så det er ikke mærkeligt, at hans yndlingssang var: Jeg
kan bedst med åbne vidder.
Børge efterlader sig 4 børn: Birthe i Grønbjerg, Bjarne og Mogens i Århus og Hanne i
Kokkedal samt svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Han havde dem alle samlet så sent
som Skærtorsdag, og det havde han glædet
sig meget til.
Men nu er han død, og han blev begravet fra
Nr. Omme Kirke, hvor han i sin tid førte
håndværksmæssig tilsyn for menighedsrådet. Han vil blive savnet af både familien og
os. 

 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Bestyrelsen

Siden sidst.
Onsdag den 18. marts var 4 af vennerne med
beboerne til Kandis festival i Videbæk, det
er en god tradition og en stor oplevelse at
være med for, der er altid en rigtig god stemning.

Til påske blev der lavet en lille pose med
godt til alle beboerne. og det er altid en succes.
Den 19. april skulle beboerne se køerne danse, og vi var 4 som hjalp til med kørestole.
Vi fik en god plads, så vi rigtig kunne se,
og bagefter var vi inde at spise pølser og kage, inden turen gik hjem.

Den 25. marts havde Vennerne inviteret beboerne og deres pårørende til en festaften.
Der blev startet med spisning, og Viberne
fra Videbæk underholdt med musik og sang,
så alle havde en god aften.
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mennesker og eventuelt har et husdyr, bare en
kanariefugl kan hjælpe.
Der bliver nu for alvor sat fokus på ensomhed,
og arkitekter og byplanlæggere skal nu indrette
nye boligområder, så det falder mere naturligt at
mødes med sine naboer. Samtidigt indrettes der
"varmestuer", hvor ensomme mennesker kan
komme, når de savner selskab, ligesom man har
det for hjemløse og andre. Det bliver spændende at se, hvor megen indflydelse undersøgelsen
får, og om kampagnen kommer til at virke, så
der er flere, der vil finde sig i andres selskab
eller flere, der holder kanariefugl. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Ensomhed
Det bliver mere og mere almindeligt at bo alene, og så er man jo også dejligt fri for at have
bøvl med "alle de andre", men det har også
nogle ulemper. De sidste statistiske opgørelser
viser, at over en tredjedel af alle voksne danskere bor alene. Der har længe været forståelse
for, at ensomhed og isolation kan svække helbredet, men først nu er der lavet en samlet
opgørelse over, hvad det betyder at bo alene,
idet man har samlet alle de undersøgelser der
foreligger og sammenlignet resultaterne. Undersøgelserne omfatter i alt over 3 millioner
voksne mennesker fra alle dele af verden af
forskellige racer og under forskellige leveforhold, både rige og fattige. Det viste sig, at 32%
af dem, der bor alene, har en kortere levetid
end andre, og deres risiko for at dø tidligt er
større end for dem, der er overvægtige. Risikoen er dog mindre, hvis man har et socialt netværk og ikke føler sig ensom, hvis man har
udadvendte interesser, hvor man træffer andre

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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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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 Drager over Kabul og meget andet
Så I Marianne i Brugsen den 23. april - Ja!
altså Marianne Jelved - vores kulturminister? Det gjorde Deres udsendte. Hun var afbilledet på de bogmærker der blev udelt
sammen med de 25 gratis-bøger som boguddeler Else Nyborg forærede til de der ønskede at modtage én af gratis-bøgerne

I løbet af ca. en time var de femogtyve bøger
i Grønbjerg Brugs væk.
Der var fem forskellige titler at vælge imellem og den sidste der kom kunne altså ikke
vælge, men måtte tage den tiloversblevne.

Anledningen var at Kulturministeriet,
danmarklæser.dk og DR.dk/
bogdag havde sat 100.000
gratis bøger på højkant til
uddeling blandt de der
måske ikke læser så meget.

(Politisk thriller der kredser om terrorisme, som
udenrigsminister Lars Ole Ravn må forholde sig
til, da tingene spidser til, og eksplosive temaer
som fanatisme, Islam, terror og Afghanistan kommer)

Som titlen herover viser var det
Drager over Kabul af Mor ten Hesseldahl

Hævn af Rober t Zola Chr istensen
(Med eksempler på situationer fra hverdagen,
fængselsverdenen og den politiske- og internatio-

Til venstre boguddeler Else og et par af de der kom forbi, Jytte Nilausen og Johannes Mikkelsen
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nale scene gives indblik i hævnen som begreb og
handling og i hævnens årsager og konsekvenser.)

”Hvad har du”
”Du kan få den her, Den sønderjyske farm”
”Nå så lad gå!”

Og sådan blev det af Mar en Uthaug
(En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden
og skal nu vokse op i Sønderjylland.)

På forespørgsel om hvorfor man er kørt til
Brugsen for at få en gratis bog var svaret:
”Fordi jeg elsker at læse”
”Nu vil jeg prøve at læse den og give den videre”
Samtalerne gik da også på bogbussen som
nu ikke kommer til Grønbjerg mere.
”Jeg græd da bogbussen forsvandt”
”Jeg var træt af at bogbussen ikke er her mere”

Bavian af Naja Mar ie Aidt
(Noveller om hverdagsmennesker og hverdagssituationer, som langsomt åbner sig og viser sig at
være ikke så helt hverdagsagtige endda.)

Den sønderjyske farm af Er ling J epsen
(Karen Blixen havde en farm i Afrika, ved foden
af Ngong Hills. Der dyrkede hun kaffe. Allan
Jensen havde en farm i Sønderjylland, ved foden
af Gramby Bakke. Der avlede han kaniner.)

Og morsomt var det at høre publikum når
Else spurgte:
”Vil du have en bog?”
”Nej tak”
”Den er gratis”
”Er den gratis???”

Flere af de udenbys der hastede forbi havde
følgende kommentarer:
”Nej tak, jeg har tre liggende derhjemme”
”Jeg får den aldrig læst”

Eller:
”Vil du have en gratis bog?”
”Njaa! Jeg læser nu ikke så meget”
”Du kan få en lille én, den er ikke så tyk”
”Nåeee ja, jeg læser da lidt, skal da først være færdig med den jeg har hjemme”

Så nu kan man risikere at få en gratis bog
ind ad døren for bag i bogen skrev boguddeler Else sit navn og hvem der havde fået bogen, og der var flere linjer hvorpå man kunne skrive de efterfølgende der får bøgerne.
(-mb) 

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

 Tilsynserklæring Grønbjerg Friskole
Ved: Tilsynsførende Hans Peter Ravn, Spjald

dag, hvor de ældste har fagdag. 0.-2. klasse
har idræt hver dag, og fællesidræt er for alle
hver fredag. I de daglige fællessamlinger
indgår idræt på skift med sang, fortælling,
nyheder og elevmøder.
Der arbejdes ofte i to-lærersystemer, som er
med til at give de fagligt svage elever et løft.
Skolen har udarbejdet en detaljeret plan for
fire elever, der får ekstra støtteundervisning.
Støtteundervisningen planlægges og foretages primært af én af skolens lærere, men alle
skolens ansatte står til rådighed, hvis det ønskes. Skolen har 7 elever i ældstegruppen
udstyret med IT-rygsæk. Det er mit indtryk,
at der tages rigtig godt hånd om de fagligt
svage elever, og at hele skolen står til rådighed for denne elevgruppe.

Tilsynet har i skoleåret 2014/15 været udført
af Hans Peter Ravn, Spjald der har været på
tilsyn i Grønbjerg Friskole tre dage og har
løbende haft samtaler med lærerne og skolens leder. Rapporten er forkortet af redaktionen. Hele rapporten kan læses på Grønbjerg Friskoles hjemmeside.
Indledning.
Der er liv og aktivitet på skolen både inde
og ude, og man mærker hurtigt et stort engagement blandt alle skolens ansatte og børn.
Børnene opleves imødekommende, tillidsfulde og indlæringsparate.
Undervisningen generelt.
Eleverne er delt op i yngstegruppen: 0. - 4.
klasse og ældstegruppen: 5. - 9. klasse. Formålet med denne opdeling er fagligt og socialt at kunne give de ældste elever mulighed
for at bruge deres kompetencer over for de
yngste og ikke mindst give dem et ansvar for
at skabe et godt og sundt fællesskab på skolen på tværs af alle klasser. Min vurdering
er, at det fungerer rigtig godt begge veje.
Undervisningen foregår både i enkelte og
sammenlæste klasser i et meget varieret og
udfordrende læringsrum.
Det er mit generelle indtryk, at der hele vejen igennem undervises på et fagligt niveau,
der er tilpasset de enkelte klassetrin, og at
der stilles krav til den enkelte elev om aktiv
deltagelse. Der er et godt indlæringsmiljø
med gensidig respekt, hvor lærerne på en
god måde giver sig tid til at tilgodese den
enkelte elev. Lærerne er velforberedte og
yderst engageret i deres skolearbejde.
Elevernes standpunkter i dansk, matematik
og engelsk, er helt normale for de enkelte alderstrin og derfor fuldt tilfredsstillende.
Skolen lægger stor vægt på udeliv og motion. De yngste elever har udeskole hver ons-

Skolens mål/planer og elvaluering.
Skolens leder fortalte, at man har et frugtbart skole-hjem samarbejde. Ved samtaler
med forældrene og eleverne indsamler 2 lærere, der er tilknyttet klasserne, oplysninger
om de enkelte fag fra faglærerne, og man
evaluerer efterfølgende elevernes udbytte af
undervisningen.
Der afholdes terminsprøver i 8. klasse hvert
år, og i år afholdes tillige de obligatoriske
prøver i den nye 9. klasse. Efter hvert skoleår er der afsat 3 dage til evaluering af det
samlede udbytte af skoleåret.
Undervisningen.
Skolen har stor fokus på et forpligtende fællesskab.
Man har fx. indført en “morgensidderordning”. Ved morgensamlingen “passer de
ældste elever på de yngste”, som sidder på
gulvet foran de ældste imellem disses knæ.
Et trykheds- og fællesskabende tiltag, som
skaber ro og tillid!
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De store og de små hjælper desuden hinanden i mange andre sammenhænge, fx. i forbindelse med læsebåndet, hvor der læses op
for hinanden.
Under samtalen kom vi ind på mængden af
lektier, og Niels fortalte, at man tilstræber at
begrænse mængden af lektier, naturligvis afstemt efter det enkelte klassetrin. Mange af
eleverne bliver på skolen efter skoletid for at
få lavet lektier.

på det pædagogiske felt.
Et godt barometer på et sundt arbejdsmiljø
er også meget få sygemeldinger.
Jeg oplevede derudover det nære og kammeratlige forhold, der hersker mellem eleverne
og skolens ansatte både i timerne og på lærerværelset, hvor eleverne har deres naturlige gang.
Afrunding.
Det er mit indtryk, at lærerne har stor fokus
på den enkelte elevs læring og trivsel og i
samtaler med eleverne forklarer dem om god
opførsel og om demokratiets grundregler.
Der er godt opsyn med eleverne under leg i
skolegården, og opstår der et problem tages
det hurtigt op og forsøges løst.
Det er ligeledes mit klare indtryk, at skolens
ansatte sørger for et aktivt og givende skolehjem samarbejde, og at der fra bestyrelsens
side lægges en masse kræfter i arbejdet med
skabe en god og sund friskole i lokalsamfundet, hvorfra man også får stor hjælp.

Udvikling.
Skolen har i år brugt en del ressourcer på
korte kurser. Lærerne er gode til at melde
sig hos lederen for at spørge ind til fagkurser
af enhver art.
Med ønsket om at opnå tilstrækkelige sociale og faglige relationer for såvel elever som
lærere og for fortsat at have en bæredygtig
økonomi med tanke på fremtidig udvikling
for skolen, har man med nøgleord som:
“Udvikling i undervisningstilbud, faglige
udfordringer og et forpligtende fællesskab”
udvidet elevtallet med 9 hen over vinteren.

På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at Grønbjerg Friskole er en velfungerende skole, og at skolens samlede tilbud af
undervisning “står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og jeg kan bekræfte, at undervisningssproget er dansk. 

Samarbejde/Trivsel.
Skolen har en fasttømret lærerstab, der udviser stor samvittighed for elevernes trivsel og
hele skoles virke. Der er en god sparring
mellem lærerne og skolens ledelse, og man
har i fællesskab stor fokus på udfordringer

Kom til grill-aften ved Brugsen
Torsdag den 18. juni - kl. 17 til 20
Grill-aften på Brugsens parkeringsplads ved butikken.
Tag familien med og køb jeres aftensmad til rimelige priser og hyg jer
med naboen og alle de andre.
Der vil også denne dag være gode tilbud på pølser mm. i butikken.
Se opslag i butikken, når vi nærmer os.
Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis vejret ikke er til grill.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme.
Mvh. personale og bestyrelse i Brugsen
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 Grønbjerg Læsekreds

Alice. Hun er gift og har halvvoksne børn,
som er under uddannelse
Det viser sig ret hurtigt, at Alice har Alzheimers-sygdommen og vi følger, hvordan Alzheimers ikke alene slider på Alice, men på
hele familien.
April måneds bog i læsekredsen var ”Så højt
var du elsket” skrevet af Nicolai Frobenius.
Den handler om Victor der er i vigør, indtil
han som firsårig får en blodprop og langsomt svækkes.
Dagene går med op og nedture, som vi oplever gennem sønnens øjne, der som eneste
voksne slægtning må være der for sin far i
alle forhold. Både film og bog taler om ansvar.
Forfatteren er norsk og bogen foregår i Norge og det gav anledning til drøftelsen af det
norske og danske sundhedsvæsen, da vi
mødtes i læsekredsen forleden.
Maj måneds bog er en spændingsroman om
tiden lige efter anden verdenskrig.
Nok værd at køre fra Videbæk til Grønbjerg
efter. 

Ved: Kirsten Bagge Pedersen

Læsekredsen har snart eksisteret i en menneskealder. Og mange er de læsere, som i kortere eller længere perioder har været med til
at drøfte de problemstillinger, som forfatterne har peget på i deres bøger
Og hvad har vi så læst?
Det har været alt fra Selma Lagerlöf til den
unge 30-årige Klougart. Nogle bøger ville
man ikke selv tage ned fra hylderne, men
glad for at få læst Andre er glemt, og så er
der dem, man vender tilbage til og læser
igen og igen.
Omdrejningspunktet har altid været månedens bog, men har muligheden været der har
vi haft forfatter-besøg, set filmatiserede bøger m.m.
Lisa Genova skrev for flere år siden bogen
”Stadig Alice”, vi læste den dengang. Den
nyindspillede film Alice viste de i Ringkøbing Biograf og vi oplevede der den midaldrende, velfungerende, amerikanske kvinde

Sankt Hans 2015
Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle
Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen

Tirsdag den 23. juni
Aftenens program:
18.30
grillen er varm
19.30
årets båltale af Bodil Toftdahl
20.00
bålet tændes
Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen.
Igen i år kan man betale kontingent til Sogneforeningen og
der udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn - Sogneforeningen
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 Mindeord

Trods meget at se til derhjemme ledede
Edith i mange år gymnastikken i Grønbjerg.
For eksempel havde denne stoute kvinde i
1957 og i 1982 ved gymnastikforeningens
50- og 75 års jubilæer et stort flot konehold
med, på henholdsvis Forsamlingshusets og
Multisalens gulve!
I 1990 blev deres gård solgt til sønnen Iver
og svigerdatter Eva, og parret Sørensen købte og flyttede til et hus på Algade og senere
til en lejlighed på Kastanjeallé. Nu havde
Edith tid til sine hobbyer og der blev også
tid for hende og Thorvald til at se sig lidt om
i verden.
Edith var en god barnepige for børnebørnene, en bedstemor, som havde tid til at lytte
og fortælle!
Efterhånden begyndte mandens helbred at
svigte, og efter nogle få år i en ældrebolig
døde han for 2-3 år siden.
Edith sov stille ind efter et godt og langt liv!
Edith Sørensen efterlader sig børnene Britta,
Mai Lis, Merethe, Kerstin, Marianne, Iver
og Holger, samt svigerbørn, 14 børnebørn
og 18 oldebørn.
Æret være Edith Sørensens minde!

Ved: Ingrid Kirk

Edith Sørensen, Skovbr ynet 1, Spjald, døde den 27. marts 2015, 91 år gammel. Hun
blev begravet fra Nørre Omme Kirke den
31. marts.
Edith Sørensen blev født på gården Meldgaard i Muldbjerg i en søskendeflok på ni.
Edith blev konfirmeret i 1937 og kom så ud
at tjene i forskellige pladser, men ind imellem var hun også i sit hjem for at hjælpe til
der.
Samtidig med en veninde fra Grønbjerg havde hun i 1942 et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. Det blev en god tid for Edith,
hun fik her en gymnastiklederuddannelse og
kom senere til at lede hold, bl.a. i Sverige,
hvor hun havde taget arbejde, og hvor hun
startede et gymnastikhold op. Som hun havde stor succes med.
I 1950 giftede Edith sig med Thorvald Sørensen, som kom fra Ølstrup. De købte ejendom og bosatte sig på Sønderkjærsvej 14 i
Grønbjerg.
Her blev Edith en rigtig dygtig landhusmor,
som udførte alt, hvad der hørte en landhusholdning til, foruden hun også klarede
mangt og meget i familiens landbrug. Især i
perioder, hvor ægtemanden havde udejob,
var der særlig meget at have omsorg for i
hjemmet.
Et hjem, hvor der voksede 7 børn op, fem
piger og to drenge, og hvor disse havde et
godt og trygt hjem.

Flemming Husted Nielsen, Vinkelvej 1,
Grønbjerg, er pludselig afgået ved døden, 50
år gammel og blev den 4. april 2015 bisat fra
Ørnhøj Kirke.
Flemming Husted blev født i Ørnhøj som søn af
Villy Husted og hans afdøde hustru, Hilda.
Flemming har som en venlig og kendt person en
hel del år boet i sit hus på Vinkelvej i Grønbjerg.

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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Brunsgaard i Grønbjerg. En lidt forsømt
gård vel, men den drev Margit og Hans med
stor flid og dygtighed frem til at blive en
god og udbyttegivende ejendom. I starten
med blandet besætning, men efter en brand,
byggede de gården om til én af den slags
med griseproduktion. Noget, der ikke kunne
have ladet sig gøre, hvis ikke både mand og
kone havde lagt al deres lyst og energi deri.
Efterhånden blev der da også plads til medhjælper(e). Unge mennesker, som Hans og
Margit i flere tilfælde har holdt forbindelsen
vedlige med.
Omkring år 2000 afhændede man Brunsgaard til fordel for Vanghøj, og her fik parret også mange gode år med tid til fælles interesser som idræt, dans, foredrag, rejser og
ikke mindst deres store haveinteresse. I begge deres hjem har Hans delagtiggjort sig meget i konens store haveinteresse og har på
Vanghøj dyrket grønsager i stor stil.
Margit og Hans har en stor berøringsflade
og familie, så tilslutningen den 1. april var
da også overvældende stor i kirke og forsamlingshus.
Vi er mange, der vil savne Hans for hans gode humør og optimistiske sind. I det hele taget, fordi han var den, han var!
Hans efterlader sig sin hustru, Margit, børn
og svigerbarn, Ann, Vibeke og Knud, Annitta, og John Kristian samt børnebørn og oldebarn.
Æret være Hans Jensens minde!

Af fritidsinteresser var nok jagt og flugtskydning det, der kommer i første række, og
jagtkammerater vil sikkert mindes Flemming som en god kammerat. Det var som regel Flemming, som lavede jagtstierne til
konkurrencerne, når man bød på stævner i
Grønbjerg Jagtforening.
Flemming Husted var udannet maskinsnedker på Sørvad Møbelfabrik. Arbejdede senere som møbelsnedker i Herning, og var der
meget værdsat. Ofte var det ham, der blev
bedt om at være med, når der blev lavet udstillinger. Det kunstneriske var han nemlig
meget dygtig til.
For nogle år siden blev Flemming opereret
for tre gange diskosprolaps, og efterfølgende
har det ikke stået så godt til med hans helbred.
Flemming Husted var ugift, men vil, ud over
kammeraterne, blive savnet af sin far og sin
søster og hendes familie, som også bor her i
Grønbjerg.
Æret være Flemming Husteds minde!
Hans Jensen, Vanghøj, Sandbækvej 30,
Grønbjerg, sov den 28. marts stille ind, 80 år
gammel og blev den 1. april 2015 begravet
fra Nørre Omme Kirke.
Efter flere års tiltagende sygdom måtte optimisten Hans Jensen opgive kampen mod
kræften. Det gik ikke, som han havde håbet
på næsten til det allersidste. At han ville vinde! De sidste 4-5 uger opholdt Hans sig på
Anker Fjord Hospice, så det var således under så trygge forhold, som det næsten kan
lade sig gøre, med Margit ved sin side, at
han måtte opgive.
Hans Jensen blev født på slægtsgården Strædegaard i Stauning, som den ældste af en søskendeflok på fire. Her voksede han op, og
tog sig en uddannelse som landmand. Havde
forskellige pladser, blandt andre i Sønderjylland, hvor det var, at han blev forelsket i
Margit fra Dejbjerg og var så heldig, at hun
sagde ja til Hans.
De to blev gift i 1960 og købte gården

Børge Kamp, Bymar ken 10 B, sov den 23.
april 2015 stille og fredfyldt ind på Hospice
Anker Fjord i Hvide Sande, 83 år gammel,
og blev den 2. maj begravet fra Nørre Omme Kirke.
Børge Kamp blev født den 2. oktober 1931 i
Hvide Sande, hvor familien på dette tidspunkt boede, som Marie og Ingemann
Kamps femte søn i en drengeflok på seks.
Æret være Børge Kamps minde!
Nekrolog over Børge Kamp side 34 
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 Grønbjergpiger - Lone Holdensen
På vores vej rundt til fortællende Grønbjergpiger er vi nået til Lone Holdensen – for tiden Nylandsvej – som vil berette om stress
og depression, som hun for nogle år siden
pludselig blev ramt af.
ik
Så tag dig dog sammen!
Jeg hedder Lone Holdensen,36 år, gift med
Michael og sammen har vi 2 drenge.
Jeg er opvokset i Lem St. i en tryg kernefamilie med mine forældre og min 3 år yngre
bror. Gik i folkeskole til og med 10. klasse,
derefter HF student fra VGT, og senere HH
student.
Havde nok aldrig forestillet mig at skulle bo
i lille Grønbjerg (tror ikke engang jeg vidste
byen fandtes).
Vi faldt ret hurtigt til i byen og kom til at
kende mange mennesker på ingen tid.
Livet kørte derud af med fritidsinteresser,
sammenkomster, familieliv og et job i et
psykisk dårligt arbejdsmiljø. Weekender og
ferier blev hurtigt præget af hovedpine, influenza symptomer, ondt i hele kroppen.......
Trætheden og de tunge skyer kom snigende,
uden jeg selv eller andre opdagede det.
Jeg vågnede en morgen i efteråret 2005 og
anede ikke, hvad jeg skulle stille op med
mig selv.
Handlingslammet og grædende fik jeg tastet
nummeret til lægen, som fastholdt mig i en
lang og alvorlig samtale.
Jeg havde ramt bunden med langvarig stress
og efterfølgende depression.

mb-foto

Lå i ugevis på sofaen og stirrede tomt ud i
rummet
Selvom familien havde været væk i 10 timer, havde det ikke skænket mig en tanke,
at vi jo også skulle ha aftensmad. Kartoflerne lå stadig i posen og kødet i fryseren.
Støvsugeren stod midt på gulvet med ledningen rullet ud og klar til brug. Lige præcis
der, hvor den blev stillet for 4 dage siden,
fordi jeg dengang havde tænkt på at gøre lidt
rent. Men jeg vidste faktisk ikke lige helt,
hvordan jeg skulle få den tændt – og jeg
kunne måske bare gøre det i morgen. Uoverskueligt og ligegyldigt.
Sengene blev ikke redt, fordi det havde jeg
lige glemt, ligesom alle de andre daglige
pligter.

Mange vil sikkert synes, at min fortælling
her er grænseoverskridende, men ikke desto
mindre, er det den sande virkelighed for rigtig mange og desværre også et STORT tabu
emne.
I 5 måneder var jeg fuldstændig indelukket
og magtede ikke mig selv, mine tanker og
mine omgivelser.

Efter en lang medicinsk behandling og samtaleterapi slap mørket sit greb, og jeg skulle
i gang med et nyt liv.
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Den lange sygemelding førte til en fyring fra
jobbet, hvilket egentlig var en kæmpe lettelse. Desværre kunne jeg ikke bare kaste mig
ud i det ordinære arbejdsmarked, da de mange ”mørke” år og langvarig stress desværre
har ødelagt dele af hjernen.
Arbejdsprøvninger og møder på jobcentret
udløste til sidst en fleksjob-ordning, og jeg
fandt med det sammen en ny arbejdsplads
som salgsassistent i mit gamle fag.
Desværre blev min stilling ramt af finanskrisen, men igen fik jeg hurtigt nyt job - denne
gang som servicemedarbejder.

op, mens andre aldrig får droslet kroppen
ned igen. Og det er så der, læsset vælter.

Jeg priser mig lykkelig for at leve i et samfund, hvor det er muligt at opretholde sin tilværelse og et arbejdsliv, selvom jeg har mistet 2/3 dele af min arbejdsevne.

Jeg kan også i en periode klare rigtig mange
ting, men pludselig siger kroppen og hovedet fra, og jeg dykker en lille tur ned i dybet
igen, og trætheden overmander mig. Heldigvis har jeg lært, at der er lyst når jeg
”vågner” igen, og i mellemtiden bruger jeg
tiden på at skabe ro for mig selv.
Inden jeg selv blev syg, tænkte jeg nok, som
så mange andre: ”Så tag dig dog sammen”,
når jeg hørte at én var ramt af stress.
Men når man ligger der, hvor alting er håbløst og uoverskueligt, er det bare den allerværste kommentar, man kan få smidt i hovedet.

Koncentrationen og korttidshukommelsen er
forsvundet. Ligeledes er overskuddet til at
deltage i alt muligt. Og jeg skal virkelig ta'
mig selv i nakken for ikke at overbooke kalenderen.
Der er bare så meget jeg gerne vil og har lyst
til at deltage aktivt i, men jeg ved af erfaring, at kroppen siger fra og hovedet kortslutter, hvis jeg fylder for meget på.
Så når jeg siger nej tak til en opgave eller ikke tilbyder min hjælp, er det slet ikke fordi,
jeg ikke er interesseret (tværtimod), men
fordi jeg skal tænke på mig selv, min fremtid og min familie.

Jeg vil ønske, at det ikke var sådan et tabuemne at snakke om stress.
Og jeg vil ønske, at folk, som ikke selv har
prøvet at ligge der, vil lade være med at kloge i det, men i stedet tilbyde deres hjælp, en
go snak. Lad være med at undgå problemet.

Udadtil kan man et langt stykke hen af vejen
tage sin facade på
og være smilende,
glad og total overskudsagtig.
Men
ingen mennesker
kan holde til det i
det lange løb.
Nogle klarer sig
igennem med en
tur til sydens sol og
får ladet batterierne

”Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve
hen over dit hoved – men du kan forhindre
dem i at bygge rede i dit hår”!
Jeg ved at der i gennem mit sygdomsforløb
har været meget snakken i krogene: hvorfor
går hun bare hjemme, hvorfor er børnene i
institution, hvorfor kommer hun så tidligt
hjem fra arbejde.....
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Til jer der undres og snakker: håber I fik
svaret i min historie!

blev ikke lige hjemmebagt – man bragt.......
Jeg vælger selv, hvad der er vigtigt for mig
at være en del af, og hvad jeg kan tilsidesætte.
Hver dag skal nydes og leves – og altid med
en lille bagtanke om, hvordan det HAR været, og som jeg ALDRIG ønsker at ende i
igen.

Og til jer der stadig holder ved, trods aflyste
aftaler, forglemmelser, manglende engagement:
TAK fordi I gik med hele vejen!
Her i ”mit nye liv” prioriterer jeg meget anderledes end tidligere. Der behøver jo ikke
altid at være pinligt rent, sengetøjet behøver
ikke være strøget, skoene blev sørme ikke lige pudset, inden vi kom ud af døren, kagen

”Hvad man har forspildt af minuttet - kan
ingen evighed erstatte” ! 

Udflugt
Kultur og Samvær har den årlige udflugt torsdag den 4. juni.
Vi starter fra parkeringspladsen kl. 12.00 og sætter kursen mod Fængslet i
Horsens.
Der er bestilt rundvisning, og I må "meget gerne" melde jer til i god tid, så vi
kan bestille 1 eller 2 guide(r).
Eftermiddagskaffen har vi med.
Efter Horsens kører vi over Vrads Sande og videre til Pårup Kro, hvor vi
spiser aftensmad.
Tilmelding senest søndag den 31. maj i Brugsen eller til
Herdis tlf. 97 38 40 92 eller Grethe tlf. 30 27 96 10
Turen koster 300.00 kr. i alt.
Med hilsen fra bestyrelsen og på gensyn.
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- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

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

